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Suomi
on taas
kilttiä 
poikaa

Suomen eduskunta äänes-
ti niin sanotun Lissabonin 
sopimuksen puolesta. Lop-
putuloshan oli selkeä puo-
lesta-tulos, kuten malliop-
pilaalta tietenkin edellytet-
tiinkin. Lehdistö ja muut 
tiedotusvälineet eivät asi-
asta puhuneet, eivät ennen 
eivätkä paljon jälkeenkään. 
Tiedotusvälineillä oli ”kuu-
mempia” aiheita tiedotetta-
vanaan: kuka oli lähettänyt 

tekstiviestejä kenelle ja mi-
tä niissä oli ehdoteltu? 

Suomen kansallinen etu-
han on tietää näistä asi-
oista, toissijainen asia oli 
kun oltiin antamassa itse-
näisyyttämme lopullisesti 
pois. Tuleva EU:n lakihan 
menee Suomen lainsäädän-
nön yläpuolelle. Mielestäni 
Suomen lainsäädäntö läh-
tee siitä, että jos itsenäi-
syyttämme ollaan antamas-
sa pois, pitäisi siitä järjestää 
Suomessa kansanäänestys, 
mutta eihän se tietenkään 
käynyt päinsä. Kaikkien ha-
luttiin nukkuvan Ruususen 
unta ja tietenkin lukevan 
lehdistä, mitä unta Ruusu-
nen näki tai pikemminkin 
kirjoitti.

Vain yksi on 
joukosta poissa

Irlantia ei näy niiden mai-
den joukossa, jotka vain 
nyökyttelivät niskansa ki-
peiksi EU:n kabineteissa. 
Terve järki voitti maassa. 
Saamieni tietojen mukaan 
Irlannin kansa ei tiennyt 
tarpeeksi ehdotetusta Lis-
sabonin sopimuksesta. Suo-
messahan ei koko sopimus-
muutoksesta edes puhuttu 
saatikka sitten tiedotettu 
ihmisille asiasta. Eli irlan-
tilaisten mielestä sopimus 
olisi ollut Irlannin etujen 
vastainen eikä tietoa sopi-
muksen sisällöstä ollut tar-
peeksi. Nyt käsi sydämelle 
lukijani: kuinka moni teistä 

tietää, millä lailla sopimus-
ta on muutettu viimekertai-
sesta tai osaatteko ylipään-
sä kertoa sopimuksen sisäl-
löstä?

Laittaisitko johonkin 
suureen kiinteistökauppa-
sopimukseen nimesi, vaik-
ka et olisi nähnyt sopimus-
ta kokonaisuudessaan et-
kä edes ymmärtäisi sen si-
sältöä? Itse en missään ta-
pauksessa laittaisi nimeäni 
moiseen epämääräiseen 
sopimukseen. Kannattaji-
en pettymys on nyt suuri, 
demokratia voitti Irlannis-
sa ja sehän ei unionissa tie-
tenkään käy päinsä. Demo-
kratia kaatoi demokratian 
yrityksen unionissa.  Kos-
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Alkuvuosi on ollut poik-
keuksellinen liikennepolt-
toaineitten markkinoilla. 
Ennennäkemätöntä on, et-
tä dieselöljy maksaa saman 
verran kuin bensiini. Tähän 
saakka on käynyt niin, et-
tä kevään tullen lämmitys-
tarpeen pienentyessä ja au-
toilun lisääntyessä poltto-
öljy ja diesel halpenevat ja 
bensiini kallistuu. Nyt die-
sel on kallistunut bensii-
niäkin enemmän. Tilanne 
aiheutuu kysyntämuutok-
sesta. Suomessa tätä vauh-
ditti viimesyksyinen suu-
ri autoverouudistus, josta 
aiheutuu suurta siirtymää 
bensiinikäyttöisistä diesel-
autoihin.

Suomessa bensiini on EU:
n kalleinta, eikä kauas kär-
jestä jäädä dieselinkään 
kohdalla. Dieselöljyn hin-
ta on noussut jo kolman-
neksen tänä vuonna ja sa-
ma suuntaus jatkunee yhä. 
Kaiken kukkuraksi Suo-
messa on dieseleillä henki-
löautoille korkea käyttövoi-

maverokin. Liikennepoltto-
aineitten huikean hinnan 
rassatessa kaikkia autoili-
joita erityisesti kuljetusala 
on ajautunut ahdinkoon ja 
epätoivoon. Hartaita toivei-
ta raskaan liikenteen poltto-
aineverotuksen alentamises-
ta on esitetty, mutta kokoo-
muslainen valtiovarainmi-
nisteri Katainen on torjunut 
vaatimukset, eikä suostu sii-
tä keskustelemaan.

Valt iovarainministe-
rin peruste, että polttoai-
neverojen kohtuullistami-
nen Suomessa nostaisi öl-
jyn hintaa, on puppua. Suo-
men osuus liikennepolttoai-
neitten käytöstä on reilusti 
alle puoli prosenttia, joten 
maailmanmarkkinoihin se 
ei vaikuta sitä eikä tätä. 
Niin ikään vetoaminen mi-
nistereiden sopimukseen 
EU:ssa on outo. Ei kai EU 
sentään vaadi, että Suomes-
sa on oltava maailman kor-
kein polttoaineverotus?

Sijainnista, pitkistä etäi-
syyksistä ja suuresta pin-

ta-alasta johtuen me olem-
me kuljetuksista riippuvai-
nen kansa. Ei ole kuljetuk-
senantajankaan edun mu-
kaista antaa kuljetusliikkeen 
kaatua, joten taksakorotuk-
sia lienee tulossa ja kohon-
neet kustannukset siirtyvät 
kuljetustaksoihin. Tilanne 
on vakava, kyse on kansan-
taloudesta ja inflaatiokehi-
tyksestä.

Nyt olisi välttämättä sor-
vattava sellainen veroratkai-
su, jolla kohtuullistettaisiin 

ka yhteinen sopimus ei ole 
voimassa, niin määräenem-
mistö unionissa ei voi teh-
dä päätöksiä, vaan tarvi-
taan yksimielinen päätös 
asiasta kuin asiasta.

Mielestäni Euroopan 
Unionin kehitys näyttää sil-
tä, että on muodostumassa 
joukko unionin kovaan yti-
meen kuuluvia maita. Muut 
unionin jäsenvaltiot ovat 
pikemminkin toisarvoista 
joukkoa, joiden jäsenmak-
suilla on unionissa suurem-
pi merkitys kuin varsinai-
sella päätöksenteolla. Suo-
mikin tulee kuulumaan tuo-
hon toissijaiseen joukkoon 
tulevaisuudessa, halusim-
mepa me sitä tai emme.

Polttoaineiden hinnat pilvissä

PS-kannatus
5,8%

Perussuomalaisten kannatus

on ollut vahvassa nousussa.

Viikolla 24 mittaus näytti 

peräti 5,8 prosenttia.

PerusSuomalainen 9/2008
ilmestyy perjantaina 

8.8.2008. 
Aineisto tähän lehteen 

viimeistään keskiviikkona 
30.07.2008.

Tilaa jaettavaksi tarvitsemasi lehtiniput 
samoin 30.7. mennessä:

perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi 
tai tekstiviestillä:040-7499362

HUOM: Päätoimittajan puhelinnumerot:
0207 920 362 tai 040-749 93620207 920 362 tai 040-749 9362

raskaan- ja tavaraliikenteen 
kustannuksia pudottamal-
la liikennepolttoaineverot 
EU:n minimitasolle ja pois-
tamalla käyttövoimavero.

Perussuomalaisten kotisivuilla
on mahdollisuus vastata

kunnallisvaaliaiheiseen kyselyyn:

http://www.perussuomalaiset.
fi /kunnallisvaalit2008.html

Heinäkuun loppuun mennessä vastannei-
den kesken arvotaan kahden hengen Tal-
linnan risteily ja viisi Timo Soinin ”Mais-

terisjätkä”  -kirjaa, tekijän omistuskirjoi-
tuksella tietenkin varustettuina.
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Irlanti äänesti ei
Perussuomalaiset voittivat Irlannissa. 
Suomen itsenäisyyttä ja itsemääräämis-
oikeutta nakertava Lissabonin sopimus/
EU:n perustuslaki hylättiin kansanäänes-
tyksessä.

En kannata Euroopan Unionia. En us-
ko, että EU, joka pyrkii vain laajenemaan 
ja syvenemään, olisi osa kestävää kehi-
tystä. 

EU on keskitetty byrokratia, jolta 
puuttuu paitsi Euroopan kansojen, myös 
Suomen kansan täysi tuki. Viimeiset mie-
lipidemittaukset todistavat, että jos Suo-
men EU-jäsenyydestä järjestettäisiin 
kansanäänestys nyt, olisivat jäsenyyden 
kannatus ja vastustus yhtä suuria. EU:
n komission maksama omakin tutkimus 
tunnustaa EU-vastaisuuden kasvaneen.

Tämä on kansan mielipide tänään, 
vaikka vanhat puolueet, tutkijaeliitti ja 
valtamedia ovat vuosikymmenen ajan 
suitsuttaneet EU-jäsenyyden autuutta. 
Eduskuntapuolueiden puheenjohtajista 
vain Timo Soini äänesti sopimusta vas-
taan. Olen tyytyväinen, että kaikki perus-
suomalaisten kansanedustajat äänestivät 
sopimusta vastaan.

Irlanti joutui nyt kepinnokkaan.  EU-
eliitti kautta EU:n on repäissyt vaatteen-
sa ja syyllistää pientä Irlantia sopimuk-
sen hylkäämisestä. Oikeampaa olisi ky-
syä, että miksi vain Irlannin kansa sai ää-
nestää tästä?

On väitetty, että irlantilaiset äänestivät 
jostakin muusta kuin EU-perustuslaista. 
Seurasin kansanäänestysprosessia hyvin 
tarkasti. Sopimus on pienten maiden vai-
kutusvallan kannalta huono ja tämä tuli 
selväksi äänestäjille. Siksi irlantilaiset ää-
nestivät sopimusta vastaan.

Krooninen demokratiavaje

Suomi on luovuttanut suuren osan suve-
reniteettiaan ja itsenäisyyttään Euroopan 
Unionille, vaikka jatkuvasti ja toistuvasti 

on väitetty muuta. Tämä vikalinja jatkuisi 
ja syvenisi uuden EU-perustuslain/ Lissa-
bonin sopimuksen hyväksyminen myötä. 

Ympäristökysymyksissä EU:lla voisi olla 
myönteinen merkitys, mikäli se keskittyisi 
todellisiin ongelmiin; kuten pahenevaan il-
masto-ongelmaan, ilmansaasteisiin ja vesis-
töjen terveydentilaan, susien ja pyöriäisten 
tarkkailun sijaan. 

Demokratiavaje on EU:ssa krooninen. 
Tämä EU:han ei ole mikään demokratia 
vaan nyt sen aloitemonopoli on teknokraa-
teista koostuvalla komissiolla. 

“Kohta siellä päätetään, mitä meillä on 
jäljellä. Ei niin, että me päätämme mitä 
siellä muutetaan.” Näin lausui presidentti 
Mauno Koivisto, mielestäni viisaasti ja to-
tuudenmukaisesti. Muutoin Koiviston val-
takaudella on paljon synkkyyttä, mm. la-
man ajan ahdingon asiat ja ns. Koiviston 
konklaavi käyvät esimerkeistä. Samaten 
hukattiin Karjala-asiassa tärkeä tilaisuus.

EU-kriittiset ryhmät järjestymässä 
vauhdilla

Mikä on EU:n idea? Se näyttää olevan EU 
itse. Mikä on EU:n vaihtoehto? Sellaista ei 
olekaan, jos EU:lta kysytään.  

Perussuomalaisten vaihtoehto on itse-
näisten kansallisvaltioiden välinen yhteis-
työ. Emme ole Euroopassa yksin, EU-kriit-
tisiä puolueita on joka maassa ja on selvää, 

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

että nämä ryhmät tulevat järjestäyty-
mään vauhdilla. Perussuomalaisten on 
syytä seurata tilannetta tulevia EU-vaa-
leja silmälläpitäen. Meidän on huolehdit-
tava siitä, että paras protesti niissä vaa-
leissa on perussuomalaisten ehdokaslis-
ta.

EU:ta pitää tarkastella sen käytännön 
tulosten ja tosiasioiden perusteella, pelk-
kä rauhantilan hokeminen ei enää riitä. 
Pienet maat tulevat kerta toisensa jäl-
keen jyrätyiksi EU:ssa. 

Taistelu jatkuu

Suomessa Lissabonin sopimuksen käsit-
tely oli skandaali. Eduskunnassa asiasta 
ei käyty edes ryhmäpuheenvuorokierros-
ta. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat 
eivät käyneet yhtäkään julkista keskus-
telua asiasta. YLE ei televisioinut edes 
eduskunnan nopeatahtista keskustelua. 

Ei ole ihme, että EU-asiat eivät kiin-
nosta, koska niistä ei keskustella missään. 
EU-vaalit ovat vuoden päästä. Miten niis-
tä selvitään? Ketä ne kiinnostavat? Kuka 
äänestää EU-vaaleissa ja miksi?

Irlanti teki koko Euroopalle palveluk-
sen. Suomessakin on nyt mahdollisuus 
keskustella tästä asiasta. Miksi EU-pe-
rustuslaki/Lissabonin sopimus ei kelvan-
nut Ranskan, Hollannin ja Irlannin kan-
soille? Jos vika ei olekaan kansassa vaan 
sopimuksessa.

Olkaamme yhdessä iloisia siitä, että it-
senäisen päätäntävallan haudankaivami-
seen tuli kunnon mutka matkaan. Taiste-
lu jatkuu.

Eduskunnassa sanottua

Nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityk-
sen oletetaan vaikuttavan vain sakkonsa 
vankilassa istuviin henkilöihin ja heidän 
asioidensa käsittelyyn. Esitys ei todella-
kaan ota huomioon, että monet ulosotto-
miehen toimilta suojassa olevat, sakkoon 
tuomitut henkilöt maksavat sakkonsa vain 
muuntorangaistuksen välttääkseen, joskus 
jopa vankilan portilla. Jos uhka poistetaan, 
he eivät maksa sakkojaan eikä niitä saada 
heiltä perityiksi muutenkaan.
Pirkko Ruohonen-Lerner 16.6.2008

Kun tietää elävän elämän käytäntöä, niin 
pelkään pahoin, että tämä tulee yhteiskun-
nalle huomattavasti kalliimmaksi kuin on 
arvioitukaan. Se tulee lisäämään esitutkin-
taa, poliisien voimavaroja joudutaan käyt-
tämään tähän lisää, syyttäjien syyteharkin-
ta-aika tulee, joudutaan kirjoittamaan syy-
tekirjelmiä jne., haastamiset ja muu vastaa-
va ja myöskin vielä työ oikeusistunnossa. 
Eli täytyy vain todeta, että ei ole mietitty 
loppuun saakka kyllä tässä tilanteessa, mi-
hinkä tämä hallituksen esitys johtaa.
Raimo Vistbacka 16.6.2008

Joidenkin kansanedustajien ja ministerei-
den käytös vaalirahoitusjupakan yhteydes-
sä on ollut röyhkeydessään ennenkuuluma-
tonta ja räikeässä ristiriidassa kansalaisten 
oikeustajua vastaan. Ei siis ihme, että kan-
salaisten luottamus maamme johtoon on 
saanut ankaran kolauksen. Kysyisin halli-
tukselta: miten te ministerit voitte vaatia 
kansalaisilta lainkuuliaisuutta ja rehellistä 
käyttäytymistä, kun te itse ja puoluekolle-
ganne näytätte kyseenalaista esimerkkiä?
Pentti Oinonen 12.6.2008

Olen yksi niistä kehutuista opposition edus-
tajista, jotka ovat tähän erinomaiseen lakia-
loitteeseen laittaneet nimensä. Aikoinaan 
pahimman laman aikaan, silloin, kun oi-
keistohallitus oli viimeksi vallassa, jouduin 
Etelä-Pohjanmaalla psykologina pienyrit-
täjien ja yrittäjien kriisiryhmään, ja kuulin, 
ihme kyllä, kaikki nämä samat perinteiset 
yrittäjiä riivaavat asiat. Ne ovat olleet nä-
köjään hoitamatta näihin päiviin asti, niin 
että toivon vaan hyvää menestystä tälle ed. 
Jaskarin erinomaiselle aloitteelle.
Pertti Virtanen 11.6.2008

Mitä yhteistä on Sean O’Dwyerilla ja Timo 
Soinilla? – Se, että irlantilainen kansanmies 
Sean O’Dwyer saa äänestää tästä asiasta ja 
niin Timo Soinikin saa äänestää tästä asias-
ta. Te, hyvät kollegat, saatte äänestää täs-
tä asiasta, mutta Suomen kansa, suomalai-
set, eivät saa tästä äänestää. On aika ikä-
vää, että olemme tulleet siihen tilanteeseen, 
että vain Irlannissa on enää kansanäänes-
tys käytössä, kun Hollannissa ja Ranskas-
sa tuli eliitin mielestä väärä tulos, niin vie-
tiin äänioikeus kansalta.
Timo Soini 10.6.2008

Juhannus maalla
Taas ylväänä lippu Suomen

suven juhlaa hulmuaa,
on mielissä valkea huomen

on satoa kypsymäs maa.

Jo maamies hetkeksi heittää
nyt syrjähän arkisen työn,
suven siunauksella peittää

ne huomahan juhannusyön.

Kotisauna sauhuten tuolla
jo kylyynsä odottaa

- ja kokkokin rannan puolla
juhlahetkeään vartoaa.

Antero Tanskanen
Helsinki

Runohetki

Sakon muuntorangaistusta 
vähennetään

Lakivaliokunta ehdottaa 11.6.2008 valmistuneessa mietinnössään, että rikosla-
kia ja uhkasakkolakia muutetaan siten, ettei poliisin antamia sakkoja ja hallin-
nollisia uhkasakkoja enää voida muuntaa vankeudeksi (LaVM 9/2008 vp - HE 
164/2007 vp). Tuomioistuimen tuomitsemat sakot sekä oikeudenkäynnin suju-
vuuden ja ulosottomenettelyn turvaamiseksi tuomitut uhkasakot ovat edelleen 
muuntokelpoisia.

Valiokunnan mielestä tulee kehittää sakonmuuntojärjestelmän ulkopuolelle 
jääville sakotetuille tarkoitettu yhdyskuntaseuraamus tai muu vastaava korvaa-
va toimi. Henkilöille, jotka ovat vakavasti päihdeongelmaisia ja syrjäytyneitä, ny-
kyisin käytössä olevat yhdyskuntaseuraamukset eivät sellaisinaan sovellu. Seu-
raamukseen tulisi sen vuoksi olla yhdistettävissä tehokasta hoitoonohjausta.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyy kolme lausumaehdotusta. Valiokunta eh-
dottaa, että eduskunta edellyttää hallitukselta 1) poliisin sakotusohjeen päivit-
tämistä sekä ehdotusta sääntelyksi, jolla rangaistusmääräysmenettely voidaan 
rajata pois tilanteista, joissa tekijä on menettelyllään osoittanut piittaamatto-
muutta lain kielloista tai käskyistä, 2) yhdyskuntaseuraamuksen kehittämistä 
koskevaa kokonaistarkastelua, jonka yhteydessä valmistellaan tarvittavat eh-
dotukset sakonmuuntorangaistusjärjestelmän ulkopuolelle jääville soveltuvak-
si yhdyskuntaseuraamukseksi tai muuksi muuntorangaistuksen korvaavaksi toi-
meksi sekä, 3) sakon muuntokiellosta aiheutuvien vaikutusten arviointia ja sel-
vitystä lakivaliokunnalle.

Mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Eduskuntatiedote
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Vistbackasta eduskunnan 
silakkamestari

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vist-
backa on eduskunnan silakkamestari. Vistbacka voitti eduskun-
nan kalapäivänä pidetyn silakan fileointikisan. 

Kisan tuomaristoon – Kalakauppiasliiton Anssi Päivärintaan 
ja Jaana Vetikkoon – teki vaikutuksen pitkän linjan kalamiehen 
rauhallinen työskentely ja laadukas lopputulos. Voitto tuskin tu-
li Vistbackalle yllätyksenä, veihän hän viime vaalikaudella edus-
kunnan muikkumestarin tittelinkin.

Kuva: Jussi Niinistö

Jupakka on pyörinyt jo sen 
verran pitkään, että lienee pai-
kallaan kertaus asioiden ku-
lusta. Ensin oli kyse siitä, ket-
kä kansanedustajat ja ministe-
rit olivat enemmän tai vähem-
män tahallaan jättäneet nou-
dattamatta lakia ja päättäneet 
olla ilmoittamatta yli 1700 eu-
ron tukiaisensa. Kun käry kä-
vi, he kiirehtivät sitten kuka 
minkäkin tekosyyn siivittämi-
nä korjailemaan ilmoituksiaan 
ja vastailivat naamat punaisi-
na toimittajien kiusallisiin ky-
symyksiin.

Kohta huomio alkoikin kiin-
nittyä siihen, mistä ehdokkaat 
olivat saaneet vaalirahoitusta. 
Porvaripuolueiden edustajat 
saivat rahaa sohvakauppiail-
ta ja megamarkettien omista-
jilta. Löytyipä sieltä taustalta 
oikein yhdistyskin nimeltä Ke-
hittyvien Maakuntien Suomi, 
jonka perustamisessa oli vä-
keä paikalla niin, ettei kukaan 
enää tahdo muistaa oliko pai-
kalla ketään vai ei. Väitetään-
pä annetun suosituksia siitä, 
keille sitä rahaa pitää jakaa. 
Pisteenä iin päälle avustusten 
saajat luokiteltiin isänmaalli-
siksi ja ei-isänmaallisiksi. 

Vasemmalla oltiin samaan 
aikaan hiljaa ja toivottiin, et-
tei kukaan keksi kysellä hei-
dän ammattiyhdistysrahojen-
sa perään, joten he kiirehti-
vät vaatimaan pääministeriltä 
ilmoitusta tilanteesta, ikään 
kuin hämäykseksi. Vanhanen 
ilmoitti viime viikolla, ettei 
mitään ilmoituksia tule. Sen si-
jaan oppositio voisi tehdä vä-
likysymyksen aiheesta “vaali-
rahoitus” ja mitata hallituksen 
luottamuksen siten.

En kuitenkaan usko, että 
välikysymystä tulee. Miksi ei? 
Koska välikysymyskeskuste-
lun kulku on hyvin tiedossa; 
vasemmisto ryöpyttää halli-
tusta liike-elämän yhteyksis-
tään ja kyselee, onko hallitus 

Eipäs, juupas –leikkiä 

eduskunnassa
Keskustan ryhmäpuheenjohtajan lipsahduksesta lähti liikkeelle 
lumivyöry, joka ei vieläkään ole pysähtynyt ja joka uhkaa tulla 
kalliiksi yhdelle jos toisellekin siihen sotkeutuneelle. Kyse on 

vaalirahoitusjupakasta.

kansan vai liikemiesten valitse-
ma. Hallitus hyökkää vaatien va-
semmistoa kertomaan omat ra-
hoituslähteensä. Tätä taas ei de-
marien ja vasemmistoliiton nah-
ka kestäisi. Mistä ne vasemmiston 
kymmenien tuhansien eurojen tu-
et oikein tulevat jos eivät duuna-
reiden taskuista? Kertoisivat sen 
meille!

Vaalirahoituslaki täysin susi

On ollut hyvä, että tämä asia on 
noussut esiin ja toivottavasti se 
selvitetään pohjamutia myöten 
niin oikealla kuin vasemmalla. 
Vaalirahoituslaki on nykyisellään 
täysi susi, koska se ei säädä ran-
gaistusta. Miten jupakkaan sot-
keutuneet kansanedustajat ja mi-
nisterit voivat olettaa, että kansa-
laiset noudattavat lakia jos hei-
dän edustajansakaan eivät sitä 
tee? Selittely ei auta mitään. Se 

päinvastoin pahentaa tilan-
netta kansalaisten silmissä. On 
selvää, että lakiin on tehtävä 
muutoksia ja kirjattava selke-
ät sanktiot ja rangaistukset.

Mikä sitten olisi sopiva ran-
gaistus lakia noudattamatto-
malle kansamme edustajal-
le? Perinteinen häpeärangais-
tus eli jalkapuuhun torille voi-
si olla unohtumaton kokemus 
niin kansanedustajalle kuin 
heitä äänestäneillekin. Siinä ei 
montaa minuuttia tarvitse is-
tuskella kun alkaa muisti pela-
ta ja rahoittajien nimet löytä-
vät tiensä vaalirahoitusilmoi-
tuksiin. Päälle vielä samansuu-
ruinen sakko kuin oli ilmoitta-
matta jääneen rahan määrä, ja 
jo alkaa lainkuuliaisuutta löy-
tymään.

Pentti Oinonen
kansanedustaja /ps

Kansanedustaja
p e n t t i . o i n o n e n @ e d u s k u n t a . f i

Perussuomalaisten puheenjoh-
taja, kansanedustaja Timo Soi-
ni on riemuissaan Irlannin kan-
sanäänestyksen tuloksesta ja to-
teaa että seuraavat lausahduk-
set ovat täyttä totta ja tiivistävät 
tilanteesta kaiken olennaisen:

- Missä EU siellä ongelma.

- On helpompaa istuttaa koo-
kospähkinälle aivot kuin saada 
EU toimimaan.

- Itsenäisyys on päivän lä-
hempänä.

Soini riemuissaan Irlannin 
tuloksesta

Neliveto Siikalatvan 
kunnallisvaaleihin

Perjantaina 30. toukokuuta kokoontui neljän puolueen (Vasemmisto-
liitto, SDP, Perussuomalaiset ja Vihreät) edustajisto neuvottelemaan 
teknisestä vaaliliitosta syksyisiin kunnallisvaaleihin Siikalatvan kun-
nassa. Suhteellisesta vaalitavasta johtuen pienpuolueiden ongelmana 
on usein korkealle nouseva äänikynnys. Vaaliliiton päätavoitteena on-
kin varmistaa, että valtuustopaikkajakauma noudattaa mahdollisimman 
hyvin äänestäjien tahtoa. Myös sitoutumattomille ehdokkaille varataan 
mahdollisuus osallistua vaaleihin yhteiseltä listalta. Kaikissa puolueis-
sa oltiin yhtä mieltä siitä, että vaaliliitto on tarpeellinen ja sovittiin, et-
tä heinäkuussa pidettävässä seuraavassa kokouksessa sovitaan tekni-
set yksityiskohdat.

Vaaliliiton yhteyshenkilöt ovat Kestilässä Pekka Nikula, Piippolassa 
Ilmari Ojakoski, Pulkkilassa Teuvo Lemmetyinen ja Rantsilassa Seppo 
Kallio. Uuden kunnan asioista ja vaaleista kiinnostuneita ihmisiä pyy-
detään ottamaan yhteyttä edellä mainittuihin henkilöihin.

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2008 kunnallisvaaleissa:
Vaalipäivä sunnuntai 26.10.2008

Ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.10.2008
Ennakkoäänestys ulkomailla 15.-18.10.2008

Ehdokasasettelu vahvistetaan 25.9.2008
Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 16.9.2008 ennen klo 16

Äänioikeustiedot määräytyvät 5.9.2008 ja äänioikeusrekisteri perustetaan 10.9.2008.

Kunnallisvaalit 2008
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Eduskunta pyytää 
Ahvenanmaan 

maakuntapäivien lausuntoa 
työjärjestysmuutoksista

Eduskunnan puhemiesneuvosto pyytää Ahvenanmaan maakun-
tapäiviä antamaan lausuntonsa luonnoksesta puhemiesneuvos-
ton ehdotukseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta.

Ehdotus on laadittu pääsihteerin asettamassa työryhmässä, 
jonka oli määrä päivittää puhemiesneuvoston asettaman työryh-
män ehdotus vuodelta 2005 (ehdotus eduskunnan työjärjestyk-
sen muuttamisesta EU:n perustuslakisopimuksen johdosta) vas-
taamaan Lissabonin sopimuksen edellyttämiä muutoksia edus-
kunnan työjärjestykseen (PNE 1/2008 vp).

Työryhmän ehdotuksen mukaan EU:n toimielinten toissijai-
suusvalvontaa varten lähettämät EU:n lainsäädäntöehdotukset 
toimitetaan myös Ahvenanmaan maakuntapäiville. Jos maakun-
tapäivät tai sen toimivaltainen elin katsoo, että EU:n säädöseh-
dotus on ristiriidassa toissijaisuusperiaatteen kanssa, se lähettää 
suurelle valiokunnalle kirjelmän, jonka johdosta suuri valiokun-
ta ryhtyy asiaa käsittelemään. Suuri valiokunta laatii täysistun-
nolle mietinnön, johon otetaan maakuntapäivien kirjelmä; mie-
tintö lähetetään kaikissa tapauksissa EU:n toimielimille.

Kansliatoimikunta 
hyväksyi peruskorjauksen 

hankesuunnitelman
Kansliatoimikunta hyväksyi 12.6.2008 kokouksessaan eduskun-
nan peruskorjauksen hankesuunnitelman ja siihen liittyvät jat-
kosuunnittelua ohjaavat periaatteet. Näistä ehkä näkyvin olisi 
toteutuessaan tavaraliikenteen ja jätehuollon siirtyminen maan 
alle sekä mahdollinen uusi ajotunneli.

Maanpäällisten tilojen jatkosuunnittelussa tarkastellaan esitet-
tyjen ratkaisujen suhde hankesuunnitelmaehdotuksesta käyttäjä-
ryhmiltä saatuihin lausuntoihin. Lisäksi päätettiin, että suunnit-
telun lähtökohdaksi otetaan, että maanalaisin tiloihin sijoitetaan 
nyt maanpäällisissä tiloissa olevista toiminnoista ainakin tavara-
liikenne ja jätehuolto pääosin, suurin osa henkilökunnan sosiaali-
tiloista sekä sisäiseen käyttöön tarkoitettuja kokoustiloja. Maan-
alaisten ja -päällisten tilojen peruskorjauksen jatkosuunnittelus-
sa tutkitaan, miltä osin varasto- ja työtiloja voidaan siirtää maan-
alaisiin tiloihin, miltä osin ne voivat jäädä maanpäällisiin tiloihin 
ja miltä osin niistä luovutaan eduskuntakiinteistöissä.

Kansliatoimikunta hyväksyi myös jatkosuunnittelun lähtö-
kohdaksi aikataulun, jonka mukaan ns. D-rakennukseen (van-
ha Kaupunkiliiton talo) rakennetaan vuoden 2009 alussa uusi 
valvomo. Kesällä 2009 alkavaksi on suunniteltu Eduskuntata-
lon pohjoispuolella olevan ns. B-siiven ja siihen kuuluvan Man-
nerheimintielle näkyvän asuntosiiven peruskorjausta. Vastaa-
vasti Eduskuntatalon eteläpuolen ns. A-siiven peruskorjaus voi-
si alkaa kesällä 2010. A- ja B-siipien korjaukset kestävät runsaat 
puoli vuotta, jonka ajaksi kansanedustajien avustajien työtilo-
ja vähennetään väliaikaisesti eduskuntaryhmien kanssa sopien. 
Kansliatoimikunta hyväksyi myös B-rakennuksen luonnossuun-
nitelmat. Toteutukseen varattavista peruskorjausmäärärahoista 
päätetään vuodeksi kerrallaan budjettikäsittelyn yhteydessä.

Eduskunnan maanalaisten tilojen peruskorjauksen ja mahdol-
lisen laajennuksen lähtökohdaksi otettiin ratkaisut, jotka mah-
dollistavat eduskuntakiinteistöjen logistiikan ja jätehuollon si-
joittamisen pääosin maan alle sekä turvaavat eduskunnan toi-
minnan poikkeusoloissa. Uuden ajotunnelin rakentamista tutki-
taan koska se on kustannuksiltaan hyvin kilpailukykyinen, kun 
saavutettavat toiminnalliset edut huomioidaan.

Tässä vaiheessa on hankesuunnitelman pohjalta arvioitu alus-
tavia rakentamiskustannuksia, jotka ovat maanpäällisten tilojen 
osalta yhteensä suuruusluokkaa 95 miljoonaa euroa (alv 0%), 
joka rahoitettaisiin erillisellä peruskorjausmäärärahalla. Tarkoi-
tuksenmukaisiksi arvioidut ja tarkemmin tutkittavien maanalais-
ten vaihtoehtojen rakentamiskustannukset vaihtelevat välillä 
n. 50 - 56 miljoonaa euroa (alv 0%). Myös tämä summa rahoi-
tettaisiin erillisellä peruskorjausmäärärahalla. Kustannusarvi-
ot eivät sisällä toimintamenomäärärahoista kustannettavia ir-
tokalusteiden/varusteiden kunnostamis-, uusimis-, tai hankin-
takuluja, muuttokustannuksia eivätkä mahdollisia väliaikaisti-
lojen vuokramenoja.

EduskuntatiedotteetOikeusministeriö tiedottaa

Eduskuntavaalien vaalijärjestelmän 
uudistamista selvittänyt toimikunta 
ehdottaa, että 

koko maa olisi yhtenä vaalialuee-
na vaalien tulosta laskettaessa. Li-
säksi vaaleissa otettaisiin käyttöön 
valtakunnallinen 3,5 prosentin ääni-
kynnys sekä vaalipiirikohtainen 12 
prosentin äänikynnys. 

- Oikeusministeriö valmistelee 
toimikunnan ehdotuksen pohjal-
ta hallituksen esityksen, joka on 
tarkoitus antaa eduskunnalle en-
si syksynä. Siitä neuvotellaan halli-
tuspuolueiden kesken vielä ennen 
kuin esitys viedään hallituksen kä-
sittelyyn, sanoi oikeusministeri Tui-
ja Brax ottaessaan vastaan toimi-
kunnan mietinnön. 

Vaalijärjestelmän uudistuksel-
la pyritään siihen, että perustuslain 
vaatimus vaalien yleisestä ja yhtä-
läisestä äänioikeudesta toteutuu. 

Toimikunnan ehdotuksen mukaan 
vaalien poliittinen suhteellisuus voi-
taisiin parhaiten toteuttaa sillä, että 
koko maa olisi tulosta laskettaessa 
yhtenä vaalialueena. Tällöin puolu-
een kaikissa vaalipiireissä saamat 
äänet laskettaisiin yhteen ja puolu-
een kansanedustajanpaikkojen luku-
määrä määräytyisi koko maassa saa-
tujen äänien perusteella. 

Äänikynnysten käyttöönotto mer-
kitsisi sitä, että kansanedustajan paik-
koja voisi saada vain puolue, joka saa 
vähintään 3,5 prosenttia koko maas-
sa annetuista äänistä tai ainakin yh-
dessä vaalipiirissä vähintään 12 pro-
senttia annetuista äänistä. Jos puolue 
ylittää valtakunnallisen äänikynnyk-
sen, ei sen kohdalla sovellettaisi vaa-
lipiirikohtaista kynnystä. 

Puolue, joka ei ylitä valtakunnal-
lista äänikynnystä, mutta sen sijaan 
ylittää vaalipiirikohtaisen äänikyn-
nyksen jossakin vaalipiirissä, saisi 
saavuttamansa kannatuksen mukai-
sen osuuden sen vaalipiirin edusta-
janpaikoista. 

Ehdotetun valtakunnallisen ääni-
kynnyksen tarkoituksena on estää 
poliittisen kentän liiallinen pirstou-
tuminen. Vaalipiirikohtaisella ää-
nikynnyksellä puolestaan varmis-
tetaan se, ettei estetä alueellisesti 
menestyneitä puolueita saamasta 
edustajanpaikkoja. 

Kustakin vaalipiiristä valittaisiin 
edelleen asukasluvun osoittama 
määrä edustajia. Ehdokkaat myös 
asetettaisiin nykyiseen tapaan vaa-
lipiireittäin ja äänestäjät äänestäisi-
vät vain oman vaalipiirinsä ehdok-
kaita. Näiden nykyisinkin noudatet-
tavien periaatteiden säilyttämisel-
lä turvattaisiin eduskunnan alueel-
linen edustavuus. 

Vaaliliitot pois ja 
puoluetukeen uudistus 
Lisäksi toimikunta ehdottaa pois-
tettavaksi mahdollisuuden puo-
lueiden välisiin vaaliliittoihin. Eri 
vaalipiirien sitoutumattomat valit-
sijayhdistykset ja yhteislistat kui-
tenkin voisivat yhtyä valtakunnal-
liseksi yhteislistaksi. 

Puoluetukea uudistettaisiin niin, 
että siihen olisi oikeutettu myös 
puolue, joka ei ylitä kumpaakaan 
äänikynnystä, mutta saa vähintään 
kaksi prosenttia koko maassa anne-
tuista äänistä. Ehdotetut uudistuk-
set voisivat tulla voimaan vuoden 
2015 eduskuntavaaleissa. 

Toimikunta ehdottaa: 
Vaalialue ja äänikynnykset käyttöön eduskuntavaaleissa

Toimikunnan mietintöön liittyy 
kolme eriävää mielipidettä, jois-
ta yksi koskee uudistamistapaa si-
nänsä sekä kaksi äänikynnysten 
korkeutta. 

Vaalien ajankohtia 
siirrettäisiin 
Toimikunta ehdottaa eduskunta-
vaalien ja presidentinvaalin myö-
hentämistä nykyisestä. Eduskun-
tavaalit siirrettäisiin maaliskuusta 
huhtikuun kolmannelle sunnuntail-
le. Jos pääsiäispäivä tai pääsiäispäi-
vän jälkeinen sunnuntai kuitenkin 
osuu kyseiseen ajankohtaan, edus-
kuntavaalit järjestettäisiin pääsiäis-
päivää edeltävänä sunnuntaina. 

Presidentinvaalin ensimmäinen 
vaalipäivä olisi toimikunnan ehdo-
tuksen mukaan tammikuun neljäs 
sunnuntai, joka on viikkoa nykyis-
tä myöhemmin. Näin vaalikampan-
jan huipentuma ajoittuisi joulun ja 
uudenvuoden jälkeen. 

Vaaliajankohtien muutokset voi-
sivat tulla voimaan eduskuntavaa-
leissa vuonna 2011 ja presidentin-
vaalissa vuonna 2012. 

Lisätietoja: 
toimikunnan puheenjohtaja, 
oikeustieteen lisensiaatti 
Lauri Tarasti, 
puh. 050 568 7300

varapuheenjohtaja, 
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen
puh. (09) 1606 7572

neuvotteleva virkamies 
Jussi Aaltonen
puh. (09) 1606 7620

Toimikunta ehdottaa, että edus-
kuntavaalien vaalijärjestelmä uu-
distetaan seuraavasti:

- Vaalipiirijako, kansanedus-
tajanpaikkojen jako vaalipiirien 
kesken sekä ehdokkaiden asetta-
minen vaalipiireittäin ja äänestä-
jien äänestäminen vain oman vaa-
lipiirin ehdokkaita säilytetään ku-
ten nykyisinkin.

- Mahdollisuus puolueiden väli-
siin vaaliliittoihin poistetaan.

- Vaalien tulosta laskettaessa 
koko maa (kaikki 14 vaalipiiriä) 
on yhtenä vaalialueena. Kunkin 
puolueen ja muun ehdokasaset-
tajan (jatkossa puolue) kaikissa 
vaalipiireissä saamat äänet laske-
taan yhteen ja puolueen edusta-
janpaikkojen lukumäärä määräy-
tyy puolueen koko maassa saa-
man äänimäärän perusteella.

- Otetaan käyttöön valtakun-
nallinen 3,5 prosentin äänikynnys 
sekä vaalipiirikohtainen 12 pro-
sentin äänikynnys. Kansanedus-
tajapaikkoja voi saada vain puo-
lue, joka saa vähintään 3,5 % ko-
ko maassa annetuista äänistä tai 
vähintään yhdessä vaalipiirissä 
12 % siinä vaalipiirissä annetuista 

Perussuomalaiset ei vaalialue-
toimikunnan uudistusta hyväksy. 
Puolueen virallisen kannan mu-
kaan oikeudenmukaisempi ääni-
kynnys olisi ollut kaksi prosenttia, 
joka sekin olisi merkinnyt noin 
50 000 ääntä. Nyt äänikynnyksen 
ylittämiseksi vaaditaan äänestys-
prosentista riippuen noin satatu-
hatta ääntä, joka demokratian to-
teutumisen kannalta on liian kor-
kea. Se estää uusien puolueiden 
pääsyä eduskuntaan.

Perussuomalaisten mieles-
tä jokaisen äänen on oltava sa-
manarvoinen. Vaikka esitys ei 
tätä poistanutkaan, se muuttui 
kuitenkin todeksi niiden koh-
dalla jotka ylittävät tuon 3,5 
prosentin äänikynnyksen.

Uskomme vakaasti, että puo-
lueemme aikanaan tuon kyn-
nyksen ylittää. Jos uudistus oli-
si ollut voimassa viime vaaleis-
sa, olisimme saaneet kahdeksan 
paikkaa nykyisten viiden ase-
masta. 4,1 prosenttia merkitsee 
kahdeksaa paikkaa.
Lähde: timosoini.fi /ploki

äänistä. Puolue, joka ylittää vain 
vaalipiirikohtaisen äänikynnyk-
sen, saa paikkoja vain siinä vaali-
piirissä, jossa ylitys tapahtuu.

- Puoluerekisteriin merkitty 
puolue, joka ei ylitä valtakunnal-
lista eikä vaalipiirikohtaista ääni-
kynnystä, mutta saa kuitenkin vä-
hintään 2 % koko maassa anne-
tuista äänistä, on oikeutettu puo-
luetukeen erikseen säädettävällä 
tavalla.

- Mahdollistetaan se, että eri 
vaalipiireissä muodostetut valitsi-
jayhdistykset ja yhteislistat voivat 
yhtyä valtakunnalliseksi yhteislis-
taksi (vaalialueyhteislistaksi) vä-
hintään kahdessa vaalipiirissä.

Toimikunta ehdottaa, että edus-
kuntavaalien vaalijärjestelmää 
koskevat lainsäädäntömuutokset 
valmisteltaisiin siten, että uudistus 
voisi tulla voimaan vuoden 2015 
eduskuntavaaleissa.

Lähde: OMKM 2008:2 
Eduskuntavaali-
järjestelmän uudistaminen. 
Vaalialue-
toimikunnan mietintö 
24.4.2008 

Vaalialuetoimikunnan mietintö Perussuoma-
laisten kanta
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Puoluevaltuuston väki kokoontui 7.-8.6.2008
Järvenpään hotelli Rivoliin

Puoluevaltuuston väki kokoontui 
runsaslukuisena hotelli Rivolin ko-
koustilaan. Sää helli kokousväkeä, 
lämpöä ulkona oli parhaimmillaan 
hellerajaan (25 asteeseen) saakka. 
Kokousväki haki vauhtia Järven-
pään torilta, jonne oli pystytetty 
toriteltta ilmapallojen ja tarjottavi-
en karkkien kera. Teltalla kävi pal-
jon väkeä tutustumassa perussuo-

malaisiin. Median edustajiakin oli 
tullut paikalle tv-kameroineen.

Kokoustilassa oli mukavan vii-
leää, siitä piti huolen hotellin il-
mastointi. Kunnallisvaalit puhutti-
vat kokousväkeä kaikkein eniten. 
Lähestyvät kunnallisvaalit näyt-
tävät monen  kokouksessa puhu-
neen mielestä puolueemme kan-
nalta hyvin valoisilta.

Ehdokkaiden hankinta oli alka-
nut hyvin ja monessa kunnassa ol-
tiin tyytyväisiä kansalaisten aktii-
visuuteen tulla kunnallisvaalieh-
dokkaaksi Perussuomalaisten lis-
toille. Puoluehallituksen kokous 
pidettiin jo edeltävänä päivänä 
perjantaina. Kokouksessa käsi-
teltiin lähinnä tulevan puolueval-
tuuston teknisiä asioita.

Monelle kokoukseen osallistu-
jalle paikka oli entuudestaan tut-
tu, olihan valtuuston kokous pidet-
ty hotellissa kerran ennenkin. Puo-
luetoimiston väki apureineen otti 
kokousväen vastaan ja opasti heitä 
parhaan kykynsä mukaan. Tarjolla 
oli myös esitteitä, puolueen logolla 
varustettuja karkkeja ja rintanap-
peja niistä kiinnostuneille.

Lehden toimitus oli järjestänyt 
tuhansia lehtiä kotiin otettavaksi. 
Päätoimittajan otsalle nousi hiki, 
kun hän ajatteli sitä lehtimäärää, 
joka hänen pitäisi kantaa takaisin, 
jos kaikki lehdet eivät kelpaisi ko-
kousväelle. Mukavana yllätykse-
nä kaikki lehtiniput löysivät otta-
jansa eikä takaisin tarvinnut vie-
dä yhden yhtäkään!

Aamuhartaus Perussuomalaisten puolueneuvoston kokouksessa  
8.6 klo 10.45
Avaus: Reijo Ojennus

Arvoisa kokousväki, hyvät ystävät. Hyvää huomenta ja tervetuloa ko-
kouskäytännössämme perinteeksi muodostuneeseen aamun avaukseen, 
lyhyeen hartaushetkeen.

Aloitamme tilaisuuden kaikille tutulla virrellä, Totuuden henki, joh-
da sinä meitä. Laulamme siitä aluksi kaksi säkeistöä.

Joskus armeijassa ollessani (eikä siitä ole vielä paljoa aikaa), iltahar-
tauksissa saimme me soturit esittää virsitoivomuksia. Silloin suosituim-
mat virret olivat Totuuden henki ja Joutukaa sielut on aikamme kallis... 
Ajattelin, että tuo nyt valitsemani virsi sopii tähän tilaisuuteen parem-
min ja jopa erittäin hyvin Perussuomalaisten tilaisuuteen. 

Virren jälkeen Kalevi Niemenmaa pitää pienen hartaushetken ja sen 
jälkeen laulamme samasta virrestä kaksi viimeistä säkeistöä. Tervetu-
loa. Jumala siunatkoon hartaushetkemme.

Puoluevaltuuston kokous 
aloitettiin Uudenmaan 
piirin puheenjohtajan 
Pietari Jääskeläisen ter-
vehdyksellä. Uudella-
maalla tavoitteena on 
saada mahdollisimman 
suuri ehdokaslista kor-
keatasoisia ehdokkai-
ta kunnallisvaaleihin 
– ehdokkaan pitää tuoda 
ääniä enemmän kuin 
viedä.

Timo Soinilla oli paljon 
sanottavaa vanhoista 
puolueista. Kokoomuk-
sesta hän tuumasi näin: 
- Jos kokoomuslainen 
näkee miehen pudon-
neen avantoon, hyp-
pääkö hän perässä aut-
tamaan tämän kuiville? 
Ei hyppää. Heittääkö 
hän miehelle köyden 
vetääkseen tämän pois 
avannosta? Ei heitä. No 
mitä hän sitten tekee? 
Hän nostaa peukun pys-
tyyn ja sanoo: ”Tsemp-
piä!”

Olli Sademies Helsingistä oli sitä 
mieltä, että Suomessa on vallalla 
sellainen politiikka jossa hoide-
taan vain oireita puuttumatta 
pahoinvoinnin syihin. Ikäihmisten 
tekemä palkaton työ lastenlasten 
puolesta muodostaa yhteiskunnal-
lisesti merkittävän lisäarvon, jota 
ei pidä väheksyä.

Sirkka-Liisa Lammin-
koski Ähtäristä pai-
notti, että varhaisen 
puuttumisen mallia 
olisi kehitettävä las-
tensuojelutyössä.

Vaili K. Jämsä Oulusta tiesi 
kertoa, että ainakaan Oulus-
sa ei kaikissa kouluissa saa 
yhtä hyvää perusopetusta. 
Maksuttoman perusopetuk-
sen tulisi olla tasokasta 
vanhempien varallisuudesta 
riippumatta.

Kelaa on sanottu 
byrokraattiseksi vi-
rastoksi, joka toi-
mii kuin valtio val-
tiossa ja jolle asia-
kas on pikemminkin 
häiriötekijä. Tämä 
käsitys ei ole täysin 
väärä, sanoo Jorma 
Uski Jyväskylästä. 
Kela on saatava 
aisoihin.

Puoluevaltuuston 
kokous jatkui sun-
nuntaina. Se aloitet-
tiin aamuhartaudel-
la, jonka piti Kalevi 
Niemenmaa Parka-
nosta. Niemenmaan 
mukaan totuudesta 
on viime aikoina pu-
huttu paljon. Totuus 
on se, mitä Raama-
tun Sana meille vä-
littää.
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Antti Valpas Helsingistä 
oli huolissaan vajaakun-
toisten työllistämisky-
symyksestä. Hän perä-
si yrittäjien vastuuta 
asiassa ja toivoi myös 
kuntien vaikuttavan 
asioihin esimerkiksi yri-
tystuilla vajaakuntoisia 
työllistäville yrityk-
sille.

Pauli Artturi Luttinen 
Vantaalta halusi työt-
tömien karenssirangais-
tukset kokonaan pois. 
– Eikö työttömyys muka 
jo itsessään ole riittävä 
rangaistus? Luttinen 
ihmetteli.

Kike Elomaa oli huolis-
saan suomalaisten ter-
veydestä, niin nuorten 
kuin vanhempienkin. 
Kotimaisen ruoantuo-
tannon säilyttäminen 
on tärkeää, koska se on 
suomalaiselle kaikkein 
ravinteikkainta ja ter-
veellisintä ravintoa.

Perussuomalaisten Nuorten puheen-
johtaja Vesa-Matti Saarakkala oli 
tehnyt ansiokkaan työn kunnallis-
vaalityöryhmässä.

Timo Perttilä Vantaal-
ta halusi nopeasti lisää 
resursseja koulupsyko-
logien toimintaan ja las-
tenpsykiatriaan. Hänen 
mielestään vanhempien 
on otettava enemmän 
vastuuta lapsistaan ja ol-
tava kiinnostuneita siitä, 
mitä koulussa tapahtuu. 
Kodin ja koulun yhteis-
työtä on lisättävä.

Lasse Lehtinen Kok-
kolasta tuumasi, että 
ongelma kunnallises-
sa kaavoituksessa ja 
maankäytössä on se, 
että varsinkin pienissä 
kunnissa ja haja-asu-
tusalueilla on kaavoi-
tusta ja maankäyttöä 
lähdetty estämään, ra-
joittamaan ja vaikeut-
tamaan.

Raimo Vistbacka ke-
hui kunnallisvaalityö-
ryhmän äidinkielellistä 
asua.

Pekka Leskinen Kan-
gasniemeltä otti esille 
jätevesikysymykset.

Laulaja ja imitaattori Reijo Salminen 
viihdytti kokousvieraita lauantai-
iltana. Erityisesti Matti Vanhanen 
–imitaatio nauratti perussuomalais-
ta yleisöä. (Kuva: Mika Männistö)

Kai Väli-Torala Ilmajo-
elta oli sitä mieltä, että 
ajoneuvojen polttoai-
neverotus heikentää 
haja-asutusalueiden 
elinehtoja. – On luotava 
sellainen järjestelmä, 
etteivät esimerkiksi 
kahden auton loukkuun 
jääneet taloudet joutui-
si siitä kohtuuttomasti 
kärsimään.

Keski-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Alpo Yli-
talo oli myös sitä miel-
tä, että maankäyttöä 
estetään jopa kaavalla 
ympäristöministeriön toi-
mesta. Ylitalon mielestä 
nurinkurista oli sekin, et-
tä Suomessa on runsaasti 
kuntia joissa on samaan 
aikaan työvoimapula ja 
runsaasti työttömyyttä. 
Täsmäkoulutusta tarvit-
taisiin lisää.

Valtakunnallisen eläkeläisjärjestön 
VENK ry:n varapuheenjohtaja Onni 
Hiltunen oli kiitollinen siitä, missä 
määrin ikäihmisten asioita oli otettu 
mukaan kunnallisvaaliohjelmaan. Pe-
russuomalaisten olisi kuitenkin syytä 
vieläkin enemmän kiinnittää huomiota 
siihen, että taitetusta indeksistä on jo 
viimeinkin päästävä eroon.

Etelä-Savon piirin pu-
heenjohtaja Erkki Rak-
kolainen teki piirinsä 
puolesta esityksen, että 
puolueohjelmaan otet-
taisiin lisäys Tarton 
rauhan rajojen palaut-
tamiseksi.

Ville Vähämäki Vimpe-
listä heitti ilmaan aja-
tuksen, että Perussuo-
malaisten yhteisistä 
tapahtumista ilmoitet-
taisiin maakuntalehdissä 
yhteisilmoituksissa.

On ihmetelty, miksi Pe-
russuomalaisten on niin 
vaikea saada ehdokkai-
ta kunnallisvaaleihin, 
vaikka puolueen kan-
natus on niin korkealla. 
Arto Hirvonen Kotkasta 
ei asiaa ihmetellyt ot-
taen huomioon, että 
puolueeseen on tullut 
mukaan paljon uutta, 
nuorta porukkaa, jolla 
ei ennestään ole ko-
kemusta järjestötoi-
minnasta eikä kunnal-
lispolitiikasta. Heillä 
rima on huomattavasti 
korkeammalla kuin van-
hoilla SMP:läisillä.

Teksti: Mika Männistö
Kuvat: Harri Lindell



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen   8/2008 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 8

Nyt on Perussuomalaisilla mah-
dollisuus kasvattaa vaikutusval-
taansa Suomen kunnissa ja kau-
pungeissa. Tämän kokouksemme 
tärkein tavoite on hyväksyä ohjel-
ma ja periaatteet, joilla otamme 
vaalivoiton. Loppukiri alkaa nyt.

Meillä on noin kolme kuukaut-
ta aikaa hankkia lisää hyviä eh-
dokkaita. Meidän on rohkeasti 
tarjottava ehdokkuutta. Jokais-
ta tarvitaan ehdokkaana ja ehdo-
kashankkijana. Ehdokashankin-
nan onnistuminen ratkaisee vaa-
lituloksemme.

Kunta ei ole ihmiselle virasto, 
vaan se on jokaisen ikioma synty-
mä- ja kotikunta. Kunta on ihmis-
tä varten ja siksi päätökset kun-
nissa on tehtävä ihmisten, meidän 
asukkaiden ehdoilla. Uskallatko 
sinä antaa pelkästään muiden 
päättää kaikesta? Asioista, joissa 
ovat sinun rahasi, sinun elämäsi ja 
lastesi tulevaisuus.

Minä haluan Sinut mukaan näi-
hin vaaleihin ehdokkaaksi! Sa-
malla kun ilmoitan, että lähden it-
sekin kunnallisvaaliehdokkaaksi. 
Perussuomalaisten voima on teis-
sä; jäsenistössämme ja kannatta-
jissamme. Yhteinen työ ratkaisee. 
Yksin kukaan ei ole mitään.

Nyt meidän on rohkeasti tavoi-
teltava tähän kunnallisvaaliin eh-
dokasmäärämme kasvattamis-
ta. Kun jokainen puolueen jäsen 
lähtee ehdokkaaksi ja hankkii li-
säksi yhden ehdokkaan, on vaa-
livoittomme varma. Tämä konsti 
on yksinkertainen ja toimiva. Hel-
poksi en sitä väitä.

Jo 150 000 kannattajaa

Puolueemme kannatus on gal-
lupeissa vakiintunut noin 5 pro-
sentin tasolle. Se on kova luku ja 
noin prosentin enemmän kuin vii-
me eduskuntavaaleissa. Jokainen 
prosentti merkitsee karkeasti ar-

Perussuomalaiset vahvempia kuin koskaan
(lyhennelmö Timo Soinin puheesta Järvenpäässä)

vioiden 30 000 äänestäjää. Vaaleis-
sa saimme runsaat 112 000 ääntä, 
nykytaso kertoisi meillä olevan 
noin 150 000 kannattajaa.

Vanhojen puolueiden teettämä 
tutkimus myös kertoo, että run-
saat 20 prosenttia suomalaisista 
kokee perussuomalaiset joko erit-
täin houkuttelevana tai houkutte-
levana vaihtoehtona. Kannatuk-
semme on mielipidetiedusteluis-
sa selvästi korkeammalla tasolla 
kuin viime eduskuntavaaleissa. 
Nyt on välttämätöntä, että jokai-
sessa kunnassa on henkilöitä, joi-
ta halutaan äänestää. Nyt äänes-
tetään perussuomalaisia persoo-
nia ja henkilöitä, todellisia vaih-
toehtoja.

Varsinainen vaalitaistelu on ai-
na nostanut puolueen kannatus-
ta. Perussuomalaisten vaalityö 
on kansanläheistä ja menemme 
sinne missä ihmiset ovat. Jos eh-
dokkaalla on ennakkokaavailuis-
sa realistinen läpipääsyn mahdol-
lisuus, on se aina ja selvästi lisän-
nyt äänimääräämme ja kannatus-
tamme.

Vanhojen puolueiden kiistely 
teatteria kansalle

Viime eduskuntavaalit toivat 
Suomen politiikkaan merkittä-
viä muutoksia. SDP joutui oppo-
sitioon ja Kokoomus ja Vihreät 
nousivat hallitukseen. SDP jou-
tui hallituksessa Keskustan har-
hauttamaksi. Keskustan läpi uit-
tama varallisuusvero oli SDP:n 
vaalitappion sinetti. 

Onko meno muuttunut? Ei ole. 
Ne saavat enemmän, joilla ennes-
täänkin on ja vaikeuksissa olevat 
tarpovat vaikeuksissaan.

Hallituksen ymmärtämätön ja 
kylmä teknokraattinen linja nä-
kyy tällä hetkellä selvimmin polt-
toaine- ja energiaverotuksessa. 
Suomalainen kuljetuselinkeino 

tekee kuolemaa ja hallitus istuu 
kädet puuhkassa ja toitottaa, et-
tä emme voi tehdä mitään, jotta 
sheikit eivät rikastu.

Keskusta teki oppositioaikoi-
naan käkikellon tarkkuudella vä-
likysymyksen polttoaineiden hin-
noista. Silloinen kansanedustaja 
Pekkarinen oli autoilijan asialla, 
nyt ministeri Pekkarinen on au-
ton kyydissä. Mustan ministeriau-
ton hurma toimii!

