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Uudet valtuutetut iloitsivat

Haaveista totta, vaalivoitto koitti
Perussuomalaisten ehdokkaiden jättikannatus vaaleissa oli 5,4 prosenttia. Kasvua edellisvuoden 
kannatusluvusta oli peräti 4,5 prosenttiyksikköä! Ääniä Perussuomalaiset keräsivät huikeat 137 446 
kappaletta! Lisäystä edellisiin kunnallisvaaleihin oli peräti 116 029 äänen verran.

Vaalivoitto on todellisuutta

Oulun vaalipiirissä Perussuomalaiset saivat 
valtuutettuja neljä kertaa edelliseen vaaliin 
verrattuna. Kuvassa iloitsevat Olli Immonen, Vaili K. 
Jämsä-Uusitalo sekä Ville Vähämäki.
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Toiveiden tynnyrit
Olemme käyneet menes-
tyksekkäät kunnallisvaalit, 
tuloksemme on ollut hyvä. 
Moni on tullut valituksi 
oman kaupunkinsa tai kun-
tansa valtuutetuksi. Toiset 
ovat valtuutettuna ensim-
mäistä kertaa, toiset ovat jo 
vanhoja konkareita, joilla 
on takana vuosikymmeniä 
valtuustotyöskentelyä.

Ehdokkailla on takana 
vaalikampanja ja ajatukset 
ovat jo kaukana edessäpäin, 
miten minkäkin asian omas-
sa kunnassa muuttaisi toi-
senlaiseksi. Vaalilupausten 

lunastamisen aika on tullut, 
sitä äänestäjät nyt odottavat 
vastavalitulta valtuutetulta. 
Varsinainen kova työsarka 
on vasta edessä.

Politiikka on 
joukkuepeliä

Kunnallisvaalikampanjat 
ovat aina joukkuetyötä, 
joissa tarvitaan kaikkien 
mukana olevien henkilöi-
den panostusta. Yksin vaa-
likampanjan toteuttaminen 
ei ole mahdollista, vaan 
siihen tarvitaan puolueen 

tukea ja läheisten ihmisten 
tukiverkkoa. 

Kaikkien mukana ollei-
den työpanoksen tuloksena 
olemme saaneet valtuutettu-
ja päättämään yhteisistä asi-
oista. Edessä on lautakunta-
paikkojen jako, ja tarjolla 
on monenlaista lautakunta-
paikkaa. Itse pidän sosiaa-
lilautakunnan paikkaa pai-
noarvoltaan tärkeimpänä ja 
toiseksi sijoittaisin teknisen 
lautakunnan paikan. 

Näiden lautakuntien 
kautta käytettävät euromää-
rät ovat kaikkein suurim-

mat. Näissä lautakunnissa 
tehdään kaikkein vaikeim-
mat ja kauaskantoisimmat 
päätökset. Myös ne henki-
löt, jotka eivät yltäneet val-
tuustopaikoille, voivat tulla 
valituiksi tärkeille lