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Perussuomalaiset aktiivisina loppu-
kesänkin toreilla kautta maan

Kike ElomaaKike Elomaa
  vauhdissa  vauhdissa
Salon torillaSalon torilla

Helsingin Sanomat kertoo kunnallisvaalimittauksestaan. Perus-

suomalaiset olisivat sen mukaan moninkertaistamassa kanna-

tuksensa ja valtuustopaikkansa. Eduskuntavaaleihin verrattuna 

kunnallisvaalit ovat kuitenkin haastavammat puolueellemme. 

Ehdokkaita tarvitaankin lisää, joten kaikki kiinnostuneet, otta-

kaa yhteyttä!  Postia voi lähettää puoluesihteeri Ossi Sandvikille 

(ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi) puh: 0400-926 908.
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Aatteen puolesta
Perussuomalaisten kunnal-
lisvaaliohjelma on saanut 
erittäin hyvän vastaanoton. 
Monet äänestäjistä kerto-
vat kannattavansa samoja 
kristillissosiaalisia arvoja 
kuin mekin. Olemme ainoa 
varteenotettava eduskun-
tapuolue, jonka kannatuk-
sen kasvu on rajuudellaan 
saanut suurten puolueiden 
edustajien housunpuntit tu-
tisemaan.

Suuret puolueet ovat 
tuudittautuneet omahyväi-
seen kehujen saattelemaan 
turhien vaalilupausten 

suohon. Heidän toiminta-
tapansa luvata kunnallis-
vaalien edellä kuu taivaalta 
äänestäjille ja vaalien jäl-
keinen lupausten syömi-
nen on saanut äänestäjät 
passivoitumaan vaaleissa. 
Mikään ei ole muuttunut 
kunnissa jos on äänestänyt 
suurten puolueiden ehdok-
kaita, pelkkää kurjuutta ja 
vyön kiristämistä on ollut 
tarjolla.

Kujille ja aitovierille

Olen kiertänyt monissa 
Perussuomalaisten järjes-

tämissä yleisötapahtumissa 
lehtityön puitteissa. Ilmassa 
on mielestäni selvää aatteen 
paloa, joka näkyy ihmisten 
silmistä ja käyttäytymisestä. 
He uskovat puolueemme 
näissä kunnallisvaaleissa 
tarjoavan heille aidon ja re-
hellisen vaihtoehdon, joka 
tuo myönteisen muutoksen 
kuntatasolle.

Äänestäjät odottavat 
kunnissa asioiden kuntoon 
laittamista, ihmisläheistä 
sosiaalipolitiikkaa sekä tai-
tavaa ja tasapuolista kunta-
talouden hoitoa. Innostusta 

tehdä vaalityötä on selvästi 
ilmassa. Jopa sellaiset tahot, 
jotka ennen ovat olleet pe-
russuomalaisuutta vastaan, 
ovat heränneet ja vaihtaneet 
voittajan puolelle. Nyt kaik-
kien jäsenten pitää puhaltaa 
yhteen hiileen ja kerätä listat 
täyteen ehdokkaita, jolloin 
kokonaisäänimäärä nousee 
suureksi.

Listalta menee useita 
ehdokkaita läpi, kun suh-
deluku on korkea ja saam-
me äänestäjiltä mandaatin 
laittaa oman kunnan asiat 
kuntoon. 

Puolue panostaa myös 
taloudellisesti paljon

Piireihin omien vaihtosivu-
jen kera toimitettava vaa-
lilehtimäärä on tuntuva. 
Vaihtosivuilla on kaikkien 
niiden ehdokkaiden kuvat, 
jotka ovat toimittaneet sen 
käyttöömme.

Puolueen yleisjulistetta 
tilataan suuri määrä. Puo-
lueen nettisivut uudistuvat 
lähiaikoina ja lehden taittoa 
on jo tässä numerossa uu-
distettu ja terävöitetty en-
tisestään. Puolue kustantaa 
yleisjulisteen lisäksi jokai-

seen kuntaan, jossa meidän 
ehdokkaitamme on, omat 
yksilöidyt vaalijulisteet ko-
koa 800x1200mm.

Jaossa on myös monen-
laista vaalimateriaalia kar-
keista kyniin, jota kannat-
taa kysyä puoluetoimiston 
väeltä. Nyt on meidän kaik-
kien yhdessä aika lunastaa 
äänestäjien odotukset ja 
ottaa vastaan puoleen ra-
kettimainen kasvu kunnan-
valtuustopaikkoina.

PUOLUESIHTEERI■ ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi 
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Ennennäkemätön val-
tionhallinnon keskittä-
minen jyllää, vaihteek-
si työvoimatoimisto-
jen kimpussa. Valtion 
tuottavuusohjelman ja 
niukkojen toimintamen-
omäärärahojen aiheut-
tama henkilöstön mää-
rän vähentämistarve ra-
joittaa palvelupisteiden 
määrää. Toimipaikka-
verkkoa on vähennetty 
ja vähennetään edelleen 
muun muassa tuotan-
nollisista ja taloudelli-
sista syistä. Toimintaa 
pyritään tehostamaan. 

Vähentämällä palvelu-
pisteiden määrää turva-
taan kuulemma jäljelle 
jäävien toimipaikkojen 
toimintaedellytykset ja 
palvelun laatu.

Kuulostaa vaikka 
miltä, mutta oikeas-
ti tämä on mielestäni 
pöyristyttävää. Jokseen-
kin samoilla perusteilla 
on vuorollaan muutkin 
valtionpalvelut keskitet-
ty seutukunnallisesti ja/
tai alueellisesti. Palvelu-
jen siirtämisestä seuraa, 
että eri kuntien asukkaat 

joutuvat eriarvoiseen 
asemaan. Tämä rikkoo 
perustuslakiin kirjattua 
yhdenvertaisuuden peri-
aatetta. Haittaa ei koidu 
kaikille, mutta hallituk-
sen tehostamistoimet 
eivät ole armollisia syr-
jään jääneille, heikoille 
ja apua tarvitseville. 

Mainittavia säästöjä 
tuskin syntyy

Voimme hyvin kuvitel-
la, miltä tuntuu työn-
hakijasta joka kuulee 
kotikuntansa työvoi-

matoimiston lakkau-
tuspäätöstä perustelta-
van tuotannollistalou-
dellisilla seikoilla. No, 
kokonaistaloudellisesti 
tuskin mainittavia sääs-
töjä edes syntyy. Mikäli 
työvoimaviranomaiset 
karkaavat liian kauas, 
se on henkilökohtai-
sen asiakaspalvelun 
saatavuuden kannalta 
merkittävä heikennys. 
Matkustamisesta tulee 
myös kuluja työttömil-
le, joilla monasti ei ole 
kulkuneuvoa eikä edes 
rahaa kulkemiseen. Se 

taas ei edistä työnsaan-
tia. 

Sähköisten palvelu-
muotojen on sanottu 
korvaavan toimipaikka-
verkon alasajoa ja tur-
vaavan palvelua jatkossa 
niille alueille, joissa ei ole 
omaa toimipistettä. Säh-
köisten palvelujen ke-
hittäminen on toki hyvä 
asia, mutta ongelmana 
on, ettei monilla työvoi-
mahallinnon asiakkailla 
ole edellytyksiä niiden 
käyttöön. Asianmukai-
set laitteet ovat tavoitta-

Kauas palvelut 
karkaavat

mattomissa, tai niitä ei 
osata käyttää. Kasvavan 
työvoimapulan rinnalla 
osa työikäisestä väestös-
tä uhkaa jäädä työvoi-
man ulkopuolelle.

Työvoimapalveluita 
ei pidä romuttaa ennen 
kuin tilalle on saatu uu-
sia toimivia ratkaisuja 
asiakkaiden ulottuville 
ja helposti tavoitettavik-
si. Aikoinaan työvoima-
toimistot olivat työnvä-
litystoimistoja ja niissä 
keskityttiin työnvälityk-
seen. Auttaisikohan pa-
luu vanhaan malliin? 
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Loppukirillä hyviin tuloksiin
Perussuomalaisten kanna-
tus on noussut kohinalla. 
Olemme saaneet mukaan 
paljon uusia ihmisiä ja 
ehdokkaita. Tiedotusvä-
lineet ovat huomioineet 
nousumme kohtuullisen 
hyvin. Saamme sekä kri-
tiikkiä että kiitosta.

Tilanne on hyvä 
myös siksi, että itse ve-
dämme vaalivankkureita 

ja vanhat puolueet sekä 
monenlaiset häiriköt 
työntävät niitä. Viestim-
me on mennyt erinomai-
sesti perille, sillä kan-
natuksemme on selvästi 
lisääntynyt ja poliittiset 
vastustajamme aktivoi-
tuneet. Kun Sinua poliit-
tisesti haukutaan, sinut 
noteerataan.

Nyt on loppukirin 

aika. Vaalivoittomme 
varmistuu riittävällä ja 
monipuolisella ehdo-
kashankinnalla. Tässä 
meitä kaikkia tarvitaan. 
Jokaisen jäsenen pe-
rusvelvollisuus on olla 
ehdokkaana ja hankkia 
ehdokkaita. Ehdokas-
määrällä on suora vai-
kutus vaalitulokseen.

Perussuomalaisilla on 

nyt jo yli 1000 kuntavaa-
liehdokasta. Se on selvästi 
enemmän kuin viime ker-
ralla. Haetaan heitä vielä 
rutkasti lisää. Perussuo-
malaiset on ihmiselle hyvä 
puolue. On suuri kunnia 
olla tekemässä jotakin yh-
teiseksi hyväksi. Sitä paitsi 
puoluetyö on mukavaa. 
Sen olen itse saanut kokea 
– kautta maan.

Metsästysaikojen alkamisesta

Eduskunnassa tänään

PerusSuomalainen-lehdessä 8/2008 oli 
kirjoitus metsästysaikojen alkamisajan-
kohdan muuttamisesta. Olen samaa miel-
tä joiltain osin. Asiaa verrataan hirvialoi-
tukseen, joka minusta on aivan eri asia. 
Hirvijahdeissa on tiukka kuri ja tiukat 
määräykset ja hyvä niin. Mutta kun lai-
tetaan noin 200 000 sorsastajaa ympäri 
kaislikoita niin joku voisi jo pitää asiaa 
turvallisuusuhkana. Ainakin minusta va-
hinkojen riskit kasvavat huomattavasti, 
sillä siihen määrään mahtuu kaikenlaisia 
kulkijoita.

Metsäkanalintujen osalta metsähallitus 
muutti lupakäyntännön siten, että nykyisin 
neljän hengen seurueesta puolet saa halua-
malleen ajalle luvat, tai kolme neljästä, jol-
loin yksi jää ilman. Minusta se ei ole oikein, 
että vuosia samalla porukalla metsästäneet 
pakotetaan valitsemaan kuka jää kotiin. No 
esimerkkitapauksessa he taitaisivat lähteä 
Viroon metsästääkseen yhdessä. Toverihen-
ki on metsästyksen harrastajissa vahva.

Kyllä noita aikoja voisi tietysti vakiin-
nuttaa, mutta se ei saisi hankaloittaa met-
sästystä enää tämän enempää. Esimerkiksi 

Natura- ja luonnonsuojelualueilla pitäisi 
saada metsästää, mutta valvotusti. Jos pe-
simärauhaan vedotaan, niin sitten siellä ei 
pitäisi liikkua luontokuvaajaakaan. Sorsas-
tus pitäisi minusta aloittaa aamukuudelta 
nykyisen 12:n sijaan.

Hirvijahdin jatkaminen vuoden lop-
puun oli Etelä-Suomelle hyvä asia, mutta 
Pohjois-Suomen harrastajat olisivat halu-
neet aikaistaa aloitusta. Huomautan, että 
mikä toimii etelässä ei aina toimi pohjoi-
sessa. Pulliaiselle ja Oinoselle terveisiä, et-
tä keskustelisin mieluusti heidän kanssaan 
lisää metsästyksestä. Mitä tulee metsästä-
jien suhteuttamiseen, niin Irlanti taitaa olla 
Suomen edellä ja oliko Tanska? Kaksi niitä 

kuuluu joka tapauksessa olevan.
Ja sitten toiseen aiheeseen. Kaakkois-

Suomen rekkajonoja valvoo poliisi. Miksei 
hallitus tee pitkäaikaistyöttömistä liiken-
teenohjaajia? Vai pitääkö hallitus ja kolme 
suurinta Kaakkois-Suomessa asuvia kansa-
laisiaan toisarvoisina, kun täällä voi ulko-
maalainenkin ostaa mökkejä kuin kurkkuja 
torilta. Ruotsissa ulkomaalaisen pitää asua 
viisi vuotta ennen kuin voi niitä ostaa, ja 
samat EU-säädökset koskevat myös heitä. 
Ja vielä puutulleihin liittyen, miksei venäläi-
sille voi antaa sellaista vaihtoehtoa, että jos 
ne tulevat niin kaasuputki ei tule?

Sami Myllys
Perussuomalaiset

Puoluetyö on mukavaa! Sen ovat aktiiviset perussuomalaiset kokeneet tämän kesänkin aikana, kautta koko maan. 
Kuvassa Salon toriväkeä ja ahkeria perussuomalaisia.

Hiljaista aikaa  
eduskunnassa
Kansanedustajat ovat vielä poissa eduskunnan käytä-
viltä, syysistuntokausi alkaa tiistaina 9.9.2008.

Vasaroiden paukkina ja maalisutien suhina kuuluu 
lähes tyhjillä käytävillä. Istuntosali on saanut uudet 
äänentoistolaitteet ja tulevaisuudessa on mahdollista 
seurata täysistuntoja netin kautta suorana lähetykse-
nä. Uuden puolen (Pikkuparlamentin) keittiön lattia on 
saanut uuden kirkkaan laattapinnan. Monilla käytä-
villä on tehty pieniä maalaustöitä ja puhdistuksia mo-
ni haalistunut pinta on peittynyt uudella, hohtavalla 
maalilla.
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Maahanmuuttajasta tuli perussu
Perussuomalaiset on valtamediassa 
usein leimattu rasistiseksi ja ulkomaa-
laisvastaiseksi puolueeksi. Jos näin on, 
miksi riveissämme sitten on itsekin 
maahanmuuttajataustainen henkilö?

Jo 35 vuotta Suomessa 
asunut Belgian fl aami 
Freddy Van Wonterghem 
Kotkasta on kuulunut 
perussuomalaisiin jo 
viitisen vuotta.

- Kuluneiden 35 vuo-
den aikana olen surulli-
sena seurannut, miten 
on käynyt Belgiassa. 
Esimerkiksi entisessä 
kotikaupungissani Ant-
werpenissä ei kadulla 
juuri belgialaisia enää 
tapaa, on kuin olisi 
Pohjois-Afrikassa. On 
mellakoita ja sellaisia 
kaupunginosia, jonne 
edes poliisi ei enää us-
kalla mennä. Taustalla 
on juuri sellainen löysä 
maahanmuuttopolitiik-
ka, mitä Suomessa tällä 
hetkellä harrastetaan, 
Van Wonterghem va-
roittaa.

Esimerkiksi Kotka 
ottaa vastaan kiintiö-
pakolaisia ja siellä on 
myös pakolaiskeskus. 
Pakolaisista maksettu 
raha otetaan kehitys-
avusta, mutta kaupunki 
ei käytä sitä pakolaisten 

sopeuttamiseksi suoma-
laiseen yhteiskuntaan 
vaan laittaa sen takaisin 
omaan kiertoon. Van 
Wonterghem on julki-
suudessa vastustanut 
tällaista toimintaa.

Maassa maan tavalla

Freddy Van Wonterghem 
tuli Suomeen merimie-
henä vaimon perässä. 
Avioliitto ei kestänyt, 
mutta Suomesta tuli Van 
Wonterghemin kotimaa. 
Niihin aikoihin oli aivan 
toista olla maahanmuut-
taja kuin nykyään – yh-
teiskuntaan oli sopeudut-
tava, sillä edes nuoriso ei 
vielä puhunut englantia.

- Maassa maan ta-
valla, se on minun mie-
lipiteeni. Maahanmuut-
tajien kulttuurin säilyt-
tämiseen kiinnitetään 
aivan liikaa huomiota, 
kun painopisteen tulisi 
olla heidän integroimi-
sessaan suomalaiseen 
yhteiskuntaan.

- Kun muutin Ant-
werpenistä pois, siellä ei 

(Viittaan heti aluksi jo aiemmin esittämiini kannanottoi-
hin “Suomi-Venäjän-valtiosopimuksesta...” ja ”Artiklojen 
kauhistuksen kamaluus...”. Asiasta kiinnostuneet voivat 
kääntyä myös niiden puoleen, että aivan kaikkea ei tarvit-
see toistaa (tai tankeroida jo kolmatta kertaa!).)

Tapahtuipa sitten niin, että naapurimme Venäjä oli 
aivan yllättäen (?) täydessä sotatilassa toisen naapurinsa, 
itsenäisen Georgian, kanssa.

Onko tarpeellista ryhtyä hiuksia halkovaan eristiikka-
analyysiin tämän asiantilan syiden selvittämiseksi? Mieles-
täni ei ole, koska maailman tuomio oli varsin yksimieli-
nen. Venäjä ei halunnut takapihalleen Nato-maata, ja tästä 
syystä teki tekonsa käyttäen tekosyynä Ossetiassa olevien 
omien kansalaistensa suojelemista.

Tämä motiivi kelpasikin siihen asti, kun mainittu pää-
määrä oli saavutettu, mutta ei enää silloin, kun Venäjä 
aloitti massiivisen panssarivaunu-, pommituslento- ja lo-
puksi laivastohyökkäyksen (lähes) koko Georgian alueella, 
pääkaupunkia myöten. Astuiko silloin esiin aivan toinen 

Suomi-Venäjä-Nato: kolmas (ja viimeinen?) näytös
peruste? Vuosina 1919-1930 kuudesti ulkoministerinä toimi-
neen Rudolf Holstin poika, University of British Columbian 
kansainvälisen politiikan professori emeritus Kalevi Holsti, 
ehdottaa seuraavaa (HS to 14.8, s. A6):

”Kun Neuvostoliitto hajosi -- Gorbatshov ja -- Reagan so-
pivat, että Nato ei laajene uuden Venäjän rajoille” (kursivointi 
MJV). MISTÄ siis lienee loppujen lopuksi kysymys? - Holsti 
jatkaa seuraavasti:

”-- kyseessä on varoitus entisille Neuvostoliiton etupiiriin 
kuuluneille ja Nato-jäsenyyttä hakeville valtioille, erityisesti 
Georgialle ja Ukrainalle. -- Nyt Venäjä näytti, mitä sopimus-
rikkomus tuo tullessaan” (kursivointi MJV).

Olenkohan joskus muistanut huomauttaa pacta sunt ser-
vanda -periaatteen tärkeydestä ja merkityksestä? - Palautan 
myös mieleen Saksan ulkoministerin Bukarestin Nato-ko-
kousta edeltävän varoituksen, jossa hän toivoi osanottajilta 
maltillisuutta ja varovaisuutta, ettei enää enempää ärsytettäisi 
Venäjää, jolle jo Kosovon itsenäistyminen oli kova isku. Olisi-
kohan tämä kannattanut ottaa ihan todesta...

Paasikivi kummittelee
Myös Paasikiven haamu on otettu esille. J P Roos kir-
joittaa (HS pe 15.8, s. C7):

”Maantieteelle emme voi mitään. -- Olisikohan sitten-
kin järkevämpää lähteä siitä, että pienen maan kannattaa 
ottaa isompansa edut kohtuullisesti huomioon.

-- meillä alkaa olla nyt poliitikkopolvi, joka ei ole Paa-
sikivestä kuullutkaan tai se on hänet aktiivisesti unohtanut 
(varsinkin kokoomuksessa!) --.

Ehkäpä kannattaisi kaivaa esille Paasikiven kootut 
[teokset] -- ?” (kursivoinnit MJV).

Varsin tylyn tilannearvio antoi HS:n ulkomaantoimi-
tuksen esimies ke 13.8, s. B1:

”Venäjän voimankäyttö on suhteetonta. -- [Neuvosto-
liiton hajoamisen jälkeen] keinoja [entisen suurvalta-ase-
man saavuttamiseksi] ei kaihdeta. Tämä on hirmuista.

-- tästä eteenpäin Venäjä on pannut kansainvälisen 
politiikan palikat uuteen järjestykseen, ja se järjestys on 
huono.” (kursivoinnit MJV).
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ollut yhtään moskeijaa. 
Nyt niitä on jo kolme-
kymmentäkuusi. Ensim-
mäiset siirtolaiset tulivat 
Turkista ja Marokosta 
vuonna –61 tehdastyö-
voimaksi. Vierastyöläi-
set jäivät työttömiksi 
maahan 70-luvun au-
tomatisoinnin seurauk-
sena. Heidän integroi-
miseensa ei panostettu, 
ja seurauksia saa lukea 
uutisista. Nyt pelkään, 
että samat virheet teh-
dään myös Suomessa.

- Kävin viime kun-
tavaalien jälkeen jut-
telemassa joidenkin 
muiden puolueiden ul-
komaalaisehdokkaiden 
kanssa, ja he kertoivat 
vaaleista jääneen sel-
lainen maku, että heitä 
käytettiin pelkkinä ma-
rionetteina. Perussuo-
malaisissa en ole saanut 
mitään erityiskohtelua 
sen enempää hyvässä 
kuin pahassakaan, vaan 
minua on kohdeltu ai-
van samoin kuin muita-
kin suomalaisia.

Teksti ja kuva: 
Mika Männistö

Maahanmuuttajataus-
tainen perussuomalainen 
Freddy Van Wonterghem 
vastustaa Suomen löysää 
maahanmuuttopolitiikkaa.

Vielä yksi aiempi näkemys (Aleksanteri-instituutin tutkija 
Mikko Palonkorpi, HS su 10.8, s. B2), ennen kuin mennään 
tuoreimpiin tapahtumiin:

”Jos Georgia olisi Nato-jäsen -- ja Suomi samaan aikaan 
Nato-jäsen, tilanne olisi Suomen kannalta erittäin vaarallinen. 
Jos Georgia -- pyytäisi apua, Venäjän naapurimaana olisimme 
erittäin suurten valintojen edessä.” (kursivoinnit MJV).

Onneksi emme ole Nato-jäsen (eikä Georgiakaan) - aina-
kaan vielä...

Rohkeutta vai tyhmyyttä?