Vanhat puolueet esiintyvät 
vaihtoehtoina toisillensa. Kiistely 
on pääasiallisesti teatteria kansal-
le. Vanhasen II hallitus noudattaa 
ratakiskon suoruudella Vanhasen 
I hallituksen ja Lipposen hallitus-
ten talouspolitiikkaa.

Vaalirahoitussoppa

Ajankohtainen vaalirahoitusko-
hu on niin ikään vanhojen puolu-
eiden aikaansaama keitos. Koko 
soppa alkoi kiehua Timo Kallin 
laista piittaamattomasta lausun-
nosta ja paisui skandaaliksi Ke-
hittyvien Maakuntien Suomi ry:n 
rahanjaon paljastumisen myötä.

Tämä KMS on koko jupakan 
ydin. Yhdistys jakoi avokätisesti 
rahaa etenkin Keskustan ja Ko-
koomuksen ehdokkaille. Perus-
suomalaiset eivät saaneet vaali-
rahaa Kehittyvien Maakuntien 
Suomelta.

Vaalirahoituksen suhteen tulee 
muutoksia ja perussuomalaisten 
ehdokkaiden on syytä varautua 
tähän. Puoluejohtajat ovat sopi-
neet suosituksesta, että yksittäis-
ten vaalilahjoitusten katoksi kun-
nallisvaaleissa tulee 3 000 euroa, 
yli tuhannen euron lahjoitukset 
tulee ilmoittaa.

Kaikkien kunnallisvaaliehdok-
kaiden tulee pitää kirjaa paitsi 
kampanjansa tuloista myös sen 
menoista, sillä jatkossa valittujen 
edustajien tulee tehdä selkoa myös 

mihin vaalirahat on käytetty. Tämä 
on tärkeää ottaa tosissaan.

Kaleeriorjana EU:ssa

Minua harmittaa perusteellises-
ti. Viime keskiviikkona eduskun-
nassa oli EU-perustuslain ensim-
mäinen käsittely. Se ei juuri ylit-
tänyt uutiskynnystä. Asia on ollut 
perussuomalaisille ja minulle erit-
täin merkittävä asia. 

EU-perustuslaki, jota nyt hä-
veliäästi Lissabonin sopimuk-
seksi kutsutaan, supistaa merkit-
tävästi itsenäisyyttämme ja itse-
määräämisoikeuttamme. Edus-
kunnassa tästä asiasta ei käytetty 
normaaleja 15 minuutin ryhmäpu-
heenvuoroja, eikä istuntoa televi-
sioitu. Serranon perhe oli YLE:n 
pamppujen mielestä tärkeämpää 
näytettävää kuin EU-perustuslain 
eduskuntakäsittely.

Kaikkien EU-perustuslain vas-
tustajien katseet kääntyvät Irlan-
tiin, jossa asiasta pidetään kansan-
äänestys. Irlantilaiset äänestävät 
ainoana kansana meidän kaikkien 
muiden kansojen puolesta. Mik-
si vanhat puolueet ja EU-herrat 
Brysselissä eivät halua kansanää-
nestystä EU:n perustuslaista?

Siihen on kaksi syytä. Ensinnä-
kin ne eivät halua tunnustaa EU:
n luonteen reipasta muuttumis-
ta ja ilmiselvää kiusallista tosiasi-
aa: EU:n perustuslaki on huono 
pienten maiden vaikutusvallan 
kannalta.

Toinen syy on se, että vanhojen 
puolueiden ja niiden myötäjuoksi-
joiden kritiikitön EU-myönteisyys 
paljastuisi. Olisihan se demokrati-
an kannalta erittäin noloa järjes-
tää keskustelutilaisuuksia, kun 
vanhat puolueet kehuisivat kilvan 
omien lakiemme yläpuolelle aset-
tuvaa EU:n perustuslakia.

Minä tunnen itseni kaleerior-
jaksi EU:ssa. Mitä sinä tunnet? 

Minä tiedän, että kansa ei hy-
väksy kaleeriorjuutta. Hilut ovat 
kintuissa ja kaulassa, mutta tahto 
päättää itsenäisesti omista asiois-
ta elää. Itsenäisyyden asia ei van-
hene koskaan.

Tulevaisuus riippuu Sinusta

Eduskuntavaaleista on vajaat 
puolitoista vuotta. Meillä on hy-
vä, toimintakykyinen ja yhtenäi-
nen eduskuntaryhmä.

Jokainen suomalainen tuntee 
tai ainakin tunnistaa Perussuo-
malaiset, sen että olemme ihmi-
sen kokoinen puolue ja erilai-
nen puolue. Emme hylkää ihmis-
tä vaikeina hetkinä, emme keski-
ty ihmisjahtiin yhteiskunnassam-
me, emme vihaa ketään emmekä 
mitään.  Haluamme tuoda turvaa 
suomalaisen arkeen. Haluamme 
Suomesta paremman ja oikeu-
denmukaisemman. Haluamme 
tehdä hyvää. Sinusta riippuu on-
ko sinun kunnassasi perussuoma-
laista valtuutettua ja minusta riip-
puu onko Espoossa perussuoma-
laista valtuutettua.

Kun kansaa johdetaan harhaan, 
on velvollisuutemme tehdä osam-
me oikaistaksemme niitä epäkoh-
tia joita huomaamme. Yhteiskun-
nan rakentaminen on nöyryydellä 
tehtävää työtä, joka vaatii pitkää 
pinnaa, hyviä hermoja ja suurta 
sydäntä. Kaikki tämä meihin on 
asennettu jo syntymähetkellä - 
käyttäkäämme lahjojamme, sillä 
kyseessä on isänmaa, äidinkieli ja 
sisarusrakkaus - pidetään huolta 
toisistamme. Nyt se tehdään vaali-
työn muodossa, jotta arki on hyö-
dyllinen ja arvokas tulevaisuudes-
sa. Vaaleissa pitää saada ÄÄNIÄ. 
Mennään hakemaan niitä.

(Puhe lyhennetty, 
väliotsikot toimituksen)

Perussuomalaisten 
kunnallisvaali-

ohjelma
Puoluevaltuuston kokouksessa hyväksytty 

kunnallisvaaliohjelma julkaistaan
elokuun PerusSuomalainen-lehdessä

erillisenä liitteenä,
joka on helposti irrotettavissa

päälehdestä.

Toimitus

Kuva: Jussi Niinistö

Kunnallisvaalit 2008
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Valtion budjetti 
valheellinen

Valtion budjettiperuste-
lut tavoitteineen kuulosta-
vat maallikon korvissa tai-
vaalliselta ilosanomalta. Va-
litettavasti perustelut ovat 
usein ristiriidassa budjetin 
määrärahoihin nähden. Pa-
himmassa tapauksessa ra-
hoitus suorastaan heiken-
tää kansalaisten hyvinvoin-
tia ja palvelutasoa.

Esimerkkejä suoranai-
sesta harhauttamisesta löy-
tyy ainakin 70-luvulta lähti-
en ja vuoden 2008 budjetti-
esityksessäkin niitä on usei-
ta. Budjettikirjan mukaan 
”Lapsiperheiden köyhyyttä 
vähennetään ja eriarvoistu-
miskehitykseen puututaan 
parantamalla lapsiperhei-
den taloudellista asemaa” 
(sivu 552).

Lause on oikein verbejä 
lukuun ottamatta. Totuu-
teen pyrittäessä lauseen 
tulee kuulua: ”Lapsiper-
heiden köyhyyttä ja eriar-
voistumiskehitystä lisätään 
heikentämällä lapsiperhei-
den taloudellista asemaa”. 
Hallituksen harhainen kä-
sitys perustuu valtavasti 
markkinoituun yksinhuol-
tajakorotukseen 10 eurolla 
kuukaudessa. Korotus kui-
tenkin huomioidaan toi-
meentulotuessa, jonka saa-
jista lähes kolmasosa on yk-
sinhuoltajia.

Vaikeassa asemassa ole-
ville yksinhuoltajille jää 
vain luu käteen.  Lapsiper-
heiden talous huononee. 
Hallitus itse ruokkii inflaa-
tiota mm. sähkö- ja poltto-
aineveron nostolla, tulopo-
litiikkaan sekaantumalla 
sekä muutenkin ”edesaut-
tamalla” alhaisilla valtion-
osuuksilla kuntien veroäy-
rin ja palvelumaksujen nos-
toa. Lisäksi perhe-etuuksia 
kuten hoitotukea, äitiys-
avustuksia, vanhempainpäi-
värahoja ja lapsilisiä ei ko-
roteta.  Tämä merkitsee nii-
den ostoarvon heikentymis-
tä elinkustannusten nousun 
verran, joka budjettiesityk-
sessä on tarkoituksenmu-
kaisuussyistä arvioitu noin 
kolmanneksen liian alhai-

seksi. Toivottavasti perheis-
sä ei sairastuta. Sosiaali- ja 
terveydenhoidon maksuja 
korotetaan 16 %.

Suomessa ei kukaan val-
vo hallituksen budjettipe-
rustelujen oikeellisuutta. 
Ne ovat kokeneet hyperin-
flaation. Kyse on kuitenkin 
eri asiasta kuin vaalilupa-
uksista. Valheellisiin halli-
tuksen ja eri viranomaisten 
päätöksiin tulee oikeusvi-
ranomaisten kuten oikeus-
kanslerin ja viimeistään 
eduskuntakäsittelyssä edus-
kunnan oikeusasiamiehen 
puuttua. Mikäli eduskun-
ta hyväksyy lähes 600 000 
lapsiperheen taloudellisen 
aseman ”parantamisen” to-
siasiassa heikentämällä sitä 
kymmenillä miljoonilla eu-
roilla, olisi perheiden teh-
tävä ”tehyläiset” tai omas-
sa asiassaan ainakin kante-
lu eduskunnan oikeusasia-
miehelle.

Sanaston todellinen 
merkitys
Valtion budjettia ei ym-
märrä, jollei tiedä käyte-
tyn sanaston (kuten edis-
tää, kannustaa, kehittää, 
parantaa, selvittää, tarkis-
taa, tehostaa, yksinkertais-
taa) todellista merkitystä, 
joka on suurelle yleisölle 
outo.  Kun ”palveluja pa-
rannetaan”, se merkitsee 
palvelujen heikentämistä, 
koska määrärahoja noste-
taan selvästi alle inflaatio-
tason. Lapsiperheiden ase-
maa on vuosittain  ”paran-
nettu” leikkaamalla lapsili-
sien ostovoimaa 90-luvun 
alkuun verrattuna neljän-
neksen ja nykyisenä vaali-
kautena leikkaus 1-2 lap-
sen perheen osalta voi ol-
la yli 10 %.

Terveydenhoitoa on sa-
maan aikaan ”edistetty” 
vähentämällä valtion ra-
hoitusvastuuta miljardeil-
la euroilla. Verotusta vain 
”yksinkertaistettiin”, kun 
kaikki perheiden lapsivä-
hennykset ja Suomen 30 
000 rikkainta koskeva va-
rallisuusvero poistettiin. 

Tiestöä valtio on ”kehittä-
nyt” 90-luvun alusta vähen-
tämällä rahoitusta kolman-
neksen liikenteen kasvaes-
sa pääteillä samaan aikaan 
puolella. Palkkausjärjestel-
män ”tarkistamisesta” oli 
kyse, kun ”viisaiden neu-
voston” avulla kansanedus-
tajien palkat kaksinkertais-
tettiin. 

Kun budjettiperusteluissa 
toimintaa ”tehostetaan”, se 
merkitsee yleensä rajua pal-
velujen ja rahoituksen leik-
kaamista.   Tässä työssä val-
tiovarainministeriön käsi-
kassarana toimiva Valtion 
taloudellinen tutkimuskes-
kus (VATT) ansaitsee tun-
nustuksen. Se tekee tutki-
muksen kuin tutkimuksen 
päätyen tilaajan leikkaus-
tavoitteisiin. Tehokkuustut-
kimusten tulokset ovat tä-
mäntyyppisiä, kun inhimil-
lisyys unohdetaan: vanhus-
hoitoa voidaan tehostaa, 
vuodepaikkojen kiertoa no-
peuttaa ja vanhusten pitkä-
aikaista masennusta pois-
taa henkilöstöä vähentämäl-
lä sekä vanhusten ruokinta-
aikaa lyhentämällä. 

Hallitukselle mukavin ta-
pa haudata asia on ”selvityt-
tää” sitä. Muodissa on laatia 
vaalikauden mittaisia poli-
tiikkaohjelmia. Hallitus loh-
duttaa Suomen 600 000 tu-
loiltaan köyhintä sillä, että 
se on perustanut perusturva-
komitean tekemään esityk-
sen perusturvan kokonais-
uudistukseksi. Vaikka köy-
hyys on asiantuntijoiden mu-
kaan viime vuosina pahentu-
nut ja kaikki tarvittava tieto 
köyhyyden poistamiseksi on 
olemassa (esimerkiksi Sta-
kesin tuore köyhyysohjel-
ma), ei hädänalaisten autta-
misella ole kiirettä eikä toi-
miin varattu euroakaan.

Pääministerin sanoin: 
”Näin isoja uudistuksia ei 
tehdä yhdellä vaalikaudel-
la”. Ehkä kuitenkin sääs-
töjen takia toteutetaan toi-
met köyhien ”kannustami-
seksi”. Jo tasa-arvon takia 
valtio ”kannustaa” kaikkia 
kansalaisiaan. Rikkaimpia 
rahalla kuten Fortumin mil-
joonaoptioilla ja köyhimpiä 
leikkaamalla toimeentulo-
tukea. Sen ostovoima on 
heikentynyt 90-luvun alus-
ta palkkakehitykseen näh-
den 180 € kuukaudessa ja 
on nyt yksinäisellä 389 €.

Pietari Jääskeläinen, 
VTM
Vantaa
Kirjoittaja on 
toiminut valtion 
budjettivalmistelijana

Suomalaisten hyvinvoinnin kannalta 
tärkein, mutta kansalaisille tuntematon 
kirja on maan hallituksen budjettiesitys. 

Sen loppusumma on noin 45 miljardia 
euroa, mikä suomalaista kohden on noin 
9000 euroa. Budjetista tiedämme vain 
sen vähän, mitä hallitus tiedotteessaan 
lähinnä positiivista asioista suvaitsee 
tuoda julki ja tiedotusvälineet lähes 

kritiikittömästi toistavat.  

- Niin korkeaa muuria ei 
löydykään, jonka yli ei 
kultakuormalla lastattu 
aasi pystyisi nousemaan.

Näin totesi aikoinaan 
maai lmanval lo i t ta ja 
Aleksanteri Suuren isä, 
Makedonian kuningas 
Filip. Kyseessä taisi olla 
Ateenan valloitus sekä 
kaupungin korkeat muu-
rit. Nyttemmin ollaan ai-
van uuden amerikkalai-
sen ekspansion ja maail-
manvalloituksen edessä. 
Tällä kertaa aseina ovat 
geenimuunnellut elintar-
vikkeet. Voidaankin to-
deta, että sikäläiset liike-
miespiirit ovat lukeneet 
historianläksynsä todel-
la hyvin.

Muistellaan vielä, kuin-
ka aivan hiljattain kaik-
ki EU-piirit julistivat yh-
teen ääneen, ettei geeni-
muunneltuja tuotteita 
tulla päästämään Euroo-
pan markkinoille.

Troijan puuhevonen 
vaiko kultakuormalla las-
tattu geeniaasi? Nyt on 
ääni muuttunut kellos-
sa ja julkisen sanan puit-
teissa vakuutellaan gee-
niruuan vaarattomuutta. 
Näihin asiantuntijalau-
suntoihin täytyy tieten-
kin suhtautua mitä suu-
rimmalla varauksella. 
Asiantuntijat kun tahto-
vat olla markkinavoimi-
en palkkalistoilla.

Heidän kuuluu tie-
tenkin laulaa niitä lau-
luja, joista heille mak-
setaan. Geenituotteiden 
maahantuoja kun tarjo-
aisi negatiivisen lausun-
non antajalle pikimmi-
ten lopputiliä.

Kahdeksanraajainen 
tyttö
Ruotsalaisessa Afton-
bladetissa esiteltiin tä-
män vuoden puolella 
intialainen parivuotias 
Lakshmis-tyttönen. Hä-

Geeniruokaa…
nellä oli syntyessään perä-
ti kahdeksan raajaa. Nyt-
temmin hän on käynyt lä-
pi useita kirurgisia operaa-
tioita ja tietämäni mukaan 
voi elää normaalia elämää. 
Voiko kukaan vannoa, et-
tei muuntogeeneillä ollut 
osuutta näissä epämuodos-
tumissa?

Tarvitaanko ylipäätään 
suomalaiselle karjalle tuon-
tirehuja? Ajatus tuntuu ab-
surdilta. Tuodaan jostain 
ylikansoitetusta ja saastei-
ta pursuavasta maasta kar-
jalle ravinto.

Vain sukupolvi tai kaksi 
taaksepäin niitettiin kaik-
ki rantaniityt ja tienvarsi-
heinät karjalle. Vanha polvi 
saattaa vielä muistaa mitä 
oli puhtaista aineista vasta-
kirnuttu voi.

Nähtiin myös, kuinka 
pientilallinen laidunsi kar-
jaansa tienvarsilla ja ranta-
niityillä. Rehut olivat aina-
kin ilmaisia.

Nyt tienvarsikot ja ran-
taniityt vain niitetään ko-
neellisesti ja jätetään pai-
koilleen maatumaan. Voisi-
ko joku arvioida sitä rehu-
proteiinimäärää, joka näin 
hukataan? Lyijypäästöt-
kään eivät enää ole hait-
tana.

Joka tapauksessa mer-
kittävä osa tuonti- ja gee-
nirehusta voitaisiin korva-
ta kotoperäisesti ja tarvit-
taessa tuotantotuen avulla. 
Se olisi pieni satsaus ihmis-
ten terveyteen.

Geeniaasin antimet
Nykyinen maatalouden 
suurtehotuotanto merkit-
see automaation ja konei-
den osalta yrittäjälle samal-
la kymmenien vuosien vel-
kavankeutta.

Laitteethan täytyy ai-
na silloin tällöin uusia. 
Valmistajalle on tieten-
kin edullista, kun laitteis-
to joudutaan vaihtamaan 
mahdollisimman usein. Se 

on sitä tervettä mark-
kinataloutta.

Tämän päivän maata-
lousyrittäjyydessä ihme-
tyttää se, että jos koko 
tuottajaperhe eli aiem-
min kohtalaisen hyvin 
vaikka vain muutaman 
lehmän tuotolla, niin tä-
nä päivänä eivät tahdo 
riittää edes kymmenien 
lehmien suurkarjatalous 
ja miljoonakoneet.

Kylkiäisinä tulee tie-
tenkin elinikäinen lai-
nojen lyhennys. Eli ko-
neellistamisen kierre. 
Vielä yksi ihmettelyn 
aihe. Voiko tämän päi-
vän tuottaja enää itse-
näisesti päättää, mi-
tä koneita hän hankkii 
tuotantoonsa?

Mitä lopulta voi ai-
van tavallinen kuluttaja 
tehdä, jos haluaa vält-
tää geenimuunneltuja 
tuotteita? Tärkeintä on 
tietysti jättää kaikki li-
hatuotteet kaupan hyl-
lylle, ellei valmisteista 
löydy merkintää luon-
nonmukaisesta tuotan-
toprosessista.

Niin ikään kannattaa 
suhtautua varauksel-
la kaikkiin ulkomaisiin 
muroihin sekä maissi-, 
riisi- ynnä muihin tuot-
teisiin.

Yhdysvallat on tie-
tenkin suurin syntipuk-
ki tähän geeniruokaan. 
Ihmetyttää vain, kuin-
ka paljon vanhan man-
tereen poliitikot ovat 
päässeet nauttimaan 
amerikkalaisen geeni-
aasin antimista. Tätä voi 
vain ounastella, kun aja-
tellaan poliitikkojemme 
täyskäännöstä ja selityk-
siä: ”Täytyyhän meidän, 
kun kerran muutkin te-
kevät näin.”

Toivo Suikki
Imatra

Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry. on suunnitellut ja teettänyt myyntiin 
Maisterisjätkä=Timo Soini t-paitoja lippahattuja! Niitä  myyn Järvenpäässä, mutta voitte 
myös kauttani tilata tuotteita! Ostohinta tuotteille on 9 e/kpl! Hinta on varsin edullinen eli 
Te voitte saada sitä myyden varoja vaalityöskentelyyn! Näin Lohjalla on jo tehty kahdessa 
toritilaisuudessa! Laitoimme ensiksi liian kovan hintapyynnin ja uudenmaan piirin kanssa 
olemme sopineet että myyntihinta olisi t-paidalle 15 e/kpl ja lippis 10 e/kpl!
Jokainen tietenkin saa hinnoitella tuotteensa niin kuin parhaaksi näkee, mutta meillä oli 
aluksi hinnat paidalle 20 e/kpl ja lippikselle 15 e ja kun laskimme hintaa alkoi kauppakin 
käydä! Tilauserän minimikoko on 10kpl! Tuotteet toimitetaan tilaajan laskuun matkahuol-
lon kautta omalle paikkakunnalle! Tuote on Järvenpäässä esillä myynnissä se mitä sitä on 
jäljellä teen lisätilauksen toimittajalle Järvenpään jälkeen!
Tilauksianne odotellen!

Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja, puh. 0400-496 503

LOHJAN SEUDUN PERUSSUOMALAISET RY:LTÄ TILATTAVISSA 
MAISTERISJÄTKÄ=TIMO SOINI T-PAITAA JA LIPPAHATTUJA!
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Suuret metsäteollisuusyhtiöt käyt-
tävät toistaiseksi vielä lähes kai-
ken kuitupuuksi kelpaavan raaka- 
aineen. Teollisuuden pitää tuot-
taa voittoa sijoitetulle pääomalle. 
Noin 17 milj. m3:n vuotuinen raa-
kapuun tuonti Venäjältä vaikeu-
tuu ainakin sahapuun osalta. Toi-
saalta siellä voimakas sahauksen 
lisäys tuo kuitupuutarjontaa. Teol-
lisuuden on mukauduttava mark-
kinatilanteeseen rajan molemmin 
puolin. Suomessa todennäköisin 
muutos tullee olemaan metsän-
hoidon parempi ajoittaminen ja 
tuontipuun korvaavan kotimaisen 
hakkuun lisääminen. Sahausmää-
rien muutos, öljyn hinnan lisää-
mä energiapuun tarve ja ympä-
ristöpolitiikka vaikuttavat ratkai-
sevasti sellutehtaiden raaka-aine-
saantiin. Näillä näkymin hakkuita 

Alpo Ylitalo
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
PerussuomalaisetMetsänomistajat alistetaan

pörssiyhtiöiden tuloksentekoon
voidaan lisätä vuositasolla aina 20 
miljoonaan kuutioon asti. 

Venäjän puutullien vuoksi ko-
timainen raakapuu markkina-
hintaistui. Tämä lisäsi heti puun 
myyntihalukkuutta. Koko metsä-
sektori hyötyy markkinatilanteen 
vakaudesta niin lopputuotteen 
kuin raaka-ainekysynnän ja -tar-
jonnan sekä korjuuolosuhteiden-
kin osalta. Devalvaatiomahdolli-
suuksien puuttuessa pörssiyhtiöt 
vaativat tuotteidensa ylitarjonnas-
ta, valuuttakursseista ja hintakil-
pailusta johtuvaan ongelmaansa 
kantohinnan laskua. Hallitus etsii 
apua Venäjältä ja verotuksesta.

Moni muistaa, miten metsäyhti-
öt myivät metsänsä pois liian pie-
nituottoisina. Lähdettiin maailman-

valloitukseen. Se ei sujunutkaan 
odotusten mukaan, vaan tuloksiin 
jouduttiin kirjaaman miljarditappi-
ot ainakin Kanadassa ja USA:ssa 

Metsäyhtiöt ovat pääosin pörs-
siyhtiöitä, joihin sijoitetulle pää-
omalle odotetaan maksimaalista 
voittoa. Toiminnan perustana on 
vapaa markkinatalous. Tällä het-
kellä suomalaismetsistä lienee 62 
% yksityisomistuksessa. Metsäta-
loutta harjoittavat elävät markki-
natalouden suhdanteiden kanssa ja 
armoilla. Heillä on vapaus omistaa 
ja myydä tai olla myymättä puuta, 
mutta heitä velvoittaa yhteiskun-
nan säätelemä metsänhoito puus-
ton eri ikävaiheissa. 

 
Maaseudun Tulevaisuudesta ke-

rättyjen tietojen mukaan sellun raa-

ka-aineesta maksettiin viime vuon-
na Baltian maissa 59-88 € kiinto-
kuutiolta, kun Suomessa puun kes-
kihinta (sahatukki mukana) oli 
vastaavana aikana 37,70 € Met-
säteollisuuden keskusliiton tieto-
jen mukaan. Venäjälle on makset-
tu samasta 59-60 €. Kiina osti viime 
vuonna 35 miljoonaa kiintokuutio-
ta pyöreää puuta, josta se maksoi 
noin 90 € kiintokuutiolta. 

Venäjän arvaamattomuudesta ja 
maailmanvalloitusretken epäonnis-
tumisesta johtuen metsäteollisuus 
etsii keinoja painostaa yksityismet-
sänomistajat mukaan talkoisiin, joil-
la saataisiin pörssiyhtiölle mahdolli-
suus tuottaa omistajilleen voittoa.

Kälviällä järjestettiin 5.6.2008 
tilaisuus, jossa MTK:n, metsähoi-

toyhdistyksen ja UPM:n edustajat 
innostivat metsänomistajia puun 
myyntiin. Kaupan kiihokkeena on 
mainittu mm. 22 %:n myynnin ve-
rotusmalli. - Metsänomistajat ei-
vät kaipaa veronalennusta, koska 
se olisi tulonsiirtoa yhteiskunnalta 
pörssiyhtiöille. Heille riittää puus-
ta maailmanmarkkinahinta, josta 
he maksavat veronsa.

Aasian nopeasti kehittyvän pe-
rinteisen metsäteollisuuden mark-
kinaosuus on jo noin 35 %. Sik-
si satsaus energiatuotannon mo-
nimuotoiseen tutkimus-, kehitys- 
ja valistustyöhön sekä erilaisten 
ns. joutomaiden hyödyntämiseen 
puun kasvualustana on välttämä-
töntä muuttuvissa oloissa. 

Alpo Ylitalo, Kokkola

Lahdessa on vielä tällä hetkellä 
kymmenen Postin toimipistettä, 
lopettamisen jälkeen määrä pu-
toaa yhdeksään. Päätös koskettaa 
yhteensä noin 4 800 taloutta.

- Möysän alueella asuu niin pal-
jon vanhusväestöä, että toimipis-
teen lopettaminen tulee maksa-
maan kaupungille jonkin verran 
veronmaksajien rahoja. Jos esi-
merkiksi vanhukset eivät pääse 
keskustaan hakemaan lähetyksiä 
ja käyttävät virkistysmatkojaan 
niihin, voi kaupungin maksetta-
vaksi langeta helposti parikym-
mentä euroa per taksireissu, ker-
too Pro Möysän Posti sekä Möy-
sän Postin henkilöstön puolesta –
liikkeitä vetävä Nieminen.

Autoihmisille päätös tulee mer-
kitsemään lisäkustannuksia pait-
si polttoaineen, myös parkkimak-
sujen muodossa, sillä Lahden kes-
kustassa ovat ilmaiset parkkipai-
kat kortilla.

Nieminen yritti selvittää pää-
töksen perusteluja Postin aluejoh-
taja Jukka Mäkiseltä, joka perus-
teli päätöstä muun muassa sillä, 
että postitoimilain mukaan kun-
nassa ei tarvitse olla välttämät-
tä kuin yksi toimipiste. Päätök-
seen vaikuttavia syitä olivat mui-

Möysän Postin lopettaminen rikkoo hallintolakia
Maksajiksi joutuvat kaupunki ja asiakkaat

den muassa Möysän väestömää-
rä, pinta-ala ja kunnassa ilmene-
vät asioimistarpeet.

- Ympäripyöreän vastauksen 
siis sain, kun kirjoitin että päätös 
on hallintolain kuulemismenette-
lyn vastainen ja rikkoo myös EU:
n direktiivejä, joiden mukaan 
kunnallisten palvelujen pitää ai-
na olla mahdollisimman lähellä 
kuntalaista. Asiasta olisi pitänyt 
järjestää etukäteen edes jonkin-
lainen tiedotustilaisuus.

Vain Posti hyötyy

Lopettamispäätös tulee maksa-
maan myös työpaikkoja jakelu-
puolelta.

- Tarkkoja määriä en tiedä, mut-
ta sen tiedän että jakelijoiden työ-
paikkoja menee. Nyt jakajat jou-
tuvat lähtemään keskikaupungil-
ta, jolloin jakelumatkat tulevat pi-
demmiksi. Ja pakettimaksut tule-
vat kalliimmiksi joka tapauksessa, 
kun asiakkaat joutuvat hakemaan 
ne keskustan postista.

