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Vanhat puolueet
rysän päältä kiinni

vaalirahoituksessa

Pertti Virtanen esitti perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron vauhdikkaasti s. 4-5
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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

Venäjän 
uhka

Naapurimaamme Venäjä 
siirtelee lisää sotajoukko-
jaan Suomen vastaiselle ra-
jalle. Satelliittikuvien mu-
kaan siirretyt joukot ovat 
hyvin nykyaikaisia ja toi-
mintatehokkaita. On heli-
kopterijoukkoja, hävittä-
jäkoneita ja nykyaikaisia 
tutkia, jotka näkevät mä-
enkin taakse näin avaruus-
aikana.

Suomen päättäjien pitää 
nyt varoa lyömästä pää-
tään taas Karjalan män-
tyyn, vaikka se taitaakin ol-
la turha kehotus. Päät ovat 
jo kuhmuilla kun puhutaan 

miten, koska ja kuinka no-
peasti Suomi-neito viedään 
vieraan Nato-herran sylei-
lyyn. Meillä on geopoliit-
tisesti katsoen yhä samat 
toista tuhatta kilometriä yh-
teistä rajaa Venäjän kanssa. 
Halusimme tai emme, tosi-
asia ei muutu siitä miksi-
kään. Toinen tosiasia on se, 
että venäläiset eivät tule si-
vusta seuraamaan Suomen 
Natoon menoa, onhan Suo-
men raja kivenheiton pääs-
sä Venäjän pääkaupungista 
Moskovasta ja suuresta Le-
ningradista. 

Miksi olisimme 
poikkeus?

Venäjä on voimakkaasti 
reagoinut monen maan si-
säisiin asioihin, kun ne ovat 
tahtoneet etääntyä Venäjän 
vaikutuspiiristä. Ovatpa lä-
hettäneet sotavoimiaankin 

näihin maihin rauhoittele-
maan liiallisia Nato-intoi-
lijoita.

Venäjän federaation ase-
voimat koostuu kolmesta 
puolustushaarasta: maavoi-
mat, laivasto ja ilmavoimat 
sekä ilmapuolustus. Yleis-
esikunnan alaisuudessa on 
kolme aselajia: ohjusjoukot, 
maahanlaskujoukot sekä 
avaruusjoukot. Ydinasejär-
jestelmiä saatetaan uuteen 
uskoon vuoteen 2010 men-
nessä. Aikamoinen arsenaa-
li, eikö vain?

Olemme olleet rähmäl-
lämme suuren itäisen kar-
hun edessä jo useita vuo-
sia sen nukkuessa rauhal-
lista karhun untaan. Mie-
lestäni meillä ei ole varaa 
herättää tuota suurta pe-
toa, joka voi tahtoessaan 
muutamassa päivässä nie-
laista koko piskuisen Suo-
men.

Mistä pelastus?

Viisauden alku on siinä että 
tunnemme historiamme ja 
ennen kaikkea opimme sii-
tä niin hyviä kuin ikäviäkin 
asioita. Tieto lisää tuskaa 
mutta totuus vapauttaa, sa-
noo vanha sanonta. On tär-
keää, että tiedämme oman 
paikkamme maailmankar-
talla emmekä ala rakentaa 
taas Suur-Suomea ja ylpisty 
luulemaan olevamme jotakin 
suurta ja turvassa EU:n sylei-
lyssä. EU haluaa vain pitää 
Suomen maksavana hyvä-
nä jäsenvaltiona, joka mak-
saa enemmän kuin saa emo-
maaltaan EU:lta.

Kilttejähän me tietenkin jo 
olemmekin, rientäen toteut-
tamaan EU:n antamat direk-
tiivit pienintä piirtoa myö-
ten jo ennen kuin meitä sii-
hen kehotetaan. Muut jäsen-
maat valvovat omia etujaan 
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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

Valtakunnassa syntyi mel-
koinen hässäkkä, kun Ke-
pun kansanedustaja ja edus-
kuntaryhmänsä puheenjoh-
taja Timo Kalli kertoi taan-
noin julkisesti rikkoneensa 
vaalirahoitusta koskevaa 
lakia. Edustaja Kalli ei ol-
lut ilmoittanut kampanjan-
sa rahoittajia, vaikka lain 
mukaan niin olisi kuulunut 
tehdä silloin kun kysymyk-
sessä ovat suuret lahjoituk-
set. Syynä menettelyyn oli 
ollut se, ettei lain rikkomi-
sesta ole määrätty rangais-
tusta.

Asian saaman julkisuu-
den myötä useat kansan-
edustajat alkoivat kiireellä 
täydentää omia vaalirahoi-
tusilmoituksiaan. Joitten-
kin kohdalla muisti on pa-
lautunut vähitellen ja täy-
dennystä on tehty useam-
paankin otteeseen. Nyt-
temmin on käynyt ilmi, 
että vaalirahoituslakia rik-
koneita kansanedustajia 
on kymmenittäin. Toiminta 
kertoo karua kieltään hei-
dän omista asenteistaan la-
keja kohtaan. Ylimielinen 
ja joustava suhtautuminen 
vaalirahoituslain velvoit-
teisiin näyttää kuuluvan 
erityisesti suurten porvari-
puolueiden, Kepun ja Ko-
koomuksen kulttuuriin.    

Vaalirahoituksen raadol-
lisuus kävi ilmi ja se on hy-
vä. Tukiyhdistyksiä on käy-
tetty häivyttämään liikeyri-
tykset ja muut tukijat pii-
loon tukiyhdistysten nimi-

en taakse. Kun tukijat näin 
peittelevät lahjoituksiaan, 
on se mielestäni merkki sii-
tä, ettei touhu kestä päi-
vänvaloa. Vai voisiko olet-
taa jonkun kuvittelevan, et-
tä esimerkiksi liikeyritykset 
lahjoittavat suuria summia 
täysin vastikkeettomasti?

Vaalirahoituksesta on jo 
laki olemassa, eikä se huo-
no ole. Huonoa on se, että 
kaikki eivät ole lakia nou-
dattaneet. Kun laiminlyön-
nit paljastuivat, tuli tarve 
moittia lainrikkojien sijaan 
itse lakia. Parhaillaan käyn-
nissä onkin melkoinen hä-
märtäminen ja harhautta-
minen, millä yritetään saa-
da johdatettua huomio ja 
keskustelun kärki pois ai-
nakin Kepulle ja Kokoo-
mukselle hankalasta tilan-
teesta. Neuvotteluja käy-
dään ja työryhmää asetel-
laan. Kepu tekee kaikken-
sa, että juttu unohdettaisiin 
pikimmiten. Hätäpäissään 
se hakee syyllisiä jo tv-mai-
nonnastakin.

Kansanedustajien roo-
liin kuuluu lakien säätä-
minen. On varsin kohtuul-
lista vaatia, että he itsekin 
noudattavat säätämiään la-
keja. Poliitikkojen uskotta-
vuus on heidän omissa kä-
sissään. Kansanedustajat 
ovat lopulta vastuussa ää-
nestäjilleen, jotka voivat 
langettaa rangaistuksensa 
siinä tilanteessa, kun seu-
raavan kerran tekevät ää-
nestyspäätöksensä. Kaikki 

eivät ole vääryyttä tehneet, 
eikä kaikkia pidä syyllistää. 
Perussuomalaisten kansan-
edustajien nimiä ei ole nos-
tettu esiin vaalirahoitukses-
ta syntyneen kohun yhtey-
dessä. Se johtuu vain ja ai-
noastaan siitä, että heidän 
toimissaan ei ole ollut huo-
mauttamista.

ja pitkin hampain tottelevat 
EU:n lainsäädäntöä, toisin 
kuin kiltti Suomi tekee.

EU:lla ei ole uskotta-
via yhteisiä puolustusvoi-
mia, joten jokaisen maan 
pitää itse pitää huoli oman 
maansa puolustuksesta. Tuo 
maamme itäinen raja, joka 
on toistatuhatta kilometriä 
pitkä, on meidän puolustus-
voimiemme vastuulla. Se on 
ainoastaan meidän omassa 
valvonnassamme, ei min-
kään ylikansallisen EU:n. 
Taistelut käydään Suomen 
maaperällä, me olemme 
silloin vaarassa eikä meitä 
pelasta mitkään EU:n anta-
mat turvatakuut.

Toivottavasti emme ole 
harkitsemattomilla Nato-
puheillamme vielä saaneet 
karhua heräämään! herää-
mään! heräämään! - sillä se 
on maailman toiseksi suu-
rin sotilasmahti.

Munatonta toimintaa valtion kanalassa

PerusSuomalainen
n:o 8/2008

ilmestyy perjantaina 

27.6.2008. 
Aineisto tähän lehteen 

viimeistään maanantaina 
16.06.2008.
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Perussuomalaisilla menee paremmin 
kuin koskaan.  Kannatus on jatkuvas-
ti 5 prosentin tuntumassa mielipidemit-
tauksissa eli merkittävästi korkeampi 
kuin viime eduskuntavaaleissa. Olemme 
ohittaneet kannatusmittauksissa KD:n ja 
RKP:n jo useaan otteeseen.

Gallupit eivät äänestä, eikä vaaleja voi-
teta puhelimella ja tietokoneella. Tarvi-
taan raakaa henkilökohtaista vaalityö-
tä ja uskottavia ehdokkaita. On selvää, 
että saamme enemmän ehdokkaita kuin 
viime kunnallisvaaleissa. Kuntaliitokset 
myös helpottavat ehdokasasettelua, mut-
ta silti: OMA TYÖ RATKAISEE.

Ilokseni olen huomannut, että moni pai-
koin ollaan kovassa ja hyvässä vauhdissa, 
mutta parannettavaakin on, sillä vain sa-
nakirjassa menestys tulee ennen työtä. Pe-
russuomalaiset kansanedustajat haluavat 
olla tekemässä hyvää vaalimenestystä ja 
me kaikki asetumme ehdokkaiksi. Toivon, 
että piirien ja osastojen johtohenkilöt joh-
tavat esimerkin voimalla ja se tarkoittaa 
ehdokkaaksi asettumista.

Kuntavaalit ovat paikallisvaalit, jossa 
oma työ ratkaisee. Valtakunnallisesta poli-
tiikasta voi saada vähäistä vetoapua, mut-
ta ei esimerkiksi Vetelissä vaaleja voiteta 
puolueen puheenjohtajan puheilla vaan 
paikallisilla teemoilla ja ehdokkailla.

Kansanedustajaksi mielivillä on myös 
syytä osallistua kunnallisvaaleihin. Koke-
musta karttuu ja oma kannatus tulee mitat-
tua. Rappasin julkisuudessa noin kuukau-
si sitten laajoissa haastatteluissa voimak-
kaasti Suomen Keskustaa, jopa niin ko-
vaa, että osalla omiakin tukka nousi pys-
tyyn. Kehittyvien Maakuntien Suomi r.y ja 
Timo Kallin (kesk) laukaisema vaalimädän 
pursuaminen ehkä osoittaa, että aihettakin 
oli. Silti vaalit voitetaan paikallisesti omalla 
työllä. Painetaan päälle – kautta maan.

Pientä ihmistä kuritetaan

Ajoneuvohallintokeskuksesta (AKE) kuu-
luu kummia. Valtion tuottavuusohjelman 
varjolla ollaan pitkään ja ansiokkaasti pal-
velleita ihmisiä kylmästi heittämässä ulos. 
Kummallista ja outoa on se, että uutta hen-

Oma työ ratkaisee

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

”Jokaiselle on annettava

mahdollisuus työhön!”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

kilökuntaa palkataan taloon ja ylitöitä 
teetetään, mutta pitkäaikaisia työnteki-
jöitä potkitaan työllistämisyksikön kaut-
ta ulkoruokintaan.

Sain asiaan omakohtaista selvyyt-
tä kutsuttuani henkilökuntaa luokseni 
eduskuntaan. Kuulemani sain minut tyr-
mistyksen valtaan. Eikö inhimillisyydel-
lä ja pitkällä jopa 39 vuoden mittaisella 
virkauralla ole mitään arvoa? Vaadin lii-
kenne- ja viestintäministeriöltä selvitystä 
asiasta, olen jättänyt valtion tuottavuus-
ohjelman toteuttamisesta kirjallisen ky-
symyksen hallitukselle.

Pientä ihmistä kuritetaan. Viime vii-
kolla luonani kävi myös joukko espoo-
laisia työnhakukurssin kävijöitä. Työha-
luja on, mutta ikääkin on. Joka paikassa 
huudetaan työvoimapulasta, mutta työ-
halukkaat ja varmasti kelvolliset ihmi-
set eivät kelpaa, missä on vika? Vika on 
asenteissa. Me tarvitsemme kaikkien pa-
nosta. Jokaiselle on annettava mahdolli-
suus työhön.

Eduskunnassa sanottua

”Tässä oikeastaan kiteytyi aika pitkälle 
tämä kaksinaismoralismi ja mikä tahansa 
epäeettisyys. Kiina kun on monessa suh-
teessa koko maapallon ongelma, niin se 
tulee olemaan tämmöisen pimeän metsän, 
jos sademetsistä nyt voi sanoa, pääkulut-
taja, kaikessa Suomi siirtää tehtaitaan sin-
ne. Siellä ovat nämä akaasia- ja eukalyptus-
puut ja muut vastaavat, joita pääministeri-
kin ihaili Brasiliassa. Brasilialaiset toki va-
kuuttivat, että tämä 20 000 neliökilometriä 
sademetsää vuodessa on ihan puppua, se 
on länsimaisten antama väärä kuva siitä, he 
itse kyllä tietävät, kuinka sitä hoidetaan.”
Pertti Virtanen 23.5.2008

”Sinänsä on tärkeää pitää huolta, että työ-
paikkoja ja yrityksiä Suomessa on myös jat-
kossa. Mutta kyllä tämä sosialistien hurs-
kasteluhuutelu on aika kalpeata. Varalli-
suusvero poistettiin. Te avasitte sen oven, 
josta porvarin on nyt helppo lähteä sisään. 
Se porukka, joka sai suurimmat rahat, imee 
cabanacolaa tuolla Karibialla. Te puhutte 
tässä nyt sitten kaksihaaraisella kielellä, 
kyllä se on aika erikoista. Mutta myös sin-
ne oikealle laidalle: Jos teillä on ongelmia, 
että te ette pysty vastaanottamaan perin-
töjä, niin minulla ei ole. Lähettäkää tänne, 
niin maksetaan verot pois.”
Timo Soini 22.5.2008

”Kysyisin arvoisalta pääministeriltä, millä 
tavoin hän näkee sen, jos joku yksittäinen 
taho tukee jonkun puolueen taloutta ko-
vin suurella summalla ja sen seurauksena 
puolueesta tulee niin sanottu pääministeri-
puolue. Olisiko aiheellista saada määrätyil-
tä osin myös puolueiden rahoitus niin sa-
notusti läpinäkyväksi lainsäädännön kaut-
ta, ettei syntyisi turhia epäilyjä mahdollises-
ta jonkin lahjoittajatahon etujen erityisen 
ponnekkaasta ajamisesta ja läpiviemisestä 
erityisesti, kun suuri puolue nousee halli-
tukseen?”
Raimo Vistbacka 22.5.2008

”Suomen hyvä maine ja menestys kansain-
välisessä kouluvertailussa on perustunut jo 
vuosikymmeniä ilmaiseen koulutukseen. 
Vanhasen toisen hallituksen ohjenuorak-
si näyttää muotoutuneen yhteiskuntamme 
kahtiajaon syventäminen ja yksityistäminen, 
joka on nyt ulottamassa kouransa myös yli-
opistokoulutukseen. Pelättävissä on, että yli-
opistojen yksityistämisen kiihkossa unohde-
taan kysellä rahoittajien motiiveja rahan an-
tamiselle. Onkin aiheellista kysyä, voivatko 
yliopistojen rahoittajat vaatia vastapalveluk-
sia yliopistoilta?”
Pentti Oinonen 21.5.2008

”Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä to-
detaan sosiaalisen eriarvoisuuden ja suh-
teellisen köyhyyden lisääntyneen. Myös 
terveyserot ovat kasvaneet. Valitettavas-
ti Suomeen on muodostumassa luokkayh-
teiskunta, jonka hyväosaisista päättäjistä ja 
heidän miljonäärisponsoreistaan monikaan 
ei tunnu käsittävän, kuinka heikosti alim-
malla luokalla todella menee. Köyhyys, sai-
raudet ja muut ongelmat kasautuvat juu-
ri tälle alimmalle luokalle, kun samaan ai-
kaan rikkaat rikastuvat entisestään ja ahne-
udesta on tehty hyväksyttävä arvo.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 20.5.2008

Keskustan puoluesihteeri Jarmo Korho-
nen uhosi valituksi tultuaan kaksi vuot-
ta sitten, että hän pistää Keskustan talou-
den kuntoon. Tämä kuntoisuus on vielä 
vihreän veran alla. Sen sijaan keskusta-
laisten kansanedustajaehdokkaiden va-
rainkeräys kunnostettiin siten, että Ke-
hittyvien Maakuntien Suomi r.y. , joka 
hoiti varsinaisen rahankeruun, sai syn-
nytysapua Keskustan kehittämispäällik-
kö Lauri Kontiolalta. 

Suunnitelma oli nerokas ja tuskin yk-
sittäisten liikemiesten keksimä. Ei ole 
vaikea päätellä, että moisen rahankeh-
rääjän keksimiseen tarvitaan keskustalai-
sia hämähäkkimiehiä. Päätettiin perustaa 
pooli eli KMS-yhdistys, jonne alettiin ke-
rätä rahaa. Kaikki yhdistykselle lahjoitta-
neet tahot eivät vielä ole tiedossa, mutta 
liikemiehet Toivo Sukari ja Kyösti Kak-
konen ovat olleet eniten esillä. Heidän li-
säkseen mukana on lukuisia yrityksiä.

Poolin nerokkuus on siinä, että yksit-
täinen yritys pääsee siitä periaatteelli-
sesta pälkähästä, että se suoraan rahoit-
taisi jotakuta ehdokasta. Sen sijaan tue-
taan poolia, poolin rahanjakaja hoitaa tu-
et mieleisille ehdokkaille. Näitä mielitie-
ttyjä löytyy viimeisen tiedon mukaan 38 
kappaletta Suomen eduskunnasta. KMS-
rahaa sai 21 nykyistä Keskustan, 12 Ko-
koomuksen, 3 SDP:n ja yksi Vihreä ja 
RKP:läinen ehdokas.

Raha sahaa -
Kepu rahankehrääjänä

Tämän lisäksi KMS-rahaa sai 13 keskus-
talaista kansanedustajaehdokasta, joita ei 
valittu eduskuntaan.

Mulle, mulle ja sulle

KMS jakoi ”pyyteetöntä ” vaalirahaa yh-
teensä runsaat 400 000 euroa, noin 2,5 mil-
joonaa tapettua markkaa, joista kaksi kol-
masosaa meni keskustalaisille ehdokkaille. 
Keskustalainen matematiikka toimii seu-
raavasti: ensin mulle, sitten mulle ja lopuksi 
sulle (Kokoomus, Sdp, Vihreät ja RKP).

Järjestelmä on nerokas.  Pääosa tuesta ja 
kilpailuedusta tulee Keskustalle. Kokoo-
mus saa myös merkittävät rahat ja pikku-
panoksilla tervattiin myös SDP, Vihreät ja 
RKP.

Erityisen mielenkiintoista on KMS-
yhdistyksen tekemä jako Keskustan si-
sällä. Ei ole ihme, että kansanedustaja 
Kimmo Tiilikainen, joka ei ole KMS-ra-
han rasvaama, haastaa istuvan puoluesih-
teerin Jarmo Korhosen. Siitäkin voi jota-
kin päätellä.

Perussuomalaisilla ei KMS-
kytkentöjä

Perussuomalaiset eivät ole saaneet killin-
kiäkään KMS-yhdistykseltä. KMS ilmoit-
ti tarkoituksenaan olla isänmaallisten ja 
yrittäjähenkisten ehdokkaiden kampan-
jan tukeminen. Tästä pitänee päätellä, et-
tä Perussuomalaiset eivät tuota ”ehtoa” 
täytä. Todellinen syy on tietenkin aivan 
toinen. KMS on alun perin kepulainen 
keksintö. Keskusta ei ole koskaan voinut 
sietää ryhdikästä ja rehellistä perussuo-
malaista kilpailijaa – ei kai se sitä toki ra-
hoittaisikaan.

Vanhat puolueet, Keskusta ja Ko-
koomus etunenässä ovat todistelleet, 
että syntynyt kohu on kaikkien puo-
lueiden ongelma. Tämä ei ole totta. 
Perussuomalaisilla ja Kristillisdemo-
kraateilla ei ole KMS-kytkentöjä, ei-
kä ole ollut vaalirahailmoituksiin täy-
dennettävää.

Perustyöryhmä



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen   7/2008 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 4

Järjettömät kilpailutukset estettävä
Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini puhui to 
1.5. Kirkkonummella mm. seuraavaa:

Ammattiyhdistysliike on suurten haasteiden edessä. Työntekijät ei-
vät enää automaattisesti maksa jäsenmaksuja, jos panokselle ei tule 
vastinetta.

Perussuomalaiset kannattavat yleissitovia työsopimuksia, sillä ne tuo-
vat vakautta ja ennakoitavuutta. Pelisääntöjen tulee olla selkeitä ja oi-
keudenmukaisia.

EU:n kautta Suomeen syötetyt kilpailudirektiivit vievät montaa asi-
aa täysin vikasuuntaan. AY-liikkeen ja puolueiden on ryhdistäydyttä-
vä ja saatava aikaan kilpailudirektiiveihin todelliset muutokset, joilla 
taataan kansallisten työehtosopimusten pitävyys. Tämä on myös suo-
malaisten yritysten etu.

Tyrmistyttävänä esimerkkinä kelvottomasta kilpailutuksesta on äi-
tiyspakkaustemme kohtalo. Voitto meni tanskalaiselle yritykselle, joka 
teettää pakkausten sisällöt työntekijöiden oikeuksia polkevissa Kiinas-
sa ja Thaimaassa. Tanskalainen pakkaus oli yhden euron edullisempi! 
Suomessa jäi työttömäksi 250 tekstiilityöntekijää.

Tällaiselle hölmöilylle on laitettava piste. Kilpailusäännöstöllä on es-
tettävä sellaisten yritysten mahdollisuus osallistua julkisiin hankintoi-
hin, jotka hakevat kilpailuetua työntekijöiden oikeuksia polkevilla ali-
hankintaketjuilla. Hallituksen on ryhdistäydyttävä ja puolustettava suo-
malaista työtä.

Timo Soini

Jatkokoulutus ei saa olla it-
seisarvo, sillä käden taidot 
ovat tärkeitä.

Ammattimiehiä ja -naisia 
tarvitaan. Hallituksen on pa-
nostettava enemmän ammat-
tikoulutuksen laatuun ja hou-
kuttelevuuteen. Kädentaitoi-
hin perustuvista työpaikois-
ta on pidettävä kiinni kynsin 
ja hampain. Niiden siirtämi-
nen halpamaihin on maallem-
me korvaamaton vahinko. Ei-
kä meidän tarvitse houkutella 
ulkomailta suuria määriä maa-
hanmuuttajia tekemään töitä, 
jotka me suomalaiset voimme 
hyvin hoitaa itse.