Sitten päivän (su 17.8) uutisiin. JO to 14.8 ilmestyi Turun 
Sanomissa Juhani Roihan artikkeli “Georgian kriisi johta-
massa Ruotsin turvapolitiikan uuteen tilannearvioon” (s. 
28) - ja mitä saamme lukea SAMAN lehden SAMALTA 
sivulta, edellisen vierestä? Esko Pihkalan jutun “Kriisi ei 
hetkauta Suomen linjaa”!

Voi pyhä jysäys sentään!

Huikea huipentuma oli YLEn aamun ensimmäisen uutis-
lähetyksen YKKÖSuutisen (”Venäjä on alkanut 1. kertaa 

Ohjeita ehdokkaille
kunnallisvaalimainontaan

Puolue tekee paikkakuntakohtaiset vaalijulisteet
eri kuntiin yleisjulisteen lisäksi. Julisteiden koko on 
800mm x 1200mm. Pohjana eri paikkakuntien julisteis-
sa käytetään puolueen tekemää yleisvaalijulistetta, jo-
hon lisätään kunkin paikkakunnan ehdokkaiden kasvo-
kuvat, nimet ja ehdokasnumerot.

Tarvitsemme Sinulta, hyvä kunnallisvaaliehdokas, valo-
kuvan vaalijulisteeseen, mielellään hyvätasoisen ja lähiai-
koina otetun. Nämä kuvat tulevat myös puoleen lehden 
piirikohtaisille vaihtosivuille, jotka sijaitsevat lehden kes-
kiaukeamalla. Kuvia käytetään myös uudistuvissa netti-
sivuissamme, jotka pyritään avaamaan ennen vaaleja. 

Hyvä kuvakoko on A5, minimissään A6 (= posti-
korttikoko) ja kuvan resoluutio vähintään 240dpi.

Varmista paikkasi näissä tuotteissa lähettämällä eh-
dokaskuvasi heti sähköisessä muodossa sähköpostitse 
harri.lindell@saunalahti.fi tai paperiversiona osoit-
teella: Harri  Lindell, Perussuomalaiset, Mannerhei-
mintie 40 B 56, 00100 Helsinki. Kuoreen tunnus eh-
dokaskuva. 

Nimeä kuvasi oikein: Kuviin pitää ehdottomas-
ti merkitä ensin piirin nimi, sitten paikkakunnan nimi, 
sitten ehdokkaan nimi. Esimerkki: Satakunnan piiri / 
Köyliö / Lasse Pusa.

Kuvat on toimitettava perille viimeistään lauantai-
hin 20.9.2008 mennessä. Tämän jälkeen tulleita kuvia 
emme valitettavasti pysty enää laittamaan kyseisiin tuot-
teisiin. Paperikuvia emme myöskään palauta lähettäjille.

Pyydämme myös piirien ja paikallisosastojen johto-
henkilöitä ilmoittamaan meille tarvittavien julisteiden 
määrät paikkakunnittain. Julisteet ja vaalilehdet toi-
mitetaan vain yhteen piirin ilmoittamaan osoitteeseen. 
Näistä tuotteista ei piireille eikä paikallisosastoille ai-
heudu minkäänlaisia kustannuksia.

Mahdolliset aiheeseen liittyvät kysymykset mieluum-
min sähköpostitse tai sitten tekstiviestillä Harri Lindel-
lille. Toki voit soittaakin, mutta puhelin on usein aika 
varattu suuren tulevan soittomäärän takia.

Jokaiseen piiriin tulee vaalilehteä iso määrä lokakuun 
alussa. Tässä vaalilehdessä on kunkin piirin omat yksi-
löidyt sivut. Lehden keskiaukeamalla on kaikkien ehdok-
kaiden kuvat piirin alueelta paikkakunnittain eriteltynä. 
Lehden takasivulla on piirin kirjoituksia, joissa otetaan 
kantaa piirin alueen poliittisiin asioihin. Tiedustele oman 
piirisi puheenjohtajalta tai sihteeriltä mahdollisuuksista 
saada tätä erikoisvaalilehteä jakoon paikkakunnallasi.

Rakentavin kunnallisvaaliterveisin,

Harri Lindell
puh. 0207 920 362
harri.lindell@saunalahti.fi 
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki

Perussuomalaiset rp.

kylmän sodan päättymisen jälkeen varustaa Itämeren-lai-
vastoaan ydinkärjin”) ja teksti-tv:n s. 105 viestin (”[Raimo 
Väyrynen] ei näe, että Venäjä -- vahvistaisi asevoimiaan 
Suomen raja-alueilla”) välinen ristiriita. Tilannehan on 
täysin käsittämätön: olemmeko sokeita - vaiko vain välin-
pitämättömiä (”Kyllä “herrat” sen jotenkin hoitavat”-tyy-
liin)? Jälkimmäiseen tuntuisi viittaavan s. 107 tieto, jonka 
mukaan ”valtaosa, eli 60% -- uskoo, ettei -- sota vaikuta 
Suomen turvallisuustilanteeseen”.

Kyllä ovat sekä kansa että sen poliittinen johto rohkeita: ei 
pelota sota, sen paremmin kuin Lissabonin sopimuskaan!

Vai voisiko olla kysymys siitä, että ne ovatkin tyhmiä...?

Manu J. Vuorio, valtiotieteiden tohtori, Turku

PS. ”Missä EU, siellä ongelma”, kuuluu tuttu toteamus. Se 
esiintyi (taas!) Turun Sanomissa la 9.8, mutta EI Timo Soinin, 
vaan - Turun Kauppakorkeakoulun kansainvälisen talouden 
emeritusprofessori Urpo Kivikarin lausumana artikkelissa 
”EU:n uudistaminen kangertelee” (s. 2)! - Sillä tavalla: alka-
vat jo muutkin kuin Soini ja Perussuomalaiset huomata tämän 
karvaan totuuden!
Idem

EHDOKASKUVAT

Lähetä vaalikuvasi meille mahdollisimman 
nopeasti! Varmistat paikkasi vaalilehden 
piirikohtaisessa osiossa keskiaukeamalla, 

puolueen nettisivuilla ja paikkakuntasi 
omassa vaalijulisteessa.

Ilmoitathan paikkakuntasi vaalijulisteen 
(koko 800 x 1200mm) kappalemäärän piirisi 
puheenjohtajalle. Hän sitten ilmoittaa tie-

dot minulle keskitetysti.

Kuvat osoitteeseen:
harri.lindell@saunalahti.fi  

tai: Perussuomalaiset (Harri Lindell), 
Mannerheimintie 40B 56, 00100 Helsinki.
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Pohjois-Karjalan piiri on 
aina ollut vennamolai-
sille vahvaa aluetta. En-
nen SMP:n hajaannusta 
vuoden 1972 eduskunta-
vaaleissa piirin alueelta 
valittiin kolme kansan-
edustajaa ja kannatus-
prosentti oli 25. Sitten 
tuli hajaannus ja SMP:lle 
koittivat vaikeat ajat.

- Vähän samanlaista 
oli myös Perussuoma-
laisten alkuvaihe. Ha-
jaannusta ei ollut, mutta 
alku oli muuten hanka-
laa aikaa. Nyt puolue 
menee todella hienosti 
eteenpäin, ja on hy-
vin todennäköistä, että 
kaikkiin kuntiin saam-
me ehdokkaita nytkin.

Pohjois -Kar ja lan 
piiri lataa kaikkensa 

Heikkojen puolesta vahvoja va staan
Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan 
piirijärjestön pitkäaikainen puheen-
johtaja Osmo Kokko on ollut perus-
suomalainen puolueen perustamisesta 
lähtien ja SMP:ssäkin vuodesta 1971. 
Omassakin elämässään köyhyyttä 
nähnyt Kokko sai kipinän vennamo-
laisuuteen, koska näki yhteiskunnassa 
tarvittavan kriittistä muutosvoimaa 
heikkojen puolesta vahvoja vastaan.

96. SMP:ssä hän oli 
kolmetoista vuotta piiri-
sihteerinä, Perussuoma-
laisten Pohjois-Karjalan 
piirin puheenjohtajan 
nuijaa hän on heilutellut 
vuoden 2000 alusta.

Siviiliammatiltaan 
Kokko on ollut yrit-
täjänä jo 25 vuotta: 
kiinteistöalalla, bensa-
kauppiaana ja viimeiset 
kaksikymmentä vuotta 
kuljetusalan yrittäjänä. 
Hänen perheeseensä 
kuuluu vaimo ja kaksi 
lasta. Tytär on muutta-
nut jo pois kotoa, asuu 
pääkaupunkiseudulla 
ja työskentelee erikois-
sairaanhoitajana. Poika 
on mukana isänsä yri-
tyksessä ja haluaa jat-
kaa tämän jalanjäljissä 
kuljetusalan yrittäjänä.

- Ainakaan vielä hän 
ei ole saanut sytykettä 
politiikkaan. Saa nähdä, 
syttyykö innostus ajan 
myötä, Kokko pohtii.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

saadakseen 1-2 valtuus-
topaikkaa Joensuuhun. 
Maakuntakeskuksiin 
on aina vaikea saada eh-
dokkaita, vaikka äänes-
täjiä löytyykin. Olisikin 
hyvin tärkeää, että myös 
Joensuu saataisiin avau-
tumaan. Maakuntakes-
kuksen valtaaminen 
toimisi samalla piristys-
ruiskeena koko piirille.

Pitkäaikainen yrittäjä

Joensuu on ollut Osmo 
Kokon kotikaupunki 
vuodesta 1976, jolloin 
hän meni naimisiin ja 
perusti perheen. Kau-
punginvaltuustossa hän 
istui SMP:n aikaan vuo-
sina 1984-88 ja 1992-

Pohjois-Karjalan piirin 
puheenjohtaja Osmo Kokko 
edustaa perussuomalaista 
kriittistä muutosvoimaa 
heikkojen puolesta vahvoja 
vastaan.

Onko pieneläkeläisten äänien kalastelu jo alka-
nut? Vaikka pääministeri Vanhasen puheet kan-
saneläkkeiden korottamisesta ovatkin valtakun-
nan politiikkaa, niin eläkeläisiähän tässä taas 
yritetään kosikella. Kansaneläkkeiden korotta-
minen 650:een euroon vuoteen 2013 mennessä 
ei juuri hurraa-huutoja saa aikaiseksi. Infl aatio 
kun otetaan huomioon, niin eipä tuo joskus tu-
levaisuudessa luvattu korotus paljoa merkitse. 
Tuolla 650:lla eurolla voisi tällä hetkellä hie-
man paremmin keplotella arkielämää eteenpäin. 
Hintojen nousut ovat olleet hurjia, etenkin pe-
ruselintarvikkeissa, jotka ovat pieneläkeläisten 
pääasiallisia ravinnonlähteitä. Puhutaan talou-
den synkempien aikojen tulosta. Pieneläkeläis-
ten taantuma on jokapäiväistä, nyt ruvetaan 
olemaan kuilun partaalla.

Eläkeläiset tarvitsevat eniten terveyspalvelu-
ja ja nyt vielä korotetaan terveyskeskusmaksuja. 
Välttämättömiä, elintärkeitä lääkkeitä ei aina kye-
tä hankkimaan. TV-luvan maksamisesta on tur-

Pieneläkeläisille leipää eikä sirkushuveja
ha haaveillakaan, korkea lupamaksu lohkaisee ison 
siivun kansaneläkkeestä. Eipä ihme, että moni elä-
keläinen on ruvennut lipittelemään Alkon tuotteita, 
sen verran toivottamalta arki välillä näyttää. Ja sitten 
mietitään miksi eläkeläisten itsemurhat ovat lisäänty-
neet, eipä siihen juuri asiantuntijoita tarvita.

Valtiovarainministeri Kataisen toiminta ei juu-
ri kehuja ansaitse, etenkään pieneläkeläisten koh-
dalla. Verohelpotuksetkin tulivat parempituloi-
sille eläkeläisille. Joillakin vähävaraisilla on vielä 
viimeisiään vetävä autonropponen, jolla pääsee 
marketteihin etsimään tarjoustuotteita. Eipä näillä 
bensanhinnoilla sitäkään iloa enää ole. Vastikään 
korotettuja bensan ja dieselin veroja ei Kataisen 
mukaan voida alentaa. Yksi syy tähän on, että ve-
ron alennus on hänen mukaansa niin hankalaa. Ve-
ron korotus kuitenkin kävi helposti. Suomessa on 
Euroopan toiseksi kallein bensa ja diesel.

Kansaneläkkeen ja pienien eläkkeiden varassa 
elävien asioiden parantaminen olisi yksinkertaista, 

jos vain tahtoa olisi. TV-lupamaksun poistami-
nen ja lääkkeiden korvattavuuden lisääminen 
olisivat helppoja rartkaisuja. Niin, tietysti päät-
täjillehän tämä olisi korkeamman tason mate-
maattinen yhtälö, jota ei voisi ratkaista. Rahaa 
kyllä löytyisi useista vähemmän tärkeistä koh-
teista. Yksi tällainen esimerkki on musiikkitalo, 
josta valtio on luvannut maksaa puolet ja yleis-
radio ison osan. Eivätkö ne TV-lupamaksut juuri 
mene yleisradiolle, eli musiikkitalon monttuun? 
Kansalaisten leivänsaannin tulisi olla tärkeäm-
pää kuin “sirkushuvit”!

Ovikellon soidessa pieneläkeläinen miettii, 
onkohan soittaja joku tuttava vai TV-luvan tar-
kastaja. Ovi jää avaamatta, todellista apua anta-
vaa päättäjää oven takaa tuskin löytyy.

Marianne Koivisto
Kalvola
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Pihlajamaa on puolueen ve-
teraaneja, Perussuomalaisiin 
alusta saakka kuulunut ja 
SMP:een vuonna 1969 liitty-
nyt. Kansanedustajaehdok-
kaana Pihlajamaa ei ole ollut 
koskaan, mutta presidentin-
valitsijamiesehdokkaana hän 
oli kerran Koiviston aikana. 
Nykyajan politiikassa Pihla-
jamaata harmittaa erityisesti 

Virkamiehet vieneet valtaa 
kunnallisilta päättäjiltä
Keski-Pohjanmaan piirin vaalipäällik-
kö Arto Pihlajamaa Vetelistä on ehti-
nyt istua kunnanvaltuustossa yhteensä 
kaikkiaan neljä kautta ja ollut niiden 
aikana useammassakin lautakunnassa. 
Tällä hetkellä hän on vain kunnallisen 
sähkölaitoksen varapuheenjohtajana.

Keski-Pohjanmaan piirin vaalipäällikkö Arto Pihlaja-
maa neuvoo nuoria ottamaan rohkeasti kantaa asioihin.

se, että virkamiehet ovat vie-
neet liikaa valtaa kunnallisil-
ta päättäjiltä.

- Tällä hetkellä minul-
la on ehdokashankinta 
käynnissä, mikä on paljon 
helpompaa nykyään, kun 
puolueella on myönteinen 
imago. Naisia ja myös nuo-
ria ehdokkaita on liittynyt, 
mikä on hyvä asia.

Tavoitteena on saada 
kolmekymmentä ehdokasta 
kunnallisvaaleihin Vetelin 
kunnassa. Haastattelunte-
kohetkellä näytti jo hyvältä 
– viisi oli jo suostunut ja 
kymmenkunta suullista lu-
pausta annettu.

Ei kuntaliitoksille

Vetelissä vaalityötä tehdään 
painamalla vaalilehteä ja 
keräämällä puolueveroa val-
tuutetuilta kahdeksan pro-
senttia kokouspalkkioista. 
Valtuutettuja Vetelissä on täl-
lä hetkellä viisi. Nuorille eh-
dokkaille Pihlajamaa haluaa 
antaa seuraavan neuvon:

- Rohkeasti vain otta-
maan kantaa asioihin.

Kuntaliitoksia Vetelissä 
ei ole vireillä, ja Pihlaja-

maalla itsellään on ehdot-
toman kielteinen kanta lii-
toksiin ainakin nykyisellä 
systeemillä, jonka kanssa ei 
saada aikaan minkäänlaisia 
säästöjä.

Pihlajamaa on itse ollut 
eläkkeellä jo neljä vuotta. 
SMP:n toimintaan hän lähti 
mukaan alun perin tuttujen 
houkuttelemana.

Vaalipäällikön tehtäviin 
kuuluu hankkia ehdokaslis-
ta jokaisesta vaalipiirin kun-
nasta. Piiri nimittää vaali-
päällikön, tässä tapauksessa 
Keski-Pohjanmaan piiri.

- Tämä on ensimmäinen 
kertani vaalipäällikkönä. 
Ennen tätä nimitystä olin 
piirisihteerinä, sanoo Pihla-
jamaa.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Baltic Princess –risteily 
Tallinnaan 

12. – 13.12.2008
Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry on varannutBaltic 
Princess -laivalle ”Maisterisjätkä”-pikkujouluristeilyn 50 
henkilölle. Varattuna on 10 A-luokan kahden hengen hyttiä 
sekä 15 B-luokan kahden hengen hyttiä. Lisäksi varaukseen 
kuuluvat ryhmäruokailupaikat Grill House -ravintolaan 
12.12 klo 21.30 sekä meriaamiainen aamulla 13.12. 

Matkaohjelma on seuraavanlainen:

Kokoontuminen Länsiterminaalissa
pe 12.12.2008 klo 17.00, jolloin matkanjohtaja noutaa 
ryhmän maihinnousukortit Matkapoikien pisteestä ja 
jakaa ne matkan osallistujille.
- Siirtyminen laivaan ja majoittuminen A/B-luokan
  hytteihin.
- Klo 18.30 m/s Baltic Princess lähtee Helsingin Länsi  
  terminaalista.
- Klo 21.30 a la carte -illallinen Grill House -ravintolassa,                                                                        
  jouluryhmämenu.
- Klo 22.00 laiva saapuu Tallinnaan (ei maihinnousua).

13.12.2008 (la) klo 07.00 – 10.00 meriaamiainen.
- Klo 08.30 alk. maihinmeno Tallinnaan.
- Klo 11.00-12.45 laivaannousu.
- Muista ottaa maihinnousukortti mukaan maihin!
- Klo 13.00 m/s Baltic Princess lähtee Tallinnasta.
- Klo 16.30 laiva saapuu Helsinkiin.

Matkan hinnat

Hinta/hlö kun ryhmässä vähintään 30 henkilöä:
130,00€ / 2 hengen A-luokan hytissä
215,00€ / 1 hengen A-luokan hytissä 
110,00€/ 2 hengen B-luokan hytissä
170,00€/ 1 hengen B-luokan hytissä

Hintoihin sisältyvät:
* Baltic Princess -risteily Tallinnaan valitussa 
hyttiluokassa 
* A la carte illallinen Grill House -ravintolassa, 
joulumenu:
Alkuruoka
Joulunajan kalavalikoima à la Tallink (G,L)
Pääruoka
Luumuilla täytettyä kalkkunan fi leetä, pekoniin 
kääritty verimakkara, ohraryyni-perunaterriiniä, 
punakaalia ja kanelivoissa paistettuja porkkanoita
Jälkiruoka
Omenastruudeli, glögipäärynää, vaniljajäätelöä ja 
melbakastiketta*
• meriaamiainen
• Maisterisjätkä t-paita

Lisämaksusta Ateriat laivalla (etukäteen ostettuina)
* Lounasbuffet klo 13.00/15.15  20€
* Ruokajuomat illallisella

Matkustusasiakirjat:
21.12.2007 alkaen passintarkastuksia ei ole Helsin-
ki-Tallinna -reitillä. Matkustajilla pitää kuitenkin 
olla passi tai kuvallinen henkilökortti (myönnetty 
1.3.1999 jälkeen) mukana matkalla.

HUOM!
Ajokorttia ei hyväksytä matkustusasiakirjana! 
Matkustaja on itse vastuussa matkustusdokumentista. 

Matkavakuutus:
Suosittelemme peruutusturvan sisältävää matkava-
kuutusta.

Matkalle ilmoittautuminen:
Matka toteutuu, mikäli vähintään 30 henkilöä ilmoittau-
tuu sille lähtemään. Tämän takia sitovat ilmoittaumiset 
28.10.2008 mennessä. Eli tuolloin pitää olla matka 
maksettuna Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n tilille. 
Jos tuolloin ei ole 30 henkilöä, matkavaraus neuvotellaan 
uudestaan tai perutetaan.

Matkan maksaminen/ilmoittautuminen:
Lähtijä ilmoittaa matkaa maksaessaan matkustajatie-
tonsa, eli nimensä, hyttijaon, syntymäajat (ppkkvv) sekä 
t-paidan koon (l, xl tai xxl). Lohjan Seudun Perussuoma-
laiset ry. tekee lopullisen osallistujalistan hyttijakoineen, 
joka toimitetaan varustamolle 11.11.

Matkan hinta maksetaan edellä mainittujen tietojen kera 
28.10.2008 mennessä Nordea-Lohja Lohjan Seudun Pe-
russuomalaiset ry:n tilille nro: 109630-225547 ja viitenu-
mero 110. Kohtaan viesti kirjoitatte matkalle lähtijöiden 
nimet, hyttijaon, syntymäajat (ppkkvv) sekä t-paitojen 
koot. Viestikohtaan olisi hyvä laittaa myös kännykkänu-
mero, niin saamme tavoitetuksi, jos on tarpeen. Hyttijako 
on tärkeä tieto, sillä hytit ovat kahden hengen hyttejä. Eli 
jos aviopari lähtee, niin silloin vain ilmoitatte, että mies ja 
nainen samaan hyttiin. Muuten laitamme miehiä ja naisia 
aina kaksi yhteen hyttiin.

Yhdistyksemme pidättää oikeuden peruuttaa matkan jos 
tarpeeksi lähtijöitä ei ole, mutta siinä tapauksessa ensiksi 
neuvottelemme matkatoimiston kanssa, voiko matkan 
toteuttaa sillä henkilömäärällä. Kun maksatte matkaa, 
niin voisitteko ystävällisesti laittaa samat tiedot minulle 
sähköpostiini jarko.jokinen@gmail.com eli nimet, hytti-
jaon, syntymäajat, t-paitojen koot ja kännykkänumerot. 
Kiitos!
Vastaan mielelläni lisäkysymyksiinne.
Lähdetään juhlimaan vaalivoittoamme ja pikkujoulua 
laivalle!

Jarko Jokinen, puheenjohtaja
Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry.
0400-496503, jarko.jokinen@gmail.com
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- Sitten sain töitä diplomi-
insinöörinä. Suunnittelin 
lasinkarkaisukoneita ja la-
siuuneja. Vanhempani ovat 
yksityisyrittäjiä, joten tiesin 
mitä se toisi tullessaan. Yrit-
täjyys ei kiinnostanut - sen 
kovuus oli tullut selväksi 
vanhempiani seuratessani. 
Vaatetusalalla suunnittelin 
erilaisia kappaleita, joten 
konesuunnittelu oli saman-
laista tältä osin, vaikka kan-
gas vaihtuikin metalliin.