Lain mukaan viisi kilometriä on 
raja, jonka jälkeen Posti joutuu 
kantamaan paketit ilmaiseksi asi-
akkaan kotiin. Sitä lähempänä lä-
hintä toimipistettä asuvat joutuvat 

Harri Nieminen Lahden Perussuomalaiset ry:n hallituksesta 
kysyy, miksi Posti ei noudata hallintolakia? Vastaukseksi 
tarjotaan ympäripyöreitä selityksiä. Möysän Postin tyhjää 
huoneistoa kauppaa nyt vaalirahoituskeskustelussa tutuksi 
tullut Nova Group.

maksamaan yli viiden kilon pake-
tin kotiinkuljetuksesta 8,80 euroa.

Kaupungin on lisättävä paljon 
julkisilla kulkuneuvoilla liikku-
misen tukea kunnassa. Lahden 
kaupungin määrärahat ovat nyt 
jo loppu – kaupunki joutui juuri 
hakemaan lisämäärärahaa bud-
jettiinsa.

- Ainoa joka tällaisista päätök-
sistä hyötyy on Posti itse. Karsi-
malla omia peruspalvelujaan kun-
ta ja asiakkaat joutuvat maksu-
miehiksi ja Postin taloudellinen 
voitto kasvaa. On kysyttävä, voi-
ko Postia enää sanoa palveluyri-
tykseksi, jos kaikki palvelut siir-
retään muiden kontolle? Esimer-
kiksi omakotitaloalueella asuvien 
jakelu portilla olevaan postilaatik-

koon on ennen ollut ilmainen, nyt 
siitä joutuu maksamaan 94,50 eu-
roa vuodessa, jos edelleen haluaa 
postinsa samaan laatikkoon. Näin 
Posti rahastaa omakotitaloalueil-
ta, joissa asuu paljon väkeä.

Lahden leipäjonot kasvamassa
Harri Nieminen on Lahden Pe-

russuomalaisten hallituksen jä-
sen ja asuu itse Möysän alueella. 
Ammatiltaan hän on lähihoitaja 
ja käy töissä Lahden kaupungil-
la. Puolueeseen hän liittyi vuoden 
2007 helmikuussa, vähän ennen 
eduskuntavaaleja.

- Puolueen kansanedustajaeh-
dokkaana oli hollolalainen hyvä 
ystäväni ja saman seurakunnan 
jäsen. Lähdin mukaan en varsi-

naisena vaalipäällikkönä, mut-
ta järjestelin esimerkiksi torita-
pahtumia. Itsekin kantaaottava-
na ja asioista kiinnostuneena lii-
tyin puolueeseen.

Itse aikanaan EU:ta vastaan ää-
nestänyt Nieminen arvostaa Pe-
russuomalaisissa ennen kaikkea 
sitä, että puolueen kannan voi 
luottaa säilyvän EU-kriittisenä. 
Puolue myös uskaltaa sanoa suo-
men kielellä sen, miten asiat oi-
keasti ovat.

Nieminen on jo antanut suos-
tumuksensa kunnallisvaalieh-
dokkaaksi. Hänen mukaansa eri-
tyisesti sosiaalipuolen asioihin oli-
si Lahdessa puututtava.

- Esimerkiksi lastensuojelu on 
Lahdessa aivan lapsenkengissä. 
Piirin puitteissa olemme ottaneet 
kantaa myös kaava-asioihin, Möy-
sän Postiin ja terveyskeskuspalve-
lujen yksityistämiseen. Erikoissai-
raanhoito on yksi kummajainen jo-
ka nielee rahaa ja myös päivystyk-
set pitäisi saada toimimaan. Tietys-
ti myös työttömien ja eläkeläisten 
asemaa olisi parannettava, mutta 
siihen ei kunnallisella tasolla pääse 
juuri vaikuttamaan, pohtii Niemi-
nen mahdollisia vaaliteemojaan.

Nieminen toimii myös vapaa-
ehtoisessa ruokajakelussa. Lah-
den alueella on noin kolmesataa 
taloutta, joka hakee ruoka-avus-
tuspaketin säännöllisesti.

- Se on iso määrä ja kasvaa ko-
ko ajan. Varsinkin työttömät ja 
eläkeläiset ovat kärsineet palkan-
korotuksista, kun hinnat nousevat 
koko ajan.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Lasse Koskinen

Posti on täysin yksipuolisella päätöksellä päättänyt 
lopettaa Möysän toimipisteen Lahdessa kuulematta 

asukkaita tai edes tiedottamatta asiasta sen 
kummemmin. Lahden Perussuomalaisten 

hallitukseen kuuluvan Harri Niemisen mukaan 
menettelytapa on hallintolain kuulemismenettelyn 

vastainen ja rikkoo vieläpä EU:nkin direktiivejä.
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Princetonin yliopiston professori Kenneth S. Deffeyes:

Länsimainen talousjärjestelmä voi 
romahtaa 6 - 24 kuukaudessa

Professori Deffeyes arvioi, että 
tässä ajassa (järkevillä taloudel-
lisilla kustannuksilla hyödynnet-
tävissä olevien) öljyvarojen hiipu-
misesta johtuva raakaöljyn hinta 
saavuttaa 300 dollarin tynnyrihin-
nan ja bensan hinta USA:ssa nou-
see yli kahdeksan taalan gallonal-
ta (eli 2,12 euroa litra). Silloin Yh-
dysvaltain kansantaloudessa liik-
kuvasta rahasta 15 prosenttia 
menee öljyn raaka-aineiden han-
kintaan. Jenkkien monimutkai-
nen ja erittäin velkaantunut talo-
usjärjestelmä ei Deffeyesin mu-
kaan voi kestää tällaista rasitus-
ta, vaan se tulee hajoamaan! Täs-
sä ei ole enää kyse vain lamasta 
saati taantumasta, vaan taloudel-
lisesta romahduksesta.

Talousjärjestelmien monimut-
kaisuus ei voi kasvaa loputto-
miin. Mitä monimutkaisempi ja 
suurempi talous on, sitä haavoit-
tuvammaksi se tulee, koska sitä 
on yhä vaikeampi hallita tai oh-
jata. Lopulta taloussysteemille 
käy kuin liiaksi turvonneelle ko-

hokkaalle, ja se läsähtää pannuun. 
Näin on käynyt ennenkin. Suurin 
osa historian suurista imperiu-
meista on romahtanut noudatta-
en tätä systeemiteoreettista kaa-
vaa. Tämä on järjestelmien raken-
tajille tuttu teoria.

Kuvitelkaapa: Pahimmassa ta-
pauksessa, siis pahimmassa tapa-
uksessa  amerikkalaisten kannal-
ta, edessä on USA:n kohdalla vas-
taava romahdus kuin mitä Neu-
vostoliitto koki! Tämä voi kuu-
lostaa   mielikuvitukselliselta, ja 
kuulen jo virtuaalikorvillani mi-
ten ekonomit naureskelevat alle-
kirjoittaneelle tätä tekstiä lukies-
saan, mutta nämä arviot eivät ole-
kaan minun, vaan vakavasti otet-
tavien asiantuntijoiden suusta.

Odotan mielenkiinnolla ja nis-
kakarvat pystyssä ensi talvea. Sit-
tenpähän näemme, mitä tuleman 
pitää. En tosin itse odota ihan yh-
tä synkkää tulevaisuutta kuin pro-
fessori Deffeyes. Amerikan talous 
voi hörpätä keulasta niin paljon 

Politiikan rappio
Vaalirahoituksesta nousi me-
teli, kun kansanedustaja Kal-
li tuli möläyttäneeksi, ettei la-
kia tarvitse noudattaa, kun sii-
tä ei rangaista. Itsehän ovat la-
kinsa säätäneet. Jo kahdeksan 
vuotta on eletty kyseisen lain 
puitteissa ja nyt vasta herä-
tään. Kysymys kuuluu: mikä se 
sellainen laki on, jota päättä-
jät eivät noudata? Monet vaa-
lit on käyty ja rahaa virrannut 

tietyille henkilöille. Ilmaista rahaa on vain hiirenloukussa!
Rikkaat ja tunnetut poliitikot ovat saaneet runsaasti muka 

vastikkeetonta rahaa, ilman että tarvitsisi mitenkään muistaa 
ns. lahjoittajaa. Höpö höpö! Aivan sama, vaikka uskotaan jou-
lupukkiin. Isoja lahjoja tulee, luottamus menee.

Systeemi on läpimätä. Mikä sitten on korruptiota ja lahjontaa 
jos ei tämä: Teollisuus ja kauppa, liikemaailman kummisedät syy-
tävät rahaa pilvin pimein joillekin vaaliehdokkaille! Eikä koira 
perään hauku… Mistä ja miten rahaa tulee ja menee? Yleensä 
meillä kansalaisilla täytyy olla tilit selvillä jokaista euroa myö-
ten. Eivätkö jotkut päättäjät ole muka tienneet, mistä kymme-
net tuhannet eurot posahtivat vaalikassaan! Jos Kalli palauttaa 
saamansa rahat, palauttakoot muutkin sen mukaan, miten oma-
tunto kolkuttaa.

Raha ja julkisuus ratkaisee… Niitä siis rahoitetaan, joilla jo en-
nestään on ylenmäärin. Kaikissa vaaleissa ne ehdokkaat – suu-
rin osa – jotka eivät ole varakkaita, käyvät kampanjoita omil-
la rahoillaan. Sitä nimitetään oikeusvaltioksi ja demokratiaksi. 
Tähän on tultu.

Mutta sanotaanhan jo Isossa Kirjassa, että niille joilla paljon 
on, annetaan lisää… Raha lisää valtaa.

Eikö mikään riitä? Kansalaisilta kerätään puoluetukiin mil-
joonia euroja! Jotkut puolueet ja poliitikot ovat sentään yrittä-
neet noudattaa oikeutta ja kohtuutta. Kansa päättää tulevissa 
vaaleissa muutoksen suunnan. Hyvät ihmiset! Tehdään äänes-
tys-vallan-kumous!

Pauli Artturi Luttinen
Kirjailija, fi losofi , vaaliehdokas
Vantaa

Kolumnisti

vettä, että voi upota, ja varmaan 
moni Euroopassakin tulisi kärsi-
mään, mutta yleisesti ottaen olen 
sitä mieltä, että USA ja Itä-Aasia 
kärsivät tulevasta lamasta kovem-
min kuin Eurooppa.

Merkille pantavaa on, että kos-
ka Euroopassa maksetaan bensas-
ta tuplasti jenkkeihin nähden, niin 
euroissa mitattuna kahden euron 
litrahinta USA:ssa tarkoittaa yli 
neljän euron litrahintaa Euroopas-
sa, ja jopa yli kuuden euron hin-
taa täällä Suomessa. Viimeistään 
tällaisen hinnannousun uhatessa 
valtion pitäisi nöyrtyä alentamaan 
polttoaineveroa.

Lähde: http://www.
princeton.edu/hubbert/
current-events.html

Veli-Pekka Kortelainen
puheenjohtaja
Oulun Seudun 
Perussuomalaiset ry.

Hallituksen esitys yritysten pe-
rintöverotuksen huojentamisesta 
kannustaa sukupolvenvaihdok-
siin ja jatkamaan yritystoimintaa 
yrityksissä, joissa perijä pääsee 
huojennuksen piiriin. Perintöve-
ro-huojennuksen ansiosta yritys 
voi käyttää resurssejaan verotuk-
sen sijaan investointeihin, työllis-
tämiseen ja yrityksen kehittämi-
seen. Myös taseet pidetään kiinni 
eli yritysvarallisuutta ei jaeta tuo-
tannolliseen ja yksityisvarallisuu-
teen. Tämä on plussaa.

Miinuksen puolelle mennään, 
kun järjestelmän ehtoja kiriste-
tään, eikä huojennuksen saajien 
piiriä ole haluttu laajentaa. Jotta 
perintöverohuojennuksen piiriin 
pääsee, tulee henkilön periä yhte-
nä saantona vähintään 10 prosent-
tia yrityksestä. Sen lisäksi henki-

Toimitusjohtaja Anders Blom hallituksen esityksestä:

Merkittävä osa perheyrityksistä jää 
perintöverouudistuksen ulkopuolelle

lön on joko työskenneltävä yri-
tyksessä johtavassa asemassa tai 
oltava sen hallinnossa. 

Hallituksen esityksen myötä 
huojennuksen kohteena olevan 
omaisuuden luovutusvoittojen 
verotus kiristyy. Jos perijä myy 
saamansa osakkeet viiden vuo-
den kuluessa, hän joutuu suorit-
tamaan maksuun panematta jä-
tetyn veron 20 prosentilla ko-
rotettuna. Hallituksen esitys li-
sää eriarvoisuutta suvun sisäl-
lä: samassa yrityksessä, samassa 
perheessä, samoista osakkeis-
ta maksetaan eri määrä veroa. 
Huojentamattomasta yritysva-
rallisuudesta vero joudutaan 
maksamaan välittömästi, kun 
taas huojennetusta varallisuu-
desta saa hakemuksesta mak-
suajan.

Hallituksen esitys jättääkin ulko-
puolelle merkittävän osan laajasti 
omistettuja yrityksiä, joiden työl-
listävä merkitys on suuri.  Toisen ja 
kolmannen polven vanhoissa per-
heyrityksissä omistus on usein ha-
jaantunut suvun kasvaessa. Yritys-
ten omistajina jatkavien, jotka eivät 
pääse huojennuksen piiriin, verotus 
tulee olemaan lähes viisinkertai-
nen suhteessa niihin, jotka pääse-
vät huojennuksen piiriin. Hallituk-
sen hyvä tarkoitus ei kohdistu yri-
tysryhmään, joka on useilla toimi-
aloilla ja alueilla talouden veturi. 

Tämä tekee näiden perheyri-
tysten myymisen houkuttelevam-
maksi kuin jatkamisen ja se on 
uhka suomalaiselle omistajuudel-
le. Voimme myös hävitä kilpailun 
hyvistä omistajista Suomessa. 
 Lähde: Perheyritysten liitto

Lähde Lappiin -
Huvi ja Hyöty!

Jospa lukujakunnasta löytyisi urhoollisia 
retkeläisiä, niin lähtisimme Tampereen 

Rautatieasemalta pikkubussilla ottamaan 
vauhtia kunnallisvaaleihin Kilpisjärven kolmen 

valtakunnan rajapyykin takamaastosta, 
pienellä vaelluksella ja samalla ”kylväisimme 

Perussuomalainen lehteä pitkin matkaa!”

Lähteä voisimme 15.07.2008 klo 08:00
ja viikossa ehtisimme nähdä Suomen suvea ja 

kenties hillaakin löytyisi.
Omakustannushintaisesti matkan ja 

majoituksen osalta pääsemme alle 200Euron 
ja ruokailut voi pitkälti itse laittaa, 

joten harvoin on mahdollista näin käydä 
Kilpisjärvellä saakka.

Asiasta kiinnostuneet soitelkaa ensi tilassa 

Paavolle puh. 0400 914452
ja tehdään puolueellekin hyvä PR-matka!

Ehdokkaita kunnallisvaaleissa 
voivat asettaa
1)  puoluerekisterissä olevat  

 puolueet sekä
2)  äänioikeutettujen perus-
  tamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa kunnas-
sa enintään valittavien valtuutet-
tujen puolitoistakertaisen mää-
rä ehdokkaita. Jos kunnassa va-

Kunnallisvaalit 2008

litaan esimerkiksi 27 valtuutettua, 
puolueella voi olla enintään 40 eh-
dokasta. Puolueet voivat muodos-
taa keskenään vaaliliittoja. Vaali-
liiton muodostaneiden puolueiden 
ehdokkaiden yhteismäärä saa kui-
tenkin olla enintään sama kuin yk-
sittäisen puolueen ehdokkaiden 
enimmäismäärä.
Valitsijayhdistyksen yhden ehdok-
kaan asettamiseksi voi perustaa vä-

hintään 10 asianomaisessa kun-
nassa äänioikeutettua henkilöä. 
Oikeusministeriön asetuksella 
(vuoden 2004 kunnallisvaaleissa 
asetus 432/2004) määrätyissä pie-
nimmissä kunnissa valitsijayhdis-
tyksen voi kuitenkin perustaa vä-
hintään kolme äänioikeutettua. 
Valitsijayhdistykset voivat muo-
dostaa yhteislistoja, joissa kussa-
kin voi olla enintään valittavien 
valtuutettujen puolitoistakertai-
nen määrä ehdokkaita.

Ketkä voivat asettaa ehdokkaita?
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Kirjalliset kysymykset

Metsästysaikojen 
alkamisajankohdan 

muuttaminen 
Metsästys on Suomessa erittäin suosittu harrastus, sillä 
noin 300 000 suomalaista metsästää aktiivisesti. Tämä te-
kee Suomesta Euroopan suurimman metsästäjäkansan vä-
kilukuun suhteutettuna.

Metsästyskausien alku syksyisin näkyy monilla työpai-
koilla lomanpyyntöjen kasvuna. Monet työnantajat ym-
märtävät harrastuksen tärkeyden ja myöntävät lomia. Lo-
mat eivät kuitenkaan ole täysin ongelmattomia työnanta-
jan kannalta, sillä esimerkiksi metsäkanalintujen pyynti al-
kaa tiettynä päivämääränä riippumatta siitä, onko kyseessä 
viikonloppu vai arkipäivä. Tämä johtaa helposti tilantee-
seen, jossa monet työntekijät osallistuvat jahtiin nimen-
omaan sen alkamispäivänä ja joutuvat tämän vuoksi ole-
maan poissa työstä keskellä normaalia työviikkoa.

Onko mahdollista muuttaa kaikkien metsästettävien 
riistalajien metsästysajat alkamaan kiinteästi aina tietty-
nä lauantaina, kuten esimerkiksi hirvenmetsästyksessä on 
toimittu?
Helsingissä 12.6.2008
Pentti Oinonen /ps 
Erkki Pulliainen /vihr

 

sia etsittäessä jouduttu turvautumaan ns. reppulääkä-
reiden hankkimiseen hammaslääkäreitä välittävien fir-
mojen kautta. Näin hankittavat hammaslääkärit tulevat 
kunnille korkeiden palkkakustannusten vuoksi verrat-
tain kalliiksi. Usein on myös niin, että välitysfirmojen 
kautta sijaisiksi saatavat hammaslääkärit ovat vasta val-
mistumassa eli ovat opintojaan vielä viimeisteleviä hen-
kilöitä.

Kun yhä useammin joihinkin kuntiin saadaan hammas-
lääkäreitä hankituksi vain näiden välitysfirmojen kaut-
ta, jolloin myös merkittävä osa kuntien kuluista jää vä-
litysfirmoille ja terveyskeskuksissa valmistuvat lääkä-
rit myös orientoituvat tulevaan työelämäänsä, niin val-
tiovallan tulisi etsiä keinoja, joilla valtion kustantaman 
koulutuksen saaneita hammaslääkäreitä saataisiin pal-
kattua suoraan kuntiin ilman välitysfirmojen aiheutta-
mia lisäkustannuksia. Nykytilanteessa valtion kustanta-
man koulutuksen hyöty “harjoitteluvaihetta” suorittavi-
en hammaslääkäreiden kohdalla jää osittain välitysfir-
moille, ja tämän joutuvat kustantamaan kunnat. Ham-
maslääkärienkin koulutuksen rahoittajana valtiovallan 
tulee löytää keinot, joilla kunnille voidaan saada palka-
tuksi riittävästi hammaslääkäreitä kohtuullisin kustan-
nuksin, jotta ne voivat hoitaa kuntalaisten terveyttä kos-
kevat velvoitteensa.

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että valtion kus-
tantaman hammaslääkärikoulutuksen saaneita hammas-
lääkäreitä voidaan saada töihin kuntien terveyskeskuk-
siin ilman, että esimerkiksi vasta valmistumassa olevia 
hammaslääkäreitä joudutaan palkkaamaan sijaisiksi vä-
litysfirmojen kautta, jolloin kustannukset kunnille nou-
sevat merkittävästi?

Helsingissä 16.6.2008
Raimo Vistbacka /ps

Arhinmäki Paavo/vas
Hoskonen Hannu/kesk
Kangas Matti/vas
Kankaanniemi Toimi/kd
Kauppila Matti/vas
Koskinen Marjaana/sd
Kuoppa Mikko/vas
Kärkkäinen Kari/kd
Laakso Jaakko/vas

Nämä kansanedustajat äänestivät Lissabonin sopimusta vastaan

Lahtela Esa/sd
Lapintie Annika/vas
Mustajärvi Markus/vas
Oinonen Pentti/ps
Puhjo Veijo/vas
Rauhala Leena/kd
Ruohonen-Lerner Pirkko/ps
Rönni Tero/sd
Soini Timo/ps

Tallqvist Tarja/kd
Tennilä Esko-Juhani/vas
Tiusanen Pentti/vas
Uusipaavalniemi Markku/kesk
Valpas Unto/vas
Vilkuna Pekka/kesk
Virtanen Pertti/ps
Vistbacka Raimo/ps
Yrttiaho Jyrki/vas

Jaa-ääniä annettiin 151, ei-ääniä 
27 ja poissa äänestyksestä oli 21 

kansanedustajaa. Hallituksen esitys 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja 
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 

muuttamisesta tehdyn Lissabonin 
sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi 
sen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta 

hyväksyttiin selvin äänin.

Sotaorpotunnuksen saaminen 
sotaorpojen käyttöön 

Toisen maailmansodan aikana noin 55 000 suomalaista las-
ta jäi sotaorvoksi eli menetti joko toisen tai molemmat van-
hempansa. Lasten keski-ikä on nykyisin lähes 70 vuotta, ja 
jo vuosia sotaorpojen yhdistykset ovat esittäneet valtiolle, 
että myös sotaorvoille annettaisiin erityinen tunnus vete-
raanien tapaan, eli tässä tapauksessa sotaorpotunnus. Tun-
nuksen avulla sotaorvoilla olisi oikeus käyttää julkisia kul-
kuneuvoja alennettuun hintaan sekä saada muita tarpeelli-
siksi kokemiaan palveluita, kuten kuntoutusta.

Suomen sotaorvot tekivät viime syksynä vierailun edus-
kuntaan ja tapasivat peruspalveluministeri Risikon. Sota-
orpojen 25:tä yhdistystä edustavat delegaatit toistivat Risi-
kolle toiveensa saada sotaorpotunnus. Saamani tiedon mu-
kaan tällöin ministeri Risikko lupasi, että pian perustettai-
siin toimikunta pohtimaan sotaorpotunnuksen käyttöön-
oton edellyttämiä toimenpiteitä.

Mikä on tällä hetkellä tilanne sotaorpotunnuksen suh-
teen: onko hallitus ryhtynyt taikka ryhtymässä toimiin esi-
merkiksi perusteluissa mainitun sotaorpotunnustoimikun-
nan perustamiseksi?
Helsingissä 4.6.2008
Pentti Oinonen /ps 

Hammaslääkäreiden 
sijoittuminen 

terveyskeskuksiin
Monissa kunnissa on ollut vaikeuksia saada terveyskes-
kuksiin hammaslääkäreitä. Tällöin on usein esim. sijai-

Suomen eduskunta hyväksyi
valitettavasti Lissabonin sopimuksen selvin äänin

Eduskunnan edessä oli mielenilmaisu sopimuksen hylkäämisen puolesta.

Pertti Virtanen tutkii 
papereitaan äänestyk-
sen jälkeen.

Anttila Sirkka-Liisa/kesk
Autio Risto/kesk
Forsius Merikukka/kok
Gustafsson Jukka/sd
Haapoja Susanna/kesk
Holmlund Anne/kok
Huovinen Susanna/sd
Hurskainen Sinikka/sd
Hyssälä Liisa/kesk
Kasvi Jyrki/vihr
Kiljunen Kimmo/sd

Nämä kansanedustajat olivat äänestyksestä poissa

Kumpula-Natri Miapetra/sd
Kääriäinen Seppo/kesk
Larikka Jari/kok
Lehti Eero/kok
Pekkarinen Mauri/kesk
Rehula Juha/kesk
Sihto Paula/kesk
Taiveaho Satu/sd
Vanhanen Matti/kesk
Viljanen Ilkka/kok

Kuvat: Harri Lindell
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Olin viime talvena kuuntelemas-
sa Lahden Sibeliustalolla sinfo-
niakonserttia. Eri soitinten ää-
net, eri sävelet yhdistyivät kau-
niiksi kokonaisuudeksi. Jokai-
nen soittaja hallitsi oman in-
strumenttinsa, antoi parhaansa 
ja katsoi kapellimestariin, joka 
johti koko suurta joukkoa eläy-
tyen itsekin täysin musiikkiin. 
Se oli taiteellista ja puhuttele-
vaa. Selvä järjestys, jossa jokai-
nen tiesi paikkansa, odotti vuo-
roaan, soitti yhteen, keskittyi, 
teki oman osansa… Oli yksilö - 
mutta myös osa kokonaisuutta.

Jumala alkoi puhua siinä seu-
ratessani konserttia, että niin 
meidänkin tulisi toimia seura-
kunnassa. Jokaisen tulisi käyt-
tää omaa, Jumalan antamaa 
lahjaansa; instrumenttiaan. Ju-
malalta saatu armolahja on 
kuin soitin. Se soi puhtaasti vain 
riittävän harjoittelun jälkeen. Ja 
jokaisen tulisi oppia soittamaan 
vuorollaan. Katseen pitäisi olla 
Kristuksessa, “kapellimestaris-
sa”. Johtajassa joka johtaa koko 
seurakuntaa. Ja nuoteissa, Raa-
matussa, jota ilman soitamme 
nuotin vierestä. 

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

Timo Soini:
Maaseudun 

perusväestön 
lyöminen lopetettava

- Hallitus on budjettiriihessään ja 
budjettineuvotteluissaan luopu-
nut kaupunkiväestön sosiaali- ja 
työllisyystukien leikkauksista.
- Nyt hallitus on sen sijaan pahasti 
rokottamassa maaseutuväestöä ja 
heille kuuluvaa maaseudun kan-
sallista tukea, totesi Perussuoma-
laisten puheenjohtaja Timo Soini 
Vehmersalmella Asutus- ja Maa-

tilaliitto ry:n järjestämässä keskustelutilaisuudessa 7.8.1998.

Kansa luottaa vain Perussuomalaisiin
Ryhmän rakenne

Puolueella on vain yksi kansanedustaja, varatuomari Raimo Vistbacka 
Alajärveltä valittuna Vaasan vaalipiiristä. Hän toimii luonnollisesti ryh-
män puheenjohtajana. Vistbacka on eduskunnassa Liikennevaliokunnan 
jäsen, Suuren valiokunnan eli Eurooppavaliokunnan varajäsen sekä sen 
työvaliokunnan jäsen ja Lakivaliokunnan varajäsen. Eduskuntaryhmän 
ryhmäsihteerinä on toiminut Kari J. Bärlund koko kertomuskauden ajan. 
Timo Soini on toiminut ryhmässä eduskuntasihteerinä 1.4.1998 alkaen hoi-
taen samalla kansanedustaja Vistbackan avustajan tehtäviä.

Auli Kangasmäestä Perussuomalaiset 
Naiset ry:n uusi puheenjohtaja

Naisjärjestön hallituksen jäsenenä useaan eri otteeseen toiminut Auli Kan-
gasmäki valittiin järjestön puheenjohtajaksi Mikkelissä 1.8.1998.
Kangasmäki kertoo keskittyvänsä tulevana puheenjohtajakautenaan mm. 
naisten kokoustekniikan kehittämiseen, sääntöjen ja menettelytapojen pa-
rempaan hallitsemiseen sekä jäsenistön kartoittamiseen ja lisäämiseen.

Eduskuntakyselyjä:
Kansanedustajan saa edelleenkin lahjoa

Kansanedustaja Raimo Vistbacka on tiedustellut hallitukselta toimia 
rikoslain muuttamiseksi niin, että myös kansanedustajan lahjonta teh-
dään rangaistavaksi? Hänen mukaansa julkisuuteen on tullut tietoja, 
että erästä kansanedustajaa olisi yritetty rahallista vaalitukikorvausta 
vastaan houkutella tukemaan ydinvoiman lisärakentamista.

Valtuustoaloitteita

Konserttisalissa
Voimme katsella välillä ihaillen 

toisten “soittimia”, sitä kuinka he 
osaavat niitä käyttää ja miten Ju-
mala toimii heidän kauttaan. Kui-
tenkin lahjan oikea käyttäminen on 
vaatinut paljon harjoittelua, ereh-
dyksiäkin - Jumalan edessä viipy-
mistä, virheiden ja epäonnistumis-
tenkin kestämistä. Uskollisuutta ja 
kuuliaisuutta.

Toisten ihailema armolahjoilla 
palveleva uskova on saattanut olla 
monta kertaa omien kipujensa kes-
kellä, omien sisäisten taistelujensa 
tiimellyksessä, eikä sitä ulkopuoli-
nen tiedä ja näe. Hän on saattanut 
ajatella, ettei näin kaunis “soitin” - 
armolahja, voi olla hänelle uskottu. 
Joskus on saattanut tehdä mieli irti-
sanoutua koko asiasta, heittää “soi-
tin” pois tai on tuntunut siltä että 
se on rikkoontunut tai epävireessä. 
Raamattu kuitenkin sanoo, että Ju-
mala ei kutsumistaan kadu, ja että 
Pyhä Henki jakaa lahjat niin kuin 
tahtoo. Vaikka tahtoisit olla “sellon-
soittaja”, voi Jumala antaakin sinul-
le “viulun”. Hän tietää, kuka olet, 
ja mikä on juuri oikea lahja sinulle. 
Hän tietää, että sinusta ei ehkä tu-
le koskaan “huippusellistiä”, mut-
ta hitonmoinen “viulisti” kyllä. Ja 
lahja on palvelemista varten - toi-
sia varten, vaikka myös sinua itse-
äsikin varten. Jumala haluaa roh-
kaista sen käytössä. 