Aloituspaikkoja karsittava

Perussuomalaisten mieles-
tä yliopistojen aloituspaikko-
ja on karsittava. Korkeakaan 
koulutus ei takaa oman alan 
töitä saati kunnon palkkata-
soa. Maistereita on pienipalk-
kaisissa tehtävissä jo niin pal-
jon, että päät kopisevat yh-
teen. Tohtoritehtailu puoles-
taan on keskinkertaistanut 
opetuksen ja tutkimuksen laa-
tua. Kun opiskelijoiden mää-
rä olisi pienempi, yliopistojen 
opettaja-oppilas -lukumää-
räsuhde paranisi, motivoitu-
neimmilla ja lahjakkaimmilla 
olisi paremmat mahdollisuu-
det opiskella ja sitä paitsi opis-
kelun julkiseen tukemiseen - 
kuten opintotukeen - jäisi ny-
kyistä enemmän rahaa.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro:

Kenen lauluja laulat
Perussuomalaisten mielestä koulutus olisi 

kokonaisuudessaan uudistettava vastaamaan 
nykyistä työvoimantarvetta. Ylikoulutus on 

Suomessa todellinen ongelma. On kansakunnan 
voimavarojen tuhlaamista ohjata pääosa 

peruskoulun päättäneistä lukioon ja sieltä 
edelleen korkeakouluputkeen. Suorastaan 

typerää on korkeakouluttaa työttömyyteen.

Aluepolitiikasta on kysymys

Yliopistouudistus on tarpeellinen 
mutta hallitus on tosiaankin valin-
nut epätasa-arvoistavan tavan to-
teuttaa sitä. Kysymys on nimittäin 
mitä suurimmassa määrin alue-
poliittinen, ja Perussuomalaisten 
lähtökohta on koko maan pitä-
minen asuttuna ja elinkelpoisena. 
Kun edustaja Pertti Virtanen syn-
tyi, oli Suomessa vain Helsingin ja 
Turun yliopistot sekä Åbo Aka-
demi. Keskustapuolueen edeltä-
jä Maalaisliito alkoi tuolloin voi-
makkaasti ajaa maakuntayliopis-
toja, joita sitten syntyikin kuin sie-
niä sateella Ouluun, Tampereelle, 
Jyväskylään, Vaasaan, Kuopioon, 
Joensuuhun ja myöhemmin vie-
lä lisää.

Yliopistolaitoksen hajasijoitus 
on ollut aluepoliittinen menestys-
tarina, kuten esimerkiksi Keskus-

tan europarlamentaarikko Kyösti 
Virrankoski on hiljattain    toden-
nut. Nuorille on voitu tarjota ta-
sa-arvoisia opiskelumahdollisuuk-
sia omassa maakunnassa, josta he 
ovat valmistuttuaan usein myös 
saaneet työtä.

Yliopistot ovat olleet oman 
alueensa vetureita, mainittakoon 
vain Oulun seudun ripeä kehitys.

Keskusta tuhoaa 
sivistysperintöään

Nyt Keskusta on päättänyt tuho-
ta oman sivistysperintönsä. Van-
hasen hallitus on talouselämän 
painostuksesta heittänyt alueelli-
sen tasa-arvon periaatteen romu-
koppaan ja lähtenyt voimallisesti 
kehittämään kolmea pääkaupun-
gin yliopistoa - tätä mantranomai-
sesti hoettua innovaatioyliopistoa 
- ja päättänyt jättää 17 muuta yli-
opistoa mopen osalle. Alkiolaista 
aatetta myydään nyt alennuksella. 
Ottaako Keskustan kenttäväki tä-
mänkin aluepoliittisen kepiniskun 
mukisematta vastaan?

Toki myös Perussuomalais-
ten mielestä suomalaisen tie-
teen huippua on terävöitettävä. 
Tarvitsemme kiistatta enemmän 
huippuosaajia, mutta hallituk-
sen kaavailema epädemokraatti-
nen toimenpide - innovaatioyli-
opisto, jota yliopistoväki kuulem-

Välikysymyskeskusteluja:

“Hallituksen yliopistolaitoksen uudistussuunnitelmat myös 
herättävät aiheellista huolta yliopistojen henkilöstön tilan-
teesta, jos suunnitelmat nykyisellään toteutuvat. Jos virka-
suhteita muutetaan työsopimussuhteisiksi, on pelkona se, et-
tä palvelussuhdelajin muuttuminen heikentää työehtoja. Hen-
kilöstön vähentäminen nykyisestä ei voi myöskään olla min-
kään järkevän yliopistojen uudistumissuunnitelman sisältöä. 
Päinvastoin, nykyistä henkilöstömäärää tulisi voida lisätä ai-
nakin vähentämällä määräaikaisten pätkätyöläisten mää-
rää.”

Raimo Vistbacka välikysymyskeskustelussa 
21.5.2008

Oikeusministeriö tiedottaa

Taidemyynnin tai seminaaritulojen 
ilmoittaminen ehdokkaan
vaalirahoitusilmoituksessa

Vaalirahoituksesta heränneen keskustelun vuoksi oikeusministeriö to-
teaa seuraavaa:

Vaalirahoituslaissa tueksi luetaan rahana, tavarana, palveluna tai muulla 
vastaavalla tavalla korvauksetta saatu suoritus ottamatta kuitenkaan huo-
mioon tavanomaista talkootyötä ja tavanomaisia ilmaispalveluja.

Vaalirahoituslakia koskevassa hallituksen esityksessä todetaan mm. seu-
raavaa:

- Ilmoituksessa tulisi mainita ehdokkaan vaalikampanjan kokonaiskulut 
eli menot. Luku tulisi ilmoittaa bruttomääräisenä.

- Kuluja ei tarvitsisi eritellä eli ilmoituksessa tulisi mainita vain koko-
naiskulut yhtenä lukuna. Sen sijaan vaalikampanjan rahoitus tulisi eritel-
lä bruttomääräisenä.

- Ulkopuoliseen tukeen voitaisiin sisällyttää myös myynti-, keräys- ja vas-
taavasta toiminnasta saadut varat bruttomääräisinä.

Vaalirahoituslain tarkoitus on vaalirahoituksen avoimuuden lisääminen 
ehdokkaiden mahdollisten sidonnaisuuksien selvittämiseksi. Tähän viit-
taa myös lain aloittava virke “Ilmoituksessa on oltava ainakin seuraavat 
tiedot…”.

Taidemyynnistä tai seminaareista saatua tukea voidaan pitää vaalirahoi-
tuslain mukaisena tukena ehdokkaalle tai hänen tukiryhmälleen. Asiaa tar-
kastellaan ehdokkaan näkökulmasta, koska hän saa vaalikampanjansa tu-
eksi summan, jonka taiteen ostaja suorittaa. Lain perustelut näyttäisivät 
lähtevän myynti- ja keräystulojen bruttomääräisestä ilmoittamisesta.

Taiteen ostajan tai seminaarilipun lunastaneen näkökulmasta tuen an-
taminen voi sen sijaan näyttää vähemmän selkeältä, koska hän on taidet-
ta ostaessaan tai seminaariin osallistuessaan saanut itselleen konkreettisen 
vastikkeen (esimerkiksi taulun). Toisaalta ehdokas tai hänen tukiryhmänsä 
on usein esimerkiksi taulun hankkiessaan maksanut siitä jonkinlaisen han-
kintahinnan. Useimmiten myytävän taiteen todellista arvoa on kuitenkin 
hankalaa, ellei jopa mahdotontakin arvioida täsmällisesti. Kun taulu sitten 
myydään osana vaalikampanjaa, ehdokkaalle tullut tuki on käytännössä 
myyntihinnan ja hankintahinnan erotus. Liitettäessä tämä kysymys ilmoi-
tusvelvollisuuteen tuen antajasta tuen arvon ylittäessä 1 700 euroa olisi vas-
taisuudessa ehkä kohtuullisempaa ilmoittaa todellisen tuen arvo.

Täysin vastikkeellinen suoritus ei ole tukea eikä siten kuulu vaalirahoi-
tuslain soveltamisalaan.

Taidemyynnin ja seminaarituottojen osalta nykyinen vaalirahoituslaki ei 
valitettavasti anna kaikkiin kysymyksiin selkeitä vastauksia. Myös

perustuslakivaliokunta totesi aikanaan mietinnössään, että “..lakiehdo-
tuksen perussäännös ilmoitettavista tiedoista on sisällöltään melko yleis-
piirteinen ja jää osittain tulkinnanvaraiseksi”.

Näistäkin syistä on tärkeää, että lakia uudistetaan ja että valmistelutyö 
tehdään huolellisesti. Myös taidemyynnin, seminaaritulojen ja vastaavan 
toiminnan osalta on pyrittävä selkeästi nykyistä tarkempaan sääntelyyn.
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Hallintovaliokunta tukee 
poliisihallituksen perustamista

Eduskunnan hallintovaliokunta antaa tukensa poliisihallituksen perus-
tamiselle. Kannanotto sisältyy valiokunnan lausuntoon (HaVL 13/2008) 
poliisin hallintorakenteen uudistamisesta. Asiasta on valmistunut työ-
ryhmäraportti, johon sisäasiainministeriö halusi myös hallintovaliokun-
nan kannan.

Työryhmä esittää poliisille uutta hallintomallia, jossa sisäasiainmi-
nisteriö vastaa poliisitoimen poliittisesta ja strategisesta ohjauksesta. 
Operatiivista toimintaa johtaa poliisihallitus. Se muodostuu nykyises-
tä sisäministeriön poliisiosaston ylijohdosta ja lääninhallitusten polii-
sijohdosta.

Ylimmän poliisijohdon uudelleen organisointi on osa suurempaa po-
liisin hallintorakenteen uudistamista. Kihlakuntien poliisilaitosten mää-
rää on jo päätetty vähentää 24:een ja paikallispoliisin rakenneuudistus 
tulee voimaan ensi vuoden alussa.

Hallintovaliokunta korostaa, että poliisihallinnon rakenneuudistus 
muodostaa kokonaisuuden, jossa nyt käsiteltävänä olevat toisen vai-
heen esitykset merkitsevät perusteltua ja luontevaa seuraavaa kehit-
tämisvaihetta. Tärkeää on, että johtamistoiminnot selkeytyvät hallin-
non eri tasoilla. Valiokunnan tavoitteena on samalla, että uudistuksen 
myötä saadaan lisää poliisejakenttätyöhön.

Eduskuntatiedote

ma maakuntayliopistoissa jo “in-
hovaatioyliopistoksi” kutsuu - ei 
sitä välttämättä tee.

Hedelmällinen 
kilpailuasetelma

Todettakoon, että useiden tutki-
joidenkin mielestä on aina eduk-
si, että samalla alalla on ainakin 
kaksi tutkimusryhmää. Maakun-
tayliopistot ovat luoneet hedel-
mällisen kilpailuasetelman useil-
la aloilla sekä opetuksessa että 
tutkimuksessa. Näin esim. koulu-
kunta- tai henkilökohtaiset kiis-
tat eivät estä tutkimuksen eteen-
päinmenoa.

Usean tutkimusryhmän olemas-
saolo edistää myös yhteyksiä sek-
toritutkimuslaitoksiin kuten vaik-
ka Metsäntutkimuslaitokseen tai 
Geologian tutkimuskeskukseen, 
joiden tutkimus saattaa luonteensa 
mukaan olla “alueellista” eli pyr-
kiä kattamaan Suomen eri olosuh-
teita; turvaten näiden laitosten tut-
kimusasema- ym. verkostoon.

Säätiöittäminen epärealistista

Surullisen kuuluisa valtion tuotta-
vuusohjelma nakertaa yliopisto-
laitoksenkin toimintaedellytyksiä, 
mutta se mikä todella uhkaa sivis-
tysyliopiston perustaa on hallituk-

sen hanke yliopistojen sääti-
öittämisestä. Hanke on Suo-
men kokoisessa maassa epä-
realistinen, sillä käytännössä 
säätiömalli lienee mahdolli-
nen ainoastaan innovaatioyli-
opistolle. Aikooko hallitus to-
sissaan asettaa yliopistot näin 
räikeän eriarvoiseen asemaan, 
kahden kerroksen “huippu-” 
ja “tavis-yliopistoihin”?

Mielestämme valtion on jat-
kossakin oltava yliopistojen 
pääasiallinen rahoittaja ja yli-
opistoilla tulee olla todelliset 
toimintaedellytykset kehittyä 
omilla vahvuusalueillaan, ku-
ten esim. Joensuun yliopisto 
metsätieteen huippuosaajana.

Juuri näin - luonnollista, pit-
käjänteistä tietä - syntyy laatua 
ja huippuosaajia sekä nobelei-
ta tulee jos on tullakseen.

“Kenen lauluja laulat…”

Perussuomalaiset pelkäävät, 
että kaupallisen rahoituksen 
näin voimallinen ajaminen 
yliopistoihin ja talouselämän 
mukaantulo yliopiston hallin-
toon paitsi heikentää yliopis-
tojen autonomiaa, uhkaa pe-
rustutkimuksen riippumatto-
muutta mutta ennen pitkää 
johtaa julkisen rahoituksen 
heikentämiseen ja jopa ope-
tuksen maksullisuuteen.

Miten käy niiden alojen tut-
kimukselle, jotka eivät rahoit-
tajia kiinnosta?

“Kenen lauluja laulat, sen lei-
pää syöt.” Jos elinkeinoelämä ei 
ole valmis tukemaan jotain alaa, 
epäilemättä esim. jotain huma-
nistista tiedettä, ei sellaista ope-
tusta kannata tarjota.

Perussuomalaisten mieles-
tä ei pidä unohtaa, että perus-
tuslakimme mukaan julkisen 
vallan on turvattava jokaiselle 
yhtäläinen mahdollisuus saada 
myös muuta kuin perusopetus-
ta sekä kehittää itseään varat-
tomuuden sitä estämättä.

Perussuomalaisten 
ryhmäpuheenvuoro

Kansanedustaja 
Pertti Virtanen

“Poliisien moottoripyöräkerho Blue Knights vieraili eduskun-
nassa Oinosen vieraana 19.5. Kuvassa edustajamme Oinonen 
ja Vistbacka tutkivat kerhon liiviä.”

Yliopistojen asemasta ja 
toimintaedellytysten turvaamisesta

Valtioneuvoston selonteko val-
tiontalouden kehyksistä vuosil-
le 2009-2012 

Palautekeskustelusta 

Valtiovarainvaliokunnan mietin-
nössä todetaan sosiaalisen eriar-
voisuuden ja suhteellisen köyhyy-
den lisääntyneen. Myös terveyse-
rot ovat kasvaneet. Valitettavas-
ti Suomeen on muodostumassa 
luokkayhteiskunta, jonka hyvä-
osaisista päättäjistä ja heidän mil-
jonäärisponsoreistaan monikaan 
ei tunnu käsittävän, kuinka hei-
kosti alimmalla luokalla todel-
la menee. Köyhyys, sairaudet ja 
muut ongelmat kasautuvat juu-
ri tälle alimmalle luokalle, kun 
samaan aikaan rikkaat rikastu-
vat entisestään ja ahneudesta on 
tehty hyväksyttävä arvo. Tällaista 
kehitystä sinivihreä porvarihalli-
tus Suomessa tällä hetkellä edis-
tää, ja sen seuraamuksista ei sai-
si arvoisan pääministerin mieles-
tä julkisuudessa edes puhua, mikä 
sinänsä osoittaa, että köyhyyske-
hitys keskustelunaiheena koetaan 
hallituksen piirissä kiusalliseksi. 

Suomen hyvä maine ja menestys kan-
sainvälisessä kouluvertailussa on pe-
rustunut jo vuosikymmeniä ilmaiseen 
koulutukseen. Vanhasen toisen halli-
tuksen ohjenuoraksi näyttää muo-

Itä-Suomessa kuten kautta Suomen 
ollaan huolestuneita ja pettyneitä halli-
tuksen yliopistosuunnitelmista. Yliopis-
tot joutuvat tulevaisuudessa keskitty-
mään entistä enemmän itsensä markki-
nointiin ja rahoituksen haalimiseen sen 
sijaan, että ne voisivat paneutua ope-
tukseen ja tutkimustyöhön.

Perussuomalaisten eduskuntaryh-
män on helppo yhtyä välikysymyk-
seen, sillä onhan nyt uhattuna vuosi-
kymmenten kovalla työllä maahamme 
rakennettu koulutuksen tasa-arvo ja 
koko maan kattava yliopistoverkosto.
Pentti Oinonen / ps, 
Helsingissä 21.5.2008

toutuneen yhteiskuntamme kahtia-
jaon syventäminen ja yksityistämi-
nen, joka on nyt ulottamassa kou-
ransa myös yliopistokoulutukseen. 
Pelättävissä on, että yliopistojen yk-
sityistämisen kiihkossa unohdetaan 
kysellä rahoittajien motiiveja rahan 
antamiselle. Onkin aiheellista kysyä, 
voivatko yliopistojen rahoittajat vaa-
tia vastapalveluksia yliopistoilta, niin 
kuin epäilty asianlaidan olevan suu-
ria vaaliavustuksia saaneiden kansan-
edustajien ja ministereiden kohdalla. 
Yhtenä esimerkkinä tästä on vuori-
neuvoksen arvonimen haku eräälle 
suurrahoittajalle. 

Inflaation kiihtyminen hei-
kentää entisestään jo valmiiksi 
heikossa asemassa olevien suo-
malaisten tilannetta. Tähän tu-
lisi puuttua. Yhteiskunnan tuli-
si tukea enemmän köyhiä lapsi-
perheitä, kansaneläkkeen varas-
sa eläviä, työttömiä sekä opiske-
lijoita. Näin ei kuitenkaan näytä 
tapahtuvan, vaan päinvastoin. 
Hallitus päätti korottaa sosiaali- 
ja terveydenhuollon maksuja ja 
siten ahdistaa pienituloiset entis-
täkin tiukemmalle.
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
Helsingissä 20.5.2008
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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

04400 JÄRVENPÄÄ
puh (0)9 27141

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

Puolueneuvoston kokous 7.-8.6.2008

Puolueneuvoston
kokouksen ohjelma

Perjantai 6.6.2008

 18.00 Puoluehallitus

Lauantai 7.6.2008 

 10.00-11.00         Toritilaisuus, Järvenpään tori
  - Perussuomalaisten kansanedustajat tavattavissa

 12.00  Ilmoittautuminen ja keittolounas 
  (lounaslippuja ostettavissa hotellin vastaanotosta)

 13.00  Puolueneuvoston kokous alkaa
  - tervehdykset

  - 1 § Avaus, järjestäytyminen, laillisuus
  - puheenjohtaja Timo Soini  

  - 2 § Kunnallisvaalit
  - Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma 2008 
  - esittely – lähetekeskustelu – esitykset
  - valmistelevat työryhmät

 Kokous keskeytetään viimeistään klo 17.00

Päivällinen hotellin ravintolassa klo 18.30 alkaen. (Lippuja myy-
dään hotellin vastaanotossa.)
Iltaohjelma alkaa n. klo 20.00 ja siitä vastaa imitaattori Reijo Sal-
minen.

Sunnuntai 8.6.2008 

 10.45  Hartaustilaisuus kokoussalissa 
  Reijo Ojennuksen johdolla

 11.00  Puolueneuvoston kokous jatkuu

  - 3 § Selostus Perussuomalaiset Naiset ry:n 
   toiminnasta 
   - puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen

  - 4 § Selostus Perussuomalaiset Nuoret ry:n 
   toiminnasta
   - puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala

  - 5 § Selostus Perussuomalaisten 
   eduskuntaryhmän toiminnasta
   - puheenjohtaja Raimo Vistbacka

  - 6 § Selostus Oikeutta Eläkeläisille ry:n toiminnasta
   - puheenjohtaja Reijo Ojennus

  - 7 § Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma 2008 
   - lopullinen käsittely ja hyväksyminen

  - 8 § Muut kokoukselle esitettävät päätöstä vaativat asiat
  
  - 9 § Yleiskeskustelu

  - 10 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen yhteydessä sunnuntaina iltapäivällä  klo 13.00 puolu-
een tarjoamat kahvit.
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Oma maa

Se sattui sopivasti mulle,
haaveeni toteutui

ja silmäni melkein sokeutui.
Löysin oman armaan,

tiedät varmaan.
Oli hänet toinen jättänyt,

ei vissiin häntä arvostanut.
Minä arvostan ja arvostan myös työtä,

mitä yhdessä teemme,
kaikki me myös yhdessä jaamme,

myös tämän isänmaamme.
On ihanaa asua suomenmaassa,

olla pohjalainen ja alkaa pohjalta,
aivan alusta.

Se on tämän kaiken perusta!

Emäntä Jaana Luoma
Toholampi

Runohetki

Kun Timo Soini joskus 1970-
luvun lopulla tuli Parkanoon 
perustamaan SMP:n nuori-
so-osastoa linja-autossa, hä-
nellä ei vielä nuoren ikänsä 
takia ollut ajokorttiakaan, 
tuskin varaa autoonkaan.

Tuosta hoikasta nuores-
ta miehestä harppaus kirjan 
maisterisjätkään on kyllä 
melkoinen. Valehtelisin, jos 
väittäisin aavistaneeni mitä 
miehestä vielä tulee politii-
kan saralla. Paljon on vettä 
vuoksessa virrannut noiden 
aikojen jälkeen ja paljon on 
miehiä sekä naisia vaihtu-
nut puolueen toiminnassa 
vuosien saatossa. Vain har-
vat ovat käyneet niin pitkän 
linjan koulun puolueen joh-
toon kuin Timo Soini. Niin 
kuin kirja kertoo, se on ol-
lut kova koulu. 

Oikeastaan koko Mais-
terisjätkä-kirjan aikajanan 
puolueen eri toimissa mu-
kana olleena sen muiste-
lot tuovat elävinä mieleeni 
monia politiikan tapahtu-
mia noilta vuosilta. Lisäksi 
kirja valottaa monia sellai-
sia asioita joista rivijäsenil-
lä ja toimijoilla on vain kal-
pea aavistus. Vennamoa Soi-
ni muistaa kirjassa lämmöl-
lä. Sellaisena ”isähahmona” 
josta sanotaan, että ketä hän 
kurittaa, sitä hän rakastaa.

Vennamo o l i  a ikan-
sa älykkö, sellaisen kuvan 

Jäsenet, päivittäkää
yhteystietonne puoluetoimistoon

Kunnallisvaalit lähestyvät ja on tullut aika

aktivoida joukkoja. Tämä on sihteereille ja

puheenjohtajille mahdoton tehtävä,

jos sähköpostiosoite tai

puhelinnumero ei ole käytössä. 

Muistakaa siis ilmoittaa yhteystietojen muutoksesta 

puoluetoimistolle numeroon 0207 430 800.

Menestystä vaalityöhön!

Antti Rantakokko
www.pohjoissavonperussuomalaiset.net

Kirja-arvostelu

Maisterisjätkä - kirja politiikan korkeakoulusta

Soini silloisesta esimiehes-
tään antaa. Monet aikalai-
set ovat jälkeenpäin asian 
myöntäneet. Ei Soinikaan 
pelkästään silittele Venna-
moa myötäkarvaan, vaan 
suorasukaiseen tyyliinsä 
tuo esille myös sen jokai-
selle henkilölle ominaisen 
”toisen” puolen. Olisiko 
tämän päivän aloittelevis-
ta poliitikoista esimerkiksi 
Perussuomalaisten piiris-
sä tällaiseen komentoon? 
Uskallan epäillä, sen ver-
ran herkkähipiäisemmältä 
joukko tuntuu!

Maisterisjätkä on oiva 
oppikirja siitä, miten poli-
tiikan huipulle noustaan. 

Kuten Soini kirjassaan sa-
noo, ”politiikassa ja muus-
sakin elämässä on tärkeä-
tä pitää ajatukset rehellisi-
nä”. Tällä ajatuksella pääs-
tään ajan mittaan pitkälle.