Reijo bongasi Kirsin

Politiikkaan veti parkano-
lainen Reijo Ojennus, joka 

Kirsi pärjää miehisellä alalla

Kirsi Kallio asuu Lempäälässä, Tam-
pereen kupeessa. Hän tietää koneen-
suunnittelusta paljon. Kotoisin Kirsi 
tunnustaa olevansa Turun Maariasta.  
Diplomi-insinöörin paperit ovat kova 
näyttö osaamisesta miehisellä alalla. 
Kirsi oli ensin töissä vaatetusalalla 
puolitoista vuotta, mutta sitten työti-
lanne heikkeni ja piti keksiä jotakin 
muuta.

”löysi” Kirsin. Työttömän 
peruspäiväraha on aivan 
liian pieni, se rajoittaa jopa 
liikkumista. Tämän tietää 
liiankin hyvin Kirsi, joka 
tällä hetkellä on työttömänä 
asuen kahdestaan aviomie-
hensä kanssa.

- Vaalityötä ei ole vie-
lä suunniteltu lopulliseen 
muotoon asti, mutta nettiä 
pidän tärkeänä kanavana. 
Lentolehtisiä pitää myös-
kin tehdä. Perussuomalaiset 
tuntuvat olevan ainoa oikea 
puolue, johon haluan kuu-
lua poliittisella kartalla.

Harri Lindell

Nuori kunnallis-
vaaliehdokas       
ikäihmisten puolesta

- Erityisesti ikäihmisten 
hyvinvointi on minul-
le tärkeä asia. Haluan 
ehkäistä ikäihmisten ja 
vanhusten syrjäytymistä 
ja erakoitumista sekä tur-
vata heidän palvelunsa lä-
hellä. Ilman ikäihmisiä ja 
esimerkiksi sotainvalideja 
kukaan meistä ei olisi täs-
sä. Kunnioituksesta heitä 
kohtaan haluan ajaa hei-
dän asiaansa.

Tainan kunnallisvaa-
leihin lähteminen ei ollut 
vaikeaa, koska hän ha-
luaa vaikuttaa yhteisten 
asioiden hoitoon ja lisäksi 
oikea puoluekin oli jo tie-
dossa.

- Perussuomalaisten 
aate- ja arvomaailma 
tuntui olevan kaikkein lä-
himpänä omaani. Jo puo-
lueen nimikin sanoo, että 
perusihmisten, tavallisten 
suomalaisten asioita tässä 
halutaan edistää.

Vaalityötään Taina 
tekee mahdollisuuksiensa 
mukaan esiintymällä jul-
kisilla paikoilla jakamalla 
esitteitä ja kampanjoi-
malla perussuomalaisten 
nimissä.

- Aivan kaikkea ei vie-
lä ole lyöty lukkoon, mut-

ta eiköhän sen huomaa, kun 
minusta näkyy ja kuuluu.

”Tunnen olevani jalas-
järveläinen”

Taina Koivumetsä opiskelee 
toista vuotta kaksoistutkin-
nolla lähihoitajaksi ja yliop-
pilaaksi Seinäjoella. Kiinnos-
tus yhteisten asioiden hoita-
miseen hänellä on herännyt 
jo varhain. Yläasteella hän 
oli kolme kautta nuorisoval-
tuustossa ja mukana myös 
oppilaskunnan toiminnassa.

Perussuomalaisiin Nuo-
riin Taina ei vielä ole ehtinyt 
liittyä, mutta kertoo varmasti 
aikovansa tehdä sen lähitule-
vaisuudessa. Tällä hetkellä 
hän asuu opiskelujen takia 
Seinäjoella, mutta on kui-
tenkin kirjoilla Jalasjärvellä, 
missä hän pyrkii myös kun-
nanvaltuustoon.

- Tunnen olevani jalasjär-
veläinen, vaikka tällä hetkellä 
opiskelujen takia Seinäjoella 
asunkin. Käyn Jalasjärvellä 
aina niinä viikonloppuina 
kun en ole töissä, mahdolli-
suuksien mukaan niin usein 
kuin voin.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Sami Koivumetsä

18-vuotias Taina Koivumetsä on rohkea persoonal-
lisuus ja perussuomalainen kunnallisvaaliehdokas Jalas-
järveltä, jonka sydäntä lähellä on erityisesti vanhusvä-
estön asia.

18-vuotias Taina Koivumetsä on 
nuori perussuomalainen kunnal-
lisvaaliehdokas Jalasjärveltä. Per-
soonallinen ja rohkea Taina ei 
varmastikaan jää näissä vaaleissa 
huomaamatta.

Rolf ”Fred” Sormo oli kutsuttu puoluehallituksen 
kokoukseen 13.08.2008 puoluetoimistoon Mannerhei-
mintielle. Aiheena oli Rolfi n eläkkeelle siirtyminen.

Timo Soini lausui kiitokset Rolf ”Fred” Sormol-
le pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä, jota hän oli 
tehnyt puolueessa. Talkootyön osuus oli Fredillä mer-
kittävä, kun puolueella oli pitkään vain yksi kansan-
edustaja. Puolueelle oli silloin tärkeää että talkoohen-
keä löytyi niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin 
päin Suomea.

Puheessaan Timo totesi: ”Olemme kaikki omia 
persoonia. Puolueessa sallitaan erilaisuuskin - silloin 
erilaiset ihmiset myös uskaltavat liittyä puolueeseen.” 
Fred on taiteilijapersoona, kuten me kaikki tiedäm-
mekin.

Rolfi a ei vielä kokonaan päästetä viettämään kei-
nutuolieläkepäiviä kotiinsa, vaan häntä tarvitaan yhä 
talkootyössä. Kunnallisvaalit vaativat paljon paperien 
täyttämistä ja lähettämistä. Fred on mies paikallaan, 
onhan hänellä kokemusta monista kunnallisvaaleista 
historiansa aikana. Lopuksi Timo Soini luovutti Rol-
fi lle puolueen viirin muistoksi ja tunnustukseksi hänen 
tekemästään työstä.

Harri Lindell

Rolf ”Fred” Sormo eläkkeelle
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Kansanedustajana olen nähnyt kuinka pohjoinen Suomi 
on kokenut kovia Vanhasen toisen hallituksen aikana. 
Keskustan tapa hoitaa maamme asioita on ollut kuin 
suoraan 1950-luvun huonosta rillumarei-elokuvasta.

Metsäaiheisen elokuvaversion juoni olisi selkeä: tukki-
jätkä Vanhanen lirkuttelee tukkikämpän jatkuvasti vaihtu-
vien emäntien kanssa työnteon sijasta. Muut tukkijätkät, 
joita kutsuttakoot tässä vaikkapa Kataiseksi ja Pekkarisek-
si ovat itse keskittyneet sätkän polttoon ja maisemien ihas-
teluun. Tulos on ollut sen mukainen: Suomessa on lope-
tettu metsätehtaita itseaiheutetun puupulan takia, eivätkä 
hallituksen muutkaan tukkijätkät ole panneet tikkua ristiin 
estääkseen esimerkiksi Kemijärven tehtaan sulkemista.

Keskustalainen elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 
olisi voinut halutessaan yhdessä valtionomistajuuksista 
vastaavan kokoomuksen Jyri Häkämiehen kanssa käyt-
tää valtion äänivaltaa Stora Ensossa. Uskon, että yhtiö 
olisi perääntynyt Kemijärven ja Etelä-Suomen Summan 
tehtaan lakkauttamispäätöksessä, jos hallitus vain olisi 
pitänyt tarpeeksi kovaa ääntä. Tai ehkä olisimme saa-
neet edes kunnon korvaukset.

Nokia nimittäin päätti Saksassa maksaa korvauksia 
menetetyistä työpaikoista saksalaisten poliitikkojen otet-
tua kantaa Nokian kännykkätehtaan lakkauttamiseen. 
Mielestäni hallituksen velvollisuus olisi ollut tukea Kemi-
järven massaliikettä. Vaan toisin kävi; hallitus oli hiljaa 
kuin katkennut huilu tunkiolla. Voidaan sanoa, että hal-
litus suorastaan pyrki vaikeuttamaan työpaikoistaan ja 
tuloistaan huolestuneiden kansalaisten toimia. Ilmeisesti 
nykyhallituksen politiikan johtoajatus on se, että rikko-
koot muut meidän kotimme, me kyllä korjaamme sen itse 
omaan laskuumme, vaatimatta vahingoista korvauksia.

Kepulipeliä
Hallituksen asennemuutos pahasti myöhässä
Vaikka hallitus päättikin aivan äskettäin vauhdittaa koti-
maista puukauppaa verotuksellisin keinoin, tämä asenne-
muutos tapahtui aivan liian myöhään. Jo yli vuosi sitten oli 
selvää, että kotimaista puuta tarvitaan lisää ja sitä saadaan 
vain purkamalla kaupan esteitä, eli veroja. Puukauppaa 
vauhdittaisi myös toimiva metsätieverkosto, joka on maas-
samme lähes yksinomaan yksityisteiden varassa.

Hallituksen vuosia kestänyt niuholinja yksityisteiden 
ylläpitorahoituksessa on entisestään heikentänyt puun 
saatavuutta. Näistä asioista puhuttiin mediassa ja edus-
kunnassakin monen monituista kertaa, mutta mitään ei 
tapahtunut. Tämän seurauksena pohjoinen Suomi menetti 
merkittävän metsäteollisuuden työnantajan ja siinä sivussa 
satoja työpaikkoja ja verotuloja niin suoraan kuin välilli-
sestikin. Sitten vasta hallituksessa herättiin todellisuuteen. 
On häpeällistä, että maatamme johdetaan näin.

Maatilojemme osalta tulevaisuus ei ole yhtään sen pa-
rempi. Toukokuussa me Perussuomalaiset äänestytimme 
eduskuntaa valtion vuosien 2009-2012 talouskehyskeskuste-
lussa lausumaehdotuksesta, jossa edellytettiin hallitusta var-
mistamaan pohjoisten alueiden eli 142-tuen pysyväisyys.

Lausumaehdotus kuului kokonaisuudessaan seuraavas-
ti, sitaatti alkaa: “Eduskunta edellyttää, että hallitus huo-
lehtii siitä, että artiklaan 142 perustuva pohjoinen tuki säi-
lyy luonteeltaan pysyvänä tukena ja luo pohjan tuotannon 
kannattavuudelle tulevaisuudessakin.” Sitaatti loppuu.

Mikä oli äänestyksen tulos? Jokainen äänestyksessä paikalla 
ollut keskustalainen kansanedustaja äänesti tätä pohjoisen tuen 
pysyväisyyttä ja pohjoisten alueiden maatilojen olemassaolon 
oikeutusta vastaan. Olipa tässä joukossa eräs kuusamolainen-
kin keskustalainen kansanedustaja. Samoin vastaan äänestivät 

kaikkien muidenkin hallituspuolueiden paikalla olleet edus-
tajat. Tästä voidaan mielestäni vetää vain se johtopäätös, 
että keskustan johdolla toimiva hallitus haluaa lakkauttaa 
142-tuen pohjoisilla alueillamme. Haluatteko te sitä?

Koko Suomi pidettävä asuttuna

Me Perussuomalaiset haluamme säilyttää koko Suomen 
asuttuna, syrjäkolkkia myöten. Ihmisellä on oltava oi-
keus asua siellä missä haluaa, oli kyseessä sitten maata-
loutta harjoittavan sukutilan nuori isäntä tai palveluam-
matissa toimiva varttunut kaupunkilainen.

Maamme hallituksella on velvollisuus tehdä sellaista 
alueellista politiikkaa, joka tämän ihmisoikeuden var-
mistaa. Kunnissa päättäjillä puolestaan on velvollisuus 
tehdä sellaista politiikkaa, jolla varmistetaan oman kun-
nan elinvoimaisuus. Kyseessä on ihmisoikeus, ei enem-
pää eikä vähempää.

On erikoista, että Keskusta väittää edustavansa ja puo-
lustavansa maaseutua valtakunnallisella ja paikallisella ta-
solla, kun se ei sitä käytännössä tee. Pääministeri Matti 
Vanhanen julisti jokunen viikko sitten olevansa hirmu huo-
lissaan maamme ruoantuotannon omavaraisuudesta ja on 
vaatinut tuotannon ylläpitoa. Herätys herra pääministeri, 
te sitä tuotantoa olette koko ajan olleet tappamassa.

Hyvät kuulijat. Jos te olette kyllästyneitä nykyme-
noon ja haluatte sanoa sanan jota maamme hallitus ja 
tämän kunnan johtavat poliittiset ryhmät varmasti ym-
märtävät, äänestäkää meitä. Politiikassa muutos tapah-
tuu äänestämällä muutoksen puolesta.

Pentti Oinonen, Kansanedustaja

KOHTI KUNNALLISVAALEJA

- Liityin SMP:een vuonna 
1983, mutta sydämeltäni 
olin SMP:läinen jo paljon 
ennen. Se alkoi vuonna 
1968 Veikko Vennamon 
presidenttiehdokkuuden ai-
kaan ja kolahti lopullisesti 
seuraavissa eduskuntavaa-
leissa. Silloin päätin, että 
jos joskus lähden mukaan 
politiikkaan, ainoa puolue 
minulle on SMP, Helenius 
kertoo.

Heleniuksen poliittinen 
ura alkoi Pohjois-Karjalan 

Pieni mutta sisukas sorrettujen puolustaja
Joensuulainen Martti 
Helenius (62) jäi eläkkeelle 
kahdeksan vuotta sitten 
aivohalvauksen vuoksi. Työ-
uransa hän teki teleasenta-
jan ammatissa.

Joensuulainen Martti Helenius on 
pitkän linjan SMP:läinen ja Perussuo-
malainen, tinkimätön ja lahjomaton 
aatteen mies, joka muistetaan esimer-
kiksi Eino Poutiaisen muistolaatan 
rahankeräyshankkeen puuhamiehenä. 
Pieni mutta taistelutahtoinen Helenius 
haluaa puolustaa pieniä ja sorrettuja.

piirin piiritoimistolla vapaa-
ehtoisena siivoojana. Piirin 
nykyinen puheenjohtaja 
Osmo Kokko toimi tuolloin 
piirisihteerinä ja huomasi 
heti, että tuo taitaakin olla 
tosissaan, ja järjesti Heleni-
uksen oikopäätä puolueen 
jäseneksi.

Jotain Heleniuksen sit-
keydestä ja peräänantamat-
tomuudesta kertoo myös se 
tapa, jolla hän keräsi rahaa 
Eino Poutiaisen muistolaat-
taa varten maitotonkkaan 

vuonna 2005.
- Einon menestys vuoden 

1970 kunnallisvaaleissa oli 
todella kova, 11 000 ääntä 
yksinään. Se oli minulle kun-
niakysymys, että sain toimia 
puuhamiehenä tässä hank-
keessa. Aivan tyytyväinen 
en ollut kaikkien niin sanot-
tujen ”aatteen miesten” pa-
nokseen. Eräskin kieltäytyi 
lahjoittamasta mitään sillä 
perusteella, ettei eläkkeestä 
jää kuin 780 euroa törsät-
täväksi. Niin suuri raha, ja 

kehtasi vielä tunnustaa! Sa-
noin hänelle, että olet vää-
rässä puolueessa, Kokoomus 
voisi olla sopivampi sinulle.

Nuorissa on tulevai-
suus

Nyt kun Perussuomalaisten 
kannatus on kasvussa rake-
tin lailla, uskoo Helenius, 
että puolueen on panostet-
tava nimenomaan köyhiin 
ja syrjäytyneisiin – ja myös 
nuoriin, heissähän on tule-
vaisuus.

- Esimerkiksi meillä ei 
Marjalan kaupunginosassa 
ole ollenkaan päiväkotia. 
Tästä epäkohdasta puhuin 
jo viime kunnallisvaaleissa 
neljä vuotta sitten, ja sain 
taatusti paljon ääniä nuoril-

ta lapsiperheiltä.
- Kuten Timo Soini kir-

joitti, on Suomeen syntynyt 
kaksi jonoa: toisessa jonote-
taan leipää, toisessa etelän-
matkoja. Tuloerot ovat kas-
vaneet liian suuriksi, ja köy-
hyys aiheuttaa syrjäytymistä.

Helenius on nyt kunnal-
lisvaaliehdokkaana kolmat-
ta kertaa. Vielä ei ole tär-
pännyt, mutta mies uskoo 
puolueen menestyksen pa-
rantavan omiakin mahdolli-
suuksiaan. Vaalityöhön hän 
on tarttunut yhtä suurella 
innolla ja sydämellä kuin 
muuhunkin toimintaansa 
politiikan kentällä.

Politiikka on joukkue-
peliä

Heleniuksen odotukset 
tulevien kunnallisvaalien 
suhteen ovat nyt korkealla, 
niin monet ovat sanoneet 
hänelle suoraan, että nyt 
loppui valtapuolueiden ää-
nestäminen.

- Timo Soinin ansios-
ta olemme päässeet tähän 
saakka, ei kenenkään muun. 
Kuitenkin politiikka on 
joukkuepeliä, ja vain jouk-
kueena voimme pärjätä täs-
tä eteenpäin. Mitään ei saa 
ilmaiseksi – jos vain makaa 
kotona sohvalla, ei ääniä tu-
le. Ihmiset eivät mielellään 
äänestä sellaista ehdokasta 
jota eivät itse ole tavanneet. 
En minäkään äänestäisi.

Ehdokashankintatyön 
Helenius kertoo olevan aina 
yhtä hankalaa. 

- Olen aina sanonut, että 
mieluummin sitä lähtee helle-
päivänä suo-ojaa kaivamaan 
kuin ehdokkaita hakemaan. 
Kynnys on nuorilla korkea, 
ja ehkä valtapuolueisiin ja 
vihreisiin on helpompi läh-
teä ehdokkaaksi tässä kau-
pungissa. Mutta antakaa nyt 
ainakin äänestyskopissa se 
ääni Perussuomalaisille. Se 
ääni ei mene hukkaan.

Teksti: Mika Männistö
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Varsinais-Suomen piirillä onnistuneet toritapahtumat torstaina 14.08.

Uudenkaupungin torilla 
Varsinais-Suomessa kävi moni 
keskustelemassa päivänpolttavis-
ta asioista.

Näyttää pahasti siltä, että halli-
tuksen antamat tuloverohelpotuk-
set aiotaan monin paikoin kerätä 
veronmaksajilta takaisin taksojen, 
palvelumaksujen ja kiinteistöve-
rojen korottamisella. Kiinteistö-
verosta on yhä enenevässä määrin 
tulossa pelkkä tuloautomaatti. Ve-
rokevennykset – tuloveronkeven-
nykset etunenässä - kohdistuvat 
pääasiassa suurituloisille, mutta 
kiinteistöverojen korottaminen 
tulee kaikkien kuntalaisten mak-
settavaksi.

Kiinteistöverosta on tullut ylei-
nen rahastuskeino ja kuntien ta-
louden tasapainottaja. Asumisen 
kustannukset ovat Suomessa jo 
muutoinkin huippuluokkaa, joten 
on täysin kohtuutonta lisätä asu-

Timo Soini Salossa:

Kiinteistöverosta tulossa korotusautomaatti
misen kustannuksia. Oman kodin 
verottaminen on jo lähtökohtaises-
ti vastenmielistä tällaisessa ilma-
nalassa, jossa kunnollinen asumus 
on välttämättömyys.

Kiinteistövero on tulotasosta 
riippumaton vero, joka kohtelee 
kaikkein ankarimmin pienituloi-
sia, joissa on paljon eläkeläisiä 
ja lapsiperheitä. Perussuomalai-
set katsovat, että hallituksen ku-
ristava kuntapolitiikka omalta 
osaltaan ajaa vaikeuksissa olevia 
kuntia kiinteistöverojen korot-
tamiseen. Kunnissa päättäjien 
on rohkeasti käytettävä puuttu-
misoikeuttaan kiinteistöverojen 
huojennuksissa esimerkiksi pieni-
tuloisten ja sotiemme veteraanien 
hyväksi.

Herrasen Jari Turusta on ensimmäistä kertaa ehdokkaana 
kunnallisvaaleissa.

- Äänestäjille pitää tarjota vaihtoehto, suuret puolu-
eet ovat olleet tähän asti liian vahvoja. Perussuomalaisilla 
on arvot kohdallaan. Otin itse yhteyttä Perussuomalaisiin 
viime eduskuntavaalien jälkeen. Olin pettynyt suuriin puo-
lueisiin ja niiden toimintatapoihin.

Jari toimii Turussa kirjastoalalla.
- Vaalityötä teen kirjoittamalla lehtiin ja olemalla 

mukana auttamassa yhteisissä vaalitilaisuuksissa. 

Timo Soinilla hyvä vastaan Salossa

Salon osaston puheenjohtaja 
Kalevi Satopää on toiminut ra-
kennusalan konsulttina ja toimii 
vieläkin, vaikka on jo eläkepäiviä 
viettämässä. Salossa menee neljä 
läpi valtuustoon, veikkaa Satopää. 
Iltatorin saldo ehdokassuostumuk-
sissa oli viisi Kaleville kirjoitettua 
siihen mennessä kun päätoimittaja 
lähti ajelemaan kohti kotiaan.

Vaaliteemakseen puheenjohta-
ja listaa vanhukset ja terveyden-
huoltopalvelut. Yhtenä suurena 
ihmetyksen aiheena ovat vapaa-
ehtoiset hyväntekijät, jotka toimi-
vat jonkun rekisteröidyn järjestön 
kautta. He eivät saa viedä laitok-
sissa makaavia vanhuksia edes ulos 
aurinkoon, kun ei ole koulutusta. 
Järjestelmä on kummallinen: kun 
ei ole riittävästi henkilökuntaa lai-
toksissa, niin vanhukset joutuvat 
olemaan sisällä huoneissaan ilman 
raikasta ulkoilmaa. Kukaan ei ehdi 
eikä välitä.

- Ilmaisjakelulehdissä olen il-
moitellut useasti omilla varoilla-
ni. Keskimäärin kerran viikossa 
on ollut tahti. Erilaisia kutsuja ja 
viestejä on tullut myös läheteltyä 
tiiviiseen tahtiin, toteaa Kalevi.

Sampo Saarioja lausuu 
  runon Olympiamuistelo,     
      ja päätoimittaja 
Lindell saa Sampolta 
   piirretyn kuvan 
      muistoksi 
 Salon iltatorilta.