Joskus saatamme käyttää Juma-
lan antamia lahjoja väärin, katso-
matta “kapellimestaria” Jeesus-
ta Kristusta, välittämättä “nuoteis-
ta”, Jumalan Sanasta. Nöyrtymättä 
Jumalan tahdon alle. Silloin ”soit-
timestamme” pääsee riitasointuja, 
ja sooloilemme. Saatamme halu-
ta yleisöä itsellemme, emme kuu-

lijoita Jumalan Sanalle. Emme 
malta odottaa, emme malta riit-
tävästi harjoitella, emme malta 
kuunnella ohjeita, emmekä kes-
tä ottaa vastaan kritiikkiä. Hy-
vä kasvu ja kehittyminen ei ole 
mahdollista ilman rakentavaa 
arvostelua ja toisaalta riittävää 
kannustusta ja rohkaisua. Se pi-
tää myös osata ottaa vastaan.

Jumala tietää meidän inhi-
millisyytemme ja meidän heik-
koutemme. Hän tietää myös ne 
mahdollisuudet, joita Hän voi 
elämäämme antaa jos me vain 
annamme.

 Jumala ei koskaan kävele si-
nun tahtosi yli. Hän haluaa teh-
dä yhteistyötä.  Pyhä Henki on 
sinun soitonopettajasi, joka ha-
luaa opettaa sinua käyttämään 
lahjaasi oikein niin että se soi 
puhtaasti ja palvelee niitä ihmi-
siä, joita Jumala sinun kauttasi 
tahtoo kohdata. Ole valmiina 
omalla paikallasi. 

Jos sinusta tuntuu, että kat-
selet ulkopuolisena seurakun-
nan “orkesteria”, eikä sinulla 
ole soitinta - edes pientä huuli-
harppua, pyydä Jumalaa osoit-
tamaan sinun paikkasi. Älä pel-
kää, että et ole minkään soitti-
men “arvoinen”. Tai että pi-
laat koko seurakuntakonsertin 
omalla ”epävireisellä” soitol-
lasi. 

On uskallettava harjoitella 
ja ottaa vastaan, on uskalletta-
va antaa itselleen anteeksi epä-
onnistumisen jälkeen. Mentävä 
eteenpäin ja luotettava Juma-
lan armoon. Sillä armosta ar-
molahjojen nimikin juontuu, ei 
niitä kukaan ansioistaan käsin 
ole saanut. 

Jumala on valmis harjoittele-
maan sinun kanssasi. Ota vas-
taan se, mitä Hän antaa. Sinua 
tarvitaan myös, seurakunnassa, 
läheistesi keskellä. Siellä missä 
kuljet. 

Anne Kukkonen
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Valtuustoaloite 27.04.2007 

Estellisyys- ja estekäsitteen 
käyttämisperusteiden 
selkeyttäminen

Kunnan viranhaltioiden, työnte-
kijöiden ja luottamushenkilöiden 
estelllisyydestä noudatetaan hal-
lintolain 27-30&:ien ja kuntalain 
52& säännöksiä. Asianomainen 
viranhaltija, työntekijä tai luot-
tamusmies on itse päävastuussa 
esteellisyytensä arvioinnissa. Täs-
tä huolimatta myös esimiesten ja 
toimielinten esittelijöiden tulee 
valvoa etteivät esteelliset osallis-
tu päätöksentekoon. Toimielimi-
en jäsenen esteellisyyden ratkai-
see toimielin itse. Sukulaisuus tai 
siihen rinnastettavat suhteet ovat 
usein esiintyvä esteellisyyden pe-
ruste. Pöytäkirjaan on merkittävä 
henkilön poistuminen esteellise-

nä ja esteellisyyden syy. Esteellinen 
voi olla paikalla asian yleiskeskus-
telussa mutta hänen on poistuttava 
kokoustilasta päätöksenteon ajaksi. 
Näin toimimalla esteellinenkin voi 
ilmaista mielipiteensä asiasta. Toi-
mimalla edellä mainitulla tavalla 
turvataan päätöksenteon laillisuus.

Edustuksellinen demokratia 
edellyttää valituilta luottamusmie-
hiltä vahvaa sitoutumista vastuulli-
sen tehtävän hoitamiseen. Luotta-
mushenkilö on valittu kunnan asuk-
kaiden toimesta tekemään pää-
töksiä joilla pyritään kehittämään 
kuntaa, sen alueen toimintoja sekä 
asukkaiden  elinolosuhteita. Luot-
tamushenkilöiltä edellytetään vas-
tuullisuuden lisäksi tasapuolisuut-
ta, oikeudenmukaisuutta ja luotet-
tavuutta päätöksenteossaan. 

Esteellisyyden eli jääviyden ja 
toisaalta estymisen osalta on il-
mennyt vuosien varrella mininais-

ta tulkintaa eri henkilöiden osalta. 
On tapauksia, jossa jäävitön henki-
lö on tullut leimatuksi jääviksi asi-
assa, jonka osalta tuomioistuin on 
todennut jäävittömyyden – tosin 
jälkeenpäin.  Myös tapauksia, jos-
sa henkilö on ilmoittanut esteelli-
syytensä vaikka todellista lain mu-
kaista jääviyttä ei ole ollut.

Kokouksiin osallistumisen es-
teen osalta on ilmennyt myös kirja-
vaa käytäntöä. On tapauksia, joissa 
henkilö on ilmoittanut esteen mut-
ta todellista estettä osallistumiseen 
ei ole ollut. syy saattaa olla, että ko-
kouksessa päätettävä asia on ollut 
ns. epämiellyttävä kyseiselle luotta-
mushenkilölle. Näin hän on välttä-
nyt vastuun kyseisessä asiassa vaik-
ka hänet kuntalaiset tai toimielimet 
ovat valinneet edustajakseen hoita-
maan ja päättämään kunnan yhtei-
sistä asioista.

Kunnallisten luottamushenkilö-
elinten kokouksiin tulee asennoi-
tua yhtä suurella vastuullisuudella 
ja vakavuudella kuin  työpaikalla-
kin edellytetään lain ja sopimusten 
mukaan asennoiduttavan. Luotta-
muksen säilyttämistä päätöksente-
kojärjestelmän puolueettomuuteen 
pidetään ensiarvoisen tärkeänä.

Kuntalaissa ja hallintolaissa ko-
rostetaan henkilön vastuuta esteel-
lisyyden ilmoittamisessa ja puolu-
eettoman käsittelyn varmistami-
sessa. Lain perustelujen mukaan 
esteellisyyttä koskeva ratkaisu on 
perusteltava ja pöytäkirjaan on 
merkittävä henkilön poistuminen 
esteellisenä ja esteellisyyden syy. 
Pöytäkirjaan on myös todettava ja 
merkittävä syy esteen osalta. Nou-
dattamalla hallintolakia, kuntalakia 
ja hyvin laadittua luottamushenki-
löelinten toimintaohjetta voidaan 
ns. turhat valitukset välttää.

Valtuustoaloite:
Esitämme, että Pertunmaan 
kunta laatii luottamushenki-
löelinten toimintaohjeet jossa 
selkeytetään esteellisyys – ja 
estekäsitteen käyttämisperus-
teita niin, että mm. hallintolain 
28&:n mukainen peruste mer-
kitään pöytäkirjaan.

Pertunmaan 
kunnanvaltuuston jäsenet:

Markku Pöyry, 
Markku Laine

Pertunmaan 
Perussuomalaisten ry:n 
hallituksen jäsenet:
Outi Virtanen, 
Heikki Kousa, Aini Pöyry, 
Jarmo Tonteri
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Tule kunnallisvaaliehdokkaaksemme. 
Katso mihin piiriin paikkakuntasi 

kuuluu ja ota yhteyttä oman piirisi 
Perussuomalaisten johtohenkilöihin. 
Yhdessä voimme vaikuttaa kuntasi 
asioihin. Tässä luettelo kunnista 

vaalipiireittäin.

Tule kunnallisvaaliehdokkaaksi

Vaalipiirin kunnat/kaupungit: Helsinki

Helsingin vaalipiiri

Puheenjohtaja

Arto Välikangas
Merikorttikuja 2 V 621
00960 HELSINKI 
puh. 050-376 9046
arto.valikangas@kolumbus.fi 
www.artovalikangas.net

Piirisihteeri

Tommi Ristola
tommi.ristola@gmail.com

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Askola, Espoo, Hanko, Hyvinkää, Inkoo, 

Järvenpää, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, 
Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, 
Liljendal, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, 

Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pernaja, Pohja, 
Pornainen, Porvoo, Pukkila, Ruotsinpyhtää, 

Sammatti, Sipoo, Siuntio, Tammisaari, Tuusula, 
Vantaa, Vihti

Uudenmaan vaalipiiri

Puheenjohtaja

Pietari Jääskeläinen
Rutarsinpolku 5A
01510 VANTAA
puh. 050-582 9444
pietari.jaaskelainen
@yahoo.com
www.pietarijaaskelainen.fi 

Piirisihteeri

Arja Juvonen
ESPOO
puh. 050-531 1108
arjajuvonen@hotmail.com
www.arjajuvonen.fi 

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Alastaro, Askainen, Aura, Dragsfjärd, Halikko, 
Houtskari, Iniö, Kaarina, Kemiö, Kiikala, Kisko, 

Korppoo, Koski, Kustavi, Kuusjoki, Laitila, 
Lemu, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mellilä, 

Merimasku, Muurla, Mynämäki, Naantali, 
Nauvo, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, 
Perniö, Pertteli, Piikkiö, Pyhäranta, Pöytyä, 

Raisio, Rusko, Rymättylä, Salo, Sauvo, Somero, 
Suomusjärvi, Särkisalo, Taivassalo, Tarvasjoki, 
Turku, Uusikaupunki, Vahto, Vehmaa, Velkua, 

Västanfjärd, Yläne

Varsinais-Suomen vaalipiiri

Puheenjohtaja

Lauri Heikkilä
Sepäntie 14
21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773,
050-514 6764
lauri.heikkila
@marttila.fi 

Piirisihteeri

Iiris Peltomaa
Tuohkannontie 10
27340 REILA
puh. 050-342 5325
iiris.peltomaa
@kolumbus.fi 

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, 

Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, 
Kiikoinen, Kiukainen, Kokemäki, Köyliö, Lappi, 
Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, 

Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä, 
Ulvila, Vampula

Satakunnan vaalipiiri

Puheenjohtaja

Seppo Toriseva
Penunvahe 10
26100 RAUMA 
puh. (02) 822 1250,
050-517 2810
seppo.toriseva
@luukku.com

Piirisihteeri

Anita Koivu
Nybergintie 9
26200 RAUMA
puh. (02) 825 1353,
040-847 4943
ankoivu@saunalahti.fi 

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Artjärvi, Asikkala, Forssa, Hartola, Hattula, 

Hauho, Hausjärvi, Heinola, Hollola, Humppila, 
Hämeenkoski, Hämeenlinna, Janakkala, 

Jokioinen, Kalvola, Kärkölä, Lahti, Lammi, 
Loppi, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Renko, 

Riihimäki, Sysmä, Tammela, Tuulos, Ypäjä

Hämeen vaalipiiri

Puheenjohtaja

Harri Kerijoki
Kaarnatie 6 C
18120 HEINOLA 
puh. 050-547 7101

Piirisihteeri

Merja Muronen
Mäntytie 11
11310 RIIHIMÄKI
puh. 046-8897 415
merja.muronen@elisanet.fi 

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, 

Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Kuru, 
Kylmäkoski, Lempäälä, Mouhijärvi, Mänttä, 

Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, 
Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Urjala, Valkeakoski, 
Vammala, Vesilahti, Vilppula, Virrat, Ylöjärvi, 

Äetsä

Pirkanmaan vaalipiiri

Puheenjohtaja

Reijo Ojennus
Majakkakatu 8
39700 PARKANO 
puh. 0400-984 238
puh/fax (03) 448 0350 
paakari@jippii.fi 

Piirisihteeri

Tapani Yli-Harju
Pähkinämäenkatu 6 D 27
33840 TAMPERE
puh. 050-595 6313
yliharjut@wlanmail.com

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Anjalankoski, Elimäki, Hamina, Iitti, Imatra, 

Jaala, Joutseno, Kotka, Kouvola, Kuusankoski, 
Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, 
Parikkala, Pyhtää, Rautjärvi, Ruokolahti, 

Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Valkeala, 
Virolahti, Ylämaa

Kymen vaalipiiri

Puheenjohtaja

Juho Eerola 
Rastaantie 32
48220 KOTKA
puh. 040-566 7831
juho_eerola
@hotmail.com   

Piirisihteeri

Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22
53650 LAPPEENRANTA
puh. 040-775 1757
lpr.laatusiivous
@co.inet.fi 

Kunnallisvaalien keskeiset 
periaatteet ovat:

• vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset

• vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus

• kunkin äänestäjän on äänestettävä itse

• äänestämisen on tapahduttava  
   vaaliviranomaisen edessä.

Kunnallisvaalit toimitetaan joka 
neljäs vuosi lokakuun neljäntenä 

sunnuntaina.
Seuraavat kunnallisvaalit 
toimitetaan sunnuntaina

26.10.2008.

Kunnallisvaalit 2008
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Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, 

Juva, Kangasniemi, Kerimäki, Mikkeli, 
Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, 

Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, 
Savonlinna, Savonranta, Sulkava

Etelä-Savon vaalipiiri

Puheenjohtaja

Erkki Rakkolainen
Naistenlahdentie 82
57810 SAVONLINNA 
puh. 050-559 4855

Piirisihteeri

Ismo Juottonen
Suksisepäntie 20 A 1
50160 MIKKELI 
puh. 050-405 1944
juottis@suomi24.fi 

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Karttula, Keitele, 
Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, Leppävirta, 
Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Rautalammi, 

Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, 
Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Varpaisjärvi, 

Vesanto, Vieremä

Pohjois-Savon vaalipiiri

Puheenjohtaja

Pentti Oinonen
Juhanilantie 7
73900 RAUTAVAARA 
puh. 040-846 0444
oinonen.pentti
@luukku.com
www.penttioinonen.net

Piirisihteeri

Antti Rantakokko
puh. 050-308 8499
antti.rantakokko
@ps-nuoret.net

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Eno, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kesälahti,
Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, 

Outokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä, 
Tohmajärvi, Valtimo

Pohjois-Karjalan vaalipiiri

Puheenjohtaja

Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 20
80200 JOENSUU
Puh: (013) 137 529,
0400-375 472
osmo.kokko
@kolumbus.fi 

Piirisihteeri /
taloudenhoitaja

Petri Kokko
Kalattomantie 58
83500 OUTOKUMPU 
puh. 050-521 9008
petri@opaasi.fi 

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Alahärmä, Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Halsua, 

Himanka, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, 
Jurva, Kannus, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, 

Kauhava, Kaustinen, Kokkola, Korsnäs, 
Kortesjärvi, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, 

Kuortane, Kurikka, Kälviä, Laihia, Lappajärvi, 
Lapua, Lehtimäki, Lestijärvi, Lohtaja, Luoto, 

Maalahti, Mustasaari, Nurmo, Närpiö, Oravainen, 
Pedersöre, Perho, Pietarsaari, Seinäjoki, Soini, 

Teuva, Toholammi, Töysä, Ullava, Uusikaarlepyy, 
Vaasa, Veteli, Vimpeli, Vähäkyrö, Vöyri-

Maksamaa, Ylihärmä, Ylistaro, Ähtäri

Vaasan vaalipiiri

Puheenjohtaja

Tapio Pihlaja
Honkakuja 13
61800 KAUHAJOKI 
puh. 040-820 0465

Piirisihteeri 

Anneli Manninen
Suviviita 3 A 5
60150 SEINÄJOKI
puh. 040-5312 779
anneli.manninen@netikka.fi 

Etelä-Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa
Puheenjohtaja

Alpo Ylitalo
Trullevintie 17
67300 KOKKOLA
puh. (06) 822 4900,
0500-369 998
fax. (06) 830 1457
alpoylitalo@luukku.com
www.alpoylitalo.com

Piirisihteeri

Jalo Kivelä
Huuskontie 4 b 2
69510 HALSUA
puh. 050-432 5694
jalo.kivela@pp2.inet.fi 

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jyväskylän 

maalaiskunta, Jämsä, Jämsänkoski,
Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, 

Kivijärvi, Konnevesi, Korpilahti, Kuhmoinen, 
Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, 

Petäjävesi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Saarijärvi, 
Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski

Keski-Suomen vaalipiiri

Puheenjohtaja

Marke Tuominen
Ravitie 28
44260 VIHIJÄRVI 
puh. 040-523 1566
marke.tuominen@pp1.inet.fi 

Piirisihteeri

Jorma Uski
Kiljanderinkatu 3 B 8
40600 JYVÄSKYLÄ 
puh. 040-589 2565
jormauski@luukku.com
www.jormauski.net

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, 

Haukipudas, Hyrynsalmi, Ii, Kajaani, Kalajoki, 
Kempele, Kestilä, Kiiminki, Kuhmo, Kuusamo, 

Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, 
Nivala, Oulainen, Oulu, Oulunsalo, Paltamo, 

Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Puolanka, 
Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Rantsila, 
Reisjärvi, Ristijärvi, Sievi, Siikajoki, Sotkamo, 
Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi, 
Vaala, Vihanti, Yli-Ii, Ylikiiminki, Ylivieska

Oulun vaalipiiri

Puheenjohtaja

Ahti Moilanen
Ikäläntie 3
91600 UTAJÄRVI
puh. 040-413 4941
ahti.moilanen
@elisanet.fi 

Piirisihteeri

Paula Juka
Evakkotie 34
91500 MUHOS
puh. 040-539 3670
paulju@luukku.com

Vaalipiirin kunnat/kaupungit:
Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, 
Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, 

Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, 
Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio

Lapin vaalipiiri

Puheenjohtaja

Matti Säärelä
Kuusirinteentie 1 b 12
96100 ROVANIEMI
puh. 040-719 7757
matti-k.saarela@luukku.com

Piirisihteeri

Juha Antinkaapo
Vammantie 43
95355 KOIVU 
puh. 0400-605 382

Kainuu

Puheenjohtaja

Pentti Kettunen
Kirkkoahontie 899
87100 KAJAANI
puh. 044-029 6681
pentti.kettunen
@kotiportti.fi 

Piirisihteeri-
taloudenhoitaja

Jaana 
Sankilampi 
KAJAANI 
puh. 040-513 5038
JaanaS@kajaani.net

www.perussuomalaiset.fi /piirijarjestot
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Vesa-Matti Saarakkala
puheenjohtaja
Perussuomalaiset
Nuoret ryPerussuomalaiset nuoret

kiittävät Irlannin kansaa

Kummallinen Irlanti?
Irlannissa järjestetty kansanäänestys Lissabonin sopimuksesta oli po-
liittiselle eliitille kauhistus. Ennen äänestystä osattiin pelätä miten käy 
ja pelko osoittautui todeksi. Irlannin kansalaiset eivät hyväksy maan-
sa myymistä byrokraattiselle keskusvallalle.

Irlannin kansan ääni on todettu vääräksi. Samalla on julkisesti ihme-
telty, miten yksi pieni kansa voi romuttaa tärkeän sopimuksen. Tämä 
on nostanut esiin demokratiakritiikkiä, jolla käytännössä pyritään siir-
tämään valta pienelle poliittiselle eliitille. Tässä Irlannin kansan mol-
laamisessa sivuutettiin kaikkein tärkein; muiden maiden kansalaiset ei-
vät saaneet äänestää. Miksi?

Irlanti ei ole kaikkein euroskeptisin maa, vaan on EU:n keskiarvon 
yläpuolella. Euroskeptisimmät maat ovat järjestyksessä skeptisimmäs-
tä ylöspäin seuraavat: Iso-Britannia, Ruotsi, Suomi, Ranska, Saksa, Lat-
via, Itävalta ja Alankomaat. Merkittävää on, että näissä maissa alle puo-
let kansalaisista luottaa EU:n instituutioihin. Se on jo niin merkittävää, 
että koko Euroopan Unionin keskiarvo tippuu alle 50 prosentin. Vie-
lä merkittävämmäksi sen tekee se huomio, että skeptisimpien joukos-
sa ovat mahtivaltiot Saksa ja Ranska.

Jos Euroopan Unioniin ei luoteta, niin miten kävisi jos kaikkialla sai-
si äänestää? Kyllä, Lissabonin sopimus kaatuisi lukuisissa jäsenmaissa. 
Tämä on aivan itsestään selvää, ja juuri siksi kansalaiset eivät saakaan 
äänestää. Lissabonin sopimuksella on myös maaginen merkitys, se on 
onnistunut muuttamaan mm. irlantilaisten asennetta lievän positiivi-
sesta negatiiviseen. Tämä maaginen käsi näkyy varmasti muuallakin, ja 
koko sopimusprosessi nostaa skeptisyyttä entisestään. Lissabonin sopi-
mus on siis uhka koko Euroopan Unionin olemassaololle.

Euroopan Unionin eliitti jatkaa yhä sopimuksen ratifiointia. Huo-
limatta siitä, että sopimus on mennyt farssiksi.  Johtoporras jaksaa us-
koa siihen enemmän kuin mihinkään muuhun yhtä yliluonnolliseen. 
He kaivavat kuoppaa itselleen, sillä kun jäsenmaiden kansalaisten luot-
tamus musertuu, niin se on myös menoa. EU ei kestä sellaista. Tähän 
on ollut yksi ratkaisu, vaihdetaan kansalaiset. Tässä tapauksessa täytyy 
puhua absurdista käsitteestä EU-kansalaiset. Laajentuminen on tuo-
nut uusia fanaattisia kannattajia. Nyt tilanne kuitenkin laukeaa käsiin, 
sillä idän fanaattisten kannattajien parissa sikiää vastarinta ja se vasta-
rinta voi olla vähän muuta kuin mihin on totuttu.

Irlantilaisten päätös on historiallinen ja merkittävä. Se osoittaa sen 
totuuden, etteivät kansalaiset hyväksy EU-eliitin kiemurtelua. Rans-
ka ja Alankomaat aloittivat shown alkuperäisen sopimuksen kanssa 
ja Irlanti hyppäsi samaan kelkkaan uuden version myötä. EU:lla on 
vain kaksi tietä, joko rusentua täydellisesti tai muuttaa toimintatapo-
jaan merkittävästi. Kritiikki on siis tuottanut tulosta, työmme ei ole ol-
lut turhaa.
Johannes Nieminen, Perussuomalaiset Nuoret

Tiedote alle 36-vuotiaille 
kunnallisvaaliehdokkaillemme

Oletko ehdolla kunnallisvaaleissa? Haluatko ilmaista nä-
kyvyyttä netissä? Perussuomalaisten Nuorten nettisivulle 
osoitteeseen www.ps-nuoret.net on rakenteilla Kunnallis-
vaalit 2008-sivustokokonaisuus. Nuorisojärjestömme ha-
luaa tukea kaikkia puolueemme nuoria alle 36-vuotiaita 
ehdokkaita tarjoamalla ilmaista mainostilaa lyhyen eh-
dokasesittelyn muodossa.

Toimi näin
Lähetä meille nimesi, ikäsi, valokuvasi (max. 150 pikse-
liä korkea), lyhyt esittely vaaliteemastasi tai iskulausee-
si (tekstin pituus enintään 200 merkkiä), tieto kunnasta 
jossa olet ehdolla ja linkki mahdolliselle kotisivullesi/blo-
giisi sähköpostiosoitteeseen antti.valpas@ps-nuoret.net. 
Voit lähettää kuvasi ja tietosi tarvittaessa myös kirjepos-
tissa osoitteella Antti Valpas, Angervotie 10 B 16, 00320 
Helsinki. Lisäämme aineiston sivullemme muutaman päi-
vän kuluessa niiden saapumisesta.

Perussuomalaiset Nuoret ovat kii-
tollisia Irlannin kansalle, joka on 
kansanäänestystuloksen mukaan 
viimeisenä lukkona estänyt Eu-
roopan unionin muuttamisen liit-
tovaltioksi hylkäämällä EU:n pe-
rustuslain eli ns. Lissabonin sopi-
muksen.

Hävetkää, suomalaisten pää-
töksentekovallan myyjät!

Kiitoksen ansaitsee erityisesti 
Sinn Fein -puolue, jolla oli ratkai-
seva rooli EU:n perustuslain kaa-
tamisessa. Suomessa eduskunta-
puolueista vain Perussuomalaiset 
on yksimielisesti vastustanut EU:
n orjasopimusta. Viimeksi keski-
viikkona kristillisdemokraatit ja 
vasemmistoliitto puolueina liit-
tyivät EU:n henkisiksi orjiksi, kun 
niiden puheenjohtajat äänestivät 
eduskunnassa Suomen kansan or-
juuttavan sopimuksen puolesta.

PerusS-Nuorten mielestä EU:ta 
kumartavat “suomalaiset” poliiti-
kot sekä virkamiehet saisivat hä-
vetä kansalaisiamme halventavaa 

EU on Euroopan suurin turval-
lisuusuhka!

PerusS-Nuoret tunnustavat Eu-
roopan unionin merkityksen his-
toriallisena rauhanprojektina, 
mutta kaikki sellaiset poliittiset 
ratkaisut, joissa tarkoitus yksin 
pyhittää keinot, ovat mielestäm-
me vaarallisia ja suuruudenhul-
luja. Näin on myös EU:n perus-
tuslain kohdalla: ulkoisen turval-
lisuuden ja vapaan liikkuvuuden 
nimissä sekä erilaisia uhkakuvia 
maalailemalla ollaan Euroopas-
ta luomassa kansanvaltojen hau-
tausmaata, jossa yksilön ja yhtei-
söjen ääni ei pääsisi kuulumaan, 
vaan ainoastaan iso raha saneli-
si kaiken.

EU on muuttunut päivä päiväl-
tä vaarallisemmaksi sisäisen tur-
vallisuuden näkökulmasta tarkas-
teltuna, sillä EU vie ihmisten us-
kon kansanvaltaiseen vaikutta-
miseen korostamalla lähinnä ku-
luttajuutta ja suurvaltapönötystä 
kansalaisuuden sijaan. EU itse 

Ensimmäinen isku EU-
uskovaisille kunnallisvaaleissa!
Kaikkien Brysselin valtaa vastus-
tavien suomalaisten on nyt tark-
kaan harkittava, mitä puoluetta 
he äänestävät tulevissa kunnal-
lisvaaleissa. EU-uskossa olevi-
en puolueidemme valta perustuu 
myös niiden saamiin valtuusto-
paikkoihin ja nöyriin valtuutet-
tuihin eri puolilla Suomea. Nyt, 
kun mahdollisuus EU:n hajoami-
seen on tullut, on EU:lle annet-
tava lopulliset armoniskut! Aloi-
tetaan äänestämällä valtuustoi-
hin kansan mielipidettä halveksi-
vien puolueiden tilalle Perussuo-
malaisia!

Mikäli 13.6.2008 jää historiaan 
EU:n hajoamisen käynnistänee-
nä päivänä, tulee siitä varmuu-
della myös yksi Perussuomalais-
ten Nuorten omista juhlapäivis-
tä, jota jälkipolvet tulevat muis-
tamaan suuruudenhulluuden tor-
jumisen päivänä.

Muista ilmoittaa tapahtumista 
aktiivisesti

Näin kunnallisvaalien lähestyessä tapahtumiemme määrä 
lisääntyy. Samalla lisääntyy myös kansalaisten tarve saa-
da tietoa tulevista tapahtumistamme. Siksi onkin ensiar-
voisen tärkeää, että muistatte ilmoittaa tapahtumistanne 
mahdollisimman laajalti, myös internet-sivuilla.
Yksi tehokas tapa tiedottaa tapahtumista on Perussuo-
malaisten Nuorten Tapahtumia -sivulla netissä. Sivu on 
yksi luetuimpia sivujamme. Ilmoittaminen on helppoa: lä-
hetä tapahtuman aika, paikka sekä lyhyt kuvaus ja mah-
dollisen yhteyshenkilön yhteystiedot osoitteeseen kut-
sut@ps-nuoret.net. 

ja vastuutonta käytöstään EU-asi-
oissa. Suomen vastaava äänestys-
tulos olisi myös kielteinen.

Helsingin Sanomien tänä ke-
väänä julkaiseman tutkimusten 
mukaan n. 35 % suomalaisista 
vastustaa koko EU-jäsenyyttä, ja 
kannattajia jäsenyydellä on vain 
niukasti vastustajia enemmän. Sa-
maan aikaan Suomen omaa pe-
rustuslakia ollaan käpälöimäs-
sä EU:n takia: EU aiotaan sisäl-
lyttää kansan turvana toimivaan 
perustuslakiimme ja tasavallan 
presidentin valtaoikeuksia ollaan 
EU:n takia karsimassa!

Demokratia on kansanvaltaa!
EU-koneiston juonikkaasta 

suunnitelmallisuudesta ja ran-
kasta propagandasta huolimatta 
saarivaltiossa pääosa kansalaisista 
luotti omaan itseensä ja kuunteli 
omaa järkeään. Samalla he teki-
vät suuren palveluksen demokra-
tialle, joka on kansanvaltaa, ei yli-
kansallista valtaa tai byrokratia-
valtaa EU:n tapaan.

on Euroopan pahin turvallisuus-
uhka.