Ei vain politiikkaa

Kirjassa on paljon muuta-
kin kuin pelkkää politiik-
kaa. Uskonnon merkitys 
ja Timo Soinin valinnat us-
konasioissa antavat kirjaan 
oman merkittävän lisänsä. 
Se, että poliitikko tuo omat 
hengelliset valintansa mui-
den luettavaksi osoittaa 
korkeata moraalista ajatte-
lua. Ei kuitenkaan elämöi-
den uskollaan, vaan karusti 
tosiasioihin nojaten.

Harrastuksistaan Soini 
saisi varmasti aivan oman 
kirjan aikaiseksi, niin sy-
välle hän on jalkapalloon ja 
myöhemmin raviurheiluun 
”hurahtanut”. Englantilai-
sen Millvallin kannattaja 
ja suomalainen poliitikko, 
onhan se hieman erikoinen 
yhdistelmä, mutta siihenkin 
löytyy hyvät selitykset.

Raviurheilu on ollut 
usein määräävä tekijä puo-
lueiden kesäkokousten ai-
katauluja määrättäessä.

Kuninkuusravien aikaan 
ei kokouksia pidetty Heikki 
Riihijärven johtaessa SMP:
tä, eikä Timo Soinin johta-
essa Perussuomalaisia.

Puolueiden johtaminen ei 
ole helppoa. Sen ovat kirjan 
mukaan viime vuodet Ti-
mo Soinille opettaneet. Jos 
työn ottaa liian tunnollises-
ti, siinä voi mennä jopa ra-

hat ja terveys, kuten vanha 
sanonta kuuluu. Kun omat 
koirat purivat eli veivät ra-
hoja, oli se henkisesti rank-
ka paikka.

Terveyden horjuminen 
kovissa paineissa pakottaa 
kovankin ”jätkän” hiljentä-
mään vauhtia.

Viimeiset lauseet kirjas-
sa ovat hyvin merkittävät. 
”Politiikka ei pysähdy. Minä 
pysähdyin, jotta pysyn taas 
mukana. Pärjään varmasti. 
Mitä siihen tarvitaan? Tar-
vitaan tahtoa, työtä, voimia 
ja varjelusta”.

Maisterisjätkä kuuluu jo-
kaisen perussuomalaisesti 
ajattelevan äänestäjän kir-
jahyllyyn. Tai oikeastaan 
sen pitäisi kuulua kaikki-
en politiikasta kiinnostu-
neiden ihmisten lukunurk-
kaukseen. Sieltä saisi hyviä 
elämänohjeita politiikkaan 
ja jokapäiväiseen elämään.

Kuten vaikkapa tämä: 
”Kukaan ei voi olla kenen-
kään kanssa kaikesta sa-
maa mieltä. Se ei ole lop-
pujen lopuksi ratkaisevaa, 
vaan se, että on yleensä jo-
tain mieltä. Nykymaailma 
on täynnä toisaalta-toisaal-
ta ihmisiä, jotka eivät kri-
tiikin pelossa uskalla sanoa 
yhtään mitään”.  

Reijo Ojennus

- Yleiskuva Vaasan torilta 24.5. Perussuomalaisten 
sinivalkoinen teltta näkyy taustalla.

Lauantaina 24.5. Vaasan Perussuomalaiset olivat esillä 
Vaasan kevätmarkkinoilla. Vaasalaisten perussuomalais-
ten aktiivien lisäksi osan päivästä teltallamme oli tavatta-
vissa kansanedustaja Raimo Vistbacka sekä puoluesihtee-
ri Ossi Sandvik. Tarjolla oli esitteitä, lehtiä, karkkia, tulitik-
kuja, keksiä ja tietenkin päteviä vastauksia ihmisten kysy-
myksiin Perussuomalaisista. 

Päivä oli erittäin kaunis, aurinkoinen ja raikas kevätpäi-
vä. Kiinnostunutta väkeä kävi teltallamme runsaasti. Myös 
kaupungissa vierailulla ollut pääministeri Matti Vanhanen 
pysähtyi Perussuomalaisten teltalla seurueineen, johon 
kuului mm. kaupunginjohtaja Markku Lumio. Toripäivä 
oli hyvin onnistunut sikälikin, että yhä saattaa tavata ihmi-
siä, jotka eivät tunne juurikaan perussuomalaista puoluet-
ta. Yhtään kielteistä palautetta emme saaneet, vaan tukea 
löytyy yli kielirajojen. 

Teksti: Mika Kivimaa
Kuvat: Ossi Sandvik

Vaasan kevätmarkkinoilla

- Kansanedustaja Raimo Vistbackalla riitti jututtajia. Karkkeja tarjoamassa vaasalainen PerusS aktiivi 
ja kuntavaaliehdokas Kalevi Karjala.
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Merkkipäiviä
Pitkän ja merkittävän uran 
kanttorina ja nuorisosoitto-
kuntien johtajana tehnyt enti-
nen SMP:n Varsinais-Suomen 
piirin puheenjohtaja Toivo 
Lankinen ja hänen vaimonsa, 
käsityönopettaja Mirjam Lan-
kinen, täyttivät molemmat 80 
vuotta huhtikuussa Numme-
lassa. Pitkän elämän ja uran 
varrelle on mahtunut monen-
laista.

Toivo Lankinen syntyi Kur-
kijoella, mistä perhe ennen so-
tia muutti Hiitolaan. Hän tot-
tui kovaan työhön pikkupojas-
ta saakka – joka aamu kesäisin 
oli herättävä jo viideltä huiski-
maan lehmistä kärpäsiä lypsyn 
aikana ja vietävä ne sitten lai-
tumelle. Illalla oli lehmät taas 
haettava takaisin lypsytar-
haan. Kesäisin käytiin myös 
pyhäkoulua ja iltaisin pelattiin 
pallopelejä. Talvisin Toivo har-
rasti hiihtoa osallistuen myös 
hiihtokilpailuihin alle kym-
menvuotiaasta lähtien.

Kipinä musiikkiin syntyi jo 
kotona Kurkijoella, missä en-
sin äiti, sitten opettaja Anni 
Autere antoivat hänelle piano-
tunteja. Kun Lankisten perhe 
joutui aikoinaan toisen kerran 
evakkoon Vaasaan, meni Toi-
vo Vaasan Musiikkiopistoon, 
jossa opettajana toiminut ur-

kutaiteilija Sråhle kannusti häntä 
ryhtymään kanttorin uralle.

Oppituntien maksuja Toivo 
kuittasi omista lehmistä lypsetyl-
lä maidolla, jota hän kantoi kah-
delle opettajalle aina kaksi kan-
nua tunneille mennessään.

Toivo Lankisen kahdeksan vuosikymmentä 
Kurkijoen pelloilta Turun Tuomiokirkkoon

Ylen viimeisin kannatusgallup 
osoittaa Kepun, Vihreiden ja Va-
semmistoliiton olevan laskussa, 
Kokoomuksen ja Sdp:n hivenen 
nousussa sekä Perussuomalais-
ten nousseen eniten. - Paljastavat-
ko vaalirahoitussidonnaisuudet 
suurten puolueiden piittaamatto-
man moraalittomuuden? Rikos-
laista löytyvät pykälät, joilla asi-
aan voi puuttua. Mutta ongelma 
on niin suuri, ettei siihen uskalle-
ta kajota. Pääministeri Vanhanen 
suorastaan halveksi voimassa ole-
vaa käytäntöä Timo Kallin vaali-
rahoitusta koskeneessa TV-uutis-
ten haastattelussa 14.5.08. Täyt-
tyykö korruption tunnusmerkistö, 
kun vaalituen saajat Lehtomäki, 
Kanerva, Niinistö ym. ovat muka-
na hakemassa vuorineuvoksen tit-
teliä Tokmannin johtajalle?

Vuosisadan lopulla kasinota-
louden moraaliton ahneus sekoit-
ti poliitikot. Velkaelintason hur-
moksessa Suomea kutsuttiin Eu-
roopan Japaniksi. Puolueiden ide-
ologiset tavoitteet hämärtyivät ja 
vappukulkueet hiipuivat, kun sa-
manaikaisesti Neuvosto-Venäjä 
ja kommunismi romahtivat. Seu-
rauksena juhlapuhujat joutuvat 
asettelemaan sanansa uuden ti-

Alpo Ylitalo
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
PerussuomalaisetMuuttaako mikään 

puolueiden kannatusta?
lanteen mukaisiksi. Poliitikot joh-
tivat maan kaaokseen, jossa vap-
pumarssijat ei tienneet omaa eikä 
suljetun naapurin todellisuutta. 

Laman jälkeen on jatkunut tu-
loerojen ja köyhien määrän kas-
vu. Vappukulkue on Amerikan 
Car Show tai uskonnollinen kul-
kue. Pääministeri kieltää puhumi-
sen köyhyysongelmasta eikä tie-
dä tililleen tulleiden rahojen alku-
perää eikä määrää, enempää kuin 
Kallin kieltäytymisen ja selvitys-
ten lainmukaisuutta. - Korruptio 
piilotetaan hämärien rahastojen ja 
korkeatasoisten, ainakin -hintais-
ten ”seminaarien” taakse. Makse-
taanko vaalirahoitusliiketoimin-
nan taidemyynnistä yms. arvonlisä-
verot       ja tuloverot? Onko liike-
toiminnan harjoittajalla Y-tunnus? 
Riittääkö satsaus vuorineuvoksen 
titteliin? Ei ihme, että ulkomaalai-
set tarkastajatkin ovat puuttuneet 
vaalirahoitukseen.

Holkerin hallituksen velkaelin-
tason raha- ja finanssipolitiikan 
romahduksen myötä hallintoon 
levisi neuvoton aateanemia. Tie-
dossa olleen tosiasian vahvistaa 
lamatutkija Kiander. Ahon halli-
tuksen väärien toimien seuraukse-

na ongelmapommi räjähti omassa 
sylissä. Sen seurauksena yli puo-
let pankkitoiminnasta siirtyi ulko-
maalaisomistukseen. Jälkien sii-
vouksen aikana juhlapuheet aloi-
tetaan fraasilla ”oikeus- ja hyvin-
vointivaltio”. Seurasi järjettömien 
”hätäprojektien” aika, joiden toi-
vottiin lievittävän tahallisten yri-
tyskaatojen seurauksena synty-
neen massatyöttömyyden ja vel-
kaongelmaisten sekä yli kuuden-
sadantuhannen köyhän surua. Pa-
risataatuhantisen oikeudettoman 
turhautuneen työttömän joukko 
syrjäytetään lopullisesti ulkomai-
sella työvoimalla.

  
Koiviston konklaavi istui 6.5.92. 

Suvi Anne Siimes myi ongelma-
luotot Aktiv-Hansalle 31.3.00. 
Molemmat toimet määrättiin 
määräajaksi pidettäviksi salassa. 
Konklaavissa painostettiin pan-
keille etuoikeuksia tuomiois-
tuimissa ja Siimes luopui saata-
vista viidellä prosentilla pääoman 
määrästä! –Velallisille ei tarjot-
tu samaa mahdollisuutta. Aktiv-
Hansan tiedot häipyivät netistä 
heti, kun levisi epäily, että Björn 
Wahlroos omistaisi sen. Laman 
seurauksena 14.500 ihmistä teki 
itsemurhan.

Miljardioptiot osoittavat, että hy-
väosaisten elämänlaatu on tärkeäm-
pi kuin elämä köyhyysrajan alapuo-
lella. Tilastot ovat kiusallinen muis-
tutus päättäjille epäonnistumisesta.

Lainaus Stakesin sivuilta:
”Puutteellisia resursseja mittaavia 
köyhyysmittareita käytetään eni-
ten, kuten Eurostatin köyhyysra-
jaa, joka on 60 prosenttia väestön 
mediaanitulosta. Tämä 60 prosen-
tin raja tarkoitti vuonna 2004 Suo-
messa 825 euron nettotuloa kuu-
kaudessa yksinasuvalla. Jokainen 
seuraava perheen aikuinen nosti 
rajaa noin 400 euroa ja jokainen 
lapsi noin 250 euroa kuukaudessa. 
Esimerkiksi kahden aikuisen ja 
kahden lapsen talouden suhteel-
linen köyhyysraja oli nettotuloina 
noin 1730 euroa kuussa” 

Johtaviin virkoihin pyrkivil-
tä kisälleiltä edellytetään usein 
”mestarinnäyte”. Mestarien vir-
karikossyyllisyyskysymyksiä ei 
aina ratkaista oikeudessa laillisin 
keinoin, vaan eläkeratkaisut ovat 
oivallinen tapa säilyttää oikeus-
valtion imago.  Poliisi seuloo ri-
kosilmoituksia ja laillisuusvalvo-
jat kanteluita. Väärien henkilöi-
den tekemät tutkintapyynnöt oi-

keaan asemaan päässeistä vesite-
tään tai jätetään tutkimatta. 

Vuosikymmenten kuluessa Suo-
meen on syntynyt eliitti, joka elää 
lain yläpuolella. Heidän oikeustur-
vansa on varma, elleivät he sorru 
keskinäiseen kinasteluun. - Yrittikö 
huumepoliisi haaviinsa niin isoa ka-
laa, että se ei sinne mahtunut? Niin 
kauan kun kansanedustajat ja äänes-
täjät hyväksyvät ryhmäkurin, salai-
sen vaalirahoituksen ja lain yläpuo-
lella olevan eliitin, nukkuvien määrä 
lisääntyy. Valtion omaisuuden myyn-
ti käynnisti hintojen nousukierteen 
ja takasi eliitin miljoonatulot, mutta 
kansan oikeusturva toteutuu ainoas-
taan juhlapuheissa.

Venäjän puun avulla on pidet-
ty suomalaisen raakapuun hin-
ta ja valtion verotulot matalina. 
Kepun nokkamiehet – viimek-
si Paavo Väyrynen - käyvät met-
sänomistajien kimppuun vaaties-
saan ulkomaalaisomistukseen siir-
tyneelle metsäteollisuudelle hal-
paa Venäjän puuta.  Devalvaatiot 
ja joo-miesten aika on ohi! - Ketä 
äänestät, kuka etujasi ajaa? 

Alpo Ylitalo  
Kokkola 20.5.2008

Kanttori Toivo Lankinen ja hä-
nen vaimonsa Mirjam Lankinen 
täyttivät 80 vuotta huhtikuussa 
Nummelassa. Syntymäpäiväjuh-
lia vietettiin perhepiirissä.
Kuva: Lankisen kuva-arkisto

Vauhti ja into oli kova
Vuonna 1945 isä-Lankinen osti 
maatilan Mellilästä, Turun läheltä. 
Perheen muutettua Mellilään Toi-
vo aloitti opintonsa Turun Kirk-
komusiikkiopistossa valmistuen 
sieltä kolmessa vuodessa vuonna 
1948 kanttori-urkuriksi.

- Vauhti ja into oli kova. Tuo-
hon aikaan soitin myös trumpet-
tia Mellilän torvisoittokunnassa, 
muistelee Toivo.

Armeijan hän kävi ensin Tu-
russa ja jatkoi sitten Haminan re-
serviupseerikoulun kautta upsee-
rikokelaaksi Turkuun, jossa sai 
ylennyksen vänrikiksi. Sittem-
min hän on ylennyt kertaushar-
joitusten kautta luutnantiksi. Toi-
vo muistelee harjoitusten olleen 
hurjia, mutta hauskoja.

Armeijan jälkeen hän lähti ra-
kentamaan uraansa kanttorina. Se 
oli nuorelle miehelle vaikeaa, sillä 
kanttorin viroista oli noihin aikoihin 
pulaa – jokaista avointa virkaa kohti 
oli noin kolmekymmentä hakijaa.

Työntäyteisiä vuosia
Vaimonsa Mirjamin Toivo tapasi 
tultuaan valituksi musiikinopetta-
jaksi Loimaan evankeliselle opis-

tolle. Mirjam oli tuolloin aloitta-
nut samassa paikassa tyttöjen kä-
sityönopettajana. Siinä vaiheessa 
Toivo oli myös jo valittu Vampu-
laan kanttoriksi.

- Myöhemmin Mirjam jätti 
paikkansa Loimaalla, koska oman 
alan töitä löytyi Vampulastakin. 
Yhdeksän vuotta asuimme Vam-
pulassa, missä perustin myös en-
simmäisen seurakunnallisen nuo-
risosoittokuntani, jotka noihin 
aikoihin olivat vielä harvinaisia. 
Siellä sain myös direktor cantus –
arvon 30-vuotiaana arkkipiispa Il-
mari Salomiehen ehdotuksesta.

Asuttuaan yhdeksän vuotta 
Vampulassa Lankiset halusivat 
isompaan seurakuntaan, ja Toivo 
haki Urjalaan kanttoriksi. Molem-
mat pääsivät myös opettajiksi Ur-
jalan yhteiskouluun.

- Sen lisäksi että olin Urjalan 
seurakunnan kanttorina, yhteis-
koulun musiikinopettajana ja pe-
rustin satapäisen nuorisosoitto-
kunnan, olin näiden toimien ohel-
la myös seurakunnan nuorisonoh-
jaaja, muistelee Toivo noita työn-
täyteisiä aikoja.

Soittokuntansa kanssa hän kä-
vi esiintymässä myös Euroopas-
sa, muun muassa kaikissa Poh-
joismaissa, Saksassa, Englannis-
sa, Ranskassa, Belgiassa ja Hol-
lannissa. Urjalassa Lankiset asui-
vat kahdeksan vuotta.
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Mika Männistö
Erikoistoimittaja
PerusSuomalainen

Kuva: 
Jenni Hautaluoman 
arkisto

Nuori kunnallisvaaliehdokas Jenni Hautaluoma:
”Tasa-arvo kuuluu kaikille ihmisille”

Jennille tärkein arvo on ta-
sa-arvo kaikille ihmisille. 
Myös vanhustenhuoltoon 
pitäisi panostaa nykyis-
tä enemmän, ja tietenkin 
myös lapsiin.

- Kun suuret ikäluokat 
alkavat Jalasjärvellä ikään-
tyä ja jäädä eläkkeelle, hei-
hin pitäisi panostaa enem-
män. Aivan yhtä lailla tän-
ne pitäisi houkutella myös 
nuoria lapsiperheitä.

Kansanedustajan uras-
ta haaveilevalle Jennille on 
politiikkaan mukaan lähte-
minen jo pitkään ollut sel-
vä asia, vaikka omaa puo-
luekantaa joutuikin jonkin 
aikaa miettimään. Lopulta 

hän päätyi Perussuomalai-
siin osin isäpuoli Kari Saa-
risen houkuttelemana.

- Perussuomalaiset arvot 
tuntuivat olevan kaikkein 
lähimpänä omaa arvomaa-
ilmaani. Juuri kaikki tasa-
arvoon liittyvä auttoi pää-
töstäni kaikkein eniten, se 
että Perussuomalaiset ajaa 
kaikkien kansalaisten etua. 
Myös EU-kriittisyys vai-
kutti.

Kun puoluekanta oli sel-
vinnyt, ei kunnallisvaaleihin 
mukaan lähtemistä enää 
tarvinnut miettiä. Isäpuo-
len lisäksi myös Ossi Sand-
vik otti yhteyttä Jenniin, ja 
asia oli sillä selvä.

Kesällä kahdeksantoista vuotta 
täyttävä lukiolainen Jenni Hautaluoma 

on pyrkimässä kunnanvaltuustoon 
Jalasjärvellä. Perussuomalaisiin Nuoriin 
kuuluva Jenni istuu nuorisovaltuustossa 

jo neljättä vuotta, joten aivan kokematon 
politiikassa hän ei nuoresta iästään 

huolimatta ole.

Yliopistoon

Vaaliteemojaan Jenni ei 
haastatteluntekohetkel-
lä ollut vielä ehtinyt pal-
jon miettiä. Kouluasiat oli-
vat mielessä päällimmäise-
nä. Nyt kesän aikana hänel-
lä on paremmin aikaa pa-
neutua asiaan, samoin kuin 
vaalityöhönsä.

- Mainoksia pitäisi aina-
kin jaella, ja mielelläni kä-
visin jossain puhumassakin 
jos pyydetään. Saa nähdä 
sitten.

Lukion jälkeen Jennil-
lä on tähtäimessä yliopis-
to, mahdollisesti hallinto- 
tai valtiotieteellinen tiede-
kunta. Pidemmän tähtäi-
men suunnitelmana on kan-
sanedustajan ura.

- Aiemmin mietin äidin-
kielen opettajan ammat-
tia, jolloin olisin hakenut 
Jyväskylän yliopistoon. 
Jyväskylä on kaupunki-
na minulle muutenkin tut-
tu. Mutta nyt kuitenkin to-
dennäköisemmin aion ha-
kea Tampereelle tai Hel-
sinkiin.

Yhteiskunnallisesti aktiivisen Jenni Hautaluoman tärkein arvo on 
tasa-arvo kaikille ihmisille.

Politiikka ja hevoset

Hautaluoman perhe muut-
ti Kauhajoelta Jalasjärvelle 
Jennin ollessa kymmenen. 
Jalasjärveä hän kehuu mu-
kavaksi ja rauhalliseksi pai-
kaksi erityisesti lapsiperhei-
den kannalta.

- Itse tosin viihtyisin pa-
remmin ehkä hieman isom-
massa kaupungissa, missä 
olisi enemmän harrastus-
mahdollisuuksia. Ainakin 
opiskelujen takia on muu-
tettava muualle, enkä vie-
lä osaa sanoa tulenko ta-
kaisin.

Yhteiskunnallisesti aktii-
vinen Jenni harrastaa poli-
tiikan lisäksi hevosia. Rat-
sastusseuran hallituksessa 
hän istuu kolmatta vuotta 
ja Suomen Ratsastajainlii-
ton nuorten ryhmään hän 
on kuulunut sen perusta-
misesta lähtien viime syk-
synä.

- Olen aina ollut hyvin 
paljon mukana kaikessa jär-
jestötoiminnassa. Aina olen 
mennyt mukaan kaikkeen, 
mihin vain olen päässyt.

Vaalivoittoja
Seuraavaksi pariskunta 
muutti Kankaanpäähän, 
jossa Toivo oli lapsuudessa 
asunut ensimmäisen evak-
kokautensa aivan lyhyen 
ajan ja siis tunsi monia ka-
vereita entuudestaan. Hän 
osallistui kanttorinvaalei-
hin toiselta vaalisijalta ja 
tuli valituksi 1300 äänellä. 
Myös Kankaanpäähän tu-
li perustettua satapäinen 
nuorisosoittokunta, jonka 
kanssa tehtiin monia esiin-
tymismatkoja myös ulko-
maille.

Siellä hän tapasi myös 
Anssi Joutsenlahden ja hä-
nen kauttaan lähti mukaan 
SMP:n toimintaan. Opetta-
jina Lankiset toimivat Kan-
kaanpäässäkin, kuten aikai-
semmissakin paikoissa.

- Tässä vaiheessa kuvioi-
hin tuli mukaan myös jär-
jestötoiminta valtakunnal-
lisissa puitteissa, kun meitä 
pyydettiin hoitamaan en-
sin Suomen Kirkkomusiik-
kiliiton toimistoa ja tarvi-
kemyyntiä ja vähän myö-
hemmin myös Suomen 
Kanttori-urkuriliiton nuot-
tivarastoa. Vaimoni hoi-
ti toimistonhoitajan ja sih-
teerin tehtävät sekä liiton 

tilit, itse olin mukana lähin-
nä juoksupoikana ja avus-
tajana ja vedin myös Kirk-
komusiikkiliiton kesäkurs-
seja muun muassa Eurajo-
ella ja Paimiossa. Vaimoni 
on yleensäkin tehnyt valta-
van työn rinnallani oikeana 
kätenäni ja tukenani.