Puolueen puheenjohtajalla riitti 
kiirettä Uudenkaupungin torilla. Ihmiset 
kuuntelivat hänen puhettaan ja halusi-
vat kysyä ja kertoa omista mielipiteis-
tään.

Varsinais-Suomen tilanne näyttää hyvältä. Esimerkiksi Uudessakaupungissa 
on vaalityö alkanut hyvin. Jos eduskuntavaalien kannatus jatkuu kunnallisvaaleissa 
samansuuruisena, niin Uudessakaupungissa menee kaksi valtuutettua läpi niin 
että hujahtaa.
- Kuntia joissa meillä on ehdokkaita on pinta-alallisesti yli puolet enemmän kuin 
neljä vuotta sitten. Kuntien kappalemääräkin on noussut, vaikka kuntaliitokset ovat 
vieneet osan kunnista pois kuntakartalta, toteaa Lauri Heikkilä (kuvassa oikealla).
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Ruumiin ravintoakin oli 
tarjolla henkisen (poliit-
tisen) ravinnon lisäksi 
molemmissa toritapah-
tumissa. Hannulan vel-
jekset Pertti ja Juhani 
paistoivat suussa sulavia 
räiskäleitä hillon kera, 
kyytipojaksi telttaan 
poikkeaville tarjottiin 
maittavaa mehua. Pertin 
vaimo Raija oli tehnyt 
lettutaikinan ja mehun, 
jota hän tarjoili kaikille 
janoisille kävijöille.

Mikä Salo - mikä Uusi-
kaupunki?

Uusikaupunki on me-
renrantakaupunki, joka 
on tullut tunnetuksi au-
totehtaastaan. Ihmisiä 

Varsinais-Suomen pii-
rin puheenjohtajalla 
Lauri Heikkilällä riitti 
kiirettä. Monet äänes-
täjät olivat tungok-
seen asti piirin toritel-
tan ympärillä. Tulevat 
kunnallisvaalit olivat 
päivän puheenaihee-
na, mikäs muukaan.
Varsinaissuomalaisten 
teltassa oli karkkeja, 
kyniä, lehtiä ja puolu-
een esitteitä.

Salon perinteiset torstai-illan toripäivät vetivät väkeä noin 5 000 ihmistä.

kaupungissa on noin 
16 000. Salo taas sijait-
see Lounais-Suomessa. 
Matkaa Turkuun tulee 
52 kilometriä kohti länt-
tä. Kännyköiden val-
mistus on tehnyt Salosta 
tunnetun ja Nokian teh-
taat ovat ylivoimaisesti 
suurin työnantaja paik-
kakunnalla. Torstai-il-
tojen iltatori on saanut 
suuren suosion Salossa. 
On kuin aina olisi tu-
hansien ihmisten mark-
kinat kyseessä.

Pekka Raitamaa Vehmaalta on muusikko ja opiskelee alaa 
lisää Turun Konservatoriossa. Hän on myös toiminut pit-
kään musiikinopettajana. Vuonna 1999 hän muutti Turus-
ta Vehmaalle ja viime aikoina hän on haistellut uusia poliit-
tisia tuulia. Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelmaa hän 
pitää hyvänä, itselleen sopivana.

- Ohjelma sopii hyvin yhteen omien ajatusteni kanssa, 
se ei ole ristiriidassa itseni kanssa. Ohjelman päämäärä ei 
ole ristiriidassa ajatusteni kanssa, toteaa Pekka.

Pienessä puolueessa saa oman asiansa paremmin esille 
kuin suurissa puolueissa. Kunnallisvaaliteemoistaan mies 
mainitsee harmaavesikentät: sikaliete valuu lampiin ja re-
hevöittää ja pilaa kauniit lampemme. Luontoamme on suo-
jeltava ja varjeltava. Maanviljelijöiden syytähän sikalietteet 
eivät toki ole, vaan suuri EU direktiiveineen sallii moisen 
luonnon raiskauksen. Koulutusta ja siihen liittyviä valti-
onapuja on kohdennettava tarkemmin sinne minne ne on 
tarkoitettu. Kunnissa korvamerkittyä rahaa ei saa käyttää 
miten sattuu. Nuoriakin kiinnosti kuulla, mitä teltalla puhuttiin.

Veijo Nummi on Uudenkaupungin Perus-
suomalaisten osaston puheenjohtaja. Hän 
toimii kuorma-autoalalla. Kaasua on jo 
vaalityössä tarpeeksi, kytkin vain on nos-
tettava harkitusti ylös, jotta menestys ja 
kasvu olisi hallittua. Terveydenhuolto ja 
koulujen lakkauttamiset ovat niitä vaali-
teemoja joista Veijo aikoo puhua äänes-
täjille. -Suuri vaalivoitto on tulossa Pe-
russuomalaisille Uudessakaupungissa ja 
muualla, mies veikkaa.

Kiiverin Maria on 32-vuo-
tias risteilyemäntä ja eh-
dokkaana Salon kaupun-
gissa ensimmäistä kertaa. 
Kasvokkain kohtaaminen 
on parasta vaalityötä mitä 
voi tehdä. Vaaliteemoiksi 
Maria nostaa lapsiperheet 
joiden sähkö-, ruoka-, 
bensa- ja päivähoitomak-
sut ovat nousseet vuosi 
vuodelta. EU on tämän 
kaiken hintojen nousun 
aiheuttanut, arvelee ehdo-
kas.

- Presidentinvaaleissa 
diggasin Soinia, arvostan 
hänen kristillissosiaalisia 
arvojaan. Hän on selke-
ästi hyvä puheenjohtaja 
puolueelle, sanavalmis ja 
rehti mies.

Noora Jokela on 22-vuotias 
salolainen kunnallisvaalieh-
dokkaamme, jonka sai mu-
kaan politiikkaan Kalevi Sa-
topää viime syysmarkkinoil-
la näillä samoilla kulmilla, 
missä nytkin olemme.

- Nuorten mielenter-
veyshuolto ei toimi riittävän 
hyvin täällä, niihin asioihin 
haluaisin puuttua. Luonto ja 
eläimet ovat myös sydäntäni 
lähellä siinä missä köyhät ja 
työttömätkin. Olen jakanut 
esitteitä ja lehtiä sekä tavan-
nut ihmisiä, listaa Noora.

otto Uudenkaupungissa ja SalossaSalossa

- Nyt ei lauleta torilla vaan puhutaan 
kunnallisvaaliasioita, sanoo Kike Elo-
maa.

Rempseän iloinen ja liikunnallinen 
Kike saa ympärilleen heti ihailijajou-
kon, joka haluaa kuulla hänen mielipi-
teitään kunnallisvaaleista ja varmaan 
vähän muustakin.
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Raahen Härkätorilla 

Esko Martti Siikajoelta 
tekee metallimiehen töi-
tä ja on kunnanvaltuus-
tossa jo toista kautta.

- Vaalityössä pitää 
puhua ihmisille järkeä 
ja kuunnella miten heil-
lä oikein menee tässä 
elämässä. Siikajoella 
meillä on yhdeksän eh-
dokasta ja heistä kaksi 
on naisia. Myös nuoret 
ovat löytäneet meidät.

- Perussuomalaisten 
ehdokaslistaan on nyt 
helpompi saada ehdok-
kaita kuin ennen. Syynä 
ovat puolueen kasvanut 
kannatus ja kuntaliitok-
set alueella. Nyt Kepu 
pelkää meitä ihan tosis-
saan. Emme kiertele ja 
kaartele, vaan puhum-
me niin että kansa ym-
märtää, toteaa Martti.

PerusSuomalainen 11/2008 ilmestyy 

19.9.2008.
Aineistot viimeistään 

keskiviikkona 10.9.2008.

Pitäjänmäen Perussuomalaiset 
perustettu

Tiistaina 19.8. perustettiin Pitäjänmäen Perussuo-
malaiset. Yhdistys toimii Länsi-Helsingin alueella.
Perustavassa kokouksessa yhdistyksen hallitukseen 
valittiin Antti Valpas (puheenjohtaja), Erja Kou-
vo (varapuheenjohtaja), Jussi Ristilä (sihteeri) ja 
Markku Junnila.

Yhdistyksen toiminta käynnistyy jo ennen kunnal-
lisvaaleja. Yhdistyksen toiminnasta ja jäsenyydestä 
kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puheenjohtaja 
Antti Valppaaseen, puh. 050-561 4334 tai 
sähköpostitse antti@valpas.info.

Puoluetoimistolla nautittiin maittavat leivoskahvit 
vieraiden kanssa.

Puoluetoimistolla poikkesi kaksi yllätysvierasta 
Espanjasta. Francisco de Miguel Alvarez (oikealla) toi-
mii niin sanotusti kakkosjohtajana Espanjan suurlähe-
tystössä. Federico Lucenbo Pombo taas toimii manner-
Espanjassa toimittajana. Hän tekee radio-ohjelmia ja 
muita toimituksellisia töitä omassa maassaan.

Vieraita kiinnosti perussuomalaisuus ja puolu-
eemme periaatteet. Pieni puolue ja sen sijainti Suo-
men poliittisella kartalla oli myös tunnin mittaisen 
vierailun puheenaiheena.

Puoluetoimistolla 
yllättäviä vieraita

Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokas jätti Tampereen sitoutumattomien val-
tuustoryhmän 20.8.2008 keskiviikkona. Ryhmä on kaupungissa jo yhdeksäs ryhmittymä. 
Valtuustoryhmän perustaminen ei tullut yllätyksenä Tampereella, sillä Virtanen on myös 
perussuomalaisten kansanedustaja. Sitoutumattomien ryhmä kutistui viiteen Virtasen läh-
dettyä. Tampereella on perussuomalaisilla hyvä ehdokastilanne tulevissa kunnallisvaaleis-
sa. Ehdokkaita on yhteensä 44, joista naisia on 13 ja miehiä 31.

Pertti Virtanen perusti perussuoma-
laisten valtuustoryhmän Tampereelle

10/2008

13. vuosikerta • Poliittinen lehti • Irtonumero 3,- • Perussuomalaiset - Sannfi nländarna rp:n äänenkannattaja

Tunnelma tiivistyyVaaleja kohti mennään:

sivu 16

Täsmäisku Lappiin. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä piti kesäkokouksensa Rovaniemellä 21.-22.8.2008.

Suuri vaalivoitto tulossa

sivu 6

Letut olivat Salon ja Uu-

denkaupungin torilla mait-

tavia, moni teltalla kävijä sai 

letun hillon kera.  Paistaja-

mestarina oli Hannulan Pert-

ti, taikinan oli tehnyt hänen 

vaimonsa. sivu 10

Tässä numerossa:

Olemmeko rasistinen puolue?
4

Rohkeutta pitää olla
7

Kirsi pärjää miehisellä alalla
8

Aatteen mies (84 v.) ei anna periksi 22

Helsingin Sanomat kertoo kunnallisvaalimittauksestaan. Perus-

suomalaiset olisivat sen mukaan moninkertaistamassa kanna-

tuksensa ja valtuustopaikkansa. Eduskuntavaaleihin verrattuna 

kunnallisvaalit ovat kuitenkin haastavammat puolueellemme. 

Ehdokkaita tarvitaankin lisää, joten kaikki kiinnostuneet, ot-

takaa yhteyttä! Postia voi lähettää pääsihteeri Jussi Niinistölle 

(jussi.niinistö@eduskunta.fi) tai puoluesihteeri Ossi Sandvikille 

(ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi).

Timo Soini innosti yleisöä
Timo Soini innosti yleisöä

sivut 10-11

Perussuomalaiset aktiivisina loppu-

kesänkin toreilla kautta maan

Kike ElomaaKike Elomaa

vauhdissa  vauhdissa

Salon torillaSalon torilla
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 oli tunnelmaa
Raahen Härkätorilla kokoontui Perussuoma-
laisten aktiivijäseniä 6.8.2008. Pullaa oli leivot-
tu, kahvia keitetty ja mehuakin tarjolla. Kaikki 
oli valmista. Odoteltiin Pentti Oinosen aloit-
tavan poliittisen puheen. Tätä yleisö kaipasi. 
Politiikka oli syy, miksi ihmiset olivat tulleet 
tilaisuuteen. Kunnallisvaalit olivat puheenai-
heena ja kaikki tähtäsivät tulevaan suureen 
vaalivoittoon. Ehdokkaita oli saatu hyvin ja 
ihmiset olivat innostuneita. Ilmassa leijui sel-
västi tulevan suuren vaalivoiton tuntu.

Sikkilän Esko on moni-
toimimies. Hän on Raa-
hen Perussuomalaisten 
puheenjohtaja. Siika-
joen valtuutettuna on 
kolmas kausi menossa. 
Vaalityötä mies tekee 
kiertelemällä kuntia 
puhumassa ja kuunte-
lemassa ihmisiä. Vaali-
materiaalia ovat yhtei-
nen esite ja puolueen 
vaalilehti. Mies tuntuu 
sellaiselta, joka tietää 
mistä puhuu ja antaa 
hyvän vaikutelman heti 
ensikättelyssä.

Kuvat ja teksti:

Harri Lndell

Esko Sikkilä avustamassa kansanedustaja Pentti Oinosen 
puhuessa yleisölle Raahen Härkätorilla.

Raahe on satama-, koulu- ja teollisuuskaupunki Perämeren rannalla. 
Ouluun on matkaa vain 75 kilometriä 8-tietä pohjoiseen. Suurin työn-
antaja on Rautaruukin terästehdas. Asukkaita kaupungissa on runsaat 
22 000. Raahen seutukuntaan kuuluvat Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihan-
nan kunnat. Koko seutukunnassa on asukkaita noin 35 000.

RAAHE■

Syksy lähestyy ja valtion 

vuoden 2009 budjetin val-

mistelu on aloitettu hal-

lituksessa. Valtiovarain-

ministeri Katainen julisti 

kuin suuri keisari ikään 

ehdottaneensa tulove-

roalennuksia lähes 800 

miljoonan euron edestä. 

Taas on kavereille jaossa 

mannaa ja hunajaa.

Kuvaavaa on tv-uutisissa 
Kataisen käyttämä esi-
merkki siitä, miten tulo-
veronalennus vaikuttaisi. 
Hän käytti vertauksena 
henkilöä, joka tienaa 35 
tuhatta euroa vuodessa. 
Suomessa keskimääräi-
nen vuosipalkka liikkuu 
noin 25 tuhannen euron 
kohdalla. Valitettavasti 
tämä julistettu veronalen-
nuksen hyöty kohdistuu 
siis töissäkäyviin keski- ja 
hyvätuloisiin. Tähän kun 
yhdistetään vasta syksyllä 
2009 ehkä toteutuva ruo-
an veroale, lähes neljässä 
prosentissa laukkaava 
infl aatio ja parin prosen-
tin korotukset toimeen-
tuloon liittyviin tukiin, 
on selvää että Vanhasen 
hallitus kasvattaa näillä 
toimenpiteillään tuloero-
ja entisestään.

Kymmenet kunnat 
ympäri Suomen ovat ta-
loudellisesti veitsenterällä 
ja niitä uhkaa pakkonait-
taminen naapurikuntaan. 
Kunnille ehdotetaan an-
nettavaksi kymmenien 
miljoonien eurojen koro-
tukset ensi vuoden valti-
onosuuksiin. Tarvittai-

siin kuitenkin useita satoja 
miljoonia jotta korotuksilla 
olisi merkittävää vaikutusta 
kuntien talouteen.

Eläkeläisille on tiedossa 
jälleen pienoinen korotus 
tuloihin. Eläkkeensaajien 
verotusta on luvattu ke-
ventää samassa suhteessa 
kuin tuloveron kohdalla. 
Eli hyvätuloiset eläkeläiset 
hyötyvät jälleen sairaiden ja 
pienituloisten eläkeläisten 
kustannuksella.

Roskaa kalastajien 
verkkoihin

Pohjois-Pohjanmaan ka-
lastuselinkeino on kokenut 
kovia valtion uuden lohen-
kalastusasetuksen myötä. 
EU on lisäksi heittänyt ros-
kaa kalastajien verkkoihin 
kieltämällä Itämeren lohen 
käyttö elintarvikkeena Suo-
messa vuoden 2010 jälkeen. 
Aika näyttää, nieleekö maa- 
ja metsätalousministerimme 
tämän EU:n rajoituksen pu-
reskelematta, vai anotaanko 
direktiiviin jatkoaikaa ja säi-
lytetään lukuisten ihmisten 
edes jonkinmoinen elintaso.

Kunnallisvaalit pidetään 
lokakuun lopussa. YLE jul-

kisti heinäkuun lopussa 
uusimmat puoluegallupit 
ja Perussuomalaiset olivat 
edelleen kovassa nostees-
sa. Kannatuksemme on 
nyt 5,9 prosenttia, mihin 
on tullut peräti 0,7 pro-
senttiyksikköä kasvua 
sitten edellisen kannatus-
mittauksen.

Monet teistä läsnä-
olijoista ovat varmasti 
jo asettuneet kunnal-
lisvaaleihin ehdolle, tai 
ovat ainakin miettineet 
ehdolleasettumista. Äl-
kää enää miettikö, vaan 
asettukaa ehdolle Perus-
suomalaisten riveissä. Jo-
kainen riveihimme tuleva 
ehdokas on aina arvokas, 
sillä tosiasia on että var-
sinkin pienessä kunnassa 
yksikin lisäehdokas voi 
muuttaa kunnan poliitti-
sen kartan. Jatkakaa siis 
ehdokkaiden hankintaa, 
soittakaa ja keskustelkaa 
läpi ystävänne ja naapu-
rinne niin omassa kuin 
naapurikunnassakin.

Kova työ palkitaan 
aina lopuksi.

Pentti Oinonen 
Raahessa 7.8.2008, 
puhe lyhennetty

Pentti Oinonen Raahessa:

Rikkaille jaossa mannaa ja hunajaa

Perussuomalaiset valtasivat Porin
Porin osaston kokous pidettiin Porin kaupunginkirjaston kokoushuoneistos-
sa keskiviikkona 13.8.2008 klo 18.00. Paikalle oli saapunut paljon nuoria 
puolueen toiminnasta kiinnostuneita. Porin osaston puheenjohtajaksi valittiin 
paloesimies Ari Jalonen ja sihteeriksi vartija Ville-Petteri Laiho. Keskustelu 
naapurikunta Ulvilan osaston perustamisesta ja ehdokashankinnasta varsin-
kin naisehdokkaiden mukaan saamiseksi kävi vilkkaana. Satakunnan piiri 
tarjosi kahvia ja limonadia sekä pientä naposteltavaa.
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Nuoret olivat kiinnostuneita Pentti 
Oinosen mielipiteistä.

Pentti Oinonen ennusti Savossa tule-
van nyt oikein rökälevoitto Perussuo-
malaisille. Varmana merkkinä tästä 
Oinonen kertoi Kepunkin sanoneen 
niin, joten se on varmasti totta. Kun 
puolueen kannatusluvut ovat korkeat, 
se heijastuu myös piirien ja osastojen 
toimintaan. Nyt ollaan ylpeitä siitä, 
että ollaan perussuomalaisia kunnal-
lisvaaliehdokkaita. Pentti veikkaa, 
että seuraavissa eduskuntavaaleissa 
menee viisitoista ehdokasta läpi.

Hänellä on takana kaksi kaut-
ta kunnanvaltuustossa, ja nyt hän 

Nuoret olivat kiinnostuneita Pentti Oinosen mielipiteistä.

Oulun piirin puheenjohtaja Ahti Moilanen ajoi en-
nen kuorma-autoa, mutta vaihtoi ammatin stressit-
tömämpään liikenneopettajan virkaan. Tässä työssä 
Ahti on toiminut 1,5 vuotta ja kertoo viihtyvänsä 
ammatissaan. Opetettavia löytyy vielä, mutta har-
voin oppilaita jotka eivät koskaan ennen ole istuneet 
ratin takana. Nuoret ihmiset ovat nykyään paljon 
rauhattomampia kuin parikymmentä vuotta sitten. 

Autot ovat paljon tehokkaampia ja monet turval-
lisuuslaitteet saavat kuljettajan pääkopassa aikaan 

pyrkii kolmannelle kaudelle omalta 
paikkakunnaltaan Rautavaarasta. 
Kunnanhallituksesta käsin näkee 
monta mielenkiintoista asiaa oman 
kunnan alueella. Kunnanhallitus on 
eduskunta pienoiskoossa, ja sen ase-
ma on tärkeä. Sieltä käsin päätetään 
esimerkiksi erilaisista kunnan tarjoa-
mista palveluista.

Timo Kataja on kotoisin Pyhäjär-
veltä ja asunut Oulussa kahdeksan 
vuotta. Opiskelijan arkea mietityttä-
vät terveys- ja sosiaalipalvelut, joihin 
pitäisi saada monenlaista parannus-

Pohjois-Suomen Mes-
sut ry on perustettu jo 
vuonna 1951, ja se on 
maamme toiseksi van-
hin messujen järjestäjä. 
Oulun seudun Perussuo-
malaiset olivat ostaneet 
messupaikan ulkoa, aivan 
messukeskuksen sisään-
tulon edestä. Paikka oli 
Perussuomalaisille hyvä, 
aurinko helotti puolipilvi-
seltä taivaalta lämmittäen 
ihmisiä mukavasti.

Oulun Perussuomalai-
silla oli esittelypöydällään 
karkkeja, kyniä ja runsaas-
ti hyvää luettavaa. Puolu-
een esitteet ja lehdet olivat 
suosittuja. Monet ottivat 
kotiinsa puolueen täyden 
muovikassin teltalla poi-
ketessaan. Piirin puheen-
johtajalta Ahti Moilaselta 
ja kansanedustaja Pentti 
Oinoselta kyseltiin tuleviin 
kunnallisvaaleihin liittyviä 
asioita vilkkaasti. Varsinkin 
syrjäytyminen ja ruuan ja 
bensan hintojen kohoami-
nen pilviin oli monen kes-
kustelijan huolenaiheena.

Ehdokasasettelussa 
hyvä tilanne

Perussuomalaisten Oulun 
piirin puheenjohtajan mu-
kaan tilanne ehdokashan-
kinnan suhteen on huo-
mattavasti parempi nyt 
kuin neljä vuotta sitten. 
Nyt ollaan jo Oulussakin 
hyvällä alulla ehdokasaset-
telussa. Tavoitteena Ahti 
kertoo olevan kolme val-
tuustopaikkaa Oulun kau-
pungissa. Ehdokasmää-

Perussuomalaisuu
Oulun suurmessut 06.-10.08 2008

Veli-Pekka Kortelainen on toista ker-
taa mukana vaaleissa. Kortelainen 
on 30-vuotias oululainen opiskelija. 
Hän pitää tärkeänä, että Oulussa 
mennään kunnallisvaaleihin omalla 
listalla. Miehen sydäntä lähellä ovat 
kaupungin julkinen liikenne, tervey-
denhoito ja erityisesti vanhuspalve-
lut. Nuorisoliikuntaa pitäisi paran-
taa Oulussa entisestään. 

Oulun  messuilla oli lähes 
300 näytteilleasettajaa, 
jotka edustivat laajaa tuot-
teiden ja palvelujen kirjoa 
sirkushuveista kahvin ja 
jäätelön myyjiin asti. Tun-
nelma oli hyvä ja perussuo-
malaisuus oli otettu yhdek-
si varteenotettavaksi vaih-
toehdoksi tiedustellessani 
asiaa yleisön joukossa.

Puolustusvoimat oli 
myös mukana suurmes-
suilla teemalla ´Puolustus-
voimat 90 vuotta`. Myös 
Pohjan sotilassoittokunta 
viihdytti soitollaan messu-
vieraita. RAY esitteli omaa 
peli- ja avustustoimintaan-
sa. Uusi pajatsokin oli 
näytteillä. Oli paljon kat-
seltavaa ja kuunneltavaa, 
ja varsinkin lapsiperheet oli 
otettu hyvin huomioon.

Oulun seudulla on 
kasvua!

Oulun seudun (Oulu, 
Hailuoto, Haukipudas, 
Ii, Kempele, Kiiminki, Li-
minka, Lumijoki, Muhos, 
Oulunsalo, Tyrnävä, Yli-
Ii, Ylikiiminki) väkiluku 
on noussut alkuvuonna 
noin 1600:lla ja oli kesä-
kuun lopussa lähes 229 
000. Oulun seudulla re-
kisteröitiin Tilastokeskuk-
sen mukaan alkuvuonna 
yli 600 uutta yritystä. 
Siinä on kasvua useita 
kymmeniä edellisvuoden 
vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna.

Harri Lindell

räksi tavoitellaan kolmea-
kymmentä ehdokasta, joka 
takaisi kolmen valtuutetun 
paikan. Valtuustopaikat on 
nyt avattava tavalla tai toi-
sella, onhan Oulu Pohjois-
Suomen pääkaupunki, joka 
tunnettiin ennen ympäri 
Pohjoismaita terva- ja lo-
hikaupungin maineestaan. 
Tänä päivänä Oulu on ke-
hittynyt 130 000 asukkaan 
osaamiskeskukseksi, joka 
tunnetaan korkeasta tekno-
logiasta ympäri maailmaa.

Pienillä paikkakunnilla 
kovaa vaalityötä

Monella pienellä paikka-
kunnalla, jossa puolueella ei 
ennen ollut ehdokkaita, teh-
dään nyt innostunutta työtä. 
Se on vahvan kasvun merk-
ki. Puheenjohtajalla on Uta-
järvellä toinen kausi meneil-
lään ja hän aikoo varmistaa 
kolmannen kovalla työllä. 
Utajärven valtuustossa on 
Perussuomalaisia neljä.

- Pienten paikkakuntien 
yhdistyminen on meille etu. 
Esimerkiksi Kestilän, Piip-
polan, Pulkkilan ja Rantsi-
lan yhdistyminen yhdeksi 
isoksi kunnaksi antaa ää-
nestäjille mahdollisuuden 
äänestää perussuomalaista 
ehdokasta kaikissa näissä 
kunnissa. Valtuustopaikko-
jen saaminen näissä kun-
nissa on tärkeää. Silloin 
edustamme suurempaa ää-
nestäjäkuntaa kuin ennen 
kuntien yhdistymistä.

Suurmessuilla tuottei-
den ja palvelujen kirjo

Nettisivut, esitteet ja julisteet ovat 
kanavia, joiden kautta mies pyrkii pää-
semään äänestäjien tietoisuuteen. Irc-
galleriasta löytää hänen kirjoituksiaan 
ja kuviaan nimellä Turjalainen. Rahaa 
kampanjointiin menee noin tuhat eu-
roa. Turhat hyssyttelyt pitäisi lopettaa 
ja alkaa puhua tulevasta lamasta sekä 
varautua siihen, että yhteiskunnan ve-
rotulot vähenevät tuntuvasti.
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ta. Timo on ollut reilut 
kaksi vuotta puolueen 
jäsenenä. Arvopohja on 
puolueella sama kuin 
hänelläkin, kristillisso-
siaalinen arvopohja on 
ainoa oikea pohja jolla 
voidaan hoitaa hyvin 
yhteisiä asioita, toteaa 
tuleva fi losofi an mais-
teri.

Ehdokkaana Timo 
on ensimmäistä kertaa, 
eikä varsinaista budjet-
tia vaaleja varten ole 
laadittu. Nämä kun-

nallisvaalit painottuvat 
enemmän työhön ja 
oman ajan uhraamiseen. 
Köyhän opiskelijan ei 
ole varaa sijoittaa suu-
ria summia vaalikam-
panjaan.

s vahvassa kasvussa Oulussakin

vääränlaista turvallisuudentunnetta. Nopeudet ovat ajet-
taessa aivan toista luokkaa kuin ennen. Kun sattuu ko-
lari tai jotain muuta ikävää, niin silloin tapahtuu ikäviä 
asioita autossaolijoille. 

Oulun piirissä asiat näyttävät hyviltä. Tavoitteena 
piirin alueella on sata ehdokasta, joista puolet on jo 
löytynyt. Naisehdokkaita Moilanen toivoisi piiriin vielä 
enemmän. Tavoitteena on tietenkin myös saada ehdok-
kaita mahdollisemman monesta ammattiryhmästä. Sil-
loin on valinnanvaraa jokaiselle äänestäjälle.

Eräs eläkkeensaaja 
kertoi eläkkeiden koro-
tuksen otetun tuplana 
pois nousseiden hinto-
jen myötä. Hän lähetti 
Hyssälälle terveisiä, että 
sossun luukulla ei saa 

edes ruuan ostamiseen 
apua. Sieltä saa vain 
paperin, jossa on las-
kelma, että ”ei sulla voi 
olla nälkä kun paperi 
osoittaa niin”.

- Mutta minulla on 
nälkä ja kova nälkä 
onkin, toteaa nälkäisen 
näköinen laiha mies.

Mies pyytää Perus-
suomalaisia vaikutta-
maan niin, että köyhät 
saisivat edes syötävää 
tässä hyvinvointiyhteis-
kunnassamme.

Pentti Oinonen kom-
mentoi europarlamen-
taarikko Piia-Noora 
Kaupin avajaispuhetta 
aivan käsittämättömäk-
si. Oulun messutapahtu-
maan ei mitenkään sovi 
puoluepoliittinen puhe, 
se olisi kuulunut Oino-

sen mukaan pikemmin-
kin johonkin puolueko-
koukseen kuin tänne. 
Puheen sisältö koski 
varmasti muidenkin 

kuin perussuomalaisten 
tarkkaan korvaan. Taas 
nähdään, että kunnallis-
vaalit ovat tulossa, tote-
si Pentti.

Torilla tapaamani mies pyytää Perussuomalaisia vai-
kuttamaan niin, että köyhät saisivat edes syötävää tässä 
hyvinvointiyhteiskunnassamme.
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Sähkömarkkinoiden kes-
kittymisen jälkeen myy-
jät ovat voineet röyhis-
tellä hyvillä tuloksillaan. 
Mitä harvempi myyjä 
sitä muhkeampi voitto. 
Suuryritysten johtajien 
järjen- ja oikeustajun-
vastaisensuuruiset kan-
nustinpalkkiot määräy-
tyvät tuloksesta. – Ener-
giamarkkinoilla niiden 
kustannusvaikutukset 
eivät jää huomiotta! 

Vesivoimalla tuote-
tun sähkön osuus on 

Jokainen jokaiseen jonkin verran…
…oli kemianopettajan lause käsitel-
täessä aineiden liukenemista. Ajatus 
soveltunee arvioitaessa markkinoiden 
ja hallintotointen vaikutusta keskinäi-
siin kustannus, - hinta- sekä tulosteki-
jöihin.

supistunut neljääntoista prosenttiin, mutta silti 
nostettaessa hintaa vedotaan vesitilanteen vaiku-
tukseen. Runsaatkaan vesivarat eivät ole laskeneet 
sähkön hintaa. Tuloksenteko houkuttelee hinnan-
korotuksiin, vaikka se tekisi paljon sähköä kulutta-
van alan, esim. metsäteollisuuden, kannattamatto-
maksi. Teollisuusjohtajat ovat maininneet energian 
hinnan yhdeksi syyksi huonoon tulokseen, mutta 
pääministeri on syyttänyt puun myyjiä. 

Pohjalainen uutisoi 5.8.2008, että yli puolet 
Vaasan toimipaikan kemiralaisista saa potkut. 
Pilkkomisen jälkeen myydyt konsernin parhaat 
osat tekevät muhkeita voittoja ja tähteet etsivät tu-
losparannuskeinoja henkilöstövähennysten avulla. 
Heikentyneen tuloksen kerrotaan johtuvan erityi-
sesti energian ja raaka-aineiden korkeista hinnois-
ta. Raaka-ainevarojen omistuksen keskittymisellä 
yhä harvempien ulkomaalaisten omistukseen on 
hintoja korottava vaikutus.

Hallitus ei laske energia- ja polttonesteveroa, 
vaan painostaa metsänomistajia myymään puuta 
enemmän, vaikka ministeri Katainen sanoi lisätar-
jonnan laskevan hintoja.  

Kohtuuhintainen energia parantaisi teollisuuden 
kannattavuutta ja työpaikkojen säilymistä Suomes-

sa. Puukaupan 50 %:n verohuojennuksen vaikutus 
saattaa olla sama kuin hölmöläisten keksintö läm-
mittää varpaita: otetaan pala täkin yläpäästä ja om-
mellaan se saman täkin alapäähän.  Shellin ym. suur-
yhtiöiden kokemat vaikeudet osoittavat, että Venäjä 
haluaa pitää energia-alan tiukasti omistuksessaan. 
Kuitenkin Fortum satsaa korkean energiahinnan 
avulla keräämiään voittoja Venäjälle lähes kolme 
miljardia. Hallituksen omistajapolitiikasta voidaan 
perustellusti kysyä: onko viisasta tuottaa teollisuu-
delle kannattavuusongelmia ja siirtää niiltä kerättyjä 
varoja Venäjälle ilman investointisuojasopimusta?

Polttonesteiden hinnanlasku jäänee tilapäiseksi, 
ellei Kaukasuksella synny pysyvää rauhaa. Kun-
nioittaako Venäjä sopimuksiaan, vai pitääkö se 
tahallaan epävarmuutta ja hintapaineita energia-
markkinoilla? Sen sekä Kiinan ja Intian autoistu-
minen ei vähennä energian kysyntää. Venäläinen 
Luk-oil laajentaa aggressiivisesti Suomessa jakelu-
verkostoaan. USA:sta alkaneen maailmanlaajuisen 
laman odotus on aiheuttanut korkotason nousun 
ja teollisuuden tilauskantojen supistuksen lisäten 
työttömyyttä. Epävarmuus raaka-ainemarkkinoilla 
ei lupaa hyvää talouskehitykselle. 

 
Alpo Ylitalo, puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan Perussuomalaiset

Eduskuntaryhmä kokoontui Rovaniemellä
Hallituksen aluepolitiikka 
on kevyttä kuin poutapil-
vi! Viranomaispalveluita 
keskitetään kasvukeskuk-
siin, joihin hallitus halu-
aa varmaan syrjäseutujen 
asukkaidenkin muuttavan 
perässä. Perussuomalais-
ten mielestä koko Suomi 
tulee säilyttää elinkelpoi-
sena - unohtamatta myös 
kaupunkien lähiöitä.

Asuttavan maaseu-
dun edellytyksenä ovat 
toimivat liikenneyhteydet 
ihmisten ja tavaroiden 
kuljettamiseksi. Tämän 
ovat Pohjois-Suomenkin 
asukkaat ymmärtäneet 
hallitusta paremmin, mis-
tä on yhtenä osoituksena 
Kemijärven yöjunavuoron 
säilyttämiseksi syntynyt 
kansanliike.

Hallituksen tai vii-
meistään eduskunnan on 
lisättävä perustien- ja pe-
rusradanpidon määrära-
hoja tulevassa budjetissa, 
jottei kansallisomaisuut-

tamme päästetä entisestään 
rappeutumaan. Myös julkis-
ta liikennettä on tuettava, 
koska se on maaseudulta 
vaarassa loppua kokonaan.

Puukauppa vauhtiin 
hinnalla millä hyvänsä

Hallitus on seissyt tumput 
suorina maaseudun kuihtu-
essa. Kotimaan puukauppaa 
yritettiin lopulta vauhdittaa, 
mutta millä hinnalla! Met-
sätehtaita lakkautettiin sa-
malla kun hallitus ihmetteli 
Venäjän puutulleja ja tava-
ran liikkumattomuutta. Pä-
tevistä metsäammattilaisista 
on pulaa, odotammekin val-
tion varmistavan alan kou-
lutuspaikat sekä osallistuvan 
metsänhoitotalkoisiin.

Suomeen voi iskeä 
joskus kriisikin

Valtion tulee varmistaa 
nuorten ja vanhojen isäntien 
omistamien maatilojen toi-

mintaedellytykset kohonnei-
den polttoaine-, lannoite- ja 
siemenhintojen puristukses-
sa. Maatalouden toiminta 
myös pohjoisella 142-tu-
kialueella tulee säilyttää. 
Näin toimimalla turvataan 
kotimainen tuotanto myös 
kriisiaikoina. Pellonomista-
jan vuokratessa maitaan ul-
kopuoliselle tulee tukioike-
uksien säilyä vuokrakauden 
päätyttyä omistajalla, perus-
tuslaki on tässä kanssamme 
samaa mieltä.

Rikkaat rikastuu ja 
köyhät vain köyhtyy

Vanhasen hallitus valtiova-
rainministeri Kataisen yl-
lyttämänä on toteuttamassa 
veronkevennyksiä, jotka 
kartuttavat eniten rikkaiden 
rahasäkkejä. Köyhemmän 
kansanosan verohuojen-
nuksista saama taloudelli-
nen helpotus on jo syöty eri-
laisten taksojen ja maksujen 
korotuksilla.

Hallitus on myös riittä-
mättömillä toimillaan osal-
taan aiheuttanut kuntien ta-
loudellisen tilanteen kurjis-
tumisen. Tästä yhtenä seu-
rauksena on kiinteistöveron 
korottaminen monissa kun-
nissa, josta pahiten kärsivät 
jälleen pienituloisimmat. 
Asumiskustannukset Suo-
messa ovat muutenkin kor-
keat. Varsinkin nuorilla on 
nykyään vaikeuksia päästä 
kiinni omaan asuntoon.

Selkänahoista otetaan 
tuottavuus

Valtion tuottavuusohjel-
man toteuttaminen on yksi 
osoitus kovasta, pelkästään 
taloudellisten arvojen poh-
jalta tehtävästä politiikasta. 
Valtiovarainministeriö ja-
kaa henkilöstövähennysta-
voitteet eri hallinnonaloille 
kohdennettuina suoraan vi-
rastoille ja laitoksille, jolloin 
tuottavuuden paranemista 
ei näytetä edes tavoiteltavan 

- vain henkilötyövuosien vä-
hentäminen on olennaisinta. 
Kaikki “tuottavuushyöty” 
otetaan jäljelle jäävien työn-
tekijöiden selkänahasta, mi-
kä on näkynyt mm. sairaus-
lomien kasvuna.

Vaarantuuko lain tasa-
puolisuus?

Perussuomalaisten mielestä 
sotaveteraanien kuntoutuk-
sen resurssit eivät vieläkään 
ole sillä tasolla millä niiden 
pitäisi olla: tänäkin vuonna 
monessa kunnassa kuntou-
tustoimintaan tarkoitetut 
määrärahat ovat loppuneet 
jo heinäkuussa. Veteraani-
en lainmukaisia etuuksia 
määritettäessä tulisi luopua 
haitta-asteluokituksista.

Ylipäätään ikäihmisten 
palvelut on päästetty huo-
nolle tolalle. Tavoitteena 
tulisi olla aktiivinen van-
huus, jossa kotona asumis-
ta tuetaan mahdollisimman 
pitkään. Huomiota pitäisi 

kiinnittää siihen, että van-
husten ääni tulee kuulluksi 
palvelutarvetta suunnitel-
taessa. Hyvä asia on se, 
että hallitus on vihdoin 
tuomassa eduskuntaan 
vammaispalvelulain muu-
toksen, jossa vihdoin saa-
daan vaikeavammaisille 
subjektiivinen oikeus hen-
kilökohtaiseen apuun.

Valitettavasti hallitus 
ei julkisuudessa olleiden 
tietojen mukaan aio kui-
tenkaan osoittaa lähes-
kään riittävästi varoja, 
jotta kunnat voisivat tästä 
uudesta, tärkeästä velvol-
lisuudestaan kunnialla sel-
vitä. Tämä vaarantaa lain 
tasapuolisen noudattami-
sen eri puolilla Suomea.

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän 
kesäkokouksen jul-
kilausuma 
(Rovaniemellä 
21.8.2008)

Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja, kansan-
edustaja Timo Soini to-
tesi budjetista Hangossa 
seuraavaa:

Kokoomus on sel-
västi johtava halli-

Kataisen sanelubudjetti

Keskustasta tullut politiikan täti-Eulaalia
tuspuolue. Valtiova-
rainministeri Jyrki 
Kataisen sanelema ja 
hyväosaisia hyysäävä 
verolinja on budjetti-
ehdotuksessa vallitse-
va. Oikea painopiste 
olisi palveluiden pa-

rantaminen ja heikom-
piosaisten ostovoiman 
vahvistaminen.

Aluepoliittisesti bud-
jetti on kevyt kuin pou-
tapilvi. Kokoomuksella 
on Keskustasta selvä nis-

kalenkki. Keskusta näyt-
täytyy politiikan täti-Eu-
laaliana, joka touhottaa 
ja ottaa kantaa minis-
tereidensä suulla kesä-
juhlissa ympäri maata, 
mutta Keskusta ei saa 
esityksiään läpi.

Perussuomalaiset 
tekevät syksyn budjet-
tikäsittelyssä eduskun-
nassa omat sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta 
parantavat esityksensä 
ja vievät ne äänestyk-
seen saakka.
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HISTORIAA■

Onko oikeuskansleri harhateillä?
- Pääministeri Lipponen totesi 1.10.1998 eduskunnas-
sa pääministerin ilmoituksen johdosta käydyssä kes-
kustelussa: ”On syytä tuoda esiin se, että silloin kun 
sovintomenettely käynnistetään, yleinen käytäntö on 
se, että ulosottotoimet keskeytetään. Tästä asiasta olen 
keskustellut oikeuskanslerin kanssa ja näin asia on.

Vistbackan mukaan käytännön ulosottotoimia hoi-
tavat viranomaiset ovat hämmentyneitä pääministerin 
lausunnosta ja erityisesti siitä, jos oikeuskansleri on näin 
sanatarkasti todella sanonut.

Timo Soini:

Pakkoruotsi pois peruskoulusta
- Kielipolitiikka Suomessa on epäjohdonmukaista. Ah-
venanmaalla, yksinomaan ruotsinkielisellä alueella, 
virkanainen ei saa vapaaehtoisesti opiskella työaikana 
suomen kielen kurssia, mutta täysin yksikielisellä suo-
malaisalueella on lasten pakko opiskella ruotsin kieltä.

Viranomaiset syrjivät vammaisia
Eri puolilta Suomea on tullut tietoon lukuisia tapa-
uksia, joissa eri viranomaistahot, varsinkin kunnissa, 
ovat evänneet vammaispalvelulain mukaisia etuuksia 
huolimatta lain selvästä velvoituksesta, totesi Perus-
suomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo 
Vistbacka puheessaan Muhoksella 10.10.1998. 

Perussuomalainen 
11/1998

On pysähdyttävä 
itsensä tutkimiseen
Elämämme kulussa meitä kohtaavat monenlaiset py-
säytykset. Liikenteessä on tärkeää, että pysähdysmerkit 
huomioidaan. Myös yllättäviä pakotteita pysäyttämisek-
semme tulee. Sellainen on muun muassa liikennepoliisin 
pysäytysmerkin vaatimus pysähtyä.

Elämämme kulku ei läheskään aina mene suunnitel-
miemme mukaan. On sanottu, että me päätämme suunni-
telmistamme, mutta Jumala säätää sen, toteutuvatko ne. 
Kaikkein yllättävimpiä ja ikävimpiä pysäytyksiä ovat äk-
kinäinen tieto omaisen tai itsemme vakavasta sairaudesta 
ja rakkaan omaisen tai ystävän menehtyminen. Taivaaseen 
pelastumisen kannalta on tärkeää, että pysähdymme tutki-
maan, mikä on elämämme tärkein asia, ja että meille tulisi 
selvääkin selvemmäksi se, että olemme Jeesuksen lunasta-
mia ja kasteemme kautta Jumalan lapsia.

Jumalan Sanasta saamme neuvon ja opastuksen siihen, 
että osaamme käydä itsetutkiskeluun ja arvioimaan elämisen 
tapaamme, jotta voisimme nöyrtyä itsekritiikkiin Jumalan py-
hän lain edessä ja meille tulisi tarve vastaanottaa uskon kautta 
Jumalan armo vapahtajamme Jeesuksen lunastamina.

Itseriittoisuutemme on pahin este sille, että emme ota vas-
taan Jumalan armoa ehdoitta ja täysin lahjana. Voisi sanoa, 
että silloin eletään ilman turvallista suhdetta Taivaalliseen 
Isään, ja kun tulee vaikeuksia, tulee helposti masennusta.

Emme voi omin voimin ja mahdollisuuksin täyttää eh-
toja päästäksemme Taivaan kirkkauteen.

LEIVÄNJAKAJA■

Kaksi Kirkkonummen 
päättäjien vallan vää-
rinkäytöksiin ja salaseura-
toimintaan kyllästynyttä 
kuntalaista, 64-vuotias 
eläkkeellä oleva atk-suun-
nittelija Oskar Salakari ja 
60-vuotias Iisalmesta ko-
toisin oleva yrittäjä Viljo 
Savolainen, päättivät har-
mittelun sijaan tehdä asialle 
jotain ja lähettivät alkuke-
väästä Timo Soinille kir-
jeen. Kirjeessä he kertoivat 
Kirkkonummen tilanteesta, 
ilmaisivat halukkuutensa 

Jeesus kertoo kahdesta rukoilijasta temppelissä Luuk-
kaan evankeliumin 18:ssa luvussa. Fariseus kädet kohotet-
tuina kiitteli itsensä täydelliseksi Jumalan edessä ja tuomit-
si muut, etenkin publikaanin.