EU:ssa kohtuuttomuus on hyve
Suomen EU-jäsenyyden aikana 
on käynyt selväksi, että vain suu-
ri on EU:ssa kyllin hyvää. EU on 
kestämättömän kohtuuttomuu-
den, henkisen alistamisen ja ra-
kenteellisen väkivallan byrokraat-
tinen ilmentymä, joka on nyt saa-
nut täystyrmäyksen ottelun vii-
meisessä erässä.

Koska EU ei kuitenkaan kos-
kaan ottele reilun pelin henges-
sä, on reiluutta tälläkään kertaa 
turha odottaa: EU:n kultaista leh-
mää palvovat tulevat varmasti en-
tistä voimakkaammin hyökkää-
mään pienen ihmisen kimppuun 
direktiiveillään ja propagandal-
laan. Esimakua propagandasta on 
jo saatu, kun mm. Yle arveli sopi-
muksen hylkäämisen johtuvan kai-
kesta muusta kuin sopimuksesta it-
sestään. Se on sama kuin väittäisi 
Irlannin kansan olevan tyhmää.

PS-nuoret tiedottaa

Monikulttuuripäivä 
Turussa

Perussuomalaisten Nuorten val-
takunnallinen monikulttuuripäi-
vä (Moku-päivä) järjestetään Tu-
run kulttuurikeskuksen Harmaas-
sa huoneessa lauantaina 19.7. klo 
12 alkaen. (osoite: Vanha Suurto-
ri 3).
 
Lauantaina ohjelmassa esitelmiä 
monikulttuurisuudesta ja vierai-
lu Turun monikulttuurisimpaan 
kaupunginosaan Varissuolle n. 
klo 18, minkä jälkeen perussuo-
malaista illanviettoa Turun ydin-
keskustassa. Pidämme päivällä 
välillä puolentoista tunnin ruo-
kailutauon. Sunnuntaina kunnal-
lispoliittista koulutusta klo 11 al-
kaen. Lauantain tapahtuma on 
avoin kaikille kiinnostuneille, ei-
kä tapahtumaan tarvitse ilmoit-
tautua. Tervetuloa!
 
Esiintyjinä ja panelisteina toimi-
vat: Maria Lohela (Turku), Teemu 
Lahtinen (Helsinki), Freddy Van 
Wonterghem (Kotka), Jussi Halla-
aho (Helsinki), Ahmed Al Chibib 
(demarinuoret, Turku), Wali Hashi 
(Turku)

Tiedustelut:
pj. Vesa-Matti Saarakkala
vesa-matti.saarakkala@
ps-nuoret.net
puh. 050 919 6079
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Lukiolaisten 
Liitto kannattaa 
kunnallisvaalien 

äänioikeusikärajan 
laskemista

Suomen Lukiolaisten Liitto ilmaisee tukensa Suomen 
ylioppilaskuntien liiton ehdotukselle kunnallisvaalien 
äänestysikärajan laskemisesta 16 vuoteen.

Toimivan demokratian kannalta on äärimmäisen tär-
keää ylläpitää kansalaisten äänestysaktiivisuus myös 
tulevaisuudessa. Sekä Saksassa että Itävallassa ääni-
oikeusikärajan laskeminen nuorten aktivoimiskeino-
na on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

”Väestön ikääntyessä myös äänestäjien keski-ikä 
nousee ja nuorten äänen kuuluminen päätöksenteos-
sa vaikeutuu jatkuvasti. Aktivoimalla nuoret yhteis-
kunnalliseen päätöksentekoon he saavat mahdolli-
suuden vaikuttaa demokratian keinoin asioihin, jotka 
koskevat heitä nykyhetken lisäksi myös tulevaisuudes-
sa”, toteaa Suomen Lukiolaisten Liiton puheenjohta-
ja Niklas Huotari.

Maksuton ja laadukas 
koulutus houkuttelee 

kansainvälisiä opiskelijoita 
Suomeen

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden mielestä suomalais-
ten yliopistojen opiskeluympäristö on toimiva, ja opetuksen 
tasoa pidetään yleisesti hyvänä. Haastavana sen sijaan pide-
tään sosiaalisten suhteiden solmimista suomalaisiin opiskeli-
joihin ja työllistymistä Suomessa tutkintoon valmistumisen 
jälkeen. Nämä tiedot käyvät ilmi Suomen ylioppilaskuntien 
liiton (SYL) julkaisemasta tutkimuksesta “Kansainväliset 
tutkinto-opiskelijat Suomen yliopistoissa”.

Tutkimuksen ovat toteuttaneet tutkija Anna Niemelä ja 
Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus. Tutkimuksen on 
rahoittanut opetusministeriö. Suurin osa aineistosta koot-
tiin verkkokyselyllä, johon osallistui 952 yliopistotutkintoa 
suorittavaa ulkomaalaista opiskelijaa eri puolilta Suomea. 
Aineistoa täydennettiin lisäksi haastatteluilla.

Tuloksista käy ilmi, että suuri osa opiskelijoista oli tullut 
Suomeen opiskelemaan, koska he pitivät suomalaista yli-
opisto-opetusta tasokkaana. Myös mahdollisuus maksutto-
maan koulutukseen oli merkittävä, Suomea suosiva tekijä 
valintaa tehtäessä. Opintoihin oltiin melko tyytyväisiä, jos-
kin englanninkielistä opetustarjontaa ja tiedotusta toivot-
tiin lisää. Kaiken kaikkiaan yliopistolla ja sen ulkopuolel-
la järjestettävien palvelujen tasoon oltiin tyytyväisiä. Haas-
teelliseksi tutkimukseen osallistuneet kokivat tutustumisen 
suomalaisiin: monilla opiskelijoilla olisi halukkuutta saada 
paikallisia ystäviä, mutta sosiaalisten kontaktien luominen 
koetaan vaikeaksi tai ainakin siihen menee aikaa.

Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden keskuudessa on 
runsaasti halukkuutta työskennellä Suomessa valmistumi-
sen jälkeen, mutta töiden saaminen on monille hankalaa. 
Yhtenä keskeisenä tekijänä työllistymisessä on suomen 
kielen hallitseminen. Kieli onkin läpileikkaava teema mil-
tei koko tutkimuksessa; työllistymisen ohella suomen mer-
kitys korostuu erityisesti sosiaalisten kontaktien luomises-
sa. Myös ulkomaalaiset opiskelijat itse pitivät suomen kiel-
tä keskeisenä edellytyksenä yhteiskuntaan integroitumisel-
le, ja monet kaipasivat lisää suomen kursseja yliopistolle.

“Ulkomaalaisten opiskelijoiden kiinnostus Suomessa 
työskentelyyn näyttää näiden tutkimustulosten valossa il-
miselvältä”, SYL:n hallituksen jäsen Tuure Pitkänen sa-
noo.

Mikäli kotimaisten kielten opetukseen ja työharjoitte-
lumahdollisuuksiin panostettaisiin enemmän, paranisivat 
ulkomaalaisten opiskelijoiden työn saannin edellytykset 
merkittävästi.

“Työllistyminen näyttää olevan merkittävä tekijä myös 
sen kannalta, minkälaiseksi sosiaaliseksi ympäristöksi suo-
malainen yhteiskunta koetaan”, tutkija Anna Niemelä to-
teaa.

Huomionarvoista on se, että Afrikan maista kotoisin ole-
vat opiskelijat kokivat suomalaisten asenteet muita ryhmiä 
useammin kielteisiksi ja olivat huomattavasti muita har-
vemmin koulutustaan vastaavassa työssä.

Tuure Pitkänen, hallituksen jäsen, kansainväliset 
asiat 
Eeva Heinonen, kansainvälisten asioiden sihteeri
Anna Niemelä, tutkija

Järjestöt vaativat:
Vanhempien tulojen 
vaikutus itsenäisesti 
asuvien opintotukeen 

poistettava
Yhteensä yli puolta miljoonaa nuorta edustavat järjestöt 
ovat nostaneet esiin epäkohdan, joka on vaivannut lukioi-
den ja ammattioppilaitosten opiskelijoita jo pitkään. Täl-
lä hetkellä vanhempien tulot vaikuttavat opintotuen mää-
rään alle 20-vuotiaalla, vaikka opiskelija ei asuisi enää 
vanhempiensa luona. Nykyinen tilanne aiheuttaa ongel-
mallisia tilanteita kotoaan toiselle paikkakunnalle opis-
kelemaan muuttaneille nuorille.

Ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa opiskelu ei 
ole ilmaista, sillä esimerkiksi oppikirja- ja materiaalihan-
kintoihin sekä ylioppilastutkintomaksuihin menee satoja, 
jopa tuhansia euroja. Ikäluokkien pienentymisen myötä 
oppilaitosten määrä vähenee jatkuvasti, jolloin opiskelu-
paikat ovat kauempana kotoa kuin aiemmin. Niinpä yhä 
useampi toisen asteen opiskelija asuu itsenäisesti.

Järjestöt vaativat, että toisen asteen opiskelijoiden toi-
meentuloa parannetaan poistamalla vanhempien tulojen 
vaikutus itsenäisesti asuvilta alle 20-vuotiailta toisen as-
teen opiskelijoilta ja että eduskunta huomioi sen jo seu-
raavassa valtion budjetissa. Muutoksen kustannukset oli-
sivat noin 20 miljoonaa euroa. Järjestöjen tavoite on myös 
listattuna KELA:n opintotuen tärkeimpiin kehittämistar-
peisiin.

Tilastotietoja toisen asteen opintotuesta

Toisen asteen opintotuen piiriin kuuluu noin 250 000 opis-
kelijaa. Ammatillisessa oppilaitoksessa materiaalihankin-
toihin menee satoja euroja. Lukiokirjoihin menee opiske-
lijalla koko lukioaikana noin 1300 euroa ja ylioppilastut-
kintomaksuihin noin 200 euroa.

Oppilaitosten yhdistyessä opiskelupaikat ovat kauem-
pana kotoa kuin aiemmin ja niinpä yhä useampi toisen 
asteen opiskelija asuu itsenäisesti, esimerkiksi ammattiin 
opiskelevista noin 40 prosenttia.

Opintorahan määrä alle 20–vuotiailla ja lisäksi asumis-
lisän määrä 17–vuotiailla alkaa vähentyä vanhempien yh-
teenlaskettujen vuositulojen ylittäessä 40 800 euroa. Tu-
kea ei saa ollenkaan, jos tulot ylittävät 61 000 euroa. Mi-
käli vanhemmat tienaavat siis yli 1700 € kuukaudessa, on 
opiskelijan opintoraha pienempi kuin enimmäismäärä.

Keskimäärin lukiolaiset saavat kuukaudessa opintora-
haa 82 euroa ja ammattiin opiskelevat 154 euroa. 

Toisen asteen opiskelija voi saada kuukaudessa opin-
torahaa 213,60 euroa. 17–vuotiaiden opintoraha on 84,09 
euroa, jota voidaan alentaa tai korottaa vanhempien tu-
lojen perusteella. Asumiseen opiskelija voi saada asumis-
lisää 80 prosenttia vuokrasta 252 euroon asti. 

Järjestöt vaativat, että toisen asteen opiskelijoiden toi-
meentuloa parannetaan ensi vuoden valtion talousarvi-
ossa. KELA:n arvion mukaan muutos maksaisi noin 20 
miljoonaa euroa.

Järjestöt haastavat 
kuntavaaliehdokkaita 

lasten ja nuorten 
valtuutetuiksi 

“Minä varmistan, että lapset ja nuoret saavat osal-
listua ja vaikuttaa kotikuntansa asioihin ja että hei-
dän mielipiteitään kuunnellaan. Huolehdin, että 
kouluruokailuun on varattu riittävästi määräraho-
ja ja ruokahetkeen koulussa riittävästi aikaa. Var-
mistan, että jokaisella lapsella on mahdollisuus ai-
nakin yhteen harrastukseen.” 

Muun muassa näin lukee kaksitoistakohtaises-
sa lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulussa, 
jonka ovat laatineet lasten ja nuorten hyvinvointia 
edistävät keskeiset järjestöt ja viranomaiset. Toimi-
jat haastavat kuntavaaliehdokkaita lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistäjiksi seuraa-
valla valtuustokaudella. 

Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu löy-
tyy osoitteesta http://www.alli.fi/huoneentaulu. Kun 
kuntavaaliehdokas allekirjoittaa sähköisen huo-
neentaulun, hän sitoutuu lasten ja nuorten valtuu-
tetuksi. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry yl-
läpitää listaa huoneentaulun allekirjoittaneista eh-
dokkaista ja

julkaisee listaustietoja vaalien alla. Ehdokas saa 
huoneentauluun sitouduttuaan myös bannerin omil-
le nettisivuilleen. 

“Lapset ja nuoret ovat kuntalaisia jo tänään. Li-
säksi he ratkaisevat kuntien tulevaisuuden. Lasten 
oikeuden ovat aikuisten velvollisuuksia”, perustel-
laan huoneentaulussa. 

Kuntavaaliehdokkaita lasten ja nuorten hyvin-
voinnin asialle haastavat yhdessä seuraavat järjes-
töt ja viranomaiset: Lapsiasiavaltuutettu, Kirkko-
hallituksen Kasvatus ja nuorisotyö, Lastensuojelun 
keskusliitto ry, Nuori Suomi ry, Suomen Nuorisoyh-
teistyö - Allianssi ry, Terveyden edistämisen keskus 
ry ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta. 

Lamavaroitus: USA:n 
talous romahtamassa

Goldman Sachsin ja Morgan Stanleyn talousanalyytikot 
arvioivat, että raakaöljyn tynnyrihinta saavuttaa 4. hei-
näkuuta mennessä 150 dollarin tason. Syynä tähän ovat 
USA:n kutistuneet öljyvarastot ja öljyn alentunut tuotan-
to. 150 dollarin hintaa pidetään ekonomistien keskuudes-
sa yleisesti kipurajana, jonka jälkeen Yhdysvaltain talous 
suistuisi lamaan. Tämä tarkoittaa, että koko maailmanta-
lous on suistumassa lamaan, vaikka taloustieteilijät kuin-
ka yrittäisivät selittää päinvastaista.

Öljyn hinnannousu yhdessä hirvittäväksi kiihtyvän in-
flaation ja ruoan hintatason nousun kanssa merkitsee glo-
baalin talousahdingon ohella myös massiivisia nälänhätiä 

ja levottomuuksia. On odotettavissa, että myös köyhem-
missä EU-maissa tullaan näkemään ruokamellakoita.

Korkojen nousu on pidentänyt asuntolainojen maksuai-
kaa vuosilla. Pahinta kuitenkin niin kuluttajien kuin yritys-
tenkin kannalta on lyhytaikaisten kulutusluottojen ja yritys-
lainojen korkojen raju nousu. Yritysten kassavirta romahtaa 
kulutuskysynnän tyrehtymisen myötä, ja yrityslainat kaatu-
vat niskaan. Ennustankin, että ensi talvena tulemme näke-
mään massiivisia konkurssiaaltoja ja työttömyyden voima-
kasta nousua maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa.

Haluan varoittaa kaikkia, että laman uhka on todel-
linen, vaikka pankit ja talousasiantuntijat eivät siitä ha-
lua puhua. Oma neuvoni on, että kannattaa maksaa ve-
lat pois jos voi, ja säästää minkä pystyy. 90-luvun lama oli 
pientä tämän tulevan rinnalla. Luvassa on todennäköises-
ti taloudellisesti pahemmat ajat kuin 1930-luvun alussa.
Pekka Kortelainen
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Konkarin mielipiteellä on painoarvoa
Honkajoen Pauli Saarinen ei usko yksinvaltiuteen

- En usko puolueenkaan pii-
ristä ympäri Suomea löytyvän 
montaa, jotka olisivat kauem-

Honkajokelainen Pauli Saarinen on todellinen konkari kunnallispolitiikassa. 
Puolen vuoden päästä miehellä tulee täyteen kahdeksan vaalikautta 

yhtäjaksoisesti Honkajoen kunnanvaltuustossa, mikä lienee pisin aika mitä 
kukaan on Honkajoella yhteen menoon istunut.

paa olleet kunnanvaltuustos-
sa yhtäjaksoisesti, Saarinen ar-
velee.

SMP:n aikoina Saarinen oli 
valtakunnan nuorin läpimenijä 
vuonna 1980. Sen jälkeen hän on-
kin edustanut jollain vaalikaudel-
la lähes kaikki lautakunnat. Tällä 
hetkellä hän toimii valtuustossa 2. 
varapuheenjohtajana, jonka ansi-
osta hän saa osallistua myös kun-
nanhallituksen kokouksiin.

- Mielestäni olen onnistunut 
niissä asioissa, joiden ajamisen 
olen nähnyt tarpeelliseksi ja tär-
keäksi. Minulla on hyvät ja toimi-
vat suhteet niin oikealle, vasem-
malle kuin keskellekin, ja minua 
myös kuunnellaan jos minulla on 
jokin mielipide.

Kunnanvaltuustossa kaikki ha-
luavatkin kuulla konkarivaikut-
tajan mielipiteen, mutta Saari-
nen itse ei halua omalla arvoval-
lallaan jyrätä muiden yli.

- On tietysti joitain asioita, 
joissa täytyy demokratiassa seis-
tä sanojensa takana, mutta yk-
sinvaltiutta en kannata missään 
muodossa. Eikä pienen valtuus-
toryhmän rooli muutenkaan ole 
niin suuri ja näkyvä. Honkajo-
ella Perussuomalaisilla on täl-
lä hetkellä vain kaksi valtuutet-
tua.

Pienen kunnan ongelmia
Honkajoen kunnassa tapetilla 
ovat olleet vuodesta ja vaalikau-
desta toiseen samat asiat: van-
husväestö, kouluasiat ja yrittä-
jyys. Varsinkin takavuosina kunta 
on panostanut hyvin paljon yrit-
täjyyteen, ja se on nielaissut leijo-
nanosan kunnan budjetista.

Honkajoen asukasluku on vali-
tettavasti vähentynyt niin paljon, 
ettei sinne enää saada kuin 17 val-
tuutettua. Asukasluku on tippu-
nut jo alle kahden tuhannen.

- Vaaliteemani seuraavalle vaali-
kaudelle tulee olemaan Honkajo-
en säilyttäminen itsenäisenä kun-
tana Suomen kuntakartalla niin 
pitkään kuin mahdollista. Vielä 
en ole tarpeeksi kasvanut kunta-
liitoksiin, vaikka varmaan jossain 
vaiheessa on taloudellisista syistä 
pakko sillekin tielle lähteä.

Honkajoen suurin ongelma on 
saada kantatie 44 rahoituksen pii-
riin. Vaikka kunnanhallitus jätti 
asian edellisessä lausunnossaan 
vielä lepäämään, Saarinen pyrkii 
edelleen kaikin keinoin saamaan 
kevyen liikenteen väylän todella 
pahaksi liikenteen pullonkaulaksi 
muodostuneelle Ristilän tienhaa-
ran ja Kauhajoen välille, joka sen-
tään halkoo kolmea maakuntaa.

Kiihkeiden neuvottelujen jäl-
keen Honkajoella ei enää ole jäl-
jellä kuin yksi peruskoulu. Seuraa-
vaksi tapetille on tulossa lukioasia: 
jatketaanko niitäkään enää pienis-

sä kunnissa vai joudutaanko myös 
lukiopiirejä yhdistämään?

Suuret asiat eivät päättäjiä 
vaivaa
Saarinen on todella huolestuneena 
seurannut sivusta myös yhteiskun-
nan kehitystä Suomessa. Pää- ja ul-
koministeri sekaantuvat vain pikku-
seikkoihin, mutta suuret kysymykset 
kuten esimerkiksi Kemijärven koh-
talo ei heitä tunnu huolestuttavan.

- Kun polttoaineiden ja elintar-
vikkeiden hinnat ovat nousseet niin 
paljon, on vaikea käsittää miten 
pienituloiset, eläkeläiset ja työttö-
mät yleensä enää tulevat toimeen.

Vaalirahoitussotkujen saama jul-
kisuus ja sitä kautta niiden selvit-
tely voi Saarisen mukaan olla hy-
väkin asia. Itse hän on sitä mieltä, 
että jokaiselle ehdokkaalle pitäisi 
määrätä euromääräinen katto.

- Pienissä kunnissa mennään lä-
pi vain omalla työllä – rahaa ei ole 
käytettävissä.

Saarinen muistelee synkkänä 
katkeraa aikaa SMP:n vararikon 
jälkeen.

- Silloin poliittinen urani oli to-
della koetuksella, ja saattoi olla 
hiuskarvan varassa etten olisi läh-
tenyt jos joku muista puolueista 
olisi käynyt kysymässä. Mutta on-
neksi hyvät ystäväni Timo Soini ja 
Raimo Vistbacka lähtivät uudista-
maan SMP:läistä aatetta Perussuo-
malaisten muodossa. Siitä nostan 
heille hattua.

Mika Männistö
Erikoistoimittaja
PerusSuomalainen

Lama-Suomen uhri
lähti politiikkaan

Pauli Saarinen on Honkajoen valtuustotyönsä ohella myös Perussuomalaisten 
Satakunnan piirijärjestön puheenjohtaja ja kuuluu myös valtakunnalliseen 
puoluevaltuustoon.

Korpi oli haastatteluntekohetkellä 
jo ehtinyt aika pitkälle pohtia vaa-
liteemojaan ja vaalityötään. Muuta-
ma vaalipaneeli oli jo suunnitteilla.

- Metrokysymys on luonnolli-
sesti yksi epäkohta Espoossa. Mi-
tä varten sinne pitää nyt pumpata 
kahdeksansataa miljoonaa euroa 
maan alle? Meidän olisi pitänyt 
aloittaa tuollainen hanke joskus 
60-luvulla jo, kun se olisi tullut 
halvemmaksi – nyt ollaan aivan 
jäljessä muista Pohjoismaista.

Ongelmana Espoossa on myös 
päivähoitokysymys. Vaikka tiedo-
tusvälineet kauniisti muuta väit-
tävätkin, ei kaikille siellä käytän-
nössä kaikille päiväkotipaikkoja 
riitä. Samoin Espoon keskuksen 
uusiminen on ajankohtainen asia. 

Esimerkiksi kaupungintalon hen-
gitysilma on todella kehnoa.

Politiikka tulee 
verenperintönä
Muun muassa köyhien puolesta 
puhunut Korpi tietää kyllä mis-
tä puhuu, sillä hänellä itsellään on 
takanaan kallis nimikirjoitus juuri 
ennen lamaa. Siksi hän lähtikin po-
litiikkaan mukaan vasta näin myö-
häisessä vaiheessa, vaikka asia oli 
kiinnostanut jo 18-vuotiaana.

- Politiikka tulee verenperintö-
nä. Esimerkiksi äitini on ollut ai-
koinaan kova ay-aktiivi. Itse olen 
perheen ensimmäinen perussuo-
malainen, mutta kaikki ovat suh-
tautuneet kovasti myönteisesti, 
Korpi toteaa.

Espoon Perussuomalaisten puheenjohtaja ja 
Uudenmaan piirin 1. varapuheenjohtaja Jarkko 

Korpi liittyi Perussuomalaisiin kesällä 2006 ja lähti 
heti ehdolle eduskuntavaaleihin. Miehen keräämä 
äänisaalis, 271 ääntä, ei nollabudjetilla pelaavalle 

pystymetsästä tulleelle kaverille ole aivan huonosti.

Ammatiltaan Korpi on yrittäjä, 
ja hänellä on oma rakennusfirma 
Espoossa. Yritys työllistää ihmisiä 
tarpeen mukaan tilanteesta riip-
puen, mutta periaatteessa se on 
yhden miehen yritys.

- Politiikka ja yrittäjyys sopivat 
hienosti yhteen.

Jarkko Korpi harrastaa 
politiikan lisäksi muun muassa 
moottoripyöriä.

Korpi harrastaa vanhoja ame-
rikanrautoja ja moottoripyöriä. 
Tällä hetkellä hänellä on tallis-
saan Plymouth STW vuosimal-
lia –67 sekä Motoguzzin ja Tri-
umphin moottoripyörät. Korpi 
on ollut naimisissa pian 12 vuotta 
ja hänellä on kaksi lasta.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell
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Oulussa oli Suomen Yrittäjien 
kunnallisvaalikampanjan aloitus-
tilaisuus. Mennessäni paikalle oli 
Oulun kaupungin valtuustosalissa 
24 osallistujaa eri puolilta Oulun 
lääniä. Tilaisuudessa jaettiin yrit-
täjäjärjestön julkaisua ”Yrittäjyys 
turvaa lähipalvelut. Kuntaohjelma 
2009-2012”. Yrittäjäyhdistys antaa 
tukea jäsenilleen, mutta myös in-
formaatiota muille yrittäjäehdok-
kaille.

Täytyy todeta, että minun mie-
lestäni Perussuomalaiset ovat hy-
vä puolue yrittäjille. Seuratkaa 
kuntienne lehtiä ja menkää mu-
kaan kuuntelemaan yrittäjien tar-
peita. Toinen viesti oli, että uusille 
valtuustoille tulisi järjestää koulu-

Yrittäjät 
kunnallisvaaliehdokkaiksi

Vaili K. Jämsä
Oulun
perus-
suomalaiset

tustilaisuus, jossa yrittäjät saisivat 
esittää näkemyksiään.

Tässä joitain terveisiä ja 
kokemuksia yrittäjiltä:

”Samalla tavalla kuin voi hu-
rahtaa golfiin voi hurahtaa myös 
kunnallispolitiikkaan.”

”Kun neljä vuotta sitten lähdin 
ehdokkaaksi, vaimo säikähti, et-
tä miten tämä vaikuttaa yritys-
toimintaan? Täytyy sanoa, että ei 
mitenkään.”

”Vaikka yksi yrittäjä ei voi teh-
dä päätöksiä, niin asiantuntijana 
voin vaikuttaa päätöksentekoon. 
Kyseenalaistaminen pakottaa vir-
kamiehet perustelemaan.”

”Yrittäjillä on annettavaa kun-
nan hankintatoimessa. Kuntien 
tarjouspyynnöt saattavat olla to-
si asiantuntemattomia. Tässä on 
yrittäjillä annettavaa.”

”Täällä on mukana muutamia 
muitakin nuoria. Muistakaa kuun-
nella meitä.”

”Päätöksentekijänä yrittäjä 
pääsee vaikuttamaan strategioi-
hin. Meilläkin oli liikaa painotet-
tu matkailua ja jouduimme muut-
tamaan 10-vuotisstategiaa merkit-
tävästi.”

”On kunnan etu jos on erilaisia 
yrittäjiä ja eri puolueista mukana 
päätöksenteossa.”

Tuleeko uudesta 
vaalitukilaista 

mitään?
Satoihin tuhansiin euroihin nousevat, lähinnä uusrikkai-
den liikemiesten muodostamien kummisetäyhdistysten 
eduskuntavaalituet kyseenalaistavat monien ministeri-
en ja kansanedustajien uskottavuuden. Taustarahoittajat 
väittävät antaneensa tukea, jotta “Suomessa harjoitet-
taisiin sellaista politiikkaa, joka lisäisi kansakunnan me-
nestystä ja hyvinvointia.” Ainakaan minun hyvinvointi-
ni ei kyllä lisääntyisi vaikka maahan saataisiin jokin uu-
si kauppakeskus taikka jostakin konsernijohtajasta teh-
täisiin vuorineuvos. Vastinetta Sukarin ja Kaikkosen ra-
hoille tuli, kun heidän avustamistaan kansanedustajista 
peräti kahdeksan valittiin ministereiksi. On luonnollista, 
että kummisetien on kannattanut muodostaa yhteinen 
ja siten voimakkaampi ja vaikutusvaltaisempi lobbaus-
organisaatio kuin jakaa rahaa kukin erikseen.

Tilanne on nyt sellainen, että on helppo yhtyä Euroo-
pan entisen oikeusasiamies Jacob Södermanin käsityk-
seen, että näyttää olevan tahoja, jotka ovat sijoittaneet 
rahaa tiettyihin poliitikkoihin, joiden he uskovat pääse-
vän ministereiksi. Se synnyttää epäilyksen, että tavoitel-
laan vaikutusvaltaa epäasialllsin menetelmin. Hän esit-
tää, että vaalirahoitus selvitetään talousrikoksiin pereh-
tyneen poliisin johdolla. 

Nyt on esitetty muun muassa: 
Ehdokkailla tulisi olla vaalibudjettikatto. Ei toimi sil-

lä helpointa on jättää osa menoista kylmästi pois ilmoi-
tuksesta. Yritys estää tämä vaatisi laajaa valvonta- ja ti-
lintarkastusorganisaatiota.

Ja mikäli joku saisi päähänsä omin päin omalla kus-
tannuksellaan mainostaa jotakuta ehdokasta, niin mi-
ten se voitaisiin kieltää?

Ehdotus tukikatosta ei ole realistinen. Onhan help-
po mennä pankkiin ja lähettää 1 000 euroa kymmenel-
lä keksityllä nimellä. Saahan asian hoitaa pankissa ka-
verien puolesta ja mikäli on hyvin varovainen voi jakaa 
maksut vielä useampaan pankkiin. Olen nähnyt miten 
tilaisuudessa on ollut maitotonkka johon tukensa sai 
pudottaa. Mitäs kun sieltä löytyykin yhteensä 11 000 eu-
roa? Tietysti ehdokkaalle on kerrottu “suorituksesta”.

Tulisiko ehdokkaiden tarkistaa, että rahaa tilille lä-
hettänyt henkilö on olemassa ja todella maksaja? Mi-
tä jos tilille ilmestyy  10 000 euron suoritus maksajana 
Reino Rahakas, jota kukaan ei tunne? Asia lienee kai 
sillä selvä, että ehdokas merkitsee tuki-ilmoitukseensa 
maksajaksi sen Reino Rahakkaan?

Ehdotus vaatia vaalituki-ilmoitus jo ennen vaaleja ei 
toimi, sillä tukea saatetaan antaa aivan viime hetkeen 
saakka. Lisäksi “setä” saattaa tulla avuksi kun ehdokas 
vaalien jälkeisessä selvityksessään toteaa ajautuneensa 
vaikeuksiin. Nyt on lisäksi käynyt ilmi, että tukea on an-
nettu jopa seuraavana vuonna!

Pelkkä valittujen kansanedustajien vaalirahoituksen 
avoimuus ei riitä. Puolueiden ja niiden jäsenyhdistysten 
on myös avattava omat rahoituslähteensä. Puolueet ja 
kaikki erilaiset asiaan liittyvät yhdistykset tulisi alistaa 
veroviranomaisten tarkastuksille. 

Tulisi myös kiinnittää huomiota ehdokkaiden harjoit-
tamaan verottomaan liiketoimintaan.

Puoluesihteeri Jarmo Korhonen on kehunut miten 
myytäessä tauluja 300 000 euron arvosta kertyi puh-
dasta tuottoa 150 000 euroa!

Tärkein kysymys olisi kuitenkin miettiä sitä, miten 
kampanjakustannusten räjähdysmäinen nousu saatai-
siin ei vain pysähtymään vaan myös alenemaan. Tieten-
kin on joka tapauksessa selvä, ettei mikään vaalirahoi-
tuslaki pysty estämään todellisten “ammattilaisten” tu-
kisiirtoja.

Väite, että ilman vaalitukea vain rikkailla olisi mah-
dollisuus tulla valituksi on perätön. Sillä tukea saavat 
vain henkilöt, joiden tiedetään tai oletetaan olevan “yh-
teistyöhaluisia”.

Yrjö Saraste
Helsinki

”Herra, sinä tiedät paremmin 
kuin minä itse, että olen tulossa 
vanhaksi ja jonakin päivänä olen 
vanhus. Pidätä minua muuttu-
masta puheliaaksi ja varjele mi-
nua ennen muuta siltä kohtalok-
kaalta luulolta, että minun on sa-
nottava jotain joka ikiseen asiaan 
ja joka tilanteessa.

Vapauta minut hillittömästä 
halusta panna kuntoon kaikkien 
toisten asiat. Tee minusta huoleh-
tivainen, mutta ei äreä; auttavai-
nen, mutta ei määräilevä. On tie-
tysti sääli, etten voi käyttää kaik-
kea laajasta viisauden varastos-
tani, mutta tiedäthän, Herra, et-
tä haluaisin loppuun asti säilyttää 
edes muutamia ystäviä. Varjele 
minut selostamasta loputtomiin 

Vanhenevan naisen rukous
pikku yksityiskohtia – anna mi-
nulle siivet, joilla pääsen asian 
ytimeen.

Pyydän armoa jaksaakseni 
kuunnella toisten tarinoita sai-
rauksistaan. Mutta sinetöi omat 
huuleni, etten kertoisi omista sä-
ryistäni ja kivuistani – ne ovat li-
sääntymään päin ja haluni ker-
tailla niitä näkyy kasvavan vuo-
sien mukana. Auta minua kestä-
mään ne kärsivällisesti.

En rohkene pyytää muistini pa-
ranemista, mutta suo minulle sen 
sijaan lisää nöyryyttä ja vähem-
män itsevarmuutta tilanteissa, jol-
loin oma muistini näyttää kolah-
tavan toisten muistia vastaan.

Opeta minulle se loistava läksy, 
että minäkin saatan joskus ereh-

tyä. Varjele minut kohtuullisen 
herttaisena. En halua olla pyhi-
mys – sellaisten kanssa on joskus 
hankala elää – mutta hapan van-
ha nainen on paholaisen huippu-
luomus. Suo minulle kyky nähdä 
hyviä asioita yllättävissä paikois-
sa ja lahjoja yllättävissä ihmisis-
sä. Ja auta minua, Herra, armos-
sasi kertomaan niistä heille itsel-
leenkin.”

Tuntematon, 1600 luvulta

Kirjoituksen lähetti:
Paula Juka
Muhos

• Majoitusmahdollisuus 30 hengelle (omat liinavaatteet), 

suihkut ja rantasauna.

• Ohjelmaa, puheita ym. Mahdollisuus koskenlaskuun, 

 kalastukseen jne.

• Sunnuntaina 27.7.08 klo 14.00 alkaen POLKUPYÖRÄL-

LÄ HITAUSAJON MM-kilpailut. Sarjat naiset, miehet 

ja lapset alle 15v.

TERVETULOA YLI PUOLUERAJOJEN

Järjestää: Perussuomalaisten Kainuun piiri ry

Järjestötoimintaa

(Järjestötoiminta jatkuu sivulla 20)

Lentua kutsuu

Kaiken Kansan Kesätapaaminen Kuhmon Lentuankoskella, Kosken 
leirikeskuksella la–su 26.–27.7.08. Lauantaina voi saapua klo 18.00 alkaen. 

Alueella on mahdollisuus pysäköidä asuntovaunuja ja -autoja.
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Järjestötoimintaa

Perussuomalaiset 
Haapavedelle

Haapavedelle perustettiin Perussuomalaisten puolueen 
paikallisosasto 5.4.2008  pidetyssä perustavassa koko-
uksessa.  Osaston perustaminen on otettu hyvin myön-
teisesti vastaan ja yhteydenotoista olen havainnut kuin-
ka Perussuomalaisia on odotettu Haapavedelle. 

Perussuomalaiset ovat menestyneet viime eduskun-
tavaaleissa saaden viisi kansanedustajaa eduskuntaan 
ja sitä edeltävissä presidentinvaaleissa  puolueen pu-
heenjohtaja Timo Soini sai yli 100 000 ääntä ollen nel-
jänneksi eniten ääniä saanut ehdokas. Nykyinen edus-
kuntaryhmä on hyvin yhtenäinen ja toimelias.

  Mutta vaikka paikallisosasto on olemassa, niin se ei yk-
sin riitä. Tarvitaan kaiken ikäisiä kannattajia ja aktiivisia 
tavallisia kuntalaisia, miehiä ja naisia jotka lähtevät poliit-
tiseen toimintaan mukaan Perussuomalaisten kautta. Po-
liittiseen toimintaan mukaan lähtevät luonnollisesti ovat 
silloin rakentamassa toiminnan sisältöä ja toimintatapo-
ja siitä, miten osallistutaan ja kuinka nähdään eri asioitten 
tarpeet ja niihin vaikuttaminen.  Tällöin ei tarvitse odottaa 
ja toivoa, että muut tekisivät sen puolestamme, vaan voim-
me itse olla vaikuttamassa niihin epäkohtiin ja puutteisiin 
mitä kaupunki palvelujen tuottajana tarjoaa  eri väestöryh-
mille ja kaupungin toiminnassa katsomme tarpeelliseksi.

Niukkuuden aika
Silloin, kun elettiin jatkuvan kasvun aikaa ja valtion 
avustus oli kohdennettua, oli kysymys siitä kuinka tu-
lot jaettiin. Nyt olemme eläneet 90-luvun laman jälkeen 
niukkuutta ja leikkauksia, eli on ollut etsittävä uusia ja 
uusia säästökohteita joilla kaupungin talous pidetään ta-
sapainossa. Tämä on johtanut siihen, että palveluja on 
karsittu ja toimintoja uudistettu niukkuutta jakaen.  

Poliittinen toimintahan on yhteistyötä eri poliittisten 
järjestöjen kanssa sen mukaan kuinka eri ryhmittymät 
saavat vaaleissa kannatusta. Haapavedellä on totuttu sii-
hen, että Keskustalla on määräävä enemmistö poliitti-
sista päättäjistä kaikissa poliittisissa elimissä. Näen kui-
tenkin, että mikäli olisi useampia samansuuruisia poliit-
tisia ryhmiä, niin asiat tulisivat keskustelluiksi moni-il-
meisemmin ja päätökset olisivat paremmin asukkaitten 
tarpeita palvelevia. Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus 
näkyisi paremmin päätöksenteossa.

Kulunut valtuustokausi on ollut monessa suhteessa vä-
rikäs ja kiistelevä. Uskon, että uudesta valtuustokaudesta 
tulee mahdollisesti maltillisempi ja yhteistyökykyisem-
pi. Tämä luonnollisesti riippuu pitkälti viranhaltijoitten 
ja hallituksen asioitten valmistelusta. Hallituksen tulee 
pitää huoli siitä, että asioitten valmistelu hoidetaan niin 
hyvin, että valtuustolla on kaikki tarpeellinen asiatieto-
us päätöksentekoa varten. Tämä edellyttää, että eri val-
tuustoryhmiä kunnioitetaan tasavertaisina.

Haapaveden Perussuomalaisten toimintaa tehdään tun-
netuksi kaikille haapavetisille, niinpä osasto esittäytyy to-
rilla keskiviikkona 11.6.2008. Toritapahtumassa puolueen 
materiaalia, keskustelua ja muuta oheistoimintaa. Kannat-
taa käydä katsomassa ja tutustumassa. Lopuksi ei kannata 
pistää päätä pensaaseen, vaan osallistua rohkeasti kunnal-
lisvaaliehdokkaaksi Perussuomalaisten kautta.
Jarmo Viinala
PerusS puheenjohtaja
(Väliotsikko toimituksen)

Järvenpäässä järjestettiin viime viikonvaihteessa Perus-
suomalaisten puoluevaltuuskunnan kokous, joka hyväk-
syi muun muassa puolueen ohjelman syksyn kuntavaalei-
hin. Puolueen Etelä-Savon piiri teki kokouksessa aloitteen 
Suomen alueiden palautuksen ottamisesta puolueen oh-
jelmaan.

Aloitteen esitteli kokouksessa Perussuomalaisten Ete-
lä-Savon piirin puheenjohtaja, yrittäjä Erkki Rakkolainen 
Savonlinnasta.

Aloitteessa korostetaan, että viimeisimmän puolueetto-
man mielipidetutkimuksen mukaan 47 prosenttia suoma-
laisista kannattaa Suomen ja Venäjän välisiä Karjalan ja 
muiden Suomen viime sodissa menettämien alueiden pa-
lautusneuvotteluja.

Aloitteessa muistutetaan, että Pariisin vuoden 1947 rau-
hansopimuksen 27. pykälän mukaan omaisuus tulee palaut-
taa sopimuksen perusteella niille omistajille, joiden osalta 
sotatoimet estivät omaisuuden hallussapitoa ja käyttöä. Tä-
mä sopimuksen pykälä on jäänyt toteutumatta. Suomalai-
silta jäi rajan taakse yli 39 900 maatilaa tai tonttia.

Aloitteen mukaan Suomeen palautuvan Karjalan osal-
ta jälleenrakentamiskulut ovat kahdeksan miljardia euroa, 
josta yhteiskunnan osuus on kolme miljardia. Asiantunti-
jalaskelmien mukaan yhteiskunnan sijoitukset palautuvat 
verotuloina ja muina maksuina seitsemässä vuodessa. Yk-
sityisten liikesijoitusten osalta osuudet palautuvat vielä-
kin nopeammin.

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin mukaan jälleen-
rakentaminen työllistää kaikkialla Suomessa noin 200 000 
henkilöä. Vaikutus Venäjän Pietarin alueella on noin 60 
000 henkilön verran.

Palautuvalle alueelle asuville nykyasukkaille voidaan 
maksaa poismuuttorahaa perhekohtaisesti 100-300 euron 
suuruinen summa. Aloitteessa todetaan alueelle jäävän vä-
estön tuovan uutta työvoimaa Suomen elinkeinoelämän 
tarpeisiin. 

Taloudellista hyötyä tulossa molemmille

Käytännön esimerkkeinä Perussuomalaisten Etelä-Savon 
piiri luettelee muutamia kohteita. Niiden mukaan Viipu-
rin eteläpuolelle ja Terijoelle syntyy kauppakeskuksia, joi-
den asiakaskunta muodostuu merkittävästi pietarilaisista 
ja Kannaksen pietarilaisista kesäasukkaista. 

Aloitteen mukaan toinen elinkeinokeskittymä sijoittuu 
Sortavalasta Salmiin kulkevan rajatien varteen Laatokan 
Karjalassa. Tätä kautta osa Aunuksen suunnan ostovoimas-
ta ohjautuu Suomeen ja Venäjä saa hyötyä Aunuksen alu-
een kehittymisen kautta. Tarton rauhan raja kulkee Salmin 
pitäjän Manssilan kylässä. Sen naapurina rajan takana on 
Venäjän Rajakonnun kylä.

Palautuksen jälkeen Suomen metsävaranto kasvaa olen-
naisesti Karjalassa, Sallassa ja Kuusamossa. Venäjän ny-
kyisten pyöreän puun vientitullien aiheuttama puupula lie-
vittyy merkittävästi, toteaa Perussuomalaisten Etelä-Savon 
piiri aloitteessaan.

Alueelle jäävää venäläisten elinkeinotoimintaa puolu-
een Etelä-Savon piiri ei näe palautuksen esteenä. Uuraan 
ja Koiviston öljysatama-alueet voidaan vuokrata niitä nyt 
hallitseville öljy-yhtiöille. Johanneksen puunjalostusteh-
das voidaan säilyttää venäläisomistuksessa tai sen osalta 
voi yrityskaupan kautta syntyä suomalainen tai suomalais-
venäläinen yhtiö.

Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri käsittelee aloittees-
saan myös palautuvan Petsamon merkitystä Suomelle. Lii-
nahamarin kautta Suomi saa jälleen jäättömän, Pohjois-
Atlantille avautuvan sataman. Tätä piiri pitää merkittävä-
nä kasvusysäyksenä Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle ja 
matkailulle.

Väestöllisiä vaikutuksia
 

Palautuksen myötä Laatokasta on saatavissa huomattava 
matkailukohde koko Eurooppaa ajatellen. Euroopan suu-

rimman järven Suomen puoleiset ranta-alueet ja Valamon 
saaristo voidaan hyödyntää luonnonläheisenä matkailu-
kohteena. Matkailuelinkeinon osalta ennakoidaan muun 
muassa kahdeksan suuren matkailuhotellin rakentamis-
ta Käkisalmen ja Sortavalan väliselle Laatokan rannikko-
alueelle.

Väestöllinen vaikutus Suomeen on noin 100 000 - 150 
000 henkilöä. Tämä verran asiantuntijalaskelmissa enna-
koidaan palautuville alueille jäävän väestöä nykyasukkais-
ta. Väestöllinen vaikutus on noin 25 vuotta, jonka kulues-
sa väestön jälkipolvet ovat suomalaistuneet.

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin mielestä suoma-
laissukujen maaomaisuus ja jäljellä olevat kiinteistöt tu-
lee palauttaa alkuperäisille omistajasuvuille, kuten tehtiin 
Porkkalassa ja kuten on tehty Virossa. 

Jälkilaskennan mukaan Suomen siirtoväelleen maksa-
mat korvaukset kattoivat noin 33 prosenttia taloudellis-
ten menetysten arvosta. Näin ollen korvaus kattoi lähin-
nä irtaimiston menetyksiä. Tältä osin maksetut korvauk-
set ja siirtoväen aikanaan työpanoksella hankkimat uudis-
rakennukset eivät Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin 
mielestä muodosta ongelmaa, koska siirtoväen jälkipolvi-
en kautta omistus on vakiintunut yli 60 vuoden pituisessa 
ajassa ja toisaalta osa maatiloista, tonteista ja kiinteistöis-
tä on siirtynyt kaupankäynnin kautta muille kuin evakko-
väestön jälkipolville.

Neuvottelualoite Venäjälle
 
Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri edellyttää aloittees-
saan, että Suomen hallitus käynnistää selvitystyön Suomen 
viime sotien jälkiseurauksena Neuvostoliitolle pakkoluo-
vuttamien alueiden palautuksesta. 

Tämän jälkeen maan hallituksen esitys tulee lähettää val-
tioneuvoston järjestämälle, riittävän kattavalle maakunta-
kierrokselle, jossa kansalaiset saavat sanoa mielipiteensä 
asiaan ja tuoda omia esityksiään siihen. Tarkoitus on, että 
maakuntakierroksen jälkeen Suomen hallitus tuo esityk-
sen eduskunnan käsiteltäväksi. 

Tämän jälkeen asia on valmis esitettäväksi neuvottelu-
aloitteena Venäjälle. Perussuomalaisten Etelä-Savon pii-
rin laskelmien mukaan käsittelyaika Suomessa vie vuo-
den verran. 

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin aloitteesta käytiin 
lähetekeskustelu Perussuomalaisten puoluevaltuuskunnan 
kokouksessa. Se sai taakseen sekä kannattajia että vastus-
tajia. Vastustajien ääntä käytti pontevimmin Tampereen 
suunnalta tullut nuori kokousedustaja, jonka mielipiteet 
edustivat hyvin vanhoillista suuntausta Suomen idänpo-
litiikassa.

Seuraavaksi Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin Suo-
men alueiden palautusaloite etenee Perussuomalaisten 
puoluehallituksen käsittelyyn. Perussuomalaisten seuraa-
va puoluekokous on ensi kesänä.

Etelä-Savon piiri ry

Karjalaan jäi yli 39 000 rekisteröityä suomalaistilaa tai maa-
aluetta. Viljelyn puutteessa osa pelloista on pusikoitunut. Kuvan 
maisema on Heinjoen pitäjän Kopralan kylästä, Teivosen talon 
pihasta, noin 40 kilometriä Viipurista kaakkoon. 
Kuva: Lasse Koskinen, Lahti.

Karjalan palautus Perussuomalaisten 
ohjelmavalmisteluun

Etelä-Savon piiri teki aloitteen asiasta puolueelle

Kunnallisvaalit 2008

Ennakkoäänten laskenta
Kuntien keskusvaalilautakunnat aloittavat 

ennakkoäänten laskennan vaalipäivänä 
sunnuntaina aikaisintaan kello 15 (tai 

erityisestä syystä aikaisemminkin, kuitenkin 
aikaisintaan kello 12). Tällöin ruskeat 

vaalikuoret avataan ja niiden sisällä olevat 
äänestysliput lasketaan. Ennakkoäänet pyritään 

laskemaan niin, että ennakkoäänestyksen 
tulos olisi valmis samana iltana kello 20:een 

mennessä. Tätä ennen keskusvaalilautakunnat 
eivät saa antaa mitään tietoja laskentapaikan 

ulkopuolelle laskennan edistymisestä.
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Uudenmaan 
Perussuomalaiset 

historialliseen voittoon 
kuntavaaleissa

Uudenmaan Perussuomalaiset, kuntavaaliehdokkaat ja 
toiminnasta kiinnostuneet kokoontuivat yhteiseen tapaa-
mis- ja keskustelutilaisuuteen Vantaan Tikkurilassa lauan-
taina 24.5.

Tilaisuus alkoi kello 11 jalkautumalla puheenjohtaja Ti-
mo Soinin johdolla kansan pariin Tikkuraitilla. Kello 12.15 
porukka kokoontui yhteiseen tapaamistilaisuuteen Seura-
kuntayhtymän auditoriossa. Tilaisuuteen osallistui yhteen-
sä 30-40 henkeä.

Kahvien ja pikkulämpimien jälkeen Timo Soini avasi ti-
laisuuden poliittisella tilannekatsauksella muun muassa lo-
kakuun kuntavaaleista. Uudenmaan piirin puheenjohtaja 
Pietari Jääskeläinen kertoi, mitä ovat Historiallisen Vaali-
voiton avaimet Uudellamaalla.

Tilaisuus jatkui runotuokiolla, jossa Pauli Artturi Lutti-
nen esitti runoja teoksestaan Kahleeton virta - Runoja uni-
versumista. Lasse Oz puhui muun muassa kohderyhmistä, 
vaalitaktiikasta ja sanomasta.

Virvoketauon jälkeen Uudenmaan piirin taloudenhoi-
taja Juha Malmi kertoi, miten vaalit voitetaan. Tilaisuu-
den päätti Timo Soini yhteenvedollaan toivottaen joukoil-
le menestystä vaalikentille. Tilaisuus keskusteluineen päät-
tyi kello 16.

Satakunnan 
Perussuomalaiset 

tiedottaa:

Satakunnan Perussuomalaiset tähtää syksyn kunnallisvaa-
leissa saamaan Perussuomalaisten edustuksen kaikkiin Sa-
takunnan kuntiin. Vaalikampanjansa Satakunnan Perus-
suomalaiset aloittavat julkaisemalla omat kotisivunsa, joi-
ta onkin jo odotettu.

Kotisivuilla kerrotaan mm. ehdokasasettelusta, kuten 
myös syksyn kunnallisvaaleihin liittyvistä ajankohtaisista 
asioista. Satakunnan Perussuomalaisten kotisivuilta löytyy 
mm. tietoa siitä keneen voi ottaa yhteyttä jos haluaa Perus-
suomalaisten ehdokkaaksi ensi syksyn vaaleissa.

Muutamia ehdokkaitakin on jo asetettu: 
Raumalla: 

http://www.perussuomalaiset.info/Rauma/
ehdokkaat2008.php

Satakunnan Perussuomalaisten kotisivut löytyvät 
osoitteesta:

http://www.perussuomalaiset.info

Lisätietoja antaa: 
Seppo Toriseva, liikkeenharjoittaja
050-5172810, seppo.toriseva@luukku.com

Mediassa on ollut usein 
esillä asia, joka on vai-
kea aihe kansalaisil-
le ja oikeuslaitoksel-
le. Kyseessä on pedofi-
lia, lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö. Emme 
saa ummistaa silmiäm-
me pedofilialta vaan se 
on kyettävä karsimaan 
yhteiskunnastamme. 
Kannatan valtionsyyt-
täjä Anu Mantilan rei-
pasta kannanottoa asi-
asta. Pedofiliasta mää-
rättävien tuomioiden 
ankaruutta on lisät-
tävä maassamme. Mi-
tä nuorempaan rikos 
kohdistuu, sitä kovem-
mat rangaistukset on 
otettava käyttöön. Ny-
kykäytännöllä pedofili-
an ja raiskauksien tuo-
miot ovat pääsääntöi-
sesti ehdollisia ja sak-
korangaistuksia. Tä-
mä on riittämätöntä, 
kun kyseessä on teko, 
jonka kanssa uhri jou-
tuu elämään loppuelä-
mänsä.

Lasten kohdalla yh-
teiskuntamme ei saa 
hyväksyä tilannetta, 
jossa lapsi totellessaan 
aikuista ja kenties luul-
lessaan toimivansa oi-
kein saa kärsiä loppu-
elämänsä yksin häpe-
ää ja syyllisyyttä, rikol-
lisen päästessä ehdon-
alaisella tai sakoilla eli 
käytännössä tuomiot-
ta. Tämä varmasti osal-

Lasten hyväksikäytön
 rangaistukset ehdottomiksi

Pasi Mäenranta
Rauma
PerusSuomalaiset

taan madaltaa kynnystä uu-
sia rikollinen teko ja tuhota 
jälleen lapsen elämä. Ylei-
seksi käytännöksi tulee saa-
da seksuaalirikoksien tuo-
miot ehdottomiksi. Mitä 
nuorempaan rikos kohdis-
tuu, sitä ankarampi rangais-
tuksen tulee olla, vuosina 
vankeutta.

Mikäli aikuinen henkilö 
näkee seksuaalisuutta pie-
nessä lapsessa tai vauvas-
sa, täytyy tällaisen henki-
lön mielessä olla jotain pa-
hasti vialla. Ihmisten jou-
kossa kulkevat pedofiilit ja 
raiskaajat ovat kuin ladat-
tu ase, joka vaanii harkitus-
ti viatonta uhria johon täh-
täimensä kohdistaisi. Ran-
gaistusten koventaminen ja 
pakkohoitokeinojen käyt-
täminen lähettäisi selkeän 
viestin seksuaalirikollisille, 
että heidän toimintaansa ei 
tulla sietämään.

Perheiden sisällä tapah-
tuvat seksuaaliset hyväksi-
käytöt ovat täysin anteek-
siantamattomia. Lapsi on 
silloin täysin perheen mie-
livallan alla. Lapsen tahto 
tai ymmärrys ei riitä asiaan 
puuttumiseen ja hyväksi-
käyttäjä voi jatkaa toimiaan 
vuosia perhe-nimikkeen si-
sällä. Monesti hyväksikäyt-
täjän puoliso tietää asias-
ta, mutta ei halua tai uskal-
la puuttua asiaan. Tuomioi-
ta jaettaessa tällainen pas-
siivisuus tulisi huomioida 
rangaistuksissa. Sallimal-
la hyväksikäytön tekee it-

sestään yhtä syyllisen kuin 
teon varsinainen tekijä. To-
distajansuojaa tulisi myös 
parantaa, että ilmianto us-
kalletaan tehdä. 

Seksuaalisen hyväksikäy-
tön uhrille tapahtumat jää-
vät ainaiseksi taakaksi. Te-
ot eivät pyyhkiydy pois, ei-
kä edes aika paranna ko-
konaan. Hyväksikäytön 
kauhutarinoita tulee esille 
ajassamme aina vain enem-
män. Se ei varmasti tarkoita 
sitä, että pedofilia olisi uu-
si asia. Ennen yhteiskun-
nassamme oli varmasti vie-
lä vaikeampaa tuoda esille 
tulleensa hyväksikäytetyk-
si, sillä häpeän taakka on ol-
lut suunnaton. On hirvittä-
vää lukea kohtaloista, joissa 
hyväksikäyttöä on saattanut 
kestää jopa kymmeniä vuo-
sia. On pelottavaa ajatella, 
mitä niiden ihmisten päässä 
liikkuu, jotka puolustavat 
pedofiilejä ja raiskaajia.

Ei pidä unohtaa erittäin 
tärkeää seikkaa, kun lapsi 
kasvaa kouluiästä aikuisuu-
teen ja seksuaalisuus alkaa 
kiinnostaa. Tullaan väistä-
mättä rajalle, täysi-ikäisyy-
den ja alaikäisyyden nä-
kymättömälle viivalle. Sil-
loin pitää huomioida, että 
kun 18-vuotias seurustelee 
16-vuotiaan kanssa, ei si-
tä välttämättä voida katsoa 
hyväksikäytöksi. Siinä iässä 
seksuaalisuus on jo samoil-
la aaltopituuksilla, kun ter-
ve järjenkäyttö on mukana 
seurustelussa. 

Jk. Tämän kirjoitukseni 
jälkeen tuli ilmi hirvittävä 
Itävallan tapaus ja Suo-
messa sattuneet törkeät 
tapaukset. Vaadinkin että 
perussuomalaiset  kansan-
edustajat ryhtyvät pon-
nekkaasti ajamaan uutta 
lakiuudistusta, jotta saa-
daan selkeä laki aikaisek-
si  pedofiilien ja raiskaaji-
en pysäyttämiseksi. Nyt ei 
ole varaa hyysätä ja hys-
sytellä vakavalla asialla. 
Tekemättä asialle mitään 
nyt, annamme tavallaan 
väärän signaalin näille 
perversseille. Uuden lain 
pitäisi tuoda julki tekijöi-
den henkilöllisyys, jotta 
sama hyväksikäyttäjä ei 
voisi jatkaa toimintaan-
sa tietosuojalain antamil-
la ”oikeuksilla”. Lain tar-
koituksenahan täytyy olla 
tasapuolinen ja oikeuden-
mukainen  kohtelu, mutta 
sillä ei myöskään saa an-
taa mahdollisuutta jatkaa 
rikollista toimintaa. Askel 
lapsipornografiasta varsi-
naiseen hyväksikäyttöön 
ei varmasti ole kaukana. 
Pelottavinta onkin, että 
jos mitään ei tehdä, joku 
perverssi kopioi Itävallan 
tai Ruotsin Louisen tapa-
uksen ja varmasti näitä 
tyyppejä löytyy Suomes-
takin.  Tehtävä on vaikea, 
mutta ei mahdoton. Suo-
men pitää olla edelläkävi-
jä tässä asiassa, että muut 
maat voivat ottaa mallia 
Suomesta. 

Heinjoella viikonvaihteessa liikkuneet kotiseutu-
matkailijat tapasivat kookkaan karhun jäljet koti-
kylänsä metsässä. Heinjoen pitäjä sijaitsee noin ne-
lisenkymmentä kilometriä Viipurista itään. 

- Jäljet olivat noin viisisataa metriä tieltä Tuok-
kolan kylässä, kertoi jäljen valokuvannut Suomus-
järvellä asuva Veijo Laine. 