Kahdeksan vuoden ku-
luttua Toivo Lankinen sai 
kehotuksia hakemaan kant-
torinvirkaa Turun Tuomio-
kirkkoseurakunnasta. Het-
ken epäröityään hän pa-
ni paperit vetämään. Vaa-
lit olivat mittavat, mutta 
kävi niin, että Toivo Lanki-
nen tuli taas valituksi. Kur-
kijoen kotipelloilta lähte-
nyt opettaja Anni Aute-
reen lahjakas musiikkiop-
pilas oli päässyt elämässään 
pitkälle.

Turussa Toivo Lankinen 
perusti ja johti myös Turun 
Kristillisen Raittiusseuran 
nuorisosoittokuntaa, jos-
sa oli parhaimmillaan seit-
semänkymmentä puhal-
tajaa. Heidän kanssaan 
hän esiintyi muun muassa 
MM-kisoissa vuonna 1983 
ja Suomi-Ruotsi-maaotte-
lussa seuraavana vuonna. 
Soittokunta palkittiin use-
aan otteeseen ja teki kier-

tueita myös ulkomaille. Toi-
vo muistelee vierailleen-
sa soittokuntiensa kanssa 
kaikkiaan viidessätoista eri 
maassa.

Turun jälkeen Toivo Lan-
kinen oli viimeiset työ-
vuotensa ennen eläkeikää 
Kalannin vakinaisena kant-
torina. Myös siellä hänellä 
oli jälleen seitsemänkym-
menjäseninen nuorisosoit-
tokunta. He asuivat Mynä-
mäellä Lankisen isän 60-lu-
vulla ostamalla maatilalla ja 
viljelivät sitä apunaan poi-
ka ja vävy Helsingistä. Toi-
vo kävi töissä Kalannissa.

”Nyt se on loppu!”
Mutta sitten tapahtui ikä-
vä käänne. Toivo Lankisen 
täytettyä 63 vuotta ja jääty-
ään eläkkeelle, otti EU pi-
an ohjat käsiinsä ja veti ma-
ton miehen jalkojen alta.

- Direktiivit sanoivat et-
tä nyt se on loppu, nyt on 
sinun aika mennä levolle. 
Minä ihmettelin että miten-
kä niin? Meillä oli suureh-
ko maatila, joka oli minul-
le rakas. Mutta tukiaisia ei 
enää makseta, kun on tullut 
eläkeikään, ja poikani ja vä-
vyni asuivat liian kaukana. 
Se oli minulle kova paikka.

Työn jatkajaa ei löytynyt, 
sillä Toivon poika työsken-
teli kanttorina Helsingissä, 
eikä olisi ollut muutenkaan 
kannattavaa jatkaa viljelyä 
enää näillä eväillä, tähän 
maailman aikaan. Kun ti-
laa ei saatu muutenkaan 
tyydyttävästi vuokrattua, 
päätettiin se lopulta panna 
myyntiin.

- Maskulainen säätiö 
maksoi käteisellä melkein 
sen mitä pyysimmekin. Se 
oli hyvä kauppa, mutta kyl-
lä se silti sydämestä otti.

Suomi myytiin EU:hun
Toivo Lankinen muiste-

lee katkerana niitä aikoja, 
jolloin Suomi myytiin EU:
hun ja Suomen kansa hui-
jattiin äänestämään liitty-
misen puolesta. Onneksi 
SMP on herännyt henkiin 
Perussuomalaisten muo-
dossa jatkamaan taistelua 
Suomen etujen puolesta.

- Uusia artikloja näyttää 
EU:n taholta taas olevan 
tulossa ja maatalous näyt-
tää yhä edelleen olevan eri-
tyisissä vaikeuksissa. Perus-
suomalaiset on kuitenkin 
puolue, joka ajaa kaikkia 
Suomen kansan yleistä etua 
olevia ja korjausta vaativia 

asioita. Helsingissäkin on 
pitkät leipäjonot, onko se 
oikein? Valtava määrä olisi 
Suomessa korjattavaa.

- Nyt me olemme vai-
moni kanssa täällä lähellä 
lapsiamme ja olemme kui-
tenkin kiitollisia Jumalalle 
monimuotoisesta, rikkaas-
ta elämästämme. On mu-
kava olla taas Perussuoma-

laisten kuvioissa mukana 
nyt täällä Vihdin Num-
melassa ja osallistua yh-
teisiin palavereihin jos ja 
kun kuntoa vielä riittää.

---

PerusSuomalainen-lehden 
toimitus onnittelee lämpi-
mästi päivänsankareita

Syntymäpäiväilmoitus
Kanttori dc. TOIVO LANKINEN täyt-

ti 80 vuotta 21.04.2008 Nummelassa. Hän 
on kotoisin Kurkijoelta ja Hiitolasta ja on 

toiminut kanttorina Lounais-Suomessa 
pienemmissä ja suuremmissa seurakunnis-
sa, mm. Turun Tuomiokirkkoseurakunnas-

sa. Työnsä ohella hän on toiminut myös 
eri nuorisosoittokuntien johtajana yli 50 
vuotta. Hän oli aikoinaan lisäksi SMP:n 

Varsinais-Suomen piirin puheenjohtajana.

80 vuotta täytti myös 29.04.2008 hänen 
vaimonsa käsit.op. Mirjam Lankinen. Syn-

tymäpäiväjuhlia vietettiin perhepiirissä
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Kirjalliset kysymykset

Kotkan kaupungin alueel-
la toimii jätteiden hyödyn-
tämis- ja käsittelytoimin-
taa harjoittava monikan-
sallinen yritys. Yritys har-
joittaa Kaakkois-Suomen 
ympäristökeskuksen ym-
päristölupapäätöksen mu-
kaan metalliromun ja me-
tallipitoisen jätteen, ro-
muajoneuvojen, sähkö- ja 
elektroniikkaromun sekä 
akkujen ja ongelmajättei-
den pienerien vastaanottoa, 
joidenkin mainittujen tuot-
teiden esikäsittelyä, väliva-
rastointia ja/tai tuotteista-
mista sekä tuotteiden las-
tausta ja lähettämistä edel-
leen hyödyntävälle tahol-
le maanteitse. Asuinalueen 
välittömässä läheisyydessä 
toimiva romuttamotyyppi-
nen laitos on saanut aiem-
man, vuonna 1997 myönne-
tyn ympäristölupansa mu-
kaisesti käsitellä 5 000 ton-
nia materiaalia vuodessa. 
Kaakkois-Suomen ympäris-
tökeskus on myöntänyt ai-
empaa laajempaan toimin-
taan luvan, jonka perusteel-
la yritys saa käsitellä jopa 
58 000 tonnia em. tuottei-
ta vuodessa. Romuttamon 
toiminta on herättänyt ym-
päristövaikutustensa vuok-
si lähiasukkaiden joukossa 
vastalauseiden myrskyn, jo-
ka on entisestään kiihtynyt 
toiminnan laajentamiseen 
myönnetyn ympäristöluvan 
vuoksi. Toiminnasta on teh-
ty rikosilmoitus, ja Kaak-
kois-Suomen ympäristö-
keskuksen myöntämä ym-
päristölupa toiminnan laa-
jentamiseksi on Vaasan hal-

linto-oikeuden toimesta 
kumottu (hallinto-oike-
uden päätöksestä on va-
litettu KHO:een).

Valitettavasti nykyi-
nen lainsäädäntö ja sen 
valvonta ei näytä riittä-
vän tehokkaasti suoje-
levan ympäristölle hai-
talliselta yritystoimin-
nalta. Ensi tilassa tulisi-
kin kehittää sääntelyä 
ja valvontaa siten, että 
jos ympäristölle haital-
lista ja ympäristöluvan 
vastaista yritystoimin-
taa harjoitetaan, voitai-
siin se viranomaistoi-
min keskeyttää välittö-
mästi.

Onko jätteiden käsit-
telytoimintaa säätelevä 
ympäristölainsäädän-
tö ajantasaista sekä lain 
valvonta ja rikkomuk-
siin puuttumismahdol-
lisuudet riittäviä, kun 
lainvastaista toimin-
taa voidaan esim. Kot-
kan kaupungin alueella 
toimivan romuttamo-
yrityksen osalta jatkaa, 
vaikka sen toiminnas-
ta aiheutuu jatkuvasti 
haittaa lähiseudun asuk-
kaille ja ympäristölle ja 
vaikka toiminnasta on 
käynnissä poliisitutkin-
ta ja ympäristökeskuk-
sen yritykselle myöntä-
mä ympäristöluvan laa-
jentaminen on hallinto-
oikeuden lainvoimaa 
vailla olevalla päätök-
sellä kumottu?
Helsingissä 
23.5.2008
Raimo Vistbacka /ps 

Jätteiden hyödyntämis- ja 
käsittelytoiminnan sääntely

ja valvonta 

Suomalaisten lasten ja 
nuorten kunto ja terve-
ys ovat kehittymässä huo-
lestuttavaan suuntaan. Lii-
an vähäisen liikunnansaan-
nin ja vääränlaisten ravitse-
mustottumusten vuoksi yhä 
nuoremmat kärsivät ylipai-
nosta, huonosta kunnosta 
sekä erilaisista elintasosai-
rauksista.

Koululiikunnan määrä 
Suomessa on tällä hetkel-
lä kaksi tuntia viikossa, mi-
kä on alle eurooppalaisen 
keskiarvon. Kun lapset ja 
nuoret viettävät vapaa-ai-
kansakin entistä tiiviimmin 
television ääressä ja inter-
netissä, jää liikunnansaanti 
monen kohdalla aivan liian 

Lasten ja nuorten kunnon parantaminen 
vähäiseksi. Seuraukset ovat 
huolestuttavia.

Armeijan aloittavien 
nuorten aikuisten fyysinen 
suorituskyky on heikenty-
nyt viime vuosina huomat-
tavasti, minkä lisäksi mie-
lenterveysongelmat ja liha-
vuus ovat lisääntyneet. Vii-
meisten viidentoista vuo-
den aikana alokkaiden 
keskipaino on noussut yli 
kuudella kilolla. Liikunta-
aktiivisuus ennen palve-
lukseen tuloa on runsaal-
la 67 prosentilla ollut riittä-
mätöntä, ja yli 15 prosenttia 
ei ole harrastanut liikuntaa 
juuri lainkaan. Varusmies-
palveluksen keskeyttänei-
den määrä onkin melko 

korkea, kun alokkaiden 
kunto ei kestä raskaita 
harjoituksia.

Kyseessä on merkittä-
vä kansanterveydellinen 
ongelma, joka tulee vie-
lä yhteiskunnalle todel-
la kalliiksi, kun huono-
kuntoisista nuorista tu-
lee huonokuntoisia ai-
kuisia, jotka sairastavat 
paljon ja jaksavat hei-
kosti työelämässä.

Mihin toimiin halli-
tus aikoo ryhtyä lasten 
ja nuorten elintapojen 
kohentamiseksi ja kun-
non parantamiseksi?
Helsingissä 22.5.2008
Pirkko Ruohonen-
Lerner /ps

Lisätalousarvioaloitteita

Vuoden 2008 toisessa lisätalousarvioesityk-
sessään hallitus esittää momentilla 37.01.94 
valtionvelan lyhentämiseen 633 755 000 
euroa. Nykyisessä maailmantaloudellisessa 
epävarmuudessa nämä rahat tulisi lisätyn 
velanlyhennyksen sijaan säästää ns. pahan 
päivän varalle käytettäväksi tulevaisuudes-
sa tilanteessa, jossa valtion taloudelliset nä-
kymät ovat heikentyneet voimakkaasti. Val-
tion taloudellinen liikkumavara olisi tällöin 
suurempi ja laman torjunta helpompaa.

Valtio tuki yksityisteiden ylläpitoa vielä 
1990-luvun alkupuolella 34 miljoonan eu-
ron eli noin 200 miljoonan markan määrä-
rahalla, mutta lamavuosina avustukset ale-
nivat niin, että vuonna 2000 valtion osuus 
oli 8,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 toi-
sessa lisätalousarvioesityksessä ei ole esi-
tetty euroakaan yksityisten teiden valtion-
apuun, ja vuoden 2008 talousarviossa mää-
räraha on 18 miljoonaa euroa. Tällä rahoi-
tustasolla tiestö vähitellen rappeutuu.

Pohjois-Savossa Rautavaaran kunnassa si-
jaitsee Kirkonkylän ja Pappilanmäen väli-
sellä tiellä numero 87 vaarallinen, noin yh-
den kilometrin pituinen osuus, jota joutu-
vat käyttämään sekä ajoneuvot että jalan-
kulkijat rintarinnan.

Kyseinen vaarallinen osuus kantatiestä 
87 on profiililtaan kuoppa, jonka takia var-
sinkin raskaat kuorma-autot joutuvat otta-
maan molempiin suuntiin alamäessä vauh-
tia päästäkseen ylös mäkeä. Tämän johdos-
ta ajoneuvojen nopeus nousee vaarallisen 
voimakkaaksi tällä tieosuudella. Kantatietä 
käytetään erittäin paljon tavarakuljetuksiin 
ja työmatka- sekä asiointiliikenteeseen.

Pappilanmäen alue on viime vuosina 
houkutellut asutusta, ja kantatie 87 on ai-
nut väylä, jota pitkin ihmiset voivat kulkea 
kohti Kirkonkylää ja sieltä takaisin. Jalan-
kulkijat, kuten koululaiset, lastenrattaiden 

Valtionvelan vähentämiseen ehdotetun 
määrärahan vähentäminen

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen 
väylän rakentamiseen välillä Kirkonkylä-

Pappilanmäki Rautavaaran kunnassa
kanssa kulkevat vanhemmat sekä vanhuk-
set, käyttävät joka päivä kyseistä osuutta. 
Viime vuosina kasvaneen liikennemäärän 
vuoksi erityisesti kuorma-autojen aiheut-
tamien imujen takia läheltä piti -tapauk-
sia on sattunut useita. Talvisin tie on lisäk-
si liukas.

Edellä olevan perusteella ehdotam-
me, että eduskunta ottaa valtion vuoden 
2008 toiseen lisätalousarvioon momentille 
31.24.21 lisäyksenä 220 000 euroa kevyen 
liikenteen väylän suunnittelemiseen ja ra-
kentamiseen Kirkonkylän ja Pappilanmä-
en välille kantatien 87 viereen Rautavaa-
ran kunnassa.

Helsingissä 27.5.2008
Pentti Oinonen /ps
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 
Raimo Vistbacka /ps

Edellä olevan perusteella ehdotamme, 
että eduskunta vähentää valtion vuoden 
2008 toisen lisätalousarvion momentilta 
37.01.94  633 755 000 euroa valtionvelan 
vähentämiseen osoitetusta määrärahasta.

Helsingissä 27.5.2008
Pentti Oinonen /ps 
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 
Raimo Vistbacka /ps

Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden valtionapuun

Edellä olevan perusteella ehdotam-
me, että eduskunta ottaa valtion vuoden 
2008 toiseen lisätalousarvioon momentil-
le 31.25.50 lisäyksenä 10 000 000 euroa yk-
sityisten teiden kunnossapitoon ja paran-
tamiseen.

Helsingissä 27.5.2008
Pentti Oinonen /ps 
Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 
Raimo Vistbacka /ps

Korkein hallinto-oikeus on 
22.4.2008 antamallaan pää-
töksellä (KHO:2008:25) lin-
jannut virkamiesten oikeuksia 
ja asemaa. Päätös koskee Hel-
singin yliopiston virkamiehen 
viransiirtoa toiseen yksikköön, 
ja virkamiehen oikeutta valit-
taa häntä koskevasta päätök-
sestä. Virkamieslain mukaan 
virkamies ei saa hakea viran-
omaisen, virkamieslain nojalla 
antamaan, itseään koskevaan 
päätökseen muutosta valitta-
malla.

Korkein hallinto-oikeus kui-
tenkin katsoi, että perustus-
laissa turvattu oikeus saada 
oikeuksiaan ja velvollisuuksi-
aan koskeva päätös tuomio-
istuimen tai muun riippumat-
toman lainkäyttöelimen käsi-
teltäväksi on perustuslain ta-
kaama oikeus, joka ajaa virka-
mieslain yli. Oikeus siis totesi, 
että virkamieslain 58 §:ään kir-
jattu muutoksenhakukielto on 
perustuslain vastainen. Näin 
ollen hallituksen tulisi ensi ti-
lassa aloittaa toimet lain muut-
tamiseksi, jotta perustuslain 
kanssa ristiriidassa oleva lain-
säädäntö saataisiin mahdolli-
simman pikaisesti korjattua.

Mihin toimiin hallitus aikoo 
ryhtyä virkamieslain muutta-
miseksi siten, ettei se ole enää 
ristiriidassa perustuslaissa taa-
tun oikeuden kanssa, jonka 
mukaan henkilön tulee saada 
oikeuksiaan ja velvollisuuksi-
aan koskeva päätös tuomiois-
tuimen tai muun riippumatto-
man lainkäyttöelimen käsitel-
täväksi?
Helsingissä
29.5.2008
Raimo Vistbacka /ps 

Talousarvion perusteluis-
sa vuodelle 2005 todettiin 
määrärahojen riittämättö-
myys mm. routavaurioista 
kärsivien tieosien vähen-
tämiseen. Haitoista kärsi-
vät etenkin ne kunnat, jot-
ka eivät ole valtateiden vä-
littömässä läheisyydessä.

Kyseinen “Vihreänä väy-
länä” tunnettu maantie 637 
johtaa Jyväskylästä Lau-
kaan ja Sumiaisten kautta 
Konginkankaalle, missä se 
yhtyy valtatiehen 4.

Tiestä on ollut rakenta-
matta suhteellisen lyhyt n. 11 
kilometrin osuus Tankolam-

Virkamieslain 
perustuslain-

vastaisuus

Määrärahan osoittaminen Keski-Suomen tiepiirille maantien 637 
peruskorjauksen aloittamiseen välillä Tankolampi-Sumiainen

melta Sumiaisiin. Tämä eri-
tyisen mutkainen osuus vaa-
tii vuotuista routavaurioiden 
korjausta. Tieosuuden perus-
korjaus on kokonaiskustan-
nuksiltaan jatkuvaa korjaa-
mista edullisempaa.

Osuudella on huomattava 
merkitys Sumiaisten seudul-
le, koska seutukunnan teol-
lisuusrakentaminen pai-
nottuu lähitulevaisuudes-
sa Hirvaskankaan alueel-
le valtatien 4 läheisyyteen. 
Pääkulkuväylä Sumiaisis-
ta Hirvaskankaalle kulkee 
maantien 637 ja kantatien 
69 kautta.

Tie on erityisesti matkai-
lijoille sopiva vaihtoehtoi-
nen reitti Jyväskylästä poh-
joiseen.

Edellä olevan perusteel-
la ehdotamme, että edus-
kunta ottaa valtion vuoden 
2008 toiseen lisätalousar-
vioon momentille 31.24.21 
lisäyksenä 500 000 euroa 
maantien 637 peruskorjaa-
misen aloittamiseen välillä 
Tankolampi-Sumiainen.
Helsingissä 27.5.2008
Pentti Oinonen /ps 
Pirkko Ruohonen-
Lerner /ps 
Raimo Vistbacka /ps 
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Perussuomalainen  8 / 1998historia Vattulainen tiukasti 
kuntalaisten linjalla

Vaikeuksia aloitteiden tekemisessä Vattulainen kohtasi 22.4.1998, 
kun kunnanvaltuuston puheenjohtaja esti häntä tekemästä aloi-
tetta valtuuston kokouksessa. Vattulainen on tällaiseen tottunut, 
sillä aiemmin hänen puheoikeuttaan on yritetty rajoittaa.

Lukijoiltamme:
Kiitos, Paavo Lipponen!

Kuule Paavo, nyt nostaa Topikatitkin hattua sinulle ja nostaakin 
korkealle. Et äänestänyt Amsterdamin etkä Schengenin sopimuk-
sen puolesta eduskunnassa 15.6.1998, kun asiasta oli kolmas käsit-
tely. Olithan silloin poissa. Miljoona, miljoona kiitosta siitä sinulle. 
Saithan puolellesi kaikki keskeiset ministerisikin, hyvä, hyvä.

Toivo Saarikka
Turku

Silmästä silmään
Syntymä ja kuolema yllättävät aina. Siitä huolimatta, että osaisi nii-
tä odottaa – ja olisi ehkä pitkäänkin valmistautunut. Ne ovat hetkiä, 
jotka pysäyttävät jokaisen. Joskus ne saapuvat täysin odottamatta. 
Kuoleman kylmät sakset leikkaavat julmasti elämän poikki kuin 
kesken kaiken. Tai syntymä tapahtuu liian aikaisin, ennen kuin lap-
si olisi valmis syntymään - ja keskonen, kämmenen kokoinen, tais-
telee elämästään happikaapista. Kuinka ohut onkaan elämänlanka. 
Joskus taas kuolema saapuu hiipimällä, vakavan sairauden muodos-
sa. Langettaa harmaan varjonsa kaiken ylle, vie voimat.

Kuljemme elämässä syntymän ja kuoleman välissä. Välillä jou-
dumme katsomaan kuolemaa silmiin, kohtaamaan sen lopulli-
selta tuntuvan silmäyksen. Voimme kohdata sen hautausmaal-
la, nähdä sen kuljeskelevan sairaalan käytävillä tai piileskelevän 
keskellämme vaikka päihderiippuvuuden, itsetuhoisuuden, va-
kavan sairauden tai väkivallan muodossa. Näemme sen tekoja 
televisiosta, media kättelee sitä monta kertaa päivässä – iltapäi-
välehtien lööpit elävät siitä. Elokuvissa pidämme sitä jopa viih-
teenä; murhatutkimus, rikossarja, kauhuelokuva…

Uskon, että Suomikin on viime aikoina joutunut monella ta-
valla kohtaamaan näitä asioita silmästä silmään. Omasta maas-
tamme kuuluu väkivaltaisia uutisia, murhia, tappoja, lasten heit-
teillejättöä… Tällaista voi tapahtua täällä Suomessakin, meidän 
keskellämme, naapurissamme! Kauhuissamme kyselemme; mi-
hin maailma on menossa, mihin me olemme menossa? Äkkiar-
vaamatta riehuva kuolema sivaltaa rikki turvallisuutemme ra-
jat, paljastaa ajan rajallisuuden. Ääritilanteissa ihmisistä paljas-
tuu hyvyys ja pahuus.

Järkyttävien asioidenkin keskellä on tärkeää, että emme suun-
taa katsettamme pelkästään yhteen pisteeseen. Emme voi pois-
taa maastamme kaikkia aseita, puukkoja ja kirveitä. Emme voi 
estää kaikkea. Mutta aina voimme tehdä jotakin; rukoilla, et-
tä tämä maa saisi oikeasti olla kristitty maa. Meidän pitäisi vä-
littää toisistamme oikeasti. Uskaltaa kohdata – niin että emme 
kuljekaan ohi vaan pysähdymme niiden kohdalle, jotka tarvitse-
vat meitä. Sydämissämme pitäisi olla rakkautta toisia kohtaan. 
Kohtaamista ja välittämistä.

Syntyessä saatu elämä on kuin puhdas taulu, ensimmäiset hen-
käisyt ovat ensimmäiset siveltimenvedot. On surullista, että niin 
monen elämäntaulussa on alusta saakka liian rajuja vetoja, liian 
synkkiä sävyjä. Mutta onneksi jokainen voi maalata myös ilon 
värejä, toivon ja rakkauden värejä - tuoda toisten tauluihin iloa, 
valoa ja toivoa. Olla lähellä. Toivon, että saat kokea niitä sinun 
elämässäsi. Ehkä Jumalakin tahtoisi ottaa siveltimen, maalata 
sinun taulustasi toisenlaisen kuin tähän saakka. 
Anne Kukkonen

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

Schengen avaa rajat 
rikollisille

Schengenin sopimus hyväksyttiin 15.6. Lo-
pullisessa äänestyksessä sitä vastusti vain 
kolme kansanedustajaa. Sopimuksen ol-
lessa ensimmäisessä käsittelyssä 11.6. kan-
sanedustaja Raimo Vistbacka esitti paina-
vat perustelut, miksi hän vastusti sopimus-
ta.