Oman mahdottomuutensa ja kelvottomuutensa tunteva 
publikaani seisoi taaempana eikä rohjennut edes nostaa 
katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: ”Ju-
mala ole minulle syntiselle armollinen”. Mutta ei publikaa-
ni sen tähden tullut armolliseksi, että hän näki syntisaas-
taisuutensa, vaan sen tähden, että hän nöyrtyi pyytämään 
apua, eikä jäänyt luulemaan, että kyllä minä selviän omin 
mahdollisuuksin ja voimin. Jumalan täysin lahjoittama ar-
mo oli hänen ainoa mahdollisuutensa.

Eikä fariseus tullut tuomituksi sen vuoksi, että oli täy-
sin yhteiskuntakelpoinen ja hyvä kansalainen. Kyllä Jeesus 
hyväksyy myös täysin kelvollisen yhteiskunnallisen lain 
mukaisen käyttäytymisen.

Fariseus tuli tuomituksi siksi, että hän ei tuntenut synti-
syyttään Jumalan täydellisen lain edessä, eikä hänellä siksi 
ollut tarvetta turvautua täysin Jumalan lahjoittamaan ar-
moon. Kristittyinä saamme turvautua jokapäiväiseen uu-
teen armoon ja meidän tulee muistaa, että täällä rakkau-
dettomassa maailmassa tarvitaan rakkauden tekojamme. 
Mutta taivaan ovi ei teoillamme aukene, vaan se avautuu 
siksi, että Jeesuksen sovintoveri on pessyt meidät synneis-
tämme. Ansiottomina palvelijoina tehtävämme on se, min-
kä olemme velvolliset tekemään kristittyinä ja Jumalan 
lapsina.

Eino Mikael Koivula
Peräseinäjoki

KirPeä lääke vallan väärinkäyttöä vastaan

Kirkkonummen Perussuomalaiset ry:n perustamiskokouksessa paikalla (alhaalla vasem-
malta) puheenjohtaja Oskar Salakari ja Timo Soini, ylärivissä Pietari Jääskeläinen, Simo 
Grönroos, Viljo Savolainen ja Ville Salmela.

Oskar Salakari ja Viljo ”Ville” 
Savolainen saivat tarpeek-
seen Kirkkonummen 
päättäjien väärinkäytöksistä 
ja salaseuratoiminnasta ja 
perustivat paikkakunnalle 
Perussuomalaisten paikal-
lisosaston.

liittyä puolueeseen ja aset-
tua ehdolle syksyn kunnal-
lisvaaleihin.

Hyvin pian he saivat vas-
tauksen, jossa Timo lupasi 
ottaa yhteyttä ja järjestää ta-
paamisen eduskunnassa lähi-
tulevaisuudessa. Aika järjes-
tyi 1.4. klo 12 eduskunnan 
kahvilassa. Tapaamiseen tuli 
mukaan myös Uudenmaan 
piirin puheenjohtaja Pietari 
Jääskeläinen.

Tapaamisessa Timo 
Soini muun muassa kysyi, 
suostuisivatko Salakari ja 

Savolainen perustamaan 
Kirkkonummelle oman pai-
kallisyhdistyksen, johon he 
suostuivat. Kirkkonummen 
Perussuomalaiset ry:n (Kir-
Peä) perustamiskokous jär-
jestettiin Viljo ”Ville” Savo-
laisen kotona 18.4. klo 18.

KirPeä vastustaa muun 
muassa Kirkkonummen 
terveyskeskuksen yöpäivys-
tyksen siirtämistä Jorviin, 
kunnanvaltuuston päätöstä 
valita Länsi-Väylä Kirkko-
nummen tiedotuslehdeksi 
Kirkkonummen Sanomien 

sijasta, kunnanhallituksen 
”Ylähuonetta”, jossa asiat 
päätetään pienessä piiris-
sä ennen varsinaista halli-
tuksen kokousta sekä val-
tuuston nostamaa ikärajaa 
eläkeläisten päästämisestä 
ilmaiseksi uimahalliin 65:
stä 70:een vuoteen.

Ihmiselle hyvä - Kautta maan!               

Tervetuloa Lohjan seudun Perussuomalaiset ry:n 
vaalikampanjan avajaisiin!

Aika:  lauantaina 30.8. klo 9.00 – n. 14.00.
Paikka: Lohjan torin esiintymislava ja sen
 edusta.

Tilaisuudessa esiintyy viihdetaiteilija Kike Elo-
maa levynjulkaisukiertueen merkeissä! Paikalla 
lohjalaisten kunnallisvaaliehdokkaiden lisäksi 
klo 11.00 – 12.00 välisenä aikana puolueen pu-
heenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini. 
Kahvitarjoilu. Lapsille ilmapalloja!

Halutessasi voit ostaa ”Maisterisjätkä” 
Timo Soini -tuotteita seuraavanlaisesti: 

• T-paita 10€/kpl, lippahattu 8€/kpl, 
• Lippahattu + T-paita 15€/erä
• 3 x T-paita 25€/erä.
• Näiden lisäksi Kike Elomaan levyä 10€/kpl. 

Tilaisuudessa on myös arpajaiset, joissa hyvät 
palkinnot, mm. pääpalkintona Viking Linen 
Tallinnanristeily kahdelle henkilölle!

Tervetuloa paikalle tapaamaan ja keskustele-
maan kanssamme, voit halutessasi liittyä puolu-
een jäseneksi ja kunnallisvaaliehdokkaaksi!
    

       
Puh.joht., Kunnallisv.ehdokas, Jarko Jokinen, 0400-496503

jarko.jokinen@gmail.com

Ihmiselle hyvä - Kautta maan!                      

Puheenjohtaja, Kansanedustaja

Timo Soini

050-5113027

timo.soini@eduskunta.fi 



Suomalainen18 No: 10 • Elokuu 2008www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

”Politiikka ei mua 
kosketa” Turhan usein 
kuulee nuorten sanovan, 
ettei politiikka kosketa 
hänen elämäänsä kis-
sankarvan vertaa. Vää-
rin sanottu.

Harva nuori todella 
ymmärtää, että poliiti-
kot itseasiassa päättävät 
nuoren elämästä viimeis-
tään sitten, kun vanhem-
pien sananvalta loppuu. 
Poliitikot päättävät 
muun muassa saako 
nuori opiskella omalla 
paikkakunnalla vai jou-
tuuko hän muuttamaan 
muualle. He päättävät 
kuinka paljon nuorelle 
maksetaan opintotukea 
tai kuinka paljon palkas-
ta viedään veroina ja pi-
dätyksinä. Päätökset teh-
dään joko paikallisella 
tasolla omassa kunnassa 
tai eduskunnassa, asiasta 

NUORET

KOLUMNI■

Vain osallistumalla voit vaikuttaa
riippuen. Kaikille päätöksille 
on kuitenkin yhteistä se, et-
tä sen päätöksen tekee joku 
ihminen.

Aivan liian usein se 
päättäjä on naapurin yli 50-
vuotias nais- tai miesvaltuu-
tettu, joka juttelee nuorelle 
vain kysyäkseen neuvoja 
tietokoneen tai digiboksin 
synnyttämiin ongelmiin. 
Onhan se ihan mukavaa, 
että naapurin poliitikkoa 
kiinnostaa edes nuoren tie-
totaito, mutta miten on sen 
koulun säilyttämisen ja il-
maisen kouluruoan laita?

Kyllä nuori tietää

Minusta on itsestäänselvää, 
että myös meitä nuoria tar-
vitaan päättäjiksi. Nuori tie-
tää parhaiten, mikä nuorten 
elämässä on pielessä. Ny-
kyisin turhan harva nuori 
osallistuu päätöksentekoon, 

vaikka siihen mahdollisuut-
ta tarjottaisiinkin.

Tänä syksynä sitä mah-
dollisuutta tarjotaan kun-
nallisvaalien muodossa. 
Miltä kuulostaisi, jos pääsi-
sit itse päättämään itsellesi 
tärkeistä asioista omassa 
kunnassasi ainakin seuraa-
vat neljä vuotta? Hienolta? 
Mitä sitten enää odotat; 
asetu rohkeasti ehdolle ot-
tamalla yhteyttä paikalli-
seen puolueosastoomme tai 
piirin johtoon. Kun ehdok-
kuus on selvä, muista myös 
kertoa kaikille tutuillesi ja 
naapureillesi olevasi ehdol-
la. Monet ihmiset äänes-
tävät mieluummin tuttua 
nuorta naapuria kuin kun-
nan 1950-luvun missijulk-
kiksia, jos he vain tietäisivät 
ehdokkuudestasi etukäteen. 

Jos nyt sattuisi olemaan 
niin onnettomasti, että ikä-
si ei riitä ehdolleasettumi-

seen (vähintään 18-vuotias 
vaalipäivänä), tarvitsemme 
runsaasti vikkeliä käsiä ja 
jalkoja jakamaan vaalima-
teriaalia. Myös tällä tavalla 
osallistumalla voi vaikuttaa. 
Samalla oppii paljon politii-
kasta ja ihmisistä.

Äläkä unohda itse ää-
nestämistä. Vain meidän 
ehdokkaille annettu ääni 
on todellista protestointia ja 
muuttaa asioita. Nukkuvasta 
perussuomalaisesta “protes-
toijasta” hyötyvät vain muut 
puolueet, koska muiden 
puolueiden äänestäjät eivät 
nuku tai jää kotiin sadetta 
pitämään äänestyspäivänä. 
Sitä paitsi, äänioikeus ei ole 
välttämättä itsestäänselvyys 
tulevaisuudessa…

Demokratiamme kriisi 
on torjuttava
Tuoreen oikeusministeriön 
ennusteen mukaan vain 30 

prosenttia nykyisistä äänioi-
keutetuista nuorista vaivau-
tuu äänestämään vuonna 
2030. Kaikkein laiskimpia 
äänestäjiä ovat ammattikou-
lutetut nuoret miehet, joista 
vain 20 prosenttia on kiin-
nostunut äänestämään. Lu-
kiolaisista sentään peräti 40 
prosenttia käyttää ääntään. 

Jonkun on tässä maassa 
kuitenkin asioista päätet-
tävä. Jos se ei ole enem-
mistö, se on vähemmistö. 
Siirrymme demokratiasta 
harvainvaltaan. Ehkä ää-
nestäminen varataan joskus 
tulevaisuudessa vain niille, 
jotka sitä äänioikeuttaan 
haluavat käyttää? Eli lähin-
nä hyvinkoulutetuille, hyvin 
toimeentuleville kaupunki-
laisille. Päätöksetkin ovat 
sitten sen mukaisia.

Sitä paitsi, miksi tuhlata 
luonnonvaroja tulostelemal-
la paperilistoja yhteensä 4,2 

miljoonasta äänioikeu-
tetusta, kun ihan sama 
vaalitulos saadaan 1,3 
miljoonalla äänioikeu-
tetulla? Säästäähän se 
luontoakin, toteaisi ko-
koomuksen vihreä puis-
to-osasto innokkaasti 
taputtaen.

Haluatko sinä kuu-
lua tähän 2,9 miljoonan 
äänettömän suoma-
laisen porukkaan? En 
minä ainakaan. Siksi 
ajattelen itsenäisesti ja 
käytän ääntäni. Käytä 
sinäkin ääntäsi ja vaiku-
ta omaan tulevaisuutee-
si äänestämällä. Jos sinä 
itse et vaikuta tulevai-
suuteesi, joku muu tekee 
sen puolestasi.

Antti Valpas
Helsinki

Perussuomalaiset Nuo-
ret ovat järkyttyneitä 
sosiaali- ja terveysministeriön 
aikeista tuoda eduskuntaan 
lakiesitys, jossa uskonnolli-
sista syistä sallittaisiin ympä-
rileikkauksen suorittaminen 
poikalapselle, jos lapsen van-
hemmat sitä vaativat.

Kyseessä on mielestäm-
me lapsen pysyvä törkeä pa-
hoinpitely ja siihen kannus-
taminen. Tällaisten esitysten 
seurauksena Suomeen ol-
laan synnyttämässä pitkällä 
tähtäyksellä rinnakkaisia 
oikeusjärjestelmiä: maal-
lisen oikeusjärjestelmän 
rinnalle tulee erilaisia etnis-
perustaisia oikeusjärjestel-
miä. Tämä murentaa paitsi 
pohjoismaista oikeusvaltio-
ta myös hyvinvointivaltion 
veropohjaa.

Kuinka moni suomalai-
nen on valmis pitämään yl-
lä yhteiskuntajärjestelmää, 
jossa tietyt vähemmistöt 
saavat täysin vastoin omia 
periaatteitamme erilaisia 
uskonnollisiin syihin pe-
rustuvia erivapauksia ja 
verovaroin kustannettuja 

Uskonnollisiin syihin perustuvia 
ympärileikkauksia ei tule sallia

erikoispalveluita?
Koska valtaosa suoma-

laisista suurella todennäköi-
syydellä vastustaa tällaisia 
erivapauksia, herää kysy-
mys, onko ministeriön valit-
seman linjan tarkoituksena 
kiihdyttää hyvinvointival-
tion alasajoa vähentämällä 
suomalaisten veronmaksu-
halukkuutta? Venyttämällä 
julkisten palveluiden asia-

kaslähtöisyyden käsitettä 
kattamaan vähemmistökult-
tuurien nykyisten lakiemme 
ja tapojemme vastaisetkin 
käytännöt? Käytännössä 
näin tehdään.

Perussuomalaiset Nuo-
ret ovat huolestuneita 
myös maahanmuuttajien 
kotoutumisesta suomalai-
seen yhteiskuntaan, mikäli 
osalle maahanmuuttajista 

annetaan viesti, ettei heidän 
tarvitse sopeutua suomalai-
seen yhteiskuntaan, vaan 
suomalaisen yhteiskunnan 
on sopeuduttava heidän 
lähtömaansa yhteiskun-
taan. Monikultturistit eivät 
ole ymmärtäneet sitä, ettei 
maahanmuuttajien arvos-
tusta saada lipevällä nöyris-
telyllä, vaan sanomalla 
selkeästi, mitkä ovat maan 
tavat ja perinteet. Nyt maa-
hanmuuttajille syntyy sellai-
nen kuva, että pidämme hei-
dän kulttuuriansa jotenkin 
parempana ja arvokkaam-
pana kuin omaamme ja he 
tekevät tästä omat johto-
päätöksensä, halusimmepa 
sitä tai emme.

Suomi on noussut kan-
sallisen kulttuurimme ja ko-
van työnteon ansiosta sadas-
sa vuodessa kehitysmaasta 
hyvinvointivaltioksi. Ihmet-
telemme, miten tätä perintöä 
ollaan tällaisilla päättömillä 
lakiesityksillä ehdoin tah-
doin uhraamassa monikult-
tuurisuuden alttarille.
Perussuomalaiset Nuoret ry
Kuva: Kuvapörssi Oy

SuPer kannustaa 
jäseniään kuntavaaleihin
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer kannus-
taa jäseniään ehdokkaiksi tulevissa kunnallisvaa-
leissa siten, että jokainen ehdokkaana oleva Su-
Perin jäsen saa laittaa liiton kustannuksella yhden 
mustavalkoisen lehti-ilmoituksen haluamaansa 
alue- tai paikallislehteen. Ilmoituksen koko on 
enintään 40x90 mm. Käytännössä Superin jäsen 
maksaa ensin itse ilmoituslaskun ja laskuttaa sit-
ten liittoa.

PERUSSUOMALAISET ILTAMAT
Väinölän Nuorisoseurantalolla 
Alahärmän Voltissa Lauantaina 

13.9.2008 klo 19 – 01.

Vakaumuksellisen tanssimusiikin takaavat 
Mauno Kurki ja Pappa Puronvarsi 
orkestereineen sekä kitarayhtye Vesa ja 
Viliperit. Liput 10 €.

Illan avaa kansanedustaja Illan avaa kansanedustaja Raimo Vistbacka Raimo Vistbacka 
kello 19.00. Tervetuloa!kello 19.00. Tervetuloa!

TORITAPAHTUMA
K-market Pentintorin ja Postin 

paikoitusalueella Ylihärmässä lauantaina 

4.10.08 klo 11-14. Kansanedustaja Raimo 

Wistbacka tarjoilee aloitustunnin kahvit!
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Kentällä korvat avoinna
Kotkan kaupungin alueella toimii jätteiden hyö-
dyntämis- ja käsittelytoimintaa harjoittava moni-
kansallinen yritys. Yritys harjoittaa Kaakkois-Suo-
men ympäristökeskuksen ympäristölupapäätöksen 
mukaan metalliromun ja metallipitoisen jätteen, 
romuajoneuvojen, sähkö- ja elektroniikkaromun 
sekä akkujen ja ongelmajätteiden pienerien vas-
taanottoa, joidenkin mainittujen tuotteiden esikä-
sittelyä, välivarastointia ja/tai tuotteistamista sekä 
tuotteiden lastausta ja lähettämistä edelleen hyö-
dyntävälle taholle maanteitse.

Toiminnasta on tehty rikosilmoitus, ja Kaak-
kois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ym-
päristölupa toiminnan laajentamiseksi on Vaasan 
hallinto-oikeuden toimesta kumottu (hallinto-oi-
keuden päätöksestä on valitettu KHO:een). Lä-
hiasukkaat ovat joutuneet kärsimään romuttamon 
aiheuttamasta melusta sekä lähiympäristöön pääs-
seiden polttoaineiden ja muiden kemikaalien hajus-
ta, jotka kulkeutuvat sadevesien mukana lopulta 
mereen.

Valitettavasti nykyinen lainsäädäntö ja sen val-
vonta eivät näytä riittävän tehokkaasti suojelevan 
ympäristölle haitalliselta yritystoiminnalta. Vaikka 
ympäristöluvan vastaista toimintaa esiintyy ja po-
liisinkin toimesta tutkinta aloitetaan, niin ympäris-
tön likaamista voidaan silti jatkaa. Ensi tilassa tu-
lisikin kehittää sääntelyä ja valvontaa siten, että jos 
ympäristölle haitallista ja ympäristöluvan vastaista 
yritystoimintaa harjoitetaan, niin se voitaisiin vi-
ranomaistoimin keskeyttää välittömästi. Asia on 

KOLUMNI■
tuotu Kymen piirin kentän toimesta esille, koska 
paikalliset asukkaat ovat alueen tiedotusvälineiden 
sensuurissa. Suuri yhtiö pystyy estämään tavallisen 
kansalaisen äänen kuulumisen. Perussuomalaiset 
sen sijaan äänen kuulivat ja tarttuivat tässä toi-
meen kansanedustaja Raimo Vistbackan avulla.

Kymen piiristä kuuluu muutakin. Yhteiskunnan 
heikoimmalle osalle jäävät ihmiset ovat huoman-
neet, että apu äänen esille saamiseen on lähempä-
nä kuin arvaakaan. Se on yhtä lähellä kuin lähin 
puolueemme aktiivi. Minulle on kerrottu avun ja 
tuen tarpeesta mielenterveyskuntoutujien piirissä. 
Yksinkertaisella ja pienellä tuella voi olla suuri 
vaikutus kuntoutujan paranemiseen ja liittymiseen 
takaisin arkeen. Kuntoutumista ja paluuta arkeen 
helpottaa niinkin yksinkertainen asia kuin liikunta. 
Avuksi tässä asiassa olisivat liikuntasetelit, joiden 
avulla yhä useampi kuntoutuja saadaan liikkeelle 
ja kuntoutuminen kunnolla käyntiin. Liikunnalla 
onkin todettu olevan lukuisia vaikutuksia myös 
psyykeen. 

Tässä asiassa olen ollut aktiivinen ja lähestynyt 
mm. sosiaali- ja terveysministeriä, jotta saataisiin 
aikaan kuntoutujia tukeva liikuntasetelijärjestelmä. 
Mitään vastausta en ole saanut. Tämä lienee jälleen 
hyvä esimerkki siitä suhtautumisesta, mikä vanhoilla 
puolueilla on tavallisen kansan huoliin. Limusiinin 
takapenkille ei köyhien ja vaivaisten rukous kuulu. 
Puheenjohtaja Timo Soini sen sijaan kenttää kuun-
teli ja vie asiaa tilaisuuden tullen eteenpäin.

Teot puheiden myötä

Ja ei savua ilman tulta. Koska itse olen mukana 
myös palokuntatoiminnassa, on tietooni tullut epä-
kohtia ja hajanaisuutta lainsäädännössä koskien 

esimerkiksi palontorjunta- ja hallintalaitteistoja. 
Viranomaisilla on ollut suuria vaikeuksia hoitaa 
velvoitteensa koskien näiden laitteiden valvontaa. 
Äkkiä ajatellen kyseessä on merkityksetön asia 
kansalaiselle, mutta asiaa syvällisemmin miettien 
sen merkitys ehkäpä avautuu.

Meistä jokainen asioi suurissa kaupoissa, joiden 
turvallisuutta on pyritty parantamaan näillä lait-
teilla. Jos poikkeustilanne sattuu kohdalle, niin on 
toivottavaa, että laitteet toimivat asianmukaisesti ja 
turvaavat työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisen 
poistumisen. Asia koskee meistä jokaista. Tästä asi-
asta olen tehnyt toiveen lakialoitteesta edustaja Vist-
backalle, joka on toiveen myös kuullut. Pelastuslaki 
on muutenkin muutosten alla, joten lain yhtenäistä-
minen ja ajan tasalle saattaminen on ajankohtaista.

Miten tämä liittyy meihin Perussuomalaisiin? 
Siten, että haastan jokaisen perussuomalaisen ak-
tiivin mukaan kuuntelemaan kansan ääntä ja tar-
vittaessa viemään asioita eteenpäin. Kymen piiristä 
on lyhyen ajan sisällä lähtenyt paljon ehdotuksia, 
jotka näemmä poikivat myös hedelmää. Edusta-
jamme tarvitsevat tietoa kentältä ja koska vanhat 
puolueet eivät ole kiinnostuneet vähäväkisistä ja 
niistä, jotka eivät itse jaksa ajaa enää asiaansa, on 
meidän oltava se tie jolla on mahdollista vaikuttaa. 
Kyllä kansa tietää ja huomaa kuka sitä kuuntelee, 
kenellä on teot puheiden myötä. Tämä on yksi tie 
kannatuksemme varmaan kasvuun. Nämä ovat 
nyt piirin johdolta näitä konkreettisia tekoja, joita 
kenttämme on meiltä toivonut. 

Raul Lehto
Kymen piirin Perussuomalaiset
varapuheenjohtaja

Pirkanmaalla Suomen 
Perusmotoristit – Rait-
tiina Liikenteessä –yh-
distyksen (SPRL) piiris-
sä on herännyt ajatus 
toteuttaa sydämen muo-
toinen retkiajo mootto-
ripyörillä. Tarkoitus on 
samalla tehdä PR:ää 
puolueelle ja raittiille lii-
kenteelle, ja siihen kut-
sutaan kaikkia asiasta 
kiinnostuneita motoris-
teja elokuun viimeisenä 
viikonvaihteena.

Kuvassa MotorPowerin toimitusjohtaja Juha Mettälä luovuttaa tuliterän menopelin 
Paavo Närväselle samalla turvallisia kilometrejä toivotellen.

Sydämellinen moottoripyöräralli 
perussuomalainen raittiin 
liikenteen malli

Mukaan voi liittyä 
reitiltä, joka alustavas-
ti on suunniteltu kul-
kevaksi Tampereen, 
Jyväskylän, Kuopion, 
Haapajärven, Vetelin, 
Alajärven, Virtain, Ruo-
veden ja Oriveden kaut-
ta takaisin Tampereelle. 
Retki on suunniteltu to-
teutettavaksi 30.-31.8. 
Asiasta kiinnostuneet 
ottakoon ensi tilassa yh-
teyttä Paavo Närväseen 
(puh. 040-091 4452) 

tarkempia ohjeita var-
ten.

- Kun kerran Eino 
Poutiainen ja Timo Soi-
nikin kylvivät aatetta 
mopolla, niin ajan ke-
hityksessä mukana ole-
vina meillä on nyt mah-
dollisuus käyttää siihen 
moottoripyöriä, Paavo 
Närvänen hehkuttaa.

Teksti: Paavo Närvänen

ESKO■

Satakunnassa 
tapahtuu
Köyliön kuntaan Satakunnassa on perustet-
tu uusi Perussuomalaisten osasto torstaina 
21.8.2008. Osaston puheenjohtajaksi valittiin 
Tommi Rautio. Sihteerinä aloitti toimintansa 
Olli Palomäki.

Köyliö oli SMP:n vanhaa tukialuetta jo Suo-
men Pientalonpoikien Puolueen aikoina. Nyt 
perussuomalaisuus on jälleen alkanut saada 
suurta suosiota paikkakunnalla.
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JÄRJESTÖTOIMINTA

JALASJÄRVI

Jalasjärven markkinoilla 
kävi kuhina

Tunnelma oli korkealla Perussuomalais-
ten teltalla 16.8. Jalasjärven markkinoilla. 
Ilma oli kolea, taivas pilvessä, mutta ei on-
neksemme satanut. Sysmäläisen Kari oli 
hakenut teltan jo hyvissä ajoin viikolla toi-
mistolta ja se seisoikin paraatipaikalla torin 
reunassa. Kiinnitin huomioni telttaan ja sen 
seinustalla komeilevaan Perussuomalaisten 
banderolliin, kun yritin puolenpäivän ai-
kaan löytää parkkipaikkaa toria sivuavan 
Ala-Vallintien varresta. 

Perussuomalaisen ilosanoman jakaminen 
oli täydessä vauhdissa. Kansanedustaja Rai-
mo Vistbacka oli odotetusti ihmisten ympä-
röimänä, kun saavuin teltalle. Paikalla olivat 
myös jalasjärveläiset Sysmäläisen Kari, Kal-

marin Pertti, Alkulan Martti, Saunalan Asko 
sekä tietysti puoluesihteerimme Ossi Sandvik. 
Piiritoimikunnastamme joukkueen vahvistuk-
seksi olivat saapuneet Koivulan Eino Peräsei-
näjoelta ja Kivimäen Timo Alajärveltä. 

Lehdet ja esitteet tekivät hyvin kaup-
pansa ja monet yrittivät myös arpaonne-
aan, olihan tarjolla hyviä palkintoja. Hyvin 
olivat järjestelyt onnistuneet ja paljon tuli 
taas toriyleisöltä positiivista palautetta, 
kuin myös evästystä perussuomalaisille 
kunnallisvaaliehdokkaille ja kansanedusta-
jalle terveisiä Arkadianmäelle vietäväksi. 

Anneli Manninen
Piirisihteeri

Kuvateksti tähän kohtaan.

LAHTI

Matkakeskus Ranta-
Kartanoa kiireisempi 
hanke

ILMAJOKI

Ilmajoen Perussuomalaisilla kovia kunnallisvaali-
ehdokkaita

Lahden Perussuomalaiset ry vastus-
taa edelleen Kisapuiston pysäköintialueen 
täyteen rakentamista. Alue kaipaa ainoas-
taan kevyttä ehostamista laitaistutuksin 
ja kesäisin kukka-asetelmin.

Kisapuiston pysäköintialuetta tarvi-
taan sekä arkipysäköintiin että Lahden 
suurtapahtumien aikana. Kauppatorin 
alaista pysäköintihallia ei tarvita, koska 
pysäköintitilaa löytyy runsaasti toria lä-
hellä olevien tavaratalojen pysäköintihal-
leista ja Siltapuiston pysäköintitalosta. 

Torialussuunnitelmia ajetaan väärin 
perustein. Keskustan liike-elämä ei vil-
kastu uuden pysäköintihallin avulla, kos-
ka kaupungin liikekeskusta on jo vuosia 
sitten siirtynyt Launeelle. 

Keskustaa voidaan elävöittää aino-
astaan toimivalla kävelykadulla. Hä-
meenkatu pitää muuttaa kävelykaduksi 
Vesijärvenkadun ja Rauhankadun välillä. 
Nykyinen Lanun aukio ja Rautatienka-
dun kävelykatu eivät täytä kävelykatu-
vaatimuksia.

Ranta-Kartanon kaavaa kiireisempi 
rakentamiskohde on matkakeskus. Sillä 
on merkitystä sekä liikkumisen että liike-
toiminnan kannalta. Lahden Perussuo-
malaiset ry kiirehtii jälleen matkakeskus-
hankkeen toteuttamista.

Porvarivaaliliitto ei toteudu Lahdessa

Lahden Perussuomalaiset ry aloitti viime 
talven aikana tunnustelut Lahden porva-
ripuolueiden vaaliliiton toteuttamiseksi 
kuntavaaleissa.

Lahden Perussuomalaiset ry otti yh-
teyttä Kokoomuksen, Keskustan, Kristillis-
demokraattien ja Senioripuolueen Lahden 
kunnallisjärjestöihin vaaliliiton solmimisen 
merkeissä.

Kokoomus ilmoitti heti lähtevänsä yk-
sin vaaleihin. Keskustan kanssa Perussuo-
malaiset kävivät neuvotteluja, mutta Kes-
kustan puoluejohdon vastustuksen vuoksi 
Keskusta luopui neuvotteluista.

Kristillisdemokraatit harkitsivat myös 
ehdotusta, mutta ilmoittivat lopulta läh-
tevänsä omalla listalla Lahden vaaleihin. 

Pisimpään tunnusteluja käytiin Perus-
suomalaisten ja Senioripuolueen paikal-
lisosaston kanssa. Lopulta kesän aikana 
Senioripuolue päätti myös lähteä yrittä-
mään yksin vaaleissa.

Lahden Perussuomalaiset ry katsoo 
tehneensä voitavansa vaaliliiton aikaan-
saamiseksi.

Järjestö lähtee siten omin voimin vaa-
leihin ja luottaa saavansa ennusteiden 
mukaisesti Lahden kaupunginvaltuustoon 
4-6 valtuutettua.

Lahden Perussuomalaiset nimesi-
vät ehdokkaita

Lahden Perussuomalaiset ry nimesi en-
simmäiset syksyn kunnallisvaaliehdok-
kaansa:

Tuotepäällikkö Jani Karhapää; kou-
luttaja, toimittaja Lasse Koskinen; labo-
ratoriotyöntekijä Rami Lehto; restonomi 
Martti Mäkelä; lähihoitaja Harri Niemi-
nen; merkonomi Toni Siira ja liikkeenhar-
joittaja Reijo Skippari.

Nuorimmat ehdokkaat ovat vuonna 
1979 syntyneet Karhapää ja Mäkelä. Leh-
to on Lahden Perussuomalaiset ry:n vara-
puheenjohtaja, Koskinen järjestösihteeri-
tiedottaja ja Siira rahastonhoitaja.

Lahden Perussuomalaiset ry käy par-
haillaan keskusteluja muiden ehdokkaiksi 
tavoiteltavien kanssa. Ehdokasjoukkoon 
pyritään saamaan erityisesti naisia. Heitä 
on neuvotteluissa mukana.

Timo Soini 3.9. Lahdessa ja Orimat-
tilassa

Perussuomalaiset rp:n puheenjohtaja, kan-
sanedustaja Timo Soini on 3.9. Lahden 
markkinatorilla Perussuomalaisten osastolla 
ja vierailee iltapäivällä Orimattilan Jokivar-
ren koululla ja puhuu myöhemmin iltapäi-
vällä Orimattilassa järjestettävässä yleisöti-
laisuudessa.

Lahden Perussuomalaiset ry.
Julkilausuma ja tiedote
Lahti 18.8.2008

Ilmajoen Perussuomalai-
set ovat lähteneet tosissaan 
kunnallisvaalien ehdokas-
hankintaan. Niin maailman-
mestaripainija Hannu Lahti-
nen kuin jääspeedwayn MM-
sarjaa ajanut Aki Ala-Riihi-
mäkikin löytyvät puolueen 
listoilta. Mukaan ovat kirjau-
tuneet myös varavaltuutettu 
Heikki Kuula, valtuustossa 
istuva Kai Väli-Torala ja niin 

edelleen. Toki mukaan vielä 
mahtuu. Etenkin aikaansaa-
via naisia kaivataan. Eli eh-
dokashankinta on edelleen-
kin täydessä vauhdissa.

Ilmajoen Perussuoma-
laiset tulevat pistämään 
puolueorganisaationsa täy-
sin uusiksi. Henkilövalin-
nat tullaan suorittamaan 
2.9.2008 järjestettävässä 
syyskokouksessa.

Tarkoitus on lisätä puo-
leosaston aktiviteettia pai-
kallisella tasolla. Puolueen 
menestys valtakunnalllisesti 
on heijastunut konkreetti-
sesti myös kunnallispolitiik-
kaan ja tämä mahdollisuus 
on tarkoitus hyödyntää Il-
majoella parhaalla mahdol-
lisella tavalla.

Pieksämäen Perus-
suomalaiset järjestäy-
tyivät ja lähtevät syksyn 
kuntavaaleihin tavoit-
teenaan useamman val-
tuutetun edustus uudes-
sa valtuustossa.

Yhdistys on huolis-
saan nykyisen päätök-
senteon muodoista. Pää-
tökset tulevat luottamu-

PIEKSÄMÄKI

Pieksämäen Perussuomalaiset järjestäytyivät

selinten päätettäväksi usein 
niin myöhään ja valmistel-
tuina, ettei kuntalaisten va-
litsemilla luottamusmiehillä 
ole enää mahdollista saada 
äänestäjien äätä kuuluviin, 
kun ei ole aikaa keskuste-
luille ja selvityksille.

Piekämäen Perussuoma-
laiset katsovat myös, että 
kaupunkiin liitettyjen aluei-

den peruspalvelut tulee tur-
vata, etteivät reuna-alueet 
muodostu muuttotappio-
alueiksi palvelujen puutteen 
vuoksi.

Yhdistyksen puheenjoh-
tajana toimii Seppo Lappa-
lainen. Hallituksen jäseninä 
Esa Määttänen, Timo Mar-
tikainen ja Veli Pekka Myy-
ryläinen.

Entinen kunnanjohtaja 
Kauko-Pekka Moilanen 
Joensuusta (Suomussalmi) 
on valmistunut Joensuun 
yliopistosta kauppa- ja oi-
keustieteiden tiedekunnasta 
hallintotieteiden kanditaa-
tiksi kuluvan vuoden kesä-

VALMISTUNEITA■

kuussa. Aikaisempia opin-
toja hänellä on Tampereen 
yliopistosta mm. kuntaso-
sionomin ja hallintonotaa-
rin sekä kauppateknikon 
tutkinnot, kauppakoulu ja 
kansankorkeakoulu.
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Mauri Pekkarinen ja Poh-
jolan Voima tulevat ahdis-
tamaan monen ehdokkaan 
omantunnon tiukoille tule-
van syksyn kunnallisvaaleis-
sa Pudasjärvellä. Nämä kun 
ovat riitauttaneet keskusta-
enemmistöisen Pudasjärven 
kaupungin väestön Kolla-
jan allas- ja hirsitaloeristys-
esityksillään (Pekkarinen) 
kaupunkimme elinkeinora-
kennetta vaarantaen.

Kontio-tuote työllistää 
Pudasjärvellä satoja työn-
tekijöitä ja jos hirsitalot, 
kuten Pekkarinen väittää, 
eivät enää täytä energia- ja 
ilmastonmuutossäädöksiä, 
lähtee meiltä ja koko Poh-
jois-Suomesta hirsitalote-
ollisuus Venäjälle. Kumma 

PUDASJÄRVI

Perussuomalaisuus Pudasjärvellä
juttu, kun ilmasto lämpe-
nee, niin hirsitaloihin pitää 
lisätä eristeitä.

Perusturvamenojen li-
sääntymisen syynä on tie-
tenkin ihmisten ikääntymi-
nen, mutta yksi tärkeä asia, 
josta ei juurikaan puhuta, 
on asumusten ylenpalttinen 
koneistaminen ja eristämi-
nen. Huoneilmaa kierräte-
tään suodattimien läpi ja 
talot ovat suoranaisia tyh-
jiöitä. Asutaan liian lämpi-
mästi. Allergiat lisääntyvät 
kun ihmisten vastustusky-
ky laskee bakteerikannan 
pienentyessä. Sama koskee 
myös työpaikkoja. 

Liittyen Kollajan allas-
keskusteluun, en myöskään 
ymmärrä, miten Pohjolan 

Voima saa ilmastonmuutok-
sen verukkeella suot myr-
kyllisiksi ilmaston pilaajiksi. 
Metaanipäästöt vähenevät, 
jos suot kuivatetaan tai täy-
tetään vedellä, kuten Iijoen 
lisävaljastaminen Kollajan 
muodossa muka tekisi. 

Olenkin varmaan ainoa 
valtuutettu, joka uskaltaa 
vastustaa julkisesti Pohjo-
lan Voimaa ja Pekkarista. 
Onkohan Mauria kohdeltu 
täällä pohjolassa jotenkin 
kaltoin, kun se haluaa kaa-
taa koko Lapin ja Pohjois-
Pohjanmaan. Meiltä on 
vuosikymmenet viety us-
kallus yrittämiseen Siurua-
altaan pelossa ja nyt tämän 
toisen. Pekkarisen elinkei-
nopolitiikkaa. Täällä ei us-

kalleta käydä vessassakaan 
ilman valtiontukea. Taitaa 
sekin loppua.

Aikamoista vuodatus-
ta. Mutta nyt tarvitaan, jos 
koskaan, Soinin nostamaa 
perussuomalaisuutta vah-
vistamaan ihmisten itsetun-
toa, hallitsemaan omaa ym-
päristöään ja elintilaansa. 

Koska olen suhteellisen 
tuntematon Perussuomalai-
sille, olen saanut Suomen 
taiteilijaseuralta luvan, että 
PerusSuomalainen-lehti saa 
siteerata Taiteilija-lehden 
tekemää juttua minusta pe-
russuomalaisena.

Kari Tykkyläinen

Pienen maaseutukylän 
kaupassa on tarjolla yllät-
tävän paljon! Eräässä pienes-
sä kaupassa on aina saanut 
hyvää palvelua ja sosiaalinen 
kanssakäyminen on ollut osa 
kaupassa asiointia. Lapset 
ovat aina olleet tervetulleita 
kauppaan ja osittain on au-
tettu lasten kasvatuksessakin. 
Kauppiaat ovat aina olleet 
aktiivisesti järjestämässä ta-
pahtumia kylälle muiden 
kyläläisten kanssa hyvässä 
yhteistyössä.

Onko tämä kannattavaa? 
Taloudellisesti ei, mutta mitä 
se on sitten tuottanut? Voiko 
kaikkea mitata rahassa?

Onneksemme on olemas-
sa vielä ihmisiä, jotka jaksavat 
pitää pintansa ja yrittää inhi-
millisiä arvoja kunnioittaen. 
Kauppiaat ovat olleet osaltaan 
luomassa tasapainoista kylää, 
jonka elämänarvot ovat koh-
dallaan. Minusta ainakin on 
kasvanut rehti perussuoma-
lainen mies. Kiitos!

Pienten tarpeita ei 
kuulla

Saako nykyajan supermarke-
teissa vastaavaa tulosta? Ta-
loudellisesti varmasti saavu-
tetaan aivan erilainen tulos, 
kuitenkin jotain merkittävää 
puuttuu. Hymyä kyllä riittää, 
samoin kuin Pekingin Olym-
pialaisissa. Taustalla olevissa 
inhimillisissä arvoissa on vain 
jotakin vikaa…

Suurissa yksiköissä ei 
vain pysty kuulemaan pie-
nen ihmisen tarpeita. Suuret 
kaupat ja yritykset kasvavat 
ja syövät pienyrittäjät pois 

PORI

Vaihtoehto
markkinoilta. Lähipalvelu-
jen kadotessa asiointimat-
kat kasvavat ja mahdollises-
ti suuryritysten halvemmat 
hinnat muuttuvat kalliim-
miksi polttoaineiden kor-
kean hinnan vuoksi. Muo-
dostuneet säästöt katoavat 
myös työttömyys- ja muiden 
sosiaalimenojen kasvuun.

Kyseisestä Viasveden lä-
hikaupasta sai samat palve-
lut kuin suuremmistakin yk-
siköistä. Jos jotakin tuotetta 
ei ole ollut saatavilla on sitä 
tilattu. Perustuotteita on ai-
na ollut saatavilla. Palvelu ja 
asiakkaan kuuleminen ovat 
pienyrityksissä huipussaan. 
Asiakas on ihminen, jolla on 
inhimilliset tarpeet, ei pelkkä 
rahaa tuova asiakas.

Soinin miehet

Porin Perussuomalaiset ry 
on juuri perustettu Perus-
suomalaisten paikallisosasto 
(tai Soinin miesten, kuten 
meitä Mahdollisuuksien tori 
-tapahtumassa osuvasti kut-
suttiin). Porissa on selvä sosi-
aalinen tilaus perussuomalai-
selle rehdille politiikalle. Pe-
russuomalaiset puolustavat 
pienen ihmisen etuja suuressa 
ja ahneessa maailmassa.

Porin osaston ollessa 
vielä varsin nuori on jäse-
nistömme kohtalaisen pieni 
suhteessa kannatuslukuihin. 
Etsimme joukkoomme aktii-
visia ihmisiä, joiden elämän-
arvot ovat kohdallaan. Ota 
yhteyttä ja viedään Poria in-
himillisempään suuntaan.

Porin Perussuomalaiset ry
Puheenjohtaja Ari Jalonen

LAPPI

Meillä täällä Lapin pii-
rissä on ehdokashankinta 
täydessä touhussa, vaik-
ka välimatkat ovat todella 
pitkiä. Puolueen kannatus 
on vakaassa nousukiidossa 
täällä Lapissakin. Onhan 
täälläkin nähty mitä nämä 
EU:n jäsenvuodet ovat tuo-
neet mukanaan. Ennen oli 
varaa pitää palveluita yllä 
ja huolehtia kansalaisten 
hyvinvoinnista, nyt jäsen-
maksuihin menee valtavasti 
rahaa turhaan. Näitä raho-
ja sitten anotaan takaisin ja 
puhutaan, että rakennamme 
EU-rahalla sitä ja tätä.
Vanhoilla puolueilla on kai-
killa ollut keskeinen rooli 
Lapin kurjistamisessa. On 
harjoitettu aivan toisenlais-
ta aluepolitiikkaa kuin on 
luvattu, ja aina se on ollut 
sen edellisen hallituksen syy. 
Nyt onkin erityisen tärkeää 

Tule ehdokkaaksi 
Lappiin

saada mahdollisimman laa-
jasti ehdokkaita kaikista 
Lapin kaupungeista ja kun-
nista. Yrittäjiä, eläkeläisiä, 
opiskelijoita, työttömiä… 
kaikkia joita kiinnostaa hoi-
taa yhteisiä asioita yhteisen 
Lapin parhaaksi. Piirin joh-
tohenkilöille voi ilmoittaa 
ehdokashalukkuudesta.
Olemme teettäneet täällä 
omia fl eecetakkeja ja T-
paitoja Perussuomalaisten 
logolla ja tekstillä Perus-
suomalaiset Lapin piiri. 
Kyseisiä vaatekappaleita 
voi tilata suoraan minulta 
jäsenhintaan takki 35 euroa 
ja T-paita 12 euroa kpl, 20 
euroa 2 kpl + postikulut nu-
merosta 040 726 6842.

Harri Tauriainen
Perussuomalaisten 
Lapin piiri
Varapuheenjohtaja

Lauantaina oli markki-
nat Valkealassa. Vaali-
voitto tuntui ilmassa. Kes-
kusta tuli maakuntamme 
kaikkien kansanedustajien 
ja puoluesihteeri Korhosen 
voimin teltallemme ärsyyn-
tymään. Kuusankosken kau-
punginhallituksen entinen 
demarijäsen päätti lähteä 
meidän ehdokkaaksemme 

Valkealan markkinoilla 
tuoksui vaalivoitto

VALKEALA

kuntavaaleihin.Tämä tilai-
suus oli meillä Kouvolan 
seudulla vaalien kampanja-
avaus ja se menikin aivan 
loistavasti! Yhtään liioittele-
matta voi sanoa, että saimme 
uskomattoman paljon posi-
tiivista palautetta ihmisiltä. 
Paikalla oli myös piirimme 
tuore puheenjohtaja Juho 
Eerola. Hyvältä näyttää!

Puheenjohtajien toimikausia 
rajattava
Perusuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloittee-
naan, että kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtaji-
en toimikaudet rajataan korkeintaan kolmeen valtuustokau-
teen. Perussuomalaisten ryhmä katsoo huonon vaihtuvuuden 
poliittisilla avainpaikoilla ongelmaksi, joka johtaa päätök-
senteon paikallaan polkemiseen. Nuoria kaivataan mukaan, 
mutta heille ei haluta tai ei uskalleta antaa vastuuta.