Matkailijat tapasivat maastosta myös parin ne-
liön suuruisia laikkuja, joilta sammal oli kaavittu 
rikki. Ne matkailijat tulkitsivat karhujen keväisik-
si temmellyskentiksi. Sen mukaan useita karhuja 
on ollut liikkeellä alueella. 

Paikallisten nykyasukkaiden mukaan Heinjo-
en Kopralan kylässä liikkui karhu jo kevättalvel-
la. Koprala sijaitsee noin 15 kilometrin päässä nyt 
löytyneistä jäljistä. Ainakin yksi karhu on siis to-
dennäköisesti myös talvehtinut alueella.

Hollolassa asuva Terhi Koivisto valokuvasi sa-
malla matkalla jäljen, joka kokonsa ja muotonsa 
mukaan näyttää suden jäljeltä. Tarkemmin asiaa ei 
voinut varmentaa paikan päällä.

Jalkautuminen Tikkuraitille keräsi paikalle pal-
jon uteliasta kansaa. Timo Soini antaa nimmarin 
paitaan.

Karhu liikkeellä Heinjoella
Kotiseutumatkailija kuvasi jäljen

Heinjoen matkalla mukana oli eteläsuomalaisia. 
Heinjoen asukkaat sijoitettiin sodan jälkeen evakkoi-
na lähinnä Vihtiin, Nummelle, Karkkilaan ja Sammat-
tiin. Heinjoen kotiseutujuhla on tänä kesänä 6. heinä-
kuuta Sammatissa. Ennen sotaa Heinjoella asui yli 3000 
suomalaista. Nyt osa kylistä on täysin tyhjinä. Kesäisin 
entisissä suomalaistaloissa asuu jonkin verran Pietaris-
ta tulleita kesäasukkaita.

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

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

Piirien puheenjohtajat:
Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465
Etelä-Savo
Pj Erkki Rakkolainen,
Naistenlahdentie 82, 57810 SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855
Helsinki
Pj Arto Välikangas, Merikorttikuja 2 V621, 00960 HELSINKI
Puh: 050-376 9046, E-mail: arto.valikangas@kolumbus.fi 
Häme
Pj Harri Kerijoki, Kaarnatie 6 C, 181120 HEINOLA
Puh: 050-547 7101
Kainuu 
Pj Pentti Kettunen, kirkkoahontie 899, 87100 Kajaani
Puh: 044-029 6681, E-mail: pentti.kettunen@kotiportti.fi 
Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo, Trullevintie 17, 67300 KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900, 0500-369 998
Keski-Suomi 
Pj Marke Tuominen, Ravitie 28, 44260 VIHIJÄRVI
Puh: 040-092 5187, E-mail: marke.tuominen@pp1.inet.fi  
Kymi 
Pj Juho Eerola, Rastaantie 32, 48220 KOTKA
Puh: 040-566 7831, E-mail: juho_eerola@hotmail.com
Lappi
Matti Säärelä, Kuusirinteentie 1 B 12, 96100 ROVANIEMI
Puh: 040-719 7757, E-mail: matti-k.saarela@luukku.com
Oulu
Pj Ahti Moilanen, Ikäläntie 3, 91600 UTAJÄRVI
Puh: 040-413 4941, E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi 
Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus, Majakkakatu 8, 39700 PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
E-mail: paakari@jippii.fi 
Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko, Vakkosalmenkatu 20, 80200 JOENSUU
Puh.(013)137 529, 0400-375 472,
osmo.kokko@kolumbus.fi 
Pohjois-Savo 
Pj Pentti Oinonen, Juhanilantie 7, 73900 RAUTAVAARA
Puh: 050-512 2472, E-mail: pentti.oinonen@eduskunta.fi 
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Eduskuntavaalien alla kokoomus 
kosiskeli mm. lapsiperheitä sana-
tarkasti näin: 

”Lapsilisät pitää sitoa indek-
siin, jotta niiden todellinen ar-
vo ei heikkene inflaation myö-
tä. Lapsilisän yksinhuoltajakoro-
tus on nostettava 45 euroon kuu-
kaudessa.”

Sanojensa vakuudeksi Katai-
nen ilmoitti asian kokoomuksel-
le kynnyskysymykseksi hallituk-
seen osallistumiselle.

Käytännössä kokoomus toimi 
toisin. Eduskunta vahvisti 21.5. 
toisessa käsittelyssä terveyden-
hoitomaksujen korotuksen ja si-
tomisen indeksiin äänin 105 - 67. 
Kaikki kokoomuksen 41 läsnäol-
lutta edustajaa äänestivät koro-
tusten puolesta. 

Ensimmäisessä vaiheessa - tule-
vana syksynä - korotus on 17 pro-
senttia, hammashoidossa paljon 
sitäkin suurempi. Seuraavat ko-
rotukset tulevat automaattisesti 
kahden vuoden välein. Korotuk-
set ovat hallituksen esitykseen 
lain perusteluiksi merkityn hin-
taindeksin 2002-2006 mukaiset. 
Sama taulukko ilmoittaa samalta 
ajalta kansaneläkkeen muutok-
seksi 5,7 prosenttia ja työeläkkei-
den 8,8 prosenttia. 

Siinähän ne Kataisen eläke-
läisille tarjoamat tasokorotukset 
menivätkin. Energiaverojen ko-
rotukset ovatkin sitten pelkkää 
miinusta.

Myös lapsilisien indeksiin sito-
misesta äänestettiin samassa is-
tunnossa ja hylättiin äänin 125 - 

40. Yksikään kokoomuksen 41 
edustajasta ei puoltanut indek-
siin sitomista.

Eduskuntavaalien alla kokoo-
mus kosiskeli myös naisvaltaisten 
matalapalkka-alojen ja erityisesti 
sairaanhoitajien ääniä ”takaamal-
la” 14.2.2007 puolueen nettisivul-
la sanatarkasti: 

”Mitä enemmän naisvaltaisil-
le koulutetuille aloille makse-
taan yli yleisen korotustason, si-
tä enemmän olemme valmiit nos-
tamaan kuntien saamia valtion-
osuuksia. Esitämme, että valtio 
siis maksaa kunnille sen osuuden 
naisvaltaisten alojen palkankoro-
tuksesta, joka ylittää yleisen ko-
rotustason.”

Käytännössä kokoomus toimi 
siinäkin täysin toisin. 

Siitä ali missä kynnys on korkealla
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 

Ensin syyllistettiin yleistä ta-
soa suurempia korotuksia vaati-
neet sairaanhoitajat ja ryhdyttiin 
pakkotyölailla rajoittamaan hei-
dän oikeuttaan ajaa etuuksiaan 
lakon avulla. 

Sitten ilmeni, että Kataisen joh-
dolla hallitus oli asettanut matala-
palkkatuelle alemman tason kuin 
edellinen eduskunta oli budjetti-
kehyksessä jo luvannut kuoppa-
korotuksiin, ja kuntien valtion-
osuudetkin alenivat.

En voi kuin hämmästyneenä 
ihmetellä, kuinka matalaotsaista 
kokoomuksen vaalipropaganda 
voikaan olla. Ryömiminen kah-
desti puolueen itselleen asetta-
man kynnyksen ali ei muuten ole 
mahdollista.
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Vapaa sana

Laiton YVA-laki on 
uusittava heti

Vanhaherra Aake Järvenpää toi selväksi kirjoituksellaan 
”Villissä lännessä” Iijokiseudussa, kenelle Suomessa kuuluu 
lakien noudattamisen valvonta, siis poliisille. Kiitos Aake.

Iijoen vesistöä suojelee vesilaitosrakentamiselta eri-
tyisesti koskiensuojelulaki, vesilaki, ilmastonsuojelula-
ki ja Suomen perustuslaki, jonka alaisia ovat kaikki ta-
savaltamme lait.

YVA-selvityksen tekemiseen ja Kollajan alueen ih-
misten hätään ovat syyllisiä Kokoomuksen ja Keskus-
tan johtajat ja jotkut kansanedustajat. Pohjolan Voiman 
johto on pahin annettuaan Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskukselle luvan YVA-selvityksen tekoon, vaik-
ka Kollaja-hanketta suunnitellaan vasta ja suunnitel-
mat muuttuvat jatkuvasti.

YVA-lakia pitää korjata siten, että selvitystä aletaan teh-
dä vasta sitten kun kohteesta on valmiina alue- ja rakenne-
kuvat lupahakemusta varten. Tällä virattomalla YVA-selvi-
tyksellä kiusataan ja aiheutetaan alueen ihmisille rahanme-
noa, terveyshaittoja – jopa ennenaikaista kuolemaa, sotke-
taan ilmastoa, vesistöä ja maata sekä häiritään luontoa.

Kunnioittaen pyydän Oulun kihlakunnan poliisilaitos-
ta selvittämään Kollajan altaan ja voimalan lainvastaisen 
teon alullepanijat ja rankaisemaan heitä, rankaisemaan 
Pohjolan Voiman johtoa lainvastaiseen tekoon ryhtymi-
sestä ja kieltämään YVA-selvitysten jatkamisen.

Jaakko Kaukko
Pudasjärvi

Kansalaiset – 
medborgare!

Tasa-arvosta puhutaan enää lähinnä nais-/miesakselilla ja 
oikeudenmukaisuudesta ei ollenkaan. Siksi haastan mei-
dät kaikki, joilla vielä rinnassa sykkii kaipaus parempaan 
ja aivot ajattelevat ja tuntevat tuntehin, taisteluun oikeute-
tun oikeamman puolesta! Tehkäämme sitä kaikessa kans-
sakäymisessä kaikissa yhteisöissä päämääränä jo ensi syk-
syn vaaleissa kääntää laivaa inhimillisempään suuntaan.

Päävälineenä tulee tietysti olla tiedotus eli media. Se-
kin tosin on etäännytetty meistä osaksi ’parempaa’ valta-
koneistoa, jota ennen vaaleja voidellaan tuilla ja vaalira-
hoilla näennäisdemokraattisesti myönnettynä ja jaettu-
na. Siksi edes kuuluviin on ääntä yhä vaikeampi saada.

Pian parikymmentä vuotta kansaa on pehmitetty ja 
höynäytetty lupauksilla paremmasta tulevasta myöntä-
mättä edes kansan kahtiajakoa saatikka sen seurauksia. 
Yhä useammat näyttävät uskovan, että järjettömät rahat 
ahnehtineet tulevat hoidetuiksi nöyrien ja ulkomaalaisten 
toimesta. Yhä epäoikeudenmukaisempana näyttäytyvät 
niin sanottujen suurten puolueiden toimet ja politiikka.

Vain tunteeton robotti voi häpeämättä puolustaa tuhan-
sien markkojen tuntipalkkoja ja satojentuhansien kuukau-
siansioita. Ei niitä voi ansaita eikä halutakaan viisas, yhteis-
kuntavanhurskas, epäitsekäs ihminen. Tietokone voisi tilas-
toista helposti laskea, paljonko tasoittuisi tulonjako, jos yli 
6000 euron ’ansiot’ jaettaisiin vähän ansainneille ja eläkeläi-
sille? Joka tapauksessa valtaan on saatava viisaat. Ei mark-
kinatalouskaan voi tällainen olla, jossa luonto ja eläimetkin 
on alistettu hyvän yhteistyön ja hoitamisen sijasta.

J. Ruokoja

Palveleeko Posti?
Posti on lopettamassa mm. Mölsän toimipistettään 
Lahdessa täysin yksipuolisella päätöksellä kuulematta 
asukkaita tai muita Postin palvelujen käyttäjiä!

Kysynkin, miksi Posti ei noudata hallintolakia, sen 
kuulemispykälää?

Ja ihmettelen, kuinka Posti voi toimia näin törkeäs-
ti omaa mainontaansa vastaan? Posti mainostaa, että 
”Posti palvelee”. Mitä palvelua on postin lopettaminen 
noin 4 800 taloudelta?

Hilkka Salonen
piiritoimikunnan jäsen/Hämeen vaalipiiri
Hämeenlinna

Rikkaiden maiden köyhiltä 
köyhien maiden rikkaille

Eri niin sanotut kansalaisjärjestöt vaativat jatkuvasti 
niin sanottujen kehitysapurahojen korottamista. Oma 
näkemykseni näistä suomalaisen veronmaksajan ra-
hoilla toimivista kansalaisjärjestöistä on se, että ne 
ovat yhtä lähellä kansalaisia kuin niin sanotut kansan-
demokratiat olivat lähellä demokratiaa. En myöskään 
ole onnistunut näkemään yhtäläisyyttä kehitysavun ja 
kehityksen välillä. 

Esimerkiksi Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa 
ry kertoi omilla kotisivuillaan norjalaisesta avustusjär-
jestöstä seuraavaa: ‘Lähes 200 vuotta vanhan norjalai-
sen Norges Vel -järjestön (Det Konglige Selskap for 
Norges Vel) kehitysyhteisyöhankkeet Ugandassa ja 
Keniassa on arvioitu huonosti hallinnoiduiksi, uutisoi 
norjalainen Aftenposten. Järjestöä syytetään siitä, että 
hankkeet on käynnistetty oman edun tavoittelemisek-
si. Ylimitoitetut palkat sekä huono hallinnointi ja suun-
nittelu ovat johtaneet siihen, että kehitysyhteistyön toi-
sena osapuolena olevat köyhät maanviljelijät ovat jou-
tuneet entistä huonompaan asemaan.’

Vuosittain Afrikkaan työnnetyistä miljardeista eu-
roista huolimatta on siellä aina nälänhätä, kuten toinen 
Kepan artikkeli kertoo: ‘Kenian, Tansanian ja Burun-
din johtajat varoittivat vuodenvaihteessa, että kuivuu-
den jäljiltä ruokapula uhkaa alueella miljoonia ihmi-
siä. Myös Etiopia ja Somalia ovat nälänhädän partaal-
la... Tansanian vastavalittu presidentti Jakaya Kikwete 
puolestaan kuvaili maansa ruokatilannetta epävakaaksi 
ja kehotti käyttämään olemassa olevia ruokavarantoja 
viisaasti. Maan hallitus on aiemmin arvioinut, että noin 
600 000 ihmistä tulee tarvitsemaan ruoka-apua marras-
kuun 2005 ja helmikuun 2006 välisenä aikana. Kikwe-
ten mukaan heikot sademäärät saattavat kuitenkin nos-
taa avuntarvitsijoiden määrää, Scotsman kirjoittaa.’

Oma näkemykseni on, että mm. Suomen maksama 
niin sanottu kehitysapu on lähinnä tulonsiirtoa rikkai-
den maiden köyhiltä köyhien maiden rikkaille. Suurim-
mat hyötyjät siitä ovat Afrikan mantereella toimivat 
Mercedes Benz -kauppiaat. Ja jos tätä toimintaa haluaa 
jatkaa tehköön sen omilla rahoillaan, mutta käytetään 
suomalaisten verorahat suomalaisten hyväksi. 

Kim Lindblom
Helsinki

(Otsikko toimituksen)

Kiitos Perussuomalaiset!
Olen ylpeä puolueenne kannatuksen noususta. Seu-
raan sitä täältä ruohonjuuritasolta. Muuta en voi. Ha-
luaisin vaikuttaa, mutta ei ole rahaa. Ei ole varaa läh-
teä kokouksiin ym.

Tästä päästäänkin asiaan. Toimeentulotukea pitää 
korottaa, se junnaa 1800-luvun tasolla. EU:n myötä 
hinnat ovat nousseet mielettömästi.

Seuraan myös ruoan hintatasoa. Nyt nostetaan mai-
totaloustuotteiden hintoja rajusti vedoten Itämeren 
suojeluun. Karjatilat suurenevat, sen myötä tietenkin 
päästöt. Tekosyy.

Vantaanjokeen valuu paskajätettä joka suunnasta, 
veteen jota me käytämme. Minä en keittämättä, koska 
olen nähnyt sen liejun.

Toiseen asiaan. Ennen sanoi Isä Vennamo: ”Rötös-
herrat kuriin!” Minä sanon, että rötösfirmat kuriin!

Elisa uusi ovelalla tavalla laskutusjärjestelmänsä. Asi-
akas maksaa – jos maksaa – laskunsa kahteen kertaan.

Entäs Sampo Pankki? Järjestelmä ei pelaa vieläkään. 
Tanskalaiset kalastaa, viis ne pankeista.

Nyt mediassa jauhetaan ilmoittamatta jääneistä vaali-
rahoituksista. Viikkotolkulla. Todella typerää. Tavallisen 
kansan asioista ei välitetä tippaakaan. Kiitos puolueellen-
ne. Eroatte eduksenne näistä muista huuhaa-puolueista.

Margit Rautanen
Vantaa

” Ei oikeutta maassa saa 
ken itse sit` ei hanki!”

Eläkeläisten, vanhusväestön, seniorikansalaisten - mitä ni-
mikettä halutaankin käyttää - asioista kirjoitellaan jatku-
vasti eri lehtien palstoilla. Kirjoitukset ovat olleet sekä ai-
heellisia että myös tosiasioihin perustuvia. Siis tarpeelli-
sia. Voisi suositella, että eläkeläiset ja tulevatkin eläkeläi-
set lukisivat niitä. Ehkä näistä sitten voisi päätellä sen mil-
tä oma tulevaisuus näyttää.

Eläkkeiden verotus jäi oikaisematta, on erään mielipi-
dekirjoituksen otsikko. Kirjoituksen kärki on suunnattu 
hallituksen ja eduskunnan suuntaan, aivan oikein. Näiden 
päättäjien vallassa on mitä kukin saa, vai tulisiko sanoa, 
mitä ei saa.

Eliitti jatkaa eläkeläisten hämäämistä. Kirjoituksessa 
suorastaan hätkähdyttää vertailu ajanjakson 1996 - 2007 
palkkojen ja toisaalta eläkkeiden kehitykseen. Kun pal-
kat nousivat tarkastelujakson aikana 52 prosenttia mut-
ta eläkkeet vain 22 prosenttia, niin onko oikeudenmukai-
suus toteutunut? Kurjistaminen jatkuu: palkkojen ennus-
tetaan nousevan tänä vuonna 6 prosenttia, mutta työeläk-
keiden korotus jäi 2,4 prosenttiin.

”Eläkeläisten massavoima puolueidenkin vuoksi hajal-
la” on erään kirjoituksen otsikko. Puolueiden katteetto-
mat lupaukset eläkeläisille ennen eduskuntavaaleja ovat 
todellisuutta, johon ei kuitenkaan pitäisi tottua. Eläkeläi-
sillä ei ole omia edustajia eduskunnassa, eikä yksikään val-
tapuolue ole ottanut vastuulleen eläkeläisten asioiden hoi-
tamista.

Eläkeläiset Yhteen

Mitä tulisi tehdä? Mikä on ykkösasia? Kaikista edellä mai-
nituista kirjoituksista tulee selkeänä esiin taitettu indeksi, 
joka jatkuvasti ja joka vuosi leikkaa eläkkeiden reaaliar-
voja ja tätä kautta ostovoimaa. Taitettu indeksihän tarkoit-
taa sitä, että vain 20 prosenttia otetaan huomioon palkko-
jen noususta ja loppuosa 80 prosenttia muodostuu kulut-
tajahinnoista. Tämä epäoikeudenmukainen eläkeläisten 
kohtelu juontaa alkunsa 1990-luvun lamavuosilta. Silloin-
han kaikki - aivan oikein - joutuivat osallistumaan omal-
ta osaltaan yhteisiin talkoisiin, jonka ansiosta Suomi-nimi-
nen kotimaamme on edelleen maailmankartalla. Lamas-
ta selvittiin näin kunnialla kuiville, mutta miksi eläkeläi-
siä vielä rokotetaan?

Meitä suomalaisia eläkeläisiä on nyt 1,4 miljoonaa ja li-
sää on tulossa. Meillä olisi valtavasti voimaa ajaa omia yh-
teisiä asioitamme jos vain osaisimme sen tehdä. Eläkeläis-
ten omat järjestöt ovat varmasti jokainen tahollaan vies-
tittäneet mm. mainitun taitetun indeksin korjaamisesta, 
mutta turhaan. Nämä eläkeyhdistykset eivät varsinaises-
ti ole minkään poliittisen puolueen organisaatioita, mut-
ta ideologisesti kyllä niitä lähellä. Jonkinlainen “napanuo-
ra” puolueisiin siis on, mutta se ei ole riittävä. Hallitusval-
taa pitävät puolueet eivät ota tämän harmaantuvan kan-
sanosan vaatimuksia oikeudenmukaisesta kohtelusta to-
sissaan.

Seuraaviin eduskuntavaaleihin on vielä aikaa, mutta nyt 
meidän eläkeläisten tulisi ryhdistäytyä. Olisi toteutettava 
yhteinen vaaliorganisaatio. Työnimenä voisi olla vaikka-
pa Eläkeläiset Yhteen. Käytännössä tämä tarkoittaisi si-
tä, että kaikki eläkeläisjärjestöt muodostaisivat vaalipii-
reittäin oman valitsijayhdistyksen, jossa siis kaikki eläke-
läisten asioita ajavat yhdistykset olisivat mukana. Käytän-
nössä se olisi helppoa, sillä valitsijayhdistykseen ei tarvi-
ta kuin sadan henkilön allekirjoitukset. Tällainen koalitio 
saisi ihmeitä aikaan, sillä se olisi Arkadianmäellä suurin 
ryhmä, joka muuten voisi toimia oman puolueensa edus-
kuntaryhmässä ajamassa myös muiden heikompiosaisten 
asioita. Onko pöllö ajatus? Jos ei, niin jätetään rutinat si-
vuun ja toimitaan!

Aukusti
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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.)

Hyvin harvinaisia keväisiä muut-
tajia on havaittu sekä Oulussa et-
tä Kuhmossa. Myös muualta on 
havaintoja. Linnun nimi on sete-
liselkäranka. Linnut talvehtivat 
mielellään eteläisessä Suomessa. 
Tänne pohjoiseen ne tulevat suo-
tuisten tuulien vallitessa ääniä ka-
lastelemaan.
P. Alopeus

Loistava järjen voitto, onneksi ir-
lantilaiset osaavat ajatella. Milloin 
meille tulee viisautta nähdä EU 
suurena korttitalona? Terveisin
Rauno Wastinesluoma, Nokia

MORAALITTOMUUS näkyy 
aviorikoksina, alkoholin suurku-
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lutuksena, lasten huostaanottoi-
na. Petettyinä lupauksina. Ahne-
utena. VALEHTELUNA. ITSE-
PETOKSENA.
 ”SALARAKAS”BUUMI.

Minkä vuoksi pääministeri ei ole 
paikalla tärkeiden asioiden aika-
na? Sairaanhoitajien asiat, vaalira-
hoitusepäselvyydet, pelottaako?
Nalle-vaari, Lahti

Jos pääomistaja ei määrää yri-
tyksen tavoitteita, niin yritykses-
tä tulee itseohjautuva organisaa-
tio. Jonkun tavoitteita se kuiten-
kin toteuttaa? Kenen, ja mitä ne 
voisivat olla?
Jorma Uski, Jyväskylä

Perussuomalaisten menestys on 
itsestä kiinni

Paimiolainen Seija Kaarilahti on 
pitkän linjan perussuomalainen, 
joka on ollut aktiivisesti muka-
na puolueen toiminnassa SMP:n 
ajoista saakka. Sauvon Karunas-
sa vuonna 1948 syntynyt Kaari-
lahti kertoo, että Veikko Venna-
mon ajattelutapa ja tyyli aikoi-
naan innostivat hänet mukaan 
toimintaan.

- Veikko Vennamo oli kansan-
mies, joka kohteli kaikkia samal-
la lailla ja samanarvoisina. Timo 
Soini tuntuu olevan saman kou-
lukunnan edustaja, ja olen hyvin 

monessa asiassa samoilla linjoilla hänen kanssaan. Erityisesti EU:ssa, 
jota olen alusta lähtien vastustanut kiivaasti.

Vaikka Perussuomalaisten kannatus on nyt nousussa, Kaarilahti ha-
luaa muistuttaa, että menestys tulevissa kunnallisvaaleissa riippuu kai-
kista perussuomalaisista, heidän omasta työstään ja aktiivisuudestaan. 
Timo Soini ei yksin pysty tekemään kaikkea.

- Kaikki riippuu siitä, miten asiat esille tuodaan, miten aktiivisia ol-
laan, miten kansaa lähestytään ja miten heidät otetaan vastaan. Timo 
Soini on mielestäni pärjännyt ihmeellisen hyvin, ja Paimiossa hänen 
kannatuksensa on korkealla.

Tavallinen suomalainen

Seija Kaarilahti kertoo olevansa aivan tavallinen suomalainen, joka on 
tehnyt hyvin paljon työtä perussuomalaisten eteen. Työuransa hän on 
tehnyt pääasiassa keittiöalalla, mutta toiminut myös siivoojana, ompe-
lualalla ja lehden toimittajanakin pienen aikaa.

- Olen ollut sairaseläkkeellä ollessani vapaaehtoistyössä muun muas-
sa MLL:n sekä Vapaa-ajattelijoiden EU-ruoka-avussa jakamassa työt-
tömille ja vähätuloisille leipää, josta olen saanut hyvän mielen.

Tällä hetkellä Kaarilahti on sairaseläkkeellä lääkärin hoitovirheen 
takia. Hän toimii aktiivisesti kansalaisvaikuttajana Paimiossa. Hänen 
tekstejään on julkaistu Salon Seudun Sanomissa, Turun Tienoossa, Sa-
takunnan Kansassa, Vakka-Suomen Sanomissa, Paimion paikallisessa 
Kunnallislehdessä sekä PerusSuomalaisessa. Esimerkiksi hänen aloit-
teestaan lähti kesäkuussa järjestettävä kaksipäiväinen Viva Vista –kau-
punkitapahtuma.

- Tein sellaisen aloitteen, jonka kaupunki antoi eteenpäin Paimion 
Yrittäjille. He halusivat toteuttaa tämän ideani 60-vuotisjuhlatapahtu-
manaan. Vaikka Paimion yrittäjäyhdistys on perustettu 4.10.1948, he ha-
lusivat juhlistaa sitä kesän kauniimpana aikana, eikä kurakuulla. Ajan-
kohdaksi valittiin kesäkuun 27.-28. päivät.

- Joulutervehdysten mukana lähetin tapahtumaan kutsukortitkin 
eduskuntaan kaikille puolueryhmille. Muun muassa tasavallan presi-
dentti kiitti minua kutsusta, vaikka ei valitettavasti ehdi tuolloin itse 
paikan päälle.

Teksti: Mika Männistö

Vuosikokouskutsu

Perussuomalaiset Naiset ry:n 
vuosikokous pidetään

Vääksyssä, hotelli Tallukas-
sa, lauantaina 5.7.2008 alkaen 
kello 17.00.

Esillä sääntömääräiset asiat. 
Puhe- ja äänioikeus on Perus-
suomalaiset Naiset ry:n jäse-
nillä (kuluvan vuoden jäsen-
maksun maksaneilla Perus-
suomalaiset-puolueen naisjä-
senillä). Tervetuloa!

Perussuomalaiset Naiset ry:n 
hallituksen puolesta
Marja-Leena Leppänen, 
puheenjohtaja
Marjo Pihlman, 
toiminnanjohtaja
Iiris Peltomaa, sihteeri

Perussuomalaiset Naiset ry:n kokous- ja 
koulutusviikonloppu Vääksyssä 5.-6.7.2008

Kunnallisvaalikoulutus

Perussuomalaiset Naiset ry järjes-
tää kunnallisvaaleihin liittyvän kou-
lutustilaisuuden hotelli Tallukas-
sa Vääksyssä 5.-6.7.2008. Hotellille 
pääsee helposti esimerkiksi bussilla 
Lahdesta (etäisyys n. 25 km).

Koulutus on suunnattu syksyn 
kunnallisvaaleissa ehdokkaaksi 
asettuville Perussuomalaisille nai-
sille, sekä piirijärjestöjen naistoi-
minnan yhteyshenkilöille.

1. koulutuspäivänä on tarjolla aa-
mupala kello 10. Kello 11 alkaen 
saamme koulutusta viestinnästä, 
tiedottamisesta ja esiintymistai-
dosta (luennoitsijana Lasse Kos-
kinen). Naisjärjestön vuosikoko-
us pidetään klo 17 alkaen.

2. koulutuspäivä alkaa aamiaisella. 
Kello 10 alkaen saamme tietoa jär-
jestö- ja kunnallisvaaliasioista: pii-

rijärjestöt, paikallisyhdistykset, 
jäsenyys, ehdokkuus, kunnan-
valtuutetun tehtävät (luennoit-
sijoina Lauri Heikkilä ja Auli 
Kangasmäki).

Valmistaudu kunnallisvaalei-
hin kouluttautumalla viihtyi-
sässä ympäristössä ja tapaa sa-
malla Perussuomalaisia naisia 
eri puolilta Suomea!

Kokouspaketin hinta on 83 
euroa/henkilö (Perussuoma-
laiset Naiset ry:n jäsenille 
vain 43 euroa/henkilö), mikä 
sisältää majoituksen 2 hengen 
huoneessa, aamupalan, kahvit, 
1. päivänä illallisen ja 2. päivä-
nä lounaan noutopöydästä.

Ilmoittautumiset PIKAISES-
TI Marja-Leena Leppäsel-
le, puh. 040-775 1757 tai Au-
li Kangasmäelle, puh. 040-556 
9159 / (05) 451 2600
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