Euroopan Unioni on matkalla kohti liitto-
valtiota. Emu-ratkaisu, joka hävitti Suomen 
markan, oli merkittävä askel tällä tiellä.

Schengenin sopimuksen hyväksyminen on 
kuin oven avaaminen kaiken maailman ri-
kollisille.

Valtuustoaloitteita

Vuonna 2004 annettu asetus velvoittaa haja-asutusalu-
een asukkaat liittymään viemäriverkostoon tai raken-
tamaan oman jätevedenpuhdistusjärjestelmän vuoteen 
2014 mennessä. Tästä aiheutuu monille pienituloisille 
vanhuksille suuri taloudellinen rasite. Tietyin ehdoin ja 
paikalliset olosuhteet huomioon ottaen asukkaiden tu-
lisi saada vapautus asetuksen määräyksistä.

Aloitteessani pyydän, että kaupunki ryhtyy käytän-
nössä sanoista tekoihin ”oma tupa oma lupa” –mant-
ran hokemisen sijasta mahdollistamaan käytännössä 
ikäihmisten asumisen omissa kodeissaan mahdollisim-
man pitkään.

Erillisellä sopimuksella järjestetyn mahdollisuuden 
tulee koskea ainakin sotiemme veteraaneja, haja-asu-
tusalueen vanhuksia ja myös perheitä, jotka vapaaeh-
toisesti panostavat ekologisiin vaihtoehtoihin kestävän 
kehityksen nimissä.

Sirkka-Liisa Lamminkoski
Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu
Ähtäri

Aloite vanhusten kotona 
asumisen tukemisesta

Suomen kansa arvostaa presi-
denttiyttä. Perussuomalaiset ei-
vät hyväksy presidentin valtaoi-
keuksien kaventamista. President-
ti tulee jatkossakin valita suoralla 
kansanvaalilla. Se vahvistaa presi-
dentin asemaa ja turvaa presiden-
tille todellisen muodollisia valta-
oikeuksia suuremman vaikutus-
vallan.

Vanhat puolueet ovat luoneet 
presidentistä ongelman, jota ei 
ole olemassa. Suomen valtiosään-
tö on hyvin harkiten kirjoitettu ja 
se on kestänyt loistavasti aikaa ja 
on edelleen toimiva. Toimivalta-
kysymysongelmat ovat puhtaas-
ti teoriaherrojen näpertelyä. To-
dellinen syy on ajaa Suomea EU-

Presidenttiä tarvitaan puolustamaan kansaa
maiden kanssa samaan pääminis-
terivetoiseen ulkopolitiikkaan.

Presidentinvaalit saavat Suo-
men kansan liikkeelle ja äänestä-
mään. Presidentinvaalit on myös 
tärkeä tulevaisuuskeskustelu, jos-
sa useat eri näkemykset pääsevät 
hyvin esille. Suomen kansa halu-
aa presidentin ja suoran kansan-
vaalin sekä presidentin, jolla on 
todellista valtaa. Siinä on syytä ja 
perustetta tarpeeksi säilyttää ny-
kyiset valtaoikeudet ja suora kan-
sanvaali.

Lapilla on erityisen hyviä koke-
muksia presidentin ratkaisevasta 
panoksesta mielipidejohtajana ja 
käytännön toimijana kun valtion 
toimesta Lappiin perustettiin tuo-

tantolaitoksia, joita nyt ymmärtä-
mättömät jupit jopa kannattavina 
sulkevat. En ole Kekkos-fani, lä-
hinnä SMP-taustastani johtuen. 
Olen varma, että Kemijärven kan-
nattavan tehtaan sulkeminen olisi 
kirvoittanut Urho Kekkoselta tä-
näkin päivänä “saatanan tunarit” 
-kommentin. Keskusta on hylän-
nyt kekkoslaisen aluepolitiikan, 
mikä on suuri typeryys ja korvaa-
maton vahinko.

Timo Soini
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Jari Lindström
Kymen piiri
1. varapuh. joht.
PerussuomalaisetTyöttömistä 

ja heidän kohtelustaan sivistysvaltiossa
On on, Suomessa on työt-
tömiä, kaikenlaisia. Mutta 
suurin osa aivan varmas-
ti ilman omaa syytään. Ja 
halukkaita tekemään töitä. 
No mikä sen nyt sitten es-
tää? Ei mikään. Suomessa 
on töitä. Paljonkin. Voi kun 
minua taas ärsyttää tuoda 
tämä sama asia esille. Mi-
tä töitä ja millä palkalla??? 
“VALITTAJAT! Jo on 
kumma kun ei työ kelpaa”.

Ihan semmoinen pieni 
pointti: Sillä työstä saataval-
la palkalla kun pitäisi voida 
elää. Siis kustantaa elämi-
nen yhdessä maailman kal-
leimmista maista! Olen tätä 
jankuttanut ja teen sen taas. 
No kyllä minä tiedän, että 
ei kaikille voi maksaa esi-
merkiksi paperiteollisuu-
den palkkoja! Mutta ei nyt 

sentään ilmaiseksikaan saa 
töitä teettää! Vai saako? Se-
hän on orjatyötä.

Kyllä saa ja ihan valtion 
luvalla! Sinut voidaan lain 
mukaan määrätä ihan mi-
hin tahansa työhön tai työ-
harjoitteluun. Kun se vain 
määritellään työvoimapo-
liittiseksi toimenpiteeksi. 
Ja siitä kieltäytyminen tar-
koittaa päivärahasi menet-
tämistä määräajaksi eli ka-
renssia. Näin uhkailemalla 
saadaan tilastoja kaunistel-
tua ja ihmisiä pakotetaan 
tekemään pakkotyötä! Esi-
merkiksi siinä missä toisel-
le maksetaan samasta työs-
tä lainmukaista palkkaa, 
saa työharjoittelussa ole-
va työmarkkinatukea, joka 
voi olla muutama sata eu-
roa. Kyllä motivoi.

Puhumattakaan muis-
ta oikeuksista kuten irti-
sanomisturva, oikeus vuo-
silomaan ja niin edelleen. 
Ei kukaan, ei edes ay-liike 
puutu näihin epäkohtiin, 
koska kukaan ei näitä toi-
mia valvo. Ay-liike on kiin-
nostunut vain maksavista 
jäsenistä.

Moni työnantaja saa näin 
käyttöönsä lähes ilmaista 
työvoimaa. Ei kai se ole tar-
koitus? Eikö tarkoitus ole 
saattaa työtön ihminen ta-
kaisin ansiotyön pariin? Ja 
tekemään sitä vapaaehtoi-
sesti, omasta halustaan. Jot-
ta hän olisi taas tämän yh-
teiskunnan täysimääräinen 
jäsen. Nyt työtön on toisen 
luokan kansalainen, jota 
saa ja pitää kiusata. Valtio-
vallan luvalla.

Kiristystä

Paljon kehuttu EU:n perus-
oikeusasiakirja määrittelee 
asian näin:

Ketään ei saa vaatia te-
kemään pakkotyötä eikä 
muuta pakollista työtä. Jo-
kaisella on oikeus sananva-
pauteen. Tämä oikeus sisäl-
tää mielipidevapauden se-
kä vapauden vastaanottaa 
ja levittää tietoja tai aja-
tuksia viranomaisten siihen 
puuttumatta ja alueellisista 
rajoista riippumatta. Jokai-
sella on oikeus tehdä työtä 
ja harjoittaa vapaasti valit-
semaansa tai hyväksymään-
sä ammattia.

Mitä sitten jos ryhdyt 
vaatimaan oikeuksiesi pe-
rään? Valittaminen on teh-
ty hankalaksi, byrokraatti-

seksi ja pitkäksi. Ja lähes ai-
na valittaja on tuomittu hä-
viämään. Ja kenellä työt-
tömällä riittää raha viedä 
asia oikeuteen asti? Aika 
harvalla.

Ihminen on siis PAKO-
TETTU toimimaan kuten 
viranomainen hänet mää-
rää toimimaan. Jotta hän 
ei menettäisi päivärahaoi-
keuttaan. Ainoaa toimeen-
tuloaan. Tämähän on suo-
rastaan kiristystä.

Varmasti on eroavaisuuk-
sia eri työvoimatoimistojen 
ja viranomaisten välillä. Nii-
tä EI saisi olla. Riippumat-
ta missä päin armasta maa-
tamme asut, pitäisi sinun 
saada asiallista palvelua ja 
apua, ei kiusaamista.

Miksi lakeja ja asetuksia 
kirjoitetaan, jos niitä ei nou-

dateta? Saadaan sanoa, että 
asia on ollut esillä ja sille on 
tehty jo jotain. Ja sitten seu-
raavaan aiheeseen...

Eduskunta säätää lait ja 
sen soisi myös seuraavan, 
että niitä noudatetaan. Mo-
nien työttömien kohtelus-
sa rikotaan räikeästi kaik-
kia sivistysvaltiona itseään 
pitävien tunnusmerkkejä 
kohtaan. Orjatyö on ollut 
jo aikoja sitten kiellettyä. 
Silti, sitä on edelleen.

Tämä on minusta aivan 
uskomatonta. Ja sille ummis-
tetaan silmät. Paitsi vaalien 
alla. Silloin jostain ilmaantu-
vat kaikkien köyhien ja ras-
kautettujen ylimmät ystä-
vät, suuret puolueet. Ja lu-
paavat muutosta. Sitä odo-
tellessa, hyvää kevään ja al-
kavan kesän jatkoa.

1. Oletko tyytyväinen kuntasi palveluihin?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Mitä epäkohtia kunnassasi mielestäsi on?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Miten haluaisit kehittää kotikuntaasi?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Oletko tyytyväinen vaikutusmahdollisuuksiisi kunnassa?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Kiinnostaako sinua kunnallisvaaliehdokkuus?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vastaajan nimi: 

Lähiosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Kotikunta:    Puhelinnumero:

Perussuomalaisten 
kunnallisvaalityöryhmä 

kokoontui kahdesti

Työryhmä kokoontui yhteiskuvaan rantasaunan edustalle. Kuvassa edessä sihteeri Vesa-Matti Saa-
rakkala, pj. Reijo Ojennus, Auli Kangasmäki, Kauko Tuupainen. Takarivissä: Lauri Heikkilä, Jaana 
Sankilampi, Lasse Lehtinen, ja Jorma Uski.        Kuva: Helena Ojennus

Perussuomalaisten työryhmä kokoontui lomakeskus Rauhalaan 
valmistelemaan kunnallispoliittista ohjelmaa 3-4 pvä toukokuuta, 

sekä uudelleen 24-25.5. Ohjelmatyöryhmän aikaansaannoksia 
esitellään puolueneuvoston kokouksessa Järvenpäässä.

Illalla oli aikaa pieneen tarkkuutta vaativaan mölk-
kypelikisailuun. Auli, kieli keskellä suuta heittämäs-
sä, Lasse, Lauri ja Jorma seuraavat katseella.
Kuva: Kauko Tuupainen

Reijo heittovuorossa ja Jaana, Auli, Helena 
ja Lasse ihailevat huikeaa tyyliä.
Kuva: Kauko Tuupainen

Perussuomalaisten 
Kunnallisvaalit 2008! –kysely

Vastaa kyselyyn ja voita kahden hen-
gen Tallinnan risteily. Arvomme vastan-
neiden kesken risteilyn lisäksi myös viisi 
kappaletta nimikirjoituksella varustettu-

ja Timo Soinin Maisterisjätkä-kirjoja.

Täytä kysely, leikkaa irti ja lähetä se 
30.6.2008 mennessä.

Voit vastata kyselyyn myös Perussuo-
malaisten internet-sivuilla:
www.perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset r.p.
Tunnus: 500 9637
00003 VASTAUSLÄHETYS
Mannerheimintie 40 B 56,
00100 Helsinki

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU
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- Uusia jäseniä on tullut vuo-
den 2007 aikana mukaan noin 
120. Kesällä  nuorten sivuille 
lisätty sähköinen liittymiskaa-
vake kasvatti jäsenmäärää 
reippaasti. Jäsenmäärä oli 
vuodenvaihteessa 2007-2008 
185 jäsentä.

- Järjestön vuoden 2007 halli-
tus oli seuraava: Puheenjohta-
ja Vesa-Matti  Saarakkala (Ku-
rikka), varapuheenjohtaja Vil-
le Vähämäki (Vimpeli/Oulu), 
sihteeri/rahastonhoitaja Jo-
hannes Nieminen (Vantaa), 
toiminnanjohtaja Antti Valpas 
(Helsinki). 

Hallituksen muut jäsenet: 
Mikko Nurmo (Valkeakoski), 
Marko Luomala (Jyväskylä), Jo-
hanna Rossi (Helsinki) ja Olli Im-
monen (Liminka).

- Syksyllä 2007 perustettiin epä-
viralliset piiriorganisaatiot ja  ni-
mettiin yhteyshenkilöt niihin pii-
reihin joihin saatiin (yhteensä 9 
piiriä, noudattaa puolueen piiri-
jakoa)

- Tammikuussa 2007 Jyväskylän 
Next Step –messuilla, jo syksys-
tä 2006 lähtien Allianssin nuori-
sovaalikiertueessa, eduskunta-
vaalien varjovaaleissa puolueelle 
7,7% valtakunnallinen kannatus 

ja 15 paikkaa  nuorten haluamaan 
eduskuntaan. Ollaan oltu muka-
na paikallisten aktiivien  toimesta 
muissakin tapahtumissa lisäänty-
vässä määrin pitkin vuotta.

- Oltiin mukana eri nuorisojärjes-
töjen “Nouse jo” -yhteiskampan-
jassa opintorahan nostamisek-
si. Loppuvuodesta ollaan osallis-
tuttu myös “Sairaan hyvä hoito” -
kampanjaan opiskelijoiden terve-
ydenhuollon parantamiseksi.

- Nuorisojärjestöllä edustukset 
Etnisten suhteiden neuvottelu-
kunnassa, ulkoministeriön ulko- 
ja turvallisuuspoliittisessa nuor-
ten ryhmässä ja opetusministeri-

Lukema voi kuulostaa äkkiseltään 
pieneltä, mutta täytyy muistaa, että 
monilla nuorilla ei ole varaa reissata 
kokouksiin. Huomioida täytyy myös, 
että tähän asti kokouksissamme on 
yleensä ollut n. 15 osanottajaa.

Järjestömme vahvistuu

Nuorisojärjestömme on kerän-
nyt pienessä ajassa uusia jäseniä 
yli 150, niin että kolkuttelemme 
kohta 250 jäsenen rajapyykkiä. 
Käytännössä nuorisojärjestö on 
siis nyt jäsenmäärältään n. 10 % 
puolueesta. Tavoitteenamme on 
kuitenkin kasvaa ja vahvistua vie-
lä puoluettakin nopeammin, sillä 
tosi asia on, että puolueen tulevai-
suus riippuu ratkaisevasti nuoris-
ta tulevaisuuden tekijöistä, joita 
nuorisojärjestömme pystyy kes-
kenään parhaiten yhdistämään. 
Kunnallisvaaleihin olemme aset-
taneet kunnianhimoiseksi tavoit-
teeksi, että saamme puolueen lis-
toille 15 % alle 36-vuotiaita eh-
dokkaita. Tämä edellyttää paitsi 
jäsentemme asettumista itse eh-
dolle, myös uusien kasvojen saa-
mista listoillemme.

Olemme puolueen kivijalka

Tällä hetkellä puolueen piirien ja 
paikallisosastojen käytännön tu-
ki nuorille perussuomalaisille on 
vielä ensisijaista verrattuna nuo-

risojärjestön antamaan tukeen, 
mutta koska perustamme tänä 
vuonna vielä omat piirijärjestöt 
PerusS Nuorille, tulee tilanne tu-
levaisuudessa siltäkin osin muut-
tumaan. Ei heti, mutta hetken 
päästä. Tämä antaa nuorille vai-
kuttajillemme entistä enemmän 
mahdollisuuksia. Jos ajattelisim-
me toisin, olisi meidän turha uh-
rata aikaamme nuorisojärjestön 
rakentamiseen.

Selkeä aate - selkeät 
vastaukset - edullisesti

Vakaa puolue kasvaa linjan pääl-
le, ja siksi Tampereella pidettiin-
kin koulutusta Perussuomalais-
ten Nuorten valmisteilla olevas-
ta periaateohjelmasta. Tämän 
ohjelman valmisteluun on jäse-
nistöllemme annettu erinomai-
set mahdollisuudet, sillä PerusS 
Nuorten internet-foorumilta saa-
tiin yhteensä 50 sivua jäsenistön 
mielipiteitä kasaan. Valmistelu-
työ käynnistettiin viime syksynä 
laivaseminaarilla Suomenlahdel-
la. Lopullinen ohjelma tullaan pi-
tämään hyvin periaatteellisella ta-
solla, sillä tavoitteena ei ole tehdä 
vaaliohjelmaa, vaan ajan hammas-
ta erityisen hyvin kestävä paperi, 
josta kaikki kiinnostuneet saavat 
käsityksen perussuomalaisia nuo-
ria yhdistävästä maailmankuvas-
ta. Siitä jäsenistömme on helppo 

muodostaa kantoja päivänpoliit-
tisiin kysymyksiin. Ohjelma val-
mistuu kesäkuussa, ja siitä ote-
taan sen jälkeen mittava painos. 
Taloudellisia resursseja tähän on 
Opetusministeriöltä hankkimam-
me tuen ansiosta. Myös puolue on 
kasvattanut meille antamaa tu-
keaan tälle vuodelle 3000 euros-
ta 4500 euroon. Lisäksi puolue 
maksaa hallituksen jäsenten mat-
kat hallituksen kokouksiin. Kii-
toksemme!

Terveet toimintatavat 
takaavat tuloksen

Nuorisojärjestössämme on luon-
nollisesti käytössä hyvin avoimet 
ja terveet toimintatavat, joita on 
helppo vaalia jo pelkästään tieto-
teknisen kehityksenkin seurauk-
sena: jäsenemme käyttävät kaik-
ki tietokoneita. Yhteydet pelaavat 
ja viestit kulkevat. Joskus jopa niin 
hyvin, että muutama viesti saattaa 

hukkua sähköpostitulvaan. Terve-
tuloa 2000-luvulle! 

Hyvien henkilövalintojen ja yh-
teisestä asiastamme erittäin kiin-
nostuneen ja innostuneen jäsenis-
tömme turvin olemme välttyneet 
poliittisia rakennelmia usein vai-
vaavilta vakavilta henkilöristirii-
doilta ja muilta vastaavilta kahna-
uksilta. Vältymme niiltä myös jat-
kossa, mikäli pitäydymme tieural-
lamme. Toki kasvukipuja on aina, 
ja se on terveyden merkki. Jos jo-
takin vakavampaa tautia esiintyi-
si, löydämme siihen lääkkeet sa-
killa. Emme harrasta matonallela-
kaisua tai pelkää oireiden lääkin-
tää. Puutumme itse ongelmaan.

Samasta nuotista, muttei 
samasta muotista

Poliittinen aatekeskustelu käy 
meillä joskus kuumana, mutta 
juuri sen avulla linjamme on kir-
kastunut ja saamme aikaan lois-

tavan periaateohjelman, jota tul-
laan ihmettelemään vielä pitkään 
meidän jälkeemme. Usein volyy-
mitaso meillä nousee kuitenkin 
sen takia, että ääni on niin vah-
va: kööri laulaa samasta nuotis-
ta.  Tiedän, kuulostaa mahtipon-
tiselta, mutta mitä sitten? Ku hy-
vää yrittää, niin priimaa pukkaa, 
vai miten se ny meni!? Ohjelma-
työtä koordinoimaan meillä on 
perustettu ihan ikioma ohjelma-
työryhmäkin eli päätösvalta on 
koko ajan hajautettuna. Jos joh-
tajan äänenkäyttö alkaa muistut-
taa enemmän joikaamista tai me-
nee falsetin puolelle, ”kuiskaajia” 
kyllä riittää. Pelkille sooloilijoille 
ei paikkaa löydy, mutta esilaula-
jia ja tahtipuikon heiluttajia aina 
tarvitaan.

ön Nuorisoasiain neuvottelukun-
nassa

- Puoluehallituksessa 2 nuor-
ta, puoluevaltuustossa 2 nuorten 
mandaatilla ja useampia piirien 
edustajina.

- Aloitettiin aateohjelmatyö syk-
syllä 2007.

- Hankittiin järjestölle y-tunnus ja 
nettipankkiyhteys

- Nuorilla käytössä oma sähkö-
postilista, irc-kanava #ps-nuoret 
ja foorumi www.ps-nuoret.net/
foorumi

teksti: 
pj. Vesa-Matti 
Saarakkala ja 
toiminnanjohtaja 
Antti Valpas

Perussuomalaisen puolueen kannatuksen 
kasvu näkyy entistä selkeämmin myös 

nuorisojärjestössämme Perussuomalaisissa 
Nuorissa. Sääntömääräinen kevätkokous ja 
aatekoulutus Tampereen yliopistolla 17.5. 

houkuttelivat paikalle yli 25 henkilöä ympäri 
Suomea.

Vesa-Matti Saarakkala
puheenjohtaja
Perussuomalaiset
Nuoret ryPerussuomalaiset nuoret

kokoustivat Tampereella

Tapahtui PerusS Nuorissa vuonna 2007

Kuva: A. Valpas
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Tommi Otamo
Perussuomalaiset
NuoretNepal

Matkaraportti 3. - 11.5.2008

Vierailu Helsingin 
kaupunginvaltuustoon

Helsingin Perussuomalaiset Nuoret järjestävät yhdessä Perus-
suomalaisten Helsingin kaupunginvaltuustoryhmän kanssa mah-
dollisuuden vierailla kaupunginvaltuustossa keskiviikkona 18.6. 
kello 15 – n. 17.30.

Vierailu alkaa kello 15.00, tapaamispaikka Senaatintorin puo-
lella Aleksanterinkadun ja Katariinankadun kulmassa (ilmoit-
tautuneita pyydetään saapumaan paikalle viimeistään kello 
14.50). Ohjelmassa tapaaminen kaupunginvaltuutettu Olli Sa-
demiehen kanssa, joka kertoo mm. valtuustotyöskentelystä. Kel-
lo 16 siirrymme seuraamaan valtuuston istuntoa ja viimeistään 
kello 17.45 kiitämme isäntiämme.

Kello 18.00 tapaamme uudestaan em. tapaamispaikassa ja 
aloitamme siirtymisen lähiseudun terasseille virkistäytymään. 
Terassille voivat osallistua myös ne, jotka eivät valtuustovierai-
lulle ehdi mukaan.

Ohjelmaamme voivat osallistua kaikki Perussuomalaiset Nuo-
ret sekä nuorenmieliset asiasta kiinnostuneet. 

Ilmoittautumiset valtuustovierailulle Antti Valppaalle, 
050-561 4334 tai antti.valpas@ps-nuoret.net 

sunnuntaihin 15.6. mennessä.

Liki 40-asteiseen New Delhiin 
saavuimme keskiyöllä. Lentoken-
tällä vietin yön tutustuen muihin 
delegaatteihin ennen aamun len-
toa Katmanduun. Yhtä sekavaa 
lähtöselvitystä kuin New Delhissä 
en ole ikinä ennen kokenut, enkä 
toivottavasti koe toiste. Kokonai-
suudessaan matka Raumalta pe-
rille Katmanduun kesti n. 25 tun-
tia. Aikaeroon oli helppo tottua, 
sillä Nepalissa kello on vain 2h 
45min enemmän kuin Suomessa 
kesäaikana. Nepal on ainut maa, 
jossa aika poikkeaa UTC:stä vart-
titunnilla - syy tähän on Intia, sillä 
Nepal haluaa naapurikiistojen ta-
kia poiketa Intian ajasta vartilla.

Nepalia rakennetaan 
uudelleen

Nepalissa eletään nyt suuren muu-
toksen hetkiä. Maa on toipumassa 
12-vuotisesta sisällissodasta, joka 
päättyi 2006. Huhtikuussa maas-
sa järjestettiin vaalit, jolla valittiin 
jäsenet kansankokoukseen, eli ns. 
väliaikaiseen parlamenttiin. Kan-
sankokouksen on tarkoitus luoda 
maalle uusi perustuslaki ja muut-

Lähdin lauantaiaamuna 3.5. Raumalta Helsinki-Vantaan ja New Delhin kautta kohti Katmandua. 
Matkan järjesti Demo, eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, joka toimii demokratian 

edistämiseksi tukemalla suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden poliittisten liikkeiden välisiä 
yhteistyöhankkeita. Ennen matkaa olin käynyt Demon toimistolla Helsingissä kahdessa Nepal-

työryhmän kokouksessa sekä tehnyt PowerPoint-esityksen Suomen peruskoulusta.

taa maan valtiomuoto monarkias-
ta tasavallaksi. Vielä on epäselvää 
muun muassa miten kuninkaalle 
käy tai luodaanko maahan osaval-
tiojärjestelmä.

Kansankokouksen 601 paikasta 
entinen johtava puolue, ”sosiali-
demokraattinen” Nepali Congress 
sai vain 109 paikkaa, maolaiset 
218 paikkaa ja viisi muuta kom-
munistista puoluetta yhteensä 120 
paikkaa. Tosin suuri osa kommu-
nisteista kannattaa sosialidemo-
kraattista järjestelmää ja markki-
natalouden arvoja, mutta silti ha-
luavat tiukasti sosialistisen järjes-
telmän. Tässä näkyy Neuvostolii-
ton aikainen aatepropaganda. Saa 
nähdä, millaisen linjauksen maan 
tuleva hallitus ottaa.

Perillä Katmandussa lämpi-
män vastaanoton jälkeen saimme 
Hiace-kuljetuksen Hotel Himala-
yaan. Matka oli hyvin hämmentä-
vä, sillä liikenteessä oli täysi kaa-
os – lehmät seisoivat keskellä tie-
tä, tiet olivat kaikkialla huonossa 
kunnossa, tööttiä käytettiin ko-
ko ajan, liikennesääntöjä ei juuri-
kaan tunnettu eivätkä autotkaan 
olleet ihan uusinta mallia. Raken-

nukset olivat suomalaisittain hir-
veän näköisiä, samoin sähkökaa-
pelit, joita roikkui kaikkialla. Ka-
tujen varsilla oli monin paikoin 
kommunistien vasara-sirppi-tun-
nuksia ja poliittisia tekstejä vaa-
lien jäljiltä.

Hotelli oli tasokas ja henkilös-
töä riitti – postimerkkiä kysyessäni 
asiaa ryhtyi hoitamaan viisi työn-
tekijää. Tulopäivänä tutustuimme 
kaupunkiin, kiertelimme vanhalla 
temppelialueella ja suunnittelimme 
seuraavan päivän seminaaria. Illal-
lisen söimme suomalaisten kehitys-
yhteistyötyöntekijöiden kanssa.

Seminaari Suomen 
koulutusjärjestelmästä

Maanantaina 5.5. aamulla oli ho-
tellilla ensin vuorossa kokous ne-
palilaisten poliittisten nuoriso- ja 
opiskelijajärjestöjen johtajien 
kanssa - tosin Nepalissa nuori-
sojärjestön johtaja saattoi olla li-
ki 50-vuotias. Esittelimme kaik-
ki itsemme ja järjestömme sekä 
keskustelimme nuorisojärjestö-
jen välisistä yhteistyöprojekteis-
ta Suomessa ja Nepalissa.

Päivällä hotellillemme saapui 
lisää poliittisten nuoriso- ja opis-
kelijajärjestöjen jäseniä ja päi-
vä kuluikin hotellilla seminaa-
rissa Suomen koulutusjärjestel-
mästä ja sen jälkeen pienryh-
mätyöskentelyssä nepalilaisten 
kanssa. Seminaarissa oli havait-
tavissa pientä kitkaa ja näkemy-
seroja maolaisten ja entisen halli-
tuspuolueen välillä. Itse pidin esi-
tyksen ja pienryhmätyöskentelyn 
Suomen peruskoulusta.

Suurin osa keskusteluista käy-
tiin englanniksi, mutta moni asia 
tulkattiin englannista nepalik-
si. Nepalissa tosin on liki sata eri 
kieltä, joista nepali on yleisin, en-
kä aina saanut selvää puhuttiinko 
englantia, nepalia, niiden yhdistel-
mää vai jotain muuta. Kaikkialla 
matkan aikana oli nepalilaisten 
kanssa hyvin helppo saada kon-
taktia ja päästä juttuun kielimuu-
rista huolimatta. Ihmiset olivat 
muutenkin puheliaampia ja vie-
raanvaraisempia kuin kotimaas-
sa, ja paikalliset nuorisopoliitikot 
olivat innoissaan vierailustamme. 
Illalla vierailimme läheisessä Trib-
huvan University of Technologies 
–yliopistolla, jossa saimme muka-
vat tervetuliaislahjat.

Kastittomat

Tiistaina matkasimme aamulla 
Katmandun ulkopuolelle Dacchi 
–kylään, jossa asui tuhat dalitia 
eli kastitonta. Vaikka kastijärjes-
telmä onkin lakkautettu, näkyy se 
silti arkielämässä. Alempikastiset 
eivät saa vierailla ylempien ko-
deissa eivätkä dalitit mennä tee-
kuppiloihin (jos saavat niin muka-
na pitää olla oma kuppi tai kahvi-
lan kuppi pitää itse tiskata).

Tutustuin poliittisessa nuori-
sojärjestössä toimivaan kastitto-
maan, joka joutuu valehtelemaan 
nimensä vieraillessaan aatekave-
riensa luona, sillä kastin tunnis-
taa sukunimestä. Kylässä tutus-
tuimme paikalliseen elämään ja 
nuorten terveystoimistoon, jos-
sa oli myös Väestöliiton tuotta-
maa materiaalia. Kyläläiset tar-
josivat meille ”suurta herkkua”, 
paikallista jugurttia, joka sai yh-
dessä epätasaisten teiden kanssa 
monilla vatsan toimimaan. 

Lehmiä Suomen 
suurlähetystön portilla

Päivällä menimme Suomen suurlä-
hetystöön, jossa meille esitettiin, mi-
ten Suomen kehitysapurahat Nepa-
lissa käytetään. Nepal on yksi Suo-
men pääkehitysapukohteista, ja 
Suomen kehitysapuraha Nepaliin 
oli viime vuonna 6,7 miljoonaa eu-
roa. Vuonna 2007 koulutushanket-
ta tuki Suomi kahdella miljoonalla 
eurolla, EU 25 miljoonalla ja maail-
manpankki 60 miljoonalla eurolla.

Levähdystauko Katmandussa
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Pidämme valitettavana, että ta-
vallisilla suomalaisilla ei tunnu 
enää olevan mahdollisuutta il-
maista julkisesti kriittistä mieli-
pidettä mm. maahanmuutosta ja 
siitä seuraavista ongelmista, joi-
ta nimitetään muodikkaasti haas-
teiksi. Suomeen on synnytetty ai-
to hyssyttelyn ilmapiiri, jossa mo-

raalinvartijoina toimivat erilaiset 
vähemmistöjä hyväksikäyttävät 
tahot, enemmistön sijaan. Näistä 
tahoista yksi on poliittinen eliit-
ti. Tämä ei ole oikein, koska tie-
dämme eri tutkimusten kautta, et-
tä suomalaiset ovat maahanmuut-
tokriittistä kansaa.

Suomessa on vielä verrattain 
vähän maahanmuuttajia, minkä 
takia meillä olisikin juuri oikea 
aika keskustella mm. siitä, miten 
maahanmuuttajat integroidaan 
yhteiskuntaamme ja vältetään 
maahanmuuttoon liittyvät ongel-
mat, jotka ovat arkipäivää mm. 
Britanniassa, Ranskassa, Saksassa 
ja naapurimaassamme Ruotsissa. 
Keskustelua ei voida kuitenkaan 
käydä aidosti, mikäli keskustelul-
la halutaan olevan vain ja aino-
astaan kaksi sallittua päämäärää: 

maahanmuuton lisääminen ja mo-
nikulttuurinen Suomi.

Perussuomalaiset Nuoret eivät 
halua Suomeen ns. ghettoja, joita 
on syntymässä pääkaupunkiseu-
dullemme lähinnä sen takia, et-
tä maahanmuuttajien omaa kult-
tuuria pyritään jopa vastoin hei-
dän omaa vaatimustaan pitämään 
verovaroilla keinotekoisesti yllä. 
Nämä monikulttuurisuuden edis-
tämisestä elantonsa saavat tahot 
ovat este maahanmuuttajien ko-
toutumiselle suomalaiseen yhteis-
kuntaan. Suomalaiset ovat valmii-
ta kohtaamaan maahanmuuttajat, 
mikäli maahanmuuttajat ovat val-
miita elämään maassa maan taval-
la. Jos poliittinen eliitti kuitenkin 
haluaa jotakin muuta, on suoma-
laisilla täysi oikeus olla peloissaan 
etenkin muista kuin länsimaisista 

kulttuureista maahamme kohdis-
tuvan maahanmuuton suhteen.

Emme voi ymmärtää sitä, että 
hyvinvointivaltiomme palveluk-
sessa on runsaasti tahoja, jotka ei-
vät osaa antaa arvoa suomalaisel-
le kulttuurille: maamme on kan-
sallisen kulttuurimme ja kansal-
lisvaltioajattelun ansiosta noussut 
sadassa vuodessa kehitysmaasta 
yhdeksi parhaista yhteiskunnista 
maailmassa elää. Tässä menestyk-
sessä kansallisella yksituumaisuu-
della ja yhteisillä arvoilla on ollut 
ratkaiseva rooli.

Nyt näitä arvoja on alettu na-
kertaa niin vasemmiston kuin oi-
keiston, johon Suomessa voidaan 
lukea myös liberaali ja ummehtu-
nut keskustapuolue, taholta. To-
dellisuus on tarua ihmeellisem-
pää: hämärän vaalirahan kohdis-

tuminen pyytämättä ja yllättäen 
juuri kolmen suurimman puo-
lueen ehdokkaille kuvastaa, et-
tä suomalaisessa politiikassa val-
litsee kulissien takana totaalinen 
yksimielisyys.

Perussuomalaisilla Nuorilla on 
puolustettavanaan todellinen po-
liittinen perintö rötösherrajahdis-
sa, johon yhdistyvät nyt ja tulevai-
suudessa entistä vahvemmin myös 
maahanmuuttopoliittiset kysy-
mykset ja muut poliittisesti epä-
korrektit aiheet. Olemme päivä 
päivältä valmiimpia vastaamaan 
vanhojen puolueiden ja koko ker-
maeliitin tavallisille suomalaisille 
heittämään haasteeseen. Olemme 
tavallisten suomalaisten palveluk-
sessa.

Perussuomalaiset Nuoret ry

Rasistiksi leimaaminen estää yhteiskunnallista 
keskustelua

Perussuomalaiset 
Nuoret ovat 

huolestuneita 
yrityksistä rajoittaa 

yhteiskunnallista 
keskustelua 

monikulttuurisuuden 
vaikutuksista 

demokratiaamme. 

Suomen kehitysapurahaa käyte-
tään myös vesi- ja ympäristöprojek-
tiin, jossa parannetaan mm. sanitaa-
tiota ja metsien suojelua, rauhanpro-
sessiin sekä ihmisoikeuksien ja de-
mokratian edistämiseen. Mielestä-
ni kehitysapurahoille saadaan hyvää 
vastinetta Nepalissa, jossa ulkomais-
ta apua tällä hetkellä todella tarvi-
taan, jotta maa pystyy kehittymään.

Suomen suurlähetystön portil-
ta sain otettua myös koomisen vi-
deon, jossa lehmät syövät jätteitä 
lähetystön portin edessä. Iltapäi-
vällä vierailimme kommunistisen 
nuorisojärjestön keskustoimis-
tolla, jossa järjestön presidentti 
piti meille käännöksineen vajaan 
tunnin puheen, jonka mukaan jär-
jestöllä ”on 1,5 miljoonaa jäsen-
tä”. Toimiston seinällä presiden-
tin pöydän takana oli Stalinin, Le-
ninin, Mao Zedongin, Engelsin ja 
Karl Marxin muotokuvat. Ajoim-
me kuninkaan palatsin ohi - lähi-
kortteleissa oli yhteensä useam-
pi sata poliisia ja palatsin muurin 
kulmien vartiotorneissa sotilaat 
päivystivät aseen piiput kadulle 
päin suunnattuina.

Illalla vierailimme maan suu-
rimman yliopiston, Tribhuva-

nin pääkampuksella. Yliopistolla 
olimme mukana paneelikeskuste-
lussa demokratiasta. Kesken kai-
ken sähköt katkesivat - Katman-
dussa sähköä säästetään niin, että 
joka ilta viikosta jokin alue kau-
pungista on pimeä. Illalla söim-
me kynttilänvalossa aterian lehti-
lautasilta, johon kuului mm. riisiä, 
pähkinöitä sekä ”buffalon” kieltä 
ja selkäydinmakkaraa.

Himalajan vuoristokylissä

Keskiviikkona 7.5. matkustimme 
aamulla Hiace-bussillamme ren-
gasrikon saattelemana Khoka-
nan vanhaan kylään Katmandun 
laidalle, jossa tutustuimme pai-
kalliseen elämään ja ”Loo Niva” 
–järjestöön, jota Suomikin tukee. 
Järjestö mm. tukee lasten perus-
koulutusta ja tarjoaa kirjaston jä-
senilleen.

Päiväl lä  pat ikoimme Du-
kuchhapin vuoristokylään, jos-
sa tutustuimme paikallisiin kou-
luihin. Nepalissa koulua käydään 
kuutena päivänä viikossa sunnun-
taista perjantaihin, samoin kuin 
tehdään töitäkin. Perjantai on to-
sin puolet lyhyempi päivä ja lau-

antai vapaapäivä. Iltapäivällä ky-
lässä oli keskustelutilaisuus ”Edu-
cation for All”  -hankkeesta. Illal-
la matkustimme takaisin Katman-
duun. Matkalla näimme valtavasti 
tulikärpäsiä, jotka olivat pimeässä 
hyvin vaikuttava näky.

Torstai-aamuna 8.5. vierailim-
me Demon Katmandun toimis-
tolla. Vasta tuolloin näin ensim-
mäisen kolarin Katmandussa, ih-
meen hyvin paikalliset osasivat 
sekasorrossa ajaa. Kävimme Kat-
mandussa apinatemppelissä, kor-
kealle kukkulalle rakennetulla 
temppelialueella. Vaikka temppeli 
oli korkealla, ei sieltäkään erotta-
nut kaupungin rajaa – samanlaista 
kaupunkialuetta riitti silmän kan-
tamattomiin. Kuljin myös ohi tii-
betiläismunkkien rauhallisen mie-
lenosoituksen Kiinan sortotoimia 
vastaan. Bensa-asemilla oli pai-
koitellen hyvin suuri, jopa parin-
sadan moottoripyörän jono.

Iltapäivällä matkustimme Na-
garkotiin, vuorelle Katmandun 
laakson reunamille, jossa yövyim-
me. Bussimatka korkealle Nagar-
kotiin kapeaa ja mutkaista tietä 
pitkin oli myös upea kokemus, sil-
lä näköalat vuoren rinteeltä olivat 

valtavan kauniit – toisaalta valta-
van suuri oli myös pudotus tien-
penkalta vuoren rinnettä alas... 
Nagarkotissa oli käynnissä nuori-
sopoliitikkojen fasilitointikoulu-
tus, johon osallistuimme järjestä-
en pienryhmätyöskentelyä nuor-
ten vaikuttamismahdollisuuksista. 
Illalla pidimme yhteisen illanvie-
ton nepalilaisten nuorisopoliitik-
kojen kanssa.

Maolaisten nuorisojärjestön 
toimistolla

Perjantaina heräsin jo ennen aa-
muviittä katsomaan korkealta 
paikalta upeaa auringonnousua 
Himalajan vuorten takaa. Aamul-
la matkustimme takaisin Katman-
duun, jossa tutustuimme buddha-
laisen temppelialueen stupaan ja 
ostosalueeseen. Tuossa vaihees-
sa vatsani alkoi olla jo hyvin huo-
nossa hapessa kaikista paikallisis-
ta herkuista.

Päivällä vuorossa oli yksi mat-
kan jännittävimmistä tapaamisis-
ta; vierailu maolaisten nuorisojär-
jestön toimistolla. Seiniä kiersivät 
kymmenet muistotaulut sisällis-
sodassa kuolleista nuorisojärjes-

tön sisseistä ja marttyyrijäsenistä. 
Meille jaettiin myös jokin nepa-
linkielinen punainen kirja ja jär-
jestön rauhaisa lippu, jossa on pu-
naisella pohjalla ohjus. 

Vierailun jälkeen menimme ta-
paamaan kongressipuolueen nuo-
risojärjestöä - tunnelma oli hyvin 
erilainen edelliseen tapaamiseen 
verrattuna. Iltapäivällä kävimme 
vaalitarkkailujärjestön toimistol-
la, jossa meille pidettiin kattava 
esitys menneistä vaaleista ja nii-
den sujumisesta. Kuulimme, että 
joku oli onnistunut äänestämään 
14 kertaa, mutta yleisesti ottaen 
vaalit olivat ”suhteellisen demo-
kraattiset”. Etenkin maolaisia on 
syytetty myös ihmisten pelottelus-
ta ja väkivallasta vaalien alla.

Lauantaina 10.5. kävin ennen 
lähtöä kiertelemässä muutaman 
kaupan, jos olisin jotain mielen-
kiintoista löytänyt. Hyvin vähän 
oli yleensäkin mitään ostettavaa 
turistikrääsää ja kankaita lu-
kuun ottamatta. Edessä oli vie-
lä vuorokauden pituinen matka 
toiseen kulttuuriin, kotoisaan ja 
puhtaaseen Suomeen, jonne oli 
antoisan viikon jälkeen mukava 
palata.

Ekaluokkalaisia vuoristokylässä. Nepalissa puolet väestöstä osaa lukea. Osa kylän 
lapsista ei käy koulua, sillä vanhemmilla ei ole varaa maksaa kolmen euron arvoisia 
kuluja koko ala-asteesta.

Khokana. Kylään tulee jo sähkö, kuten kuvasta näkyy (sähköä saa vain 20% maan asukkaista).
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Järjestötoimintaa

Oulun piirin 
keväkokouksen kannanottoja

Veteraanien päivänä 27.4.2008 Oulun piirin Perussuoma-
laiset aloittivat kevätkokouksen seisomaan nousten, kun-
nioittaen veteraanien työtä. Piiri onnittelee 50 vuotta täyt-
tävää Oulun yliopistoa ja toivottaa sille menestystä tulevai-
suudessakin kansainvälisenä huipputiedeyliopistona. 

Oulun piirin Perussuomalaiset katsovat, että Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä taloushallinnossa ilmen-
neet epäselvyydet on selvitettävä pikaisesti luottamuksen 
palauttamiseksi sairaanhoitopiirin toimintaan. Lisäksi to-
dettiin, että hallintokulttuuri kunnallisessa päätöksenteos-
sa on siirtynyt virkamiesten käsiin. Hallintolaki antaa kun-
talaiselle mahdollisuuden nopeaankin oikaisutoimintaan ja 
päätösten läpivientiin. Luottamushenkilöiden tulee valvoa 
virkakunnan toimintaa ja varmistaa poliittinen päätösval-
tansa toteutuminen kunnan palvelutehtävissä.

Tulevissa kunnanvaaleissa valittavat luottamushenkilöm-
me ovat kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Lisäksi Perus-
suomalaiset vastustavat äänikynnystä, mikä rajoittaa kan-
salaisoikeuksia. 

Kokouskutsuja
Hämeenlinna

Hallitus ti. 24.06.08 klo 17 Café Reskassa Hämeenlin-
nassa.

Historiasta 
nykyisyyteen

Astelin Oulun rautatieasemalle perjantaina 18.4.2008 
noin puolenyön tuntumassa. Kädessäni laukku, jossa vä-
hän jotain tarpeellista, ei paljon mitään.

Sen sijaan mielessäni oli paljon, paljon enemmän.
Juna oli jo paikoillaan.
Oli kulunut pitkä aika edellisestä Helsingin reissusta. 

Konduktööri ilmoitti kohteliaasti mutta yksikantaan, et-
tä herätys Helsingissä on omatoiminen.

Juna kolisteli eteenpäin melkoista vauhtia.
Heikosti nukutun yön jälkeen heräsin aikaisin ja val-

mistauduin lähtemään ulos raikkaaseen kevätaamuun.
Vaunu No 50 oli pitkän junan vihoviimeinen vau-

nu, joten matka asemarakennuksen luo tuntui kestä-
vän ikuisuuden.

Vaistomaisesti kiirehdin askeleitani vaikka minulla ei 
ollut mitään kiirettä.

Olin lähtenyt tapaamaan tuttuja ja tuntemattomia ih-
misiä. Askeliani siivitti halu tavata vanhoja tuttuja, mei-
tä, joita aatteen palo ja samanlainen ajatusmaailma on 
yhdistänyt, kantanut ja innostanut.

Nykyinen puoluetoimisto on hyvällä paikalla Man-
nerheimintiellä. Suuntasin askeleeni sinne.

Olin perillä.
Oikea summerin nappula löytyi. Soittooni vastattiin 

avaamalla ulko-ovi. Hissillä viidenteen kerrokseen ja 
aivan oikein, ovi oli raollaan, ikään kuin toivottamassa 
tulijan tervetulleeksi. Kiitos siitä!

Tapasin ensimmäistä kertaa PerusSuomalainen-leh-
den päätoimittajan Harri Lindellin niin ystävällisenä ja 
kohteliaana, että en osannut edes pyytää anteeksi kun 
tulin niin yllättäen ja pyytämättä.

Hetken kuluttua tunsin nenässäni ihanan kahvin 
tuoksun.

Puoluesihteeri Ossi Sandvik tuli paikalle, ilmeisesti 
työn touhusta, olihan tulossa työntäyteinen päivä.

Tunnelma oli välitön ja luonteva. Kahvi maistui hy-
välle.

Tuokion jälkeen jätin päätoimittajan ja puoluesihtee-
rin valmistautumaan päivän tehtäviin.

Helsingin keskustaan oli viime käynnin jälkeen ra-
kennettu Kiasma koko komeudessaan. Pikkuparlament-
ti oli jännästi istutettu eduskuntatalon kylkeen.

Ravintola Manalan eteen alkoi kertyä ihmisiä. Jokai-
sella oli sama päämäärä.

Meidät oli kutsuttu Eduskuntatalon auditoriossa pi-
dettävään tapaamiseen.

Entisiä SMP:läisiä ja perussuomalaisia samaan tilai-
suuteen historian ja nykyisyyden keskelle.

Nykyinen perussuomalaisuus on rakentunut entisen 
SMP:n historian ja aatteen pohjalle. Rankan historian, 
miltei jatkuvan käymistilaisen historian pohjalle.

Perussuomalaisuudelle ja etenkin sen tulevaisuudel-
le toivoisi vakaampia aikoja.