Pertunmaalla 16.06.2008
Markku Pöyry, Markku Laine

VALTUUSTOALOITE PERTUNMAALTA■
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- Itse olen ollut yhdis-
tystoiminnassa mukana 
vuodesta 1932, kun läh-
din mukaan partiotoi-
mintaan, ja isäni opetti 
minulle, ettei mikään 
yhdistys toimi jos sieltä 
vain ottaa. Pitää ensin 
olla itsellä jotain annet-
tavaa. Tätä periaatetta 
olen noudattanut koko 
ikäni, Hannukkala ker-
too.

Kun Hannukkala 
itse aikoinaan teki vaa-
lityötä, hän ei kilomet-
rejä laskeskellut eikä 
korvauksia pyytänyt, 
vaan teki kaiken omalla 
kustannuksellaan. Hän 
liimasi ja jakoi vaaliju-
listeita keskimäärin vii-
teenkymmeneen maa-
kuntaan vaaleja kohti.

Nyky-yhteiskunnassa 
on Hannukkalan mieles-
tä paljonkin pielessä. Eri-
tyisesti vanhusten ja elä-
keläisten kohtelussa voisi 
olla toivomisen varaa.

EKP on nostamassa oh-
jauskorkoa kiihtyneen 
infl aation vuoksi. Nyt 
esitetään 0,25 prosent-

Väärää lääkettä infl aatioon
tiyksikön korotusta, 
myöhemmin syksyllä 
uusia korotuksia. Erityi-
sesti energian ja ruuan 
hinta ovat ryöstäytyneet 
nostaen vuosi-infl aation 
jo 4 prosentin tasolle, 
kaksinkertaiseksi EKP:
lle asetettuun tavoittee-
seen nähden.

Sinällään koron nos-
to on oikea keino hillitä 
ylikysyntää, mutta tässä 
taloudellisessa tilantees-
sa se on väärä lääke EU-
alueen ongelmiin. Niin 
energian kuin ruuankin 

ylikysyntä on lähinnä 
Aasian markkinoiden 
ongelma, ja globaaleilla 
markkinoilla se näkyy 
hinnannousuna myös 
Euroopassa. Euroopan 
koronnostolla ei tuota 
Aasian kysyntää hillitä, 
sillä kylläkin nostetaan 
kustannustasoa - ja si-
ten infl aatiota - Euroo-
passa.

Erityisesti Suomes-
sa on jo nähtävissä 
kysyntälaman oireita; 
mm. konkurssien mää-
rä on nousussa. Kor-

kojen nostamisella vain 
kiihdytetään tuota ke-
hitystä. Kohonneiden 
kustannuksien kanssa 
kamppaileville yrityk-
sille pienikin lisärasitus 
voi olla kohtalokas.

Suomalaisille oikea 
“lääke” olisi energia-
verojen ja ruuan ALV:
n alentaminen. Sille on 
kuitenkin ainakin VVM 
Jyrki Kataisen mukaan 
esteenä EU:ssa sovittu 
verojen pitäminen en-
tisellään. EU siis estää 
suomalaisia käyttämäs-

tä niitäkin vähiä keino-
ja kansallisen ongelman 
ratkaisemiseen, mitä sil-
le on jäänyt direktiiveillä 
määrätyistä. Areenalle 
astui se kuuluisa tunte-
maton “On Sovittu”.

VVM Katainen on 
kansalaisille selityksen 
velkaa: olivatko suoma-
laiset edustajat todella 
sopimassa tuollaises-
ta, vai saneltiinko se 
suomalaisten kannasta 
huolimatta. 

Jos saneltiin, niin 
ovatko enemmistöpää-

tökset jo vallitsevaa 
hallintomenettelyä EU:
ssa, vaikka sellaisesta ei 
ole voimassaolevaa so-
pimusta?

Jos suomalaiset oli-
vat tuollaisen sopimi-
sen kannalla, niin mis-
sä kohdassa kansalliset 
etumme tulivat valvo-
tuiksi?

Jorma Uski
Perussuomalaiset
Keski-Suomen piirisihteeri

”Periksi en ole antanut koskaan”
84-vuotias sotaveteraani Johannes Hannukkala:

84-vuotiasta sotaveteraania Johannes Hannukkalaa 
eivät kaataneet venäläiset eivätkä nujerra byrokraatit.

Tyrväntöläinen Johannes Hannukkala 
on 84-vuotias sotaveteraani ja aatteen 
mies SMP:n ajoista saakka. Pitkän 
elämänsä aikana hän on ehtinyt nä-
kemään lukuisia vaalitaisteluja, tulipa 
sota-aikana oltua mukana tulitaiste-
luissakin. Hannukkala on toiminut 
muun muassa puolueen rahastonhoi-
tajana ja ollut myös Hämeenlinnan 
kaupunginvaltuustossa. Politiikkaan 
mieliviä nuoria hän neuvoo olemaan 
epäitsekkäitä.

- Itse olen kymme-
nenprosenttinen sotain-
validi, ja vajaat sata 
euroa kuussa saan valti-
onkonttorilta korvausta 
siitä. Eläkkeitä nostet-
tiin viimeksi viisi euroa, 
eli ei meitä vanhoja pal-
jon muisteta, Hannuk-
kala hymähtää.

Kuntaliitoksilla ei 
Hannukkalan mukaan 
saavuteta muuta kuin 
maaseudun tyhjenemi-
nen. Vaikka nykyään 
paljon valitetaan ruoan 
hinnan kasvusta, ei se 
ruokalasku niin suuri 
ole, kulkeminen se on 
mikä maksaa, jos asuu 
syrjäseudulla.

- Vaimon kanssa 
muutimme pois kerros-
taloasunnosta Hämeen-
linnasta, koska en ole 
kolhoosiasukas. Täällä 
Hattulan Tyrvännössä 
saa sentään katsella rau-
hassa kaunista Suomen 
luontoa.

Byrokraatit huolehti-
vat liikunnasta

Moni on ihmetellyt, mi-
ten Johannes Hannuk-
kala pysyy korkeasta 
iästään huolimatta niin 
hyvässä kunnossa. Mie-
hen itsensä mukaan by-
rokraatit pitävät huolen 
siitä, että saa tarpeeksi 
liikuntaa. Niiden kanssa 
taistellessa ja virastosta 
toiseen juostessa kasvaa 
kuntokin kohisten.

- Esimerkiksi Hä-
meenlinna on Hyvä Veli 
–järjestelmän kehto. 
Täällä ei demareilla ja 
kokoomuksella ole mi-
tään muuta eroa kuin 
nimi.

Hannukkalaa näräs-
tää myös se, miten sota-
veteraanien kulkemiset 
kuntoutukseen korva-
taan. Kilometrikorvaus 
omalla autolla kuljetta-
essa on 20 senttiä kilo-
metriltä, mikä ei kyllä 
byrokraattien puheista 
huolimatta ole koko-
naiskorvaus.

- Ei se rahasta ole 
kiinni, vaan periaat-
teesta. Jos kulkemista 
ei korvata kokonaisuu-
dessa, niin ei pidä men-
nä väittämään. Se on 
valehtelua.

Muutenkin meno 
nyky-Suomessa on men-
nyt aika nurinkuriseksi. 
Kukaan ei enää katso 
yhteiskunnan etua. Jos 
joku katsoo, hän on 
syntinen.

- Kun joku sanoi, 
että olisi kirveellä töitä, 
minä sanon että kirves 
on liian hieno työkalu. 
Nyt ollaan aika kau-

kana demokraattisesta 
yhteiskunnasta, missä 
kaikki kansalaiset olisi-
vat samanlaisia.

Yhdessä loppuun asti

Huolimatta siitä, että 
järjestelmä on moneen 
otteeseen ottanut Han-
nukkalan hampaisiinsa, 
ei kukaan ole pystynyt 
nujertamaan sisukasta 
taistelijaa.

- Olen ollut liipai-
simella ja minua on 
yritetty kaataa, mutta 
kertaakaan en ole anta-
nut periksi. Päivääkään 
en ole ollut työttömänä 
enkä päivääkään lakos-
sa. Sossun luukulla en 
ole käynyt kuin kerran, 
kun minun piti hankkia 
silmälasit. Sen kerran 
jälkeen päätin, etten 
toiste mene.

Veteraanien kuntou-
tuksessa Hannukkala 
käy – ainakin niin kauan 
kuin saa ottaa vaimonsa 
mukaan.

- Olemme 63 vuotta 
kulkeneet yhdessä ja kul-
jemme loppuun saakka. 
Samaan arkkuun meitä 
ei laiteta, mutta muuten 
vaimo tulee sinne minne 
minäkin. Se on ollut elä-
mässäni siunaus, että ei 
ole tarvinnut olla yksin. 
On aina ollut kumppani, 
joka on minua monella 
tavalla tukenut ja autta-
nut vuosien varrella.

Teksti: Mika Männistö
Kuvat: Johannes Hannukka-
lan arkisto

Johannes Hannukkalan elämän suurin siunaus on 
ollut hänen puolisonsa, jonka kanssa hän on kulkenut 
yhdessä jo 63 vuotta ja kulkee vastakin – loppuun saakka.
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VAPAA SANA

Politiikka nykyaikana
Mediassa puhutaan 
paljon, miksi nuoria ei 
politiikka kiinnosta. Vaali-
rahaskandaali ei kyllä saa 
edelleenkään nuoria innos-
tumaan politiikasta, kun 
ulkoministeri saa potkut
onnettoman tekstiviestiju-
pakan takia, mutta lakia 
rikkoneet kansanedustajat 
porskuttavat eteenpäin, 

vaikka onhan iso ero kir-
joitella tekstiviestejä kuin 
rikkoa lakia. Tekstiviestien
suosio kasvaa koko ajan 
ja jos aletaan kaivelemaan 
jokaisen fl irttailuja niin 10 
vuoden sisään ministerien 
huoneet tuulettuvat aika 
tiiviisti. 
Olen ehdokkaita houku-
tellessani päässyt keskus-

Rekkaparkista
Miten käy Vaalimaan 
rekkaparkin? 29.5. tulla 
tupsahti voimaan uusi 
asetus, jonka mukaan Ve-
näjällä yrityskäyttöön 
menevät uudet autot saavat 
ylittää rajan vain Nuija-
maan tai Imatran kautta. 

Peruskoulujärjestelmä 
hyväksyttiin aikoinaan suu-
rella äänten enemmistöllä 
eduskunnassa toukokuussa 
1968. Tähän mennessä pe-
ruskoulun päättötodistuk-
sen on saanut jo yli kaksi 
miljoonaa suomalaista. 
Alkukritiikistä huolimatta 
peruskoulu on hyvin täyt-
tänyt sille asetetut alueelli-
set, sosiaaliset ja taloudel-
liset tavoitteet. Pisa-tutki-
mukset ovat osoittaneet, 
että Suomen oppivelvol-
lisuuskoulu on ollut yksi 
maailman parhaista ja tasa-
arvoisimmista. Peruskoulu 
on parantanut erityisesti 
maaseudun ja syrjäseutujen 
koulutusmahdollisuuksia.
Viime aikoina on kuiten-
kin lehdistössä todettu, 
että lasten ja nuorten 
matematiikan taidot ovat 
huonot, osalla jopa surke-
at. Kouluissa on käytös-
häiriöitä. Yhä suurempi 
osa oppilaista on siirretty 
erityisopetukseen. Ongel-
mat pyritään ratkaisemaan 
opetusministeri Sari Sar-
komaan mukaan vuonna 
2008 korottamalla perus-
opetuksen valtionosuuksia 
lähes sadalla miljoonalla 
eurolla. Lisämäärärahat 

tulisi suunnata erityisesti 
oppilaanohjaukseen ja 
erityisopetukseen.
Ongelmana on se, että 
erityisoppilaiden määrä jat-
kuvasti kasvaa. Vakavasti 
on pohdittava sitä, johtuu-
ko tämä kehitys oppilaista, 
opettajista vai huonoista 
opetussuunnitelmista. Ei 
ole normaalia, että eräissä 
kunnissa jopa 20 prosenttia 
oppilaista on erityisopetuk-
sessa. 
Johtuuko tilanne osittain 
myös siitä, että lapset 
ohjataan liian helposti 
perheneuvolan psykolo-
gin testeihin tai siirretään 
sopeutettuun opetukseen 
monesti jopa ilman testiä, 
koska erityisopetukseen 
(sopeutettuun opetukseen) 
siirto on myös kunnan 
edun mukaista? Erityisope-
tukseen siirretyistä oppi-
laista kunta saa korotetun 
valtionosuuden. Lapsi saa 
sopeutetussa opetukses-
sa helposti hyväksytyn 
arvosanan. Ketään ei 
jätetä luokalle, mutta onko 
lapsi oppinut itsenäisesti 
ratkaisemaan ongelmia ja 
tekemään työtä?
Ammattikouluissa valitet-
tavasti ollaan tällä hetkellä 

Sopeuttaako koululaitos 
suomalaispoikia työttömiksi?

huuli pyöreänä, kun osalla 
oppilaista on peruslaskutai-
tokin hukassa. Jos oppi-
laalla jää ammattikoulu 
kesken, joudutaan kysy-
mään, sopeutetaanko tässä 
touhussa osa oppilaista 
työmarkkinoiden ulkopuo-
lelle? Työmiehiä haalitaan 
muun muassa Aasiasta, Ve-
näjältä, Virosta ja Puolasta. 
Onko näillä työmiehillä 
parempi koulutus kuin suo-
malaisilla? Huh huh, mihin 
tässä mennään?
Nykyinen kehitys huoles-
tuttaa minua. Nykymenolla 
osa nuorisosta putoaa jo 
hyvinvoinnin ulkopuo-
lelle. Toinen ryhmä, joka 
häviää nykymenossa, ovat 
eläkeläiset. Työeläkkeitä 
korotettiin vuonna 2008 
2,4 prosenttia ja infl aatio 
oli esimerkiksi viime tou-
kokuussa 4,2 prosenttia, 
joten eläkeläisten elintaso 
huononi, vaikka valtiova-
rainministeri totuudeksi 
muuta väittääkin. Olisiko 
Perussuomalaisista apua 
näihin ongelmiin?

Asko Salo
Seinäjoki

Mielipiteitä voi lähettää 
osoitteeseen: PerusSuo-
malainen, Mannerhei-
mintie 40 B 56, 00100 
Helsinki tai sähköpos-
tilla osoitteeseen: pe-
russuomalainen.toimi-
tus@saunalahti.fi .

Kaikkien lehteen tu-
levien kirjoitusten mu-
kana on oltava kirjoitta-
jan yhteystiedot, vaikka 
juttu pyydettäisiinkin 
julkaisemaan nimimer-
killä. Ilman yhteystieto-
ja tulleita kirjoituksia ei 
julkaista. 

Ohjeet
Vapaaseen 
sanaan

telemaan aiheesta lähes 
jokaisen kanssa. Aina tulee 
vastaan lause: “Enhän mä 
nyt politiikkaan lähde, kun 
ei saa edes tekstailla.”
 
Arto Dahlman
Vantaan 
Perussuomalaisten 
hallituksen jäsen
Vantaan vaalivastaava

Eduskuntavaaleja 
ollaan siirtämässä tutulta 
ja perinteiseltä paikaltaan 
maaliskuulta myöhemmäk-
si, eli huhtikuulle.
Luulenpa sen olevan kyllä 

Eduskuntavaalien siirto 
virheratkaisu

virheratkaisu! Jo ennestään 
alhaiset äänestysprosentit 
tulevat hyvin todennäköi-
sesti laskemaan entisestään. 
Huhtikuussa kevät alkaa 
jo painaa päälle ja ihmisillä 

on sen mukanaan tuomaa 
muuta puuhaa äänestystou-
hujen sijasta.

Antero Tanskanen
Helsinki

Päätös poistaa käytännössä 
autonkuljetusrekat Vaali-
maalta. Miten käy silloin 
rekkaparkin? Venäjän 
lainsäädäntökin muuttui 
tällä tapaa arvaamatta, 
kun rekkaparkkikin on jo 
päätetty rakentaa. On se 

kumma, että pienen maan 
pitää rakentaa rekkapark-
kikin isolle maalle, joka saa 
valtavia tuloja öljystä.

Perussuomalainen 
Hovinsaarelta

Meille muotoiltu yhteis-
kuntajärjestys on synnyttä-
nyt tilanteen jossa vallitsee 
puute energiasta, ruoasta ja 
makeasta vedestä. Näi-
den jatkuva hinnannousu 
hyödyttää tietenkin niitä 
tahoja jotka hallitsevat 
energia-, ruoka- ja vesivaro-
ja, mutta samalla sulkeutuu 
yhä useammalta ihmiseltä 
mahdollisuus välttämät-
tömään kulutukseen mikä 
lisää maailmassa köyhyyttä, 
nälkää ja kuolemaa.
Yleisesti väitetään että me 
itse olemme syypäitä syn-
tyneisiin puutteisiin koska 
elämäntapamme tuhlaa 
energiaa, ruokaa ja vettä, 
mutta miksi meille sälyte-
tään huono omatunto siitä 
että elämme juuri niin kuin 
meidät on opetettu? Kun 
tuottavuus sekä työvoiman 
ja pääoman vapaa liikku-
vuus on asetettu kaikkien 

Hätäratkaisuja
muiden tavoitteiden edelle, 
on yksityisen ihmisen osalta 
energiaa vaativien kuljetus-
ten tarve moninkertaistunut 
siinä oravanpyörässä jonka 
muut ovat meille suunnitel-
leet.
Kun tämä kehitys nosti esiin 
fossiilisten polttoaineiden ra-
jallisuuden, meille vakuutet-
tiin että ne voidaan korvata 
biopolttoaineilla, mutta tämä 
“energiaratkaisu” johtikin 
ruoka- ja vesipulaan.
Hätäratkaisut johtuvat yksin-
kertaisesti siitä, ettei tiedetä, 
eikä edes haluta kuvitella 
kuinka sellaista tulevaisuutta 
pitäisi käsitellä missä öljyä 
ei enää ole rajattomasti 
saatavilla. Jos tämä joskus 
oivalletaan, tulevat ratkaisut-
kin olemaan järkevämpiä.

Sven-Olof Jakobsson
Kokkola

Perussuomalaisena 
olen pitemmän aikaa 
seurannut sinivalkoisen 
lippumme raiskausta ja 
sen arvolle sopimatonta 
käyttöä. Nykymaailman 
meno on vienyt perintei-
sen lippukunnian ojan-
pohjalle. Lukuisissa ti-
laisuuksissa heilutellaan 
häväistyjä lippuja.

Suomen lippuun ei-
vät kuulu mitkään yli-

Suomen lipun käyttöä 
tarkennettava

määräiset iskulauseet ei-
vätkä nimikirjoitukset.

Samoin alkuperäi-
seen lippukunniaan ei 
kuulu lipun roikottami-
nen maata viistäen.

Mielestäni pitää vii-
pymättä ottaa asia vi-
rallisella taholla esille 
ja tarkentaa lippumme 
käyttöohjeita.

Suomen lipun kun-
nia ja arvostus tulee pa-

lauttaa sille kuuluvalle, 
alkuperäiselle tasolle. 
Omat kansanedusta-
jamme voivat vaikuttaa 
asiaan.

Juhani Saksa
Kangasniemi

Tällainen sanonta nou-
see mieleen, kun ajattelee 
tämänhetkistä sosialide-
mokraattien tilannetta. 
Puolueen ukkoutunutta 
jäsenkuntaa ajatellen saat-
taa heidän keskuudessaan 
puoluejohtajaksi valittu, 
kultalusikka suussa synty-
nyt Urpilainen tuntua kum-
majaiselta!

Ei yksi ”Urpiainen” kesää tee!
Olisikohan hän jostain 

kuulopuheena saanut tie-
tää jotain rasvanahkaisen 
työläisen arjesta? Ainakin 
lehdistössä hänen kuvauk-
seensa tuntuisi sopivan ai-
van eri puolue kuin työvä-
estöä edustava kansanliike. 
Niinpä onkin luonnollista, 
että puolueen ”perälauta” 
vuotaa muihin puolueisiin!

Suurimman siivun saa-
nevat perussuomalaiset, 
jonka puheenjohtajakin 
koetaan omakohtaisten ko-
kemustensakin perusteella 
parhaaksi työväestön arjen 
ymmärtäjäksi ja vähäväki-
sen kansan puolustajaksi. 
Kyllä kansa tietää…
Paavo Närvänen
Pirkanmaa
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Georgia tänään, 
Suomi huomenna?
Toivottavasti Georgian ja Venäjän välisistä taisteluista 
on edes se hyöty, että ne avaavat suomalaisten maan-
puolustuksen lakkauttajien silmät. Yhtä vähän kuin 
muu maailma reagoi hyökkäykseen Georgiaa vastaan, se 
reagoisi hyökkäykseen Suomea vastaan. 
Uskoisin, että jalkaväkimiinoille ja rypäleaseille olisi 
ollut käyttöä. Uutiskuvista päätellen käytössä ovat juuri 
ne aseet joita meillä on päätetty romuttaa. Jokainen voi 
myös itse vaikuttaa, esimerkiksi itse aion jatkossa ostaa 
vain georgialaista punaviiniä. 

Kim Lindblom 
Helsinki

LYHYET■

Ympärileikkauksesta
Sosiaali- ja terveysministeriö puuhaa poikien ympä-
rileikkauksen sallivaa lakia jo tänä vuonna. Jos on niin 
että mainittuja toimenpiteitä aletaan kustantaa verora-
hoilla, niin silloin kova vastalause.

T: Mauri Järvinen

HARRI NIEMINEN
Lahden Perussuomalaisten hallituksen jäsen

Tutustu kotisivuihini
www.harrijuhaninieminen.kotisivukone.com

p. 040-7751510

Kunnallisvaalikyselyn arvonta 
on suoritettu

Pääpalkintona olleen risteilyn Tallinnaan kahdelle 
hengelle voitti Marja-Leena Pietikäinen, 
Nekalankulma 3 E 34, 33800 Tampere.

Timo Soinin Maisterisjätkä-kirjan nimikirjoituksella 
varustettuna voittivat 
Pirjo Helenius 
(Sahatie 3 D 39, 01650 Vantaa), 
Kristiina Ranta 
(Kalasääksentie 6 C 25, 02620 Espoo), 
Juha Poutanen 
(Ville Ritolantie 132, 61100 Peräseinäjoki), 
Petri Partanen 
(Soukontie 289, 38700 Kankaanpää) 
ja Esko Laaksonen 
(Valkeaviidantie 49, 31380 Letku).

Puoluetoimisto ja lehti onnittelevat voittajia.
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