Oli liikuttavaa kuunnella Heikki Riihijärvestä tehtyä 
esitelmää ja miettiä, kuinka monet vaikeat tilanteet hän 
oli kestänyt ja läpikäynyt ihmisten ja aatteen hyväksi, 
välillä vähän pienten askelten taktiikallakin.

Pienetkin askeleet vievät aina eteenpäin.

On sanottava, että Perussuomalaisten tehtävä ei ole 
ollut, eikä ole helppo.

Puheenjohtaja Timo Soinin katsaus nykytilanteeseen 
oli kuitenkin toivoa herättävä ja innostava.

Vielä on sanottava, että aate on ehdottoman oikea. 
Sen oikeampaa ei ole olemassa. Sitä aatetta ja toimen-
piteitä tarvitaan yhä enemmän suomalaisen yhteiskun-
nan ja suomalaisten ihmisten elinolojen ja asioiden pa-
rantamiseksi.

Siihen tarvitaan jokaisen lujaa tahtoa ja tekemisen 
meininkiä. Siihen tarvitaan ihmistä ihmisen rinnalle.

Älä lyö lähimmäistä
sana satuttaa
keppi kipua tuottaa

Taimi Ranta-Suomela
Oulu

Nuorisovaikuttamista Espoossa

Perussuomalaiset nuoret olivat mukana Espoossa 10.4. jär-
jestetyssä nuorisovaikuttamisen seminaarissa. Paikallisten 
poliittisten nuorisojärjestöjen ja Espoon nuorisovaltuus-
ton Nuvan järjestämä seminaari keräsi valtuustotalolle täy-
den salin vaikuttamisesta kiinnostuneita lukiolaisia ja kou-
lulaisia.

Aamupäivä seminaarista meni poliittisen keskustelun 
merkeissä kun puolueiden nuorisojärjestöt esittäytyivät, 
jonka jälkeen oli puolitoistatuntinen paneelikeskustelu. 
Esitettyjen kysymysten aiheet vaihtelivat energiapolitii-
kasta perintöverotukseen ja Perussuomalaisten nuorten 
kannasta Nato-jäsenyyteen ja maanpuolustukseen oltiin 
kiinnostuneita. 

Iltapäivällä seminaarissa oli työpajoja, joissa käsiteltiin 
erilaisia nuorison asemaan ja yhteiskunnalliseen vaikutta-
miseen liittyviä aiheita, kuten tapahtumien järjestämistä ja 
mediavaikuttamista. Poliittiset nuorisojärjestöt saivat pitää 
tilaisuudessa esittelypöytiä ja PS-nuortenkin ständillä kä-
vi paljon kiinnostuneita. Erityisesti ulkopolitiikka puhutti 
nuoria, ja puolueen materiaali, kuten Soini-rintamerkit ja 
puolueen heijastimet, kelpasivat seminaariväelle.

Kaiken kaikkiaan seminaarista jäi kuva siitä, että nuori-
son keskuudessa on kiinnostusta politiikkaan ja yhteiskun-
nallisiin asioihin vaikuttamiseen. Kunnallisvaalien äänes-
tysikärajan laskeminen 16 vuoteen oli seminaarissa myös 
keskustelun kohteena ja voi sanoa, ettei ehdotusta voi suo-
ralta kädeltä tyrmätä, kun ottaa huomioon kuinka yhteis-
kunnallisesti valveutuneita nuoria Espoostakin löytyy. 

Simo Grönroos
PS-nuorten Uudenmaan yhteyshenkilö

Itella Oyj:n Suomen Posti ilmoitti kirjeellä Lahden pos-
tialueiden 15150 ja 15170 oman postin lopettamises-
ta. Lahden Perussuomalaiset ry vastustaa Möysän pos-
titoimipaikan lopettamista ja paheksuu Suomen Pos-
tin tapaa toimia. Posti lopetettiin ilman riittävää alu-
een asukkaiden kuulemismenettelyä. 

Suomen Posti pyrkii yllätyslopetuksella vaimenta-
maan asukkaiden reaktiot. Posti unohtaa näin, että se 
on yhteiskunnallinen yritys, jonka olemassaolo perus-
tuu lainsäädäntöön ja siten kansanvaltaan. Suomen 
Postin osalta yhteiskuntavastuu on yksityistä yritystä 
laajempi. 

Lahden Perussuomalaiset ry epäilee, että Itella Oyj 
pyrkii Venäjän markkinoille sellaisella vauhdilla, että 
oman maan postitoimintaa on karsittava, jotta Suomen 
Posti ei rasita Itellan  pyrkimyksiä. Lopullisena tavoit-
teena saattaa olla Suomen postitoiminnan ulkoistami-
nen kaikilta osin ulkomaisiin käsiin.

Lahden Perussuomalaiset ry vaatii Suomen Postia pe-
ruuttamaan päätöksensä Möysän postitoimipaikan lo-
pettamisesta ja järjestämään postitoimialueen asukkail-
le kuulemistilaisuuden, jossa Suomen Posti vastaa millä 
perusteella se väittää, ettei 4800 talouden postinjakelu-
alue ole sen mielestä kannattava.

Lahden Perussuomalaiset ry tukee alueen asukkaiden 
kamppailua postinsa säilyttämisen puolesta ja ottaa asi-
assa yhteyttä myös Perussuomalaiset rp:n eduskuntaryh-
mään Suomen Postin menettelyn johdosta.

Lahden Perussuomalaiset ry

Perussuomalaiset vaalitaistoon 
Tuusulassa uuden yhdistyksen voimin

Viime Eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten kanna-
tus moninkertaistui Tuusulassa.

Syksyn kuntavaaleissa Perussuomalaisten tavoittee-
na on saada historiallinen vaalivoitto ja jopa viisi val-
tuutettua. Tavoitteen toteuttamiseksi perustettiin viime 
keskiviikkona (21.5) Uudenmaan Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Pietari Jääskeläisen vetämänä Tuusulan 
Perussuomalaiset ry, jonka puheenjohtajaksi valittiin 
nuori ja valovoimainen sähköasentaja ja leipomotyön-
tekijä Ville Harju, varapuheenjohtajaksi sairaanhoitaja 
Heta Lähteenaro, taloudenhoitajaksi perhepäivähoitaja 
Kirsti Forssen ja sihteeriksi insinööri Jari Jaakkola.

Tuusulan Perussuomalaiset toimivat ”paremman ko-
tikunnan puolesta, missä jokaisen perusturva, terveys- 
ja muut palvelut on takuulla turvattu! Ensi vaiheessa 
perussuomalaiset keskittyvät hyvien ja oikeudenmu-
kaisten valtuustoehdokkaiden hankintaan”.

Pietari Jääskeläinen
puheenjohtaja
Perussuomalaisten Uudenmaan piiri

Perussuomalaiset paheksuvat Lahden 
Möysän postin lopettamistoimia

Asukkaiden kuulemismenettely on 
laiminlyöty – yllätyslopetukseen 

pyritty

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää jo 27.5.2008 
kello 18.00 Café Reskan kokoustiloissa Hämeenlinnassa. 
Tuolloin esillä olivat muun muassa kunnallisvaalit ja Timo 
Soinin vierailu Hämeenlinnassa 2.6.2008 kello 18.30 Café 
Reskassa ja sen ulkoterassilla. Mietimme, mitä kysyisim-
me Timo Soinilta! Elomessuille Hämeenlinnaan elokuus-
sa yritämme saada puolueen osaston ja puolueen materi-
aalia jakeluun.

Toimintasuunnitelma tälle vuodelle lähtee höystämällä 
puolueen toimintalinjauksia paikallisilla asioilla niin, et-
tä autamme ihmisiä selviytymään byrokratian sokkelois-
sa periaatteella ihminen ennen rahaa ja tavaraa. Kanna-

tamme yleistä asevelvollisuutta, se on perinne. Kanna-
tamme työtä ja toimeentuloa kaikille ihmisille. EU:ssa 
Suomelle riittäisi tarkkailijan asema, siis irti EU:sta –
linja on vallalla. Samoin puolueettomuuslinja, joka on 
kalliisti saavutettu ja jota ei noin vain voida heittää si-
vuun, ei edes Kokoomuksen esityksestä!

Edessä mahtavat kunnallisvaalit ja takana vain tu-
kea tälle vaalille!

Siis vaaliuurnille! Mutta ensin ehdokkaaksi!

Hilkka Salonen
Hämeenlinna

Timo Soini Hämeenlinnassa
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Muistokirjoitus

Hilkka Salonen 
Hämeenlinnan 

Perussuomalaisten 
johtoon

Keväisenä tiistaipäivänä 29.4.2008 kävelykatu Reskalla, 
Café Reskan kokoustilassa Etelä-Suomen läänin pää-
kaupungissa Hämeenlinnassa tehtiin historiallinen pää-
tös: tulevan Uuden Hämeenlinnan Perussuomalaisten 
johtoon valittiinkin nainen! Hilkka Salonen luotsaa in-
nostuneen hallituksen ja vaalityöryhmän kanssa perus-
suomalaiset kunnallisvaaleihin tänä vuonna.

Hallitukseen valittiin lisäksi Marianne Koivisto, Mat-
ti Lähteenmäki, Harri Kauranen ja Anita Laine. Vara-
jäseniksi valittiin Antero Niemelä ja Erkki Roisko. Lii-
tosaluekunnista Rengolla, Hauholla ja Kalvolalla on jo 
edustus yhdistyksen hallituksessa.

Varapuheenjohtajaksi valittiin Marianne Koivisto ja 
taloudenhoitajaksi Matti Lähteenmäki. Kunnallisvaale-
ja varten valittiin 1. vaalipäälliköksi Matti Lähteenmäki 
ja 2. vaalipäälliköksi Erkki Roisko. Muut vaalityöryh-
män jäsenet ovat Anita Laine ja Hilkka Salonen.

Jo kuudelta kunnallisvaaliehdokkaalta on tullut kir-
jallinen suostumus ehdokkuudesta ja tiedossa on useita 
asiaa harkitsevia hyviä ehdokaskandidaatteja.

Reijo Lomu

1940 – 2008 

Muhoksen kunnanvaltuuston pitkä-
aikainen jäsen, metsuri Reijo Lomu 
menehtyi äkilliseen sairauskohtauk-
seen kotonaan 20.4.2008. Hän oli Pe-
russuomalaisten ja sen edeltäjän Suo-
men Maaseudun Puolueen kunnallis-
valtuutettuna yhtäjaksoisesti vuodes-
ta 1977 lähtien.

Reijo Lomu syntyi 30.1.1940 Jalas-
järvellä, jossa perhe oli evakossa tal-
visodan aikana. Olosuhteet olivat hy-
vin karut: vain kaksi viikkoa aiemmin 
perheen isä Pekka Lomu oli haavoit-
tunut ja hänen oikea jalkansa oli am-
putoitu reidestä lähtien. Melkein sa-
mana päivänä 7-vuotias Olavi-poika 
oli kuollut keuhkokuumeeseen. Nyt 
kolmilapsiseen perheeseen syntyivät 
kaksoset Raija ja Reijo. Perheellä oli 
käytössään vetoinen huone ja silloin 
paikalla olleiden mukaan sekä isän 
että pienten kaksosten elinmahdolli-
suudet näyttivät olemattomilta. Hie-
man myöhemmin seitsenhenkinen 
Lomun perhe sai käyttöönsä kaksi 
huonetta vauraassa maatalossa, jon-
ka isäntäväki kohteli lapsiperhettä 
muutenkin ystävällisesti.

Välirauhan alettua palattiin vuon-
na 1941 taas karjavaunussa Salmin 
Käsnäselkään, jossa kuitenkin odot-
ti tyhjä piha. Rajan pinnassa ollut Lo-
mun talo ja talousrakennukset oli pu-
rettu, sillä hirsiä oli tarvittu korsujen 
rakentamiseen. Katri ja Pekka Lomu 
aloittivat kodin rakennustyöt saunas-
ta, navetasta ja pajasta, jotka valmis-
tuivatkin jo samana kesänä.

Asuinrakennus jäi kuitenkin puo-
litekoiseksi, kun perheen oli vuon-
na 1944 lähdettävä taas pakoon ke-
säkuussa 1941 alkanutta jatkosotaa. 
Kaksoset Reijo ja Raija olivat tuolloin 
neljän vuoden ikäisiä. Tällä kertaa 
päädyttiin Kangaslammille Sopasen 
Kartanoon, jossa siirtolaisten asunto-
na oli pihapiirissä olevia entisiä torp-
pareiden asuntoja. Samaan paikkaan 
oli majoitettuna muitakin salmilaisia 
perheitä, mm. Sepät ja Vuoriot.

Sopasen Kartanossa vietettyjä noin 
kahta vuotta kaikki muistelevat hy-
vänä aikana siellä saadun inhimilli-
sen kohtelun vuoksi. Lasten kepposia 
ymmärrettiin ja pieni Reijo-poikakin 
sai mielestään tärkeitä tehtäviä tallis-
sa, jossa tuolloin alle rippikouluikäi-
nen Ilmari Seppä oli hevostenhoita-
jana. Kangaslammilla viivyttiin kun-
nes Asutushallitus sai järjestettyä uu-
det asuinpaikat kotinsa menettäneil-
le karjalaisille. Lomun perheessä oli 
nyt kahdeksan lasta. 

Ahdasta asumista
Muhokselle Lomun perhe muutti ke-
väällä 1946 Paraisten Kalkin omis-
tuksessa olleelle Henttulan tilalle. 
Vaikka muutos Käsnäselkään oli suu-
ri, uusi asuinkunta poikkesi monista 
muista karjalaisten sijoituspaikoista 
työpaikkojen runsaudessa, sillä Ou-
lunjoen voimalaitosten rakennustyöt 
olivat juuri käynnistyneet.

Suuri perhe, jonka isä oli vaikeas-
ti invalidisoitunut, sai asuttavakseen 
kirkonkylässä olevan Henttulan tilan, 
jossa oli valmiina 1930-luvun lopulla 
valmistuneet rakennukset. Ratkai-
suun vaikutti tomera Lomun mum-
mo, joka matkusti itse Helsinkiin ker-
tomaan pojan perheen tilanteesta sil-
loiselle Asutushallituksen ylijohta-
jalle Veikko Vennamolle. Asuntopu-
la oli aluksi kuitenkin niin suuri, että 
samassa talossa 10-henkisen Lomun 
perheen kanssa asui useita muitakin 
perheitä. Parhaimmillaan tuvan lie-
dellä oli viiden eri perhekunnan kat-
tilat kiehumassa. Tällaisessa asumi-
sessa tarvittiin paitsi sovittelutaitoa 
myös runsaasti huumorintajua. 

Lomulla lapset osallistuivat maati-
lan töihin ehkä vielä enemmän kuin 
monessa muussa talossa Pekka Lo-
mun invaliditeetin vuoksi. Kaikki 
maatalon työt opittiin jo varhain, sillä 
pojat Martti ja Reijo olivat hädin tus-
kin 10-vuotiaita, kun he tekivät pelto- 
ja metsätöitä. Kouluunkin piti silti eh-
tiä ja myöhemmin Reijo usein muis-
teli, miten Puistolan alakoulussa aina-
kin luokan nurkka tuli hyvin tutuksi. 
Toisaalta myös neuvottelutaito kart-
tui, sillä opettaja Lyyli Ronkaisella oli 
tapana lähettää kirjoitettuja viestejä 
lasten edesottamuksista kotiin. Reijoa 
koskevat arviot annettiin aina Raija-
sisarelle, joka piti saada kotimatkalla 
ymmärtämään, että viestilapun voi ai-
van hyvin pudottaa Ponkilan sillalta 
Muhos-jokeen kellumaan.  

Armeijan jälkeen Reijo Lomu ehti 
kotitilansa viljelyn ohessa ajaa taksia ja 
olla koneenkuljettajana. Ehkä mieleen-
painuvin työnantaja tältä kaudelta oli li-
minkalainen yrittäjä Niilo Klemola, jon-
ka autolla risteiltiin ympäri Suomea kat-
sastamassa sopivia työkohteita.

Vallinkorvassa suoritettujen kurs-
sien jälkeen kiinnostus suuntautui 
kuitenkin yhä enemmän metsänhoi-
toon. Metsurin työssä Reijo viihtyi-
kin hyvin ja saavutti myös asiakkait-
tensa suuren luottamuksen. Hän osa-
si suunnitella ja tehdä työnsä niin, et-
tä hakkuussa syntyi metsänomistajal-
le paras mahdollinen hyöty. Lisäksi 
hän otti huomioon luonnon moni-

naisuuden ja maisema-arvot. Tästä 
syystä häntä pyydettiinkin usein asu-
tuskeskusten puistometsien tai piha-
puustojen harvennukseen. Metsässä 
työskentelevänä hän tiesi myös sie-
ni- ja marjapaikat ja järjesti kesäisin 
sisarilleen ”opastettuja metsäretkiä”, 
joilla kerättiin marjoja myyntiin asti. 
Luonnontuntemusta hän halusi välit-
tää myös koululaisille. Niinpä Henttu-
lanojan varressa olevasta istutuskuu-
sikosta karsittiin alaoksat, että lapset 
pääsisivät helpommin luontoretkelle.

Synnynnäinen auttaja
Poikkeuksellinen valmius auttamiseen 
oli Reijo Lomulle luonteenomaista. 
Hänellä oli silmää havaita avun tarve 
ja hän auttoi ehdoitta erityisesti van-
huksia ja lapsia. Hän tarjosi kuljetus-
ta ja muutakin apua veteraaneille ja 
oli luotettava Sotainvalidien lipun-
kantaja isänmaallisissa tilaisuuksissa. 
Oman tilansa viljelyn ohessa Reijo 
Lomu kunnosti keväisin lukuisia kas-
vimaita ja perunapeltoja, aurasi talvi-
sin pihoja ja kujia tai huolehti poltto-
puita ja marjoja niille, jotka eivät itse 
jaksaneet tai osanneet. Myös pihojen 
ja nurmikoiden perustustyöt omako-
titaloihin tekivät hänet tutuksi monel-
le uudelle muhoslaiselle. 

Vieraisiin kulttuureihin tutustu-
minen kiinnosti Reijo Lomua ja hän 
matkusti mm. Lähi-idässä, Kenias-
sa ja Kiinassa. Nuorena maakunta-
tasolle yltänyt hiihtoharrastus säilyi 
läpi elämän ja hän oli mukana myös 
nuorten tukijoukoissa. Kirkonkylän 
ala-asteen koululaisille ja eskarilaisil-
le tehtiin useana vuonna latu Lomun 
pellolle, jotta lapset saisivat harjoitel-
la hiihtoa. Joulun alla kunnan päivä-
kodeissa tapasi vierailla pitkä ja hoik-
ka joulu-ukko ja Palmusunnuntain ai-
kaan eskarilaiset kävivät virpomassa 
Lomulla ortodoksiperinteen mukai-
sesti. Monet pienet koululaiset oppi-
vatkin reitin ”maitoportin” kautta Lo-
mun pihaan ja tupaan, jossa sai mehu-
lasin ääressä huojentaa sydäntään ym-
märtäväisille kuulijoille. 

Luottamustoimissaan Reijo Lo-
mulla oli rakentavan toimintatapan-
sa vuoksi kannatusta yli puoluerajo-
jen. Hänen ystävällinen ja kunnioitta-
va tapansa kuunnella ihmisiä ja säilyt-
tää omat periaatteensa toivat hänelle 
äänestäjiä vuosikymmenestä toiseen. 
Työstään, luottamustoimistaan ja va-
paaehtoistyöstään hän sai mm. Met-
sätalouden kehittämiskeskus Tapion 
Metsätyömerkin, Suomen Kuntaliiton 
kultaisen ansiomerkin, SVR:n I lk mi-
talin, Sotainvalidien kultaisen ansio-
merkin sekä Pyhän Sergein ja Her-
mannin veljeskunnan ansiomerkin. 

Reijo Lomun dramaattisissa olois-
sa alkanut elämäntaival päättyi mo-
nen matkan jälkeen kotituvassa. Mo-
nelle meistä jää muistoksi tuttu iloi-
nen tervehdys: ”A mitäbö guuluh”.

 
Eila Tillman-Sutela
Pitkäaikainen naapuri ja ystävä

(Väliotsikot toimituksen)

Jalasjärvellä evakossa syntynyt 
salmilainen kotiutui Muhokselle

Henkilövalintoja

Kansa vaan läskistyy
Lukaisin juuri mielenkiintoisen ja huolestuttavan 
jutun Kauppalehden sivulta. Puolustusvoimien ko-
mentaja amiraali Juhani Kaskeala syyttää vähäistä 
koululiikuntaa siitä, että varusmiehillä ei riitä kunto. 
Ja armeijalla ei riitä aika kouluttaa heitä kestämään 
asepalvelusta fyysisesti! Joten heidät pitää passittaa 
kotiin “maitojunalla”. Ennen laitettiin kotiin “kas-
vamaan”, nyt ilmeisesti pienenemään... Varusmies-
ten paino on noussut ja kunto on laskenut. Koululii-
kunnan määrä on Suomessa Euroopan alhaisimpia! 
Hei HALOO päättäjät! Herätys! NYT pitää ryhtyä 
tekemään jotain ja heti. Tämä ei ole pelkästään puo-
lustusvoimien huoli vaan koko yhteiskunnan.

Makkaran sijasta porkkana suuhun
Olen tästä asiasta jo aiemminkin kirjoittanut ja nyt, 
luettuani tuon jutun, olen entistä vakuuttuneempi 
tämän asian tärkeydestä. Meillä ei ole kerta kaik-
kiaan varaa pelleillä tämän asian kanssa. On usko-
matonta, että tähän asiaan ei ole puututtu! Noin 
huono kunto jo tuossa iässä tulee vielä aiheutta-
maan aivan järkyttäviä kustannuksia meille kaikil-
le. Ja se olisi paljolti estettävissä. Miten? Lisäämäl-
lä koululiikunnan määrää, valistamalla liikunnan 
tärkeydestä ja antamalla nuorille mahdollisuuksia 
harrastaa. Eikä siihen aina tarvita uusia suurhal-
leja ja kalliita liikuntapaikkoja. EI. Sen liikkumi-
sen pitäisi olla kivaa, vapaaehtoista ja monipuolis-
ta. Sen voi tehdä ulkona, ilmaiseksi. Se voi olla pe-
lejä, leikkejä ja ulkoilua muuten vain. Pääasia on, 
että liikutaan. Ja jos tulee hiki ja hieman rasittuu, 
niin ei se ole vaarallista.

Tämä on asia, johon pitää puuttua. Se on meidän 
kaikkien etu. Liikuntakasvatus lähtee myös kotoa. 
Onko joka paikkaan nyt aivan välttämätöntä ajaa 
mopolla? Siinäkin on asennekasvatuksen paikka.

Keväisin terveisin,
Jari Lindström
varapuheenjohtaja PS Kymen piiri

(Väliotsikot ja otsikko toimituksen

Veteli, Keski-Pohjanmaa
Perussuomalainen Kaarlo Kaistila Vetelistä valittiin Keski-

pohjanmaan Osuuskaupan edustajistoon 105 äänellä.

Vaalirahoitustyöryhmään
Vaalirahoitustyöryhmään on valittu Perussuomalaisten 

eduskuntaryhmästä kansanedustaja
Pirkko Ruohonen-Lerner.
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Muuhun tulokseen en voinut pää-
tyä kuunnellessani eduskunnan ky-
selytunnilla käytyä keskustelua päi-
vähoito- ja terveyskeskusmaksujen 
korottamisesta. PM Matti Vanha-
nen korosti tämän hallituksen nou-
dattaneen sosiaalisempaa politiik-
kaa kuin edeltäjänsä.

Jos mittarina käytetään Paavo 
Lipposen hallitusten harjoittamaa 
politiikkaa, niin riman ylittäminen 
ei ole edes vaikeaa. Nehän harjoit-
tivat politiikkaa, jossa kokoomuk-
senkin toiveet ylittyivät. Mentiin 
ohi oikealta, että horsmikko pölisi!

Riman alittuminen on hallitus-
puolueitten selittelyistä huolimatta 
kuitenkin lähellä. Sosiaalisuutta on 
vaikea erottaa nykyisenkään halli-
tuksen politiikasta.

Päivähoitomaksujen 0-maksu-
luokka sentään saatiin pysytettyä; 

sitä hallitus kyllä tarjosi, mutta sii-
tä nousi liian suuri meteli. Muis-
sa tuloluokissa eduskunnasta hal-
lituspuolueitten voimin läpi run-
nattu päivähoitomaksujen koro-
tus rokottaa jo noin 2 500 euroa 
kuukaudessa ansaitsevia perhei-
tä. Muodollinen 10 euron helpo-
tus tuli vasta kolmannelle lapsel-
le. Ilmeisesti Vanhanen on jo niin 
vieraantunut todellisuudesta, että 
hän pitää noitakin perheitä hyvä-
tuloisina.

Sosiaalisuutta ei löydy myöskään 
palvelumaksujen korotuksesta. Perä-
ti 17 prosentin korotus terveydenhoi-
tomaksuihin, hammashoidossa lähes 
20 prosenttia, on paljon yli sen, mitä 
sopimuskierroksella palkkoihin tuli. 
On syytä huomata, että tuo on ker-
takorotus, palkat nousevat 2,5-3 vuo-
den jaksolla.

Eikä muste ole kunnolla kuivu-
nut energiaverojenkaan korotuk-
sista. Kylmässä pitkien etäisyyksien 
maassa niistä ei voi välttyä köyhin-
kään kansalainen. Noidenkin koro-
tusten kiihdyttämä inflaatio rokot-
taa kaikkein pahiten juuri noita sa-
moja henkilöitä. 

Tämän hallituksen kok-kepu-po-
litiikan kohtuuttomuus on piilotet-
tu kunta-avustusten leikkaukseen: 
Palvelumaksujen korotus ei mene 
palvelut tuottaville kunnille kohon-
neitten kustannusten kattamiseen. 
Valtio leikkaa ne itselleen alenta-
malla kunta-avustuksia vastaaval-
la summalla.

Ei armoa työttömille
Erityisen rankalla kädellä tämän hal-
lituksen “sosiaalisuus” kohtelee työt-
tömiä ja muita turvaverkkojen va-

raan tipahtaneita kansalaisia. Heidän 
yli 10 vuoden takaiselle tasolle jäädy-
tettyihin avustuksiinsa ei ole tulossa 
indeksi- eikä mitään muutakaan ko-
rotusta. Heidän elinkustannuksensa 
kyllä nousevat noiden palvelumaksu-
jen ja verojen kiihdyttämänä.

Pienituloisille ei ole kertymässä tu-
loja verohelpotuksistakaan. Vaikka 
heidän veroistaan jokunen euro jäisi-
kin perimättä, perittäisiin se asumis- ja 
toimeentulotukien leikkauksilla täysi-
määräisesti takaisin, jopa sen ylikin.

Erityisesti kokoomus on lietso-
massa kansalaisia heikoimmassa 
asemassa olevia vastaan puhumal-
la vastikkeellisuudesta ja ansiosi-
donnaisuudesta. Vastakkainasette-
lun aikahan piti olla ohi! Tuo ajatus-
malli tarkoittaa kuitenkin sitä, että 
työmarkkinoilta pudonneet putoa-
vat muittenkin turvaverkkojen ohi. 

Sosiaalinen hallituspolitiikka?
Tärkeää ei ole, miten asiat ovat, vaan miltä niiden halutaan näyttävän.

Jorma Uski
piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset

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

Markkinavetoinen järjestelmä ei 
pysty ylläpitämään täystyöllisyyttä. 
Valitettavasti. Siitä saatiin näyttävä 
esimerkki rakennussektorilta: kus-
tannukset karkasivat niin korkeik-
si, että mm. Helsingin musiikkitalon 
hanke jouduttiin pysäyttämään. Kus-
tannukset nousivat paljon enemmän 
kuin työvoimapulasta johtunut palk-
kojen nousu olisi edellyttänyt. 

Kokoomuksen hellimä “vastuulli-
nen markkinatalous” näytti todelliset 
karvansa kasvattamalla rakennusyri-
tysten voittomarginaalin pilviin. Vas-
tuullisuus ei toteutunut ainakaan hei-
koimmassa asemassa olevien kansa-
laisten kohdalla. Kokoomukselle 
taustaryhmineen tuollainen parempi-
osaisten suosiminen kyllä sopii, mutta 
nyky-keskustan politiikkaa kauhul-
la katseleva Santeri Alkio pyörii kuin 
sirkkelin terä haudassaan.
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Vapaa sana

Onnettomuuksien 
tiedotus

Malagan onnettomuudesta jäi paha maku – sekä onnet-
tomuudesta että sen tiedotuksesta. Ulkoministeriön tie-
dotustilaisuudesta sai sen vaikutelman, kuin suurin hätä 
asiassa olisi tiedotusvälineiden edustajilla, joita ulkomi-
nisteri halusi palvella viidentoista minuutin välein.

Eiköhän tärkeintä olisi ollut keskittyä onnettomuu-
den ja heidän omaistensa palvelemiseen.

Vaikka ulkoministeri on kiitollisuudenvelassa paikas-
taan medialle, ei hänen tarvitsisi tällaisessa yhteydes-
sä sitä osoittaa.

Yleensä ei onnettomuuksilla tulisi lainkaan hekumoi-
da, vaan keskittyä kaikin tavoin tukemaan ja auttamaan 
onnettomuuden uhreja ja heidän omaisiaan ja läheisiään. 
Tiedotus kyllä löytää kanavansa ilman ministerin jatku-
vaa tuputusta. Keskusteluissa moni on ilmoittanut koke-
neensa samalla lailla tiedotustilanteen tyylin epämiellyt-
tävyyden, joten se tuntuu yleiseltä mielipiteeltä.

Paavo Närvänen
Pirkanmaa

Vaalirahoitus
”Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat” tai ”Sitä kuusta 
kuuleminen, jonka juurella asunto” kuvaavat myös kan-
sanedustajien riippuvuutta talouselämän vaikuttajista.

Toisaalta esimerkiksi ay-liikkeen antamat suuret rahat 
tietyille puolueille ja erityisesti niiden tietyille nokkamie-
hille jäytävät demokratiamme pohjaa. Erityisesti vasem-
mistopuolueissa on esitetty ns. pitkien listojen käyttöönot-
toa siitä syystä, että puoluejohto pääsisi päättämään vaa-
litukirahojen ohjaamisesta paitsi itselleen myös lähipiiril-
leen kuten sukulaiset ja esimiehet. Listojen ollessa käytös-
sä ei yksityisen ehdokkaan tukitarvetta juurikaan olisi.

Kun entinen pääministeri ja puoluejohtaja/-sihteeri 
lobbaa atomivoimaa ja myönsi aikoineen valtion puo-
lesta mm. Liliuksen optiot, voimme olla vakuuttuneita 
siitä, että siitä on seurannut voimayhtiöiden vastapalve-
luja kuten vaalirahoitusta. Näitä toivoisinkin nyt viran-
omaisten tutkivan viimeisten viidentoista vuoden ajalta. 
Toisaalta on myös aivan selvää, etteivät esimerkiksi sd-
puolueen jäsenet yksin olleet aikoinaan tukemassa Lip-
posen pääministeri Jäätteenmäen vastaista mediamyl-
läkkää  vaan kyllä sitä tehtiin talouselämän tuella. Eri 
asia on sen todistaminen. Tuki kuitenkin mikä tuki.

Hyvä kysymys on sekin, että millä kriteereillä kukin 
tukija valitsee tuettavansa. On nimittäin selvää sekin, 
että tuhansilla euroilla saadaan sellainen medianäky-
vyys, jolla kehnompikin kansalainen saattaa tulla vali-
tuksi aina kansanedustajaksi asti.

Onko tässä sitten jotakin pahaa, kysymme.
Eipä tietystikään ole, jos nämä tuet on ilmoitettava 

julkisesti pienimpiä summia myöten. Esimerkiksi ilmoi-
tus ”Lahjoittaja A on myöntänyt kansanedustaja Ar-
hinmäelle kaksi kertaa 500 euroa ja tytäryhtiönsä kaut-
ta toiset kaksi kertaa 500 euroa sekä antanut talkoo-
apua kolme miestyökuukautta” saattaisi riittää yhden 
lahjoittajan osalta. Saman tapaiset tiedot lahjoittajis-
ta B, C jne. antaisivat riittävät takeet äänestäjille pelin 
avoimuudesta. Siten emme välttämättä tarvitsisi tuki-
en myöntäjien nimiä mutta verottaja luonnollisesti oli-
si oikeutettu näihinkin tietoihin. Ja poliisi esimerkiksi 
ulkomaisen rahanpesu- ym. rahan takia.

Erityisen huolestunut olen talouselämän vaikuttajien 
mahdollisuudesta ohjata poliittista päätöksentekoa. Sik-
si esimerkiksi eduskunnalla olisi oltava kaikki mahdolli-
suudet arvioida virkamiesten ja ministerien tekemisiä. Jos 
pohjoisten vesivoimalaitosten rakentamispäätökset aje-
taan läpi kansan vastustuksesta huolimatta, voidaan ky-
syä: ”Kuka maksoi, milloin, kuinka paljon ja kenelle?” Se 
tästä vielä puuttuisi, että myös vihreille yritettäisiin mak-
sella vaalitukia. Jos tämä onnistuu, onnistuvat voimayhtiöt 
viemään tuhkatkin pohjoissuomalaisten pesästä rakenta-
malla pohjoisen jokiin altaat mutta ei kalaportaita.

Siinä tapauksessa allekirjoittanutkin joutuu repimään 
vaatteensa päältään.

Nimimerkki ”Lohivellin ryystäjä”

Metsäliitto kehotti 
sulkemaan paperitehtaita 

niukkuuden luomiseksi
(YLE/TV1 - AamuTV uutisoi 14.3. Metsäliitto ry/ M-Real 
Oyj:n pääjohtaja Kari Jordanin kehottaneen muitakin pa-
peritehtaita sulkemaan aika-ajoin tuotantolinjojaan saa-
vuttaakseen niukkuuden nykyisen runsauden tilalle)

(... menestystuote tai -palvelu imuroi uusia yrittäjiä sa-
malle tuotantoalalle - syntyy nopeasti ylitarjonta, joka taas 
alentaa yksikköhintoja. Kulutus kasvaa ja ravitsee tuhlaa-
maan entisestään halvan tuotteen tai puoliraaka-aineen 
käyttöä. Paperin kulutus on lisääntynyt vuodesta toiseen 
mm. kehittyvästä näyttöelektroniikasta huolimatta ...)

Suomi on paperin tuotannon jättimaa. Tuotamme enem-
män kuin kulutamme. Suurella paperin vientitoiminnalla li-
säämme ekologisen jalanjälkemme yhdeksi maailman suu-
rimmista. Metsästä kasvavan puun jalostus nopeasti pois-
heitettäväksi paperiksi on tänä päivänä miltei ympäristöri-
kos. Suomalaiselle puulle löytyy muutakin käyttöä.

Savonlinnasta kotoisin oleva Kari Jordan avasi pelin mones-
sa suhteessa historiallisesti. Hänen kehotuksensa sulkea tehtai-
ta joukolla luo nopeasti niukkuuden eli yksikköhintojen nou-
sun. On tunnettua, että on ympäristöystävällisempää tuottaa 
100 tonnia yksikköhinnalla 100 kuin tuottaa 1000 tonnia yksik-
köhinnalla 10. Jordanin kehotus oli luonto- ja ympäristöteko.

Sairasta tuhlausta 
Paperin niukkuus ja yksikköhinnan selvä kohoaminen li-
säävät tuotekehitystä puuperäisen paperin korvaamiseksi 
muilla ratkaisuilla - kuten rullautuvilla näyttökalvoilla. On 
miltei sairasta katsoa kun kerrostaloasukkaat ahtavat pari 
kertaa vuodessa taloroskalaatikot täyteen muovikelmuista 
avaamattomia paperisia puhelinluettelonippuja. 

Nykyinen energiaa ja materiaa tuhlaava paperimarkki-
nointi ja -mainonta joutuisivat paperin niukkuuden vuoksi 
pohtimaan uusia keinoja suunnata viesti kuluttajille kulu-
tuksen lisäämiseksi. Paperimainosten kantorata postiluu-
kuista miltei suoraan paperinkeräyslaatikoihin on suurta 
ympäristön rasittamista ja suoranaista tuhlaamista.

Metsäliitto viimeisenä suomalaisena sinivalkoisena met-
sälinnakkeena avasi pelin historiallisesti. Niukkuuden luon-
ti on helppoa lyhyellä aikajaksolla. Suomalaisten tuotan-
tokapasiteetti on siksi suuri, että tehtaiden joukkoseisotus 
nostaa nopeasti yksikköhintoja. Uudet “bambupaperin” 
tuottajat saattaisivat hieroa käsiään huomatessaan tilaisuu-
tensa tulleen. Hiljalleen kuluttajien reaktio voisi olla yllät-
tävä, kun ympäristötietoisuus ja huolet hirmumyrskyistä li-
sääntyvät. Saattaisi olla, että kuluttajat siirtyisivät paperi-
median käytöstä nopeammin sähköiseen tapaan - mikähän 
on tämän ympäristöjälki kokonaisuudessaan?

Sopiva niukkuus kapitalismin ihannetila
Sopiva niukkuus on kapitalismin ihannetila, varsinkin monopo-
lissa. Meillä suomalaisilla ei kuitenkaan ole monopolia. Voim-
mekin pitää Kari Jordanin ehdotusta ympäristötekona, koska 
se voi parhaimmillaan kiihdyttää irtautumista paperinkäytös-
tä, jolloin puuvarat suuntautuvat enemmän vaikkapa kestävi-
en rakennusten ja rakenteiden raaka-aineiksi - puhumattakaan 
muista puun ominaisuuksista, joita emme edes vielä tiedä.

Jos Suomesta suljetaan paperinvalmistuskapasiteetista 
esimerkiksi 20 prosenttia vuosittain, vähentää se roimas-
ti energiankulutusta, työvoiman tarvetta ja raaka-aineiden 
käyttöä. Arvelisin, että tulokseksi syntyy vain positiivisia 
asioita - vapautuva työvoimakin voitaisiin suunnata sovel-
tuvasti työvoimapula-alueille. Samalla niukkuus nostaisi 
tuotekehittelyä paperin korvaamiseksi, koska haluamme 
edelleen innokkaina juorujen, uutisten, dokumenttien ja 
muun informaation kuluttajina tietomme jostain lukea.

Pankkimies niukan rahan tuntijana onnistui avaamaan 
ympäristöpelin tuoden pankkimaailman ilmiöitä metsäte-
ollisuuden pariin. Voimme vain toivoa, että Jordanin ehdotus 
ja kehotus ottavat tuulta alleen ja paperinvalmistukseen syn-
tyy hallittuja katkoksia jo pelkästään ympäristömme eduk-
si ja hyödyksi. Paperinkulutuksen totaalinen vähennys seu-
rannaisilmiöineen koituu maallemme suureksi avuksi myös 
päästökaupoissa - eikä meidän tarvitse pohtia intohimoon ja 
haasteeseen saakka venäläisen puun korkeaa tullimaksua.

Ilkka Luoma

Kokoomuksen Nato-uho 
on edesvastuutonta

Kokoomus pullistelee hallituksen sisällä Natolla. Tämä on 
kevytmielistä ja ajattelematonta seikkailupolitiikkaa.

Otetaanpa esille tilanne, jossa Suomi mahdollisena Na-
ton jäsenenä joutuisi vaaralliseen välikäteen. Jos ja kun 
Nato mahdollisen kriisin kohdatessaan esimerkiksi Ve-
näjän kanssa rantauttaisi Suomen satamiin ydinaseilla la-
dattuja risteilijöitään ja sukellusveneitään, aiheuttaisi se 
Venäjällä reaktion, jonka johdosta joutuisimme Naton 
vuoksi välittömän ydinasehyökkäysuhan kohteeksi!

Kokoomusjohto kaikessa sokeudessaan ja tekopyhyy-
dessään ei ole tätäkään asiaa tajuavinaan ja on viemässä 
Suomea arvaamattomaan kriisiin ja konflikteihin!

Heikki Koivunen

Ehdotus 
verouudistukseksi

Kokoomuksen puheenjohtaja Katainen on ottamassa 
vaalivaltikseen näihin kunnallisvaaleihin kokonaisve-
rouudistuksen. Mutta ei varmasti kerro mitä se tulee si-
sältämään, joten voin ennustaa: uusia tulonsiirtoja pie-
nituloisilta suurituloisille ja rikkaille! Minun verouu-
distukseni olisi: kuntien veroprosentti sama, sopiva 16 
prosenttia, valtion varoista tulee maksaa kunnille lisää, 
kriteereinä kunnan ikäjakauma. Niille kunnille enem-
män, joissa on suhteellisesti enemmän vanhoja, lapsia, 
kouluikäisiä tai työttömiä ja verotulot suhteessa pieniä. 
Lisäksi arvonlisäveroprosenttia tulee laskea heti, oikea 
määrä tulevaksi elintarvikearvonlisäveroksi olisi 8 pro-
senttia. Mutta mistä rahat näihin varainsiirtoihin?

Muistutukseksi, Sosialidemokraattien työministe-
ri Filatov lausahti TV-uutisissa Lipposen II hallituk-
sen alkutaipaleella vastaukseksi toimittajan kysymyk-
seen elintarvikkeiden veronalennuksesta jotenkin näin: 
“Kun tuloveroprosenttia lasketaan, niin silloin tietää 
minne se menee, mutta ALV:n alennuksesta ei”. Siis sil-
loin kun tulonsiirto tehdään suurituloisille niin se me-
nee oikeaan osoitteeseen, mutta elintarvikearvonlisä-
verosta tuleva hyöty mennessään varattomille menee 
väärään paikkaan! Mutta mistä vastaavat tulot valtion 
kassaan? Omaisuusvero takaisin ja pääomatuloveroa 
saa joko nostaa taikka muuttaa progressiiviseksi. Täl-
laisia ehdotuksia Järvenpäästä.

Hyvää ja lämmintä kesää kaikille sukupuoleen, va-
rallisuuteen, asuinpaikkaan, ihonväriin, ikään tai muu-
hun seikkaan katsomatta.

Heimo Mikkanen
Järvenpää

Herätys päättäjät!

Minkälaista laskukonetta käytätte laskiessanne pieneläk-
keen, 500 euroa kuukaudessa, riittävän hyvinvointimaas-
samme? Kaikki pieneläkeläiset eivät ole vanhuksia, vaan 
sekaan mahtuu niin keski-ikäisiä kuin perheellisiäkin, jot-
ka putoavat elämän rattailta auttamattomasti. Yllättävän 
moniin asioihin heidän mahdollisuutensa katkeavat. Kuin-
ka pieneläkeläinen säilyttää elämänhalunsa, kun ajatuk-
set täyttyvät jokapäiväisen leivän riittävyydestä? Katke-
ruus on väistämätön, kun tulee yllättäviä sairaskuluja, sil-
mälasien hankintaa, lomattomuutta tms. 

Yhteiskunnassamme voidaan huonosti, nuoret tarvit-
sevat enenevässä määrin erilaisia terapiamuotoja, monet 
alkoholisoituvat, väkivaltaisuus lisääntyy, leipäjonot pite-
nevät, köyhyys syrjäyttää jne. On ihmisarvon alentamis-
ta pitää pieneläkeläisiä elämänpituisessa nälässä ja puut-
teessa, vaikka kuinka eläisi nuukasti ja hankkisi vaatteen-
sa kirpputoreilta. Miksi on annettu asioiden liukua tähän, 
että kansa jakautuu kahtia, köyhiin ja rikkaisiin?

Majlen Veirto
Järvenpää
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Jorma Uski, piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset

Alpo Ylitalo, puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan 
Perussuomalaiset
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on valitettava virhe:

Alpo Ylitalon kirjoitti jo vuosi sitten eli 13.5.2007 ar-

tikkelin ”Määrääkö Putin jo Aasian energiavarois-

ta?”.  Se on taitettu edelliseen lehteen Jorma Uskin 

kuvan alle hänen kirjoituksenaan. Artikkelin kirjoit-

taja on Alpo Ylitalo. Pahoittelemme tapahtunutta ja 

mielipahaa, jota virheemme aiheuttaa kirjoittajalle.

Harri Lindell   Anne Laine
Päätoimittaja   Taittaja

O i k a i s u

POSTI-
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MAKSETTU

vanha osoite:

lyhyet

Kännykkäviestit
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan al-
lekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut viestit 
numeroon 0207 920 362 tai 040-749 93620207 920 362 tai 040-749 9362

(Norm. viestin hinta.)

Veikko Vennamo kehitteli aikoi-
naan aina kulloiseenkin aikaan ja 
hetkeen sopivia sanontoja ja isku-
lauseita. Yksi kuuluisimmista ja 
osuvimmista oli SETELISELKÄ-
RANKAISET! Sopisiko se tähän 
aikaan? Minun mielestäni kyllä.
P. Alopeus

Jos vaalilain noudattaminen on 
”vain” moraalinen ongelma, niin on-
ko vaalituen vastaanottaminen lain 
noudattamista suurempi ongelma? 
Ilmeisesti, koska se tie valittiin.
Jorma Uski, Jyväskylä

Mahtoiko alkoholiveron alen-
taminen vuonna 2003 olla silloi-
sen hallituksen tietoinen salajuo-

Es
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n 
ku
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ku
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a

ni uhkaavan eläkepommin pur-
kamiseksi? Köyhyysloukkuun ja 
ahdinkoon ajetut eläkeläiset kun 
tutkimusten mukaan myös juovat 
yhä runsaammin.
Aave

Koululaiset pyöräilemässä kiltis-
ti kypärät päässään paitsi jonon 
etummainen ja viimeinen ilman ky-
pärää mutta he ovatkin opettajia.
Nimim. Aasillakin on häntä

Nykypäivän Armeniaa. Nyt arme-
nialainen ”toveri” maksaa sähköstä, 
kaasusta ja jopa vedestä, kun Neu-
vostoliittoa ei enää ole. Onko tämä 
kehitystä oikeaan suuntaan?
Jorma E. Taivainen

Tule kunnallisvaali-
ehdokkaaksi!

Olen 49-vuotias aktiivi täältä Oulusta. Olen ammattiyhdistyk-
seni puheenjohtaja ja työpaikkani varapääluottamusmies. Olen 
JHL:n eli Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsen. Haluan työ-
paikallani olla vaikuttamassa työntekijöiden työoloihin ja –oi-
keuksiin. Uskon, että yhteistyöllä saamme pidettyä töitä Suo-
messa. 

En usko, että valtion tuottavuus- tai kuntien Paras–ohjelmat 
ainakaan tällä toteuttamismallilla ovat erityisen työntekijä- ja 
erityisesti suomalaisen työn ystäviä.

Olitpa minkä tahansa liiton jäsen (SAK, STTK, AKAVA, EK) 
lähde Perussuomalaisten ehdokkaaksi omassa kunnassasi. Saat 
hyvän porukan miettimään ja vaikuttamaan ympäristöösi.

Yhteisten asioiden hoitaminen on vaikuttamista.

Vaili K. Jämsä, perussuomalainen
Oulu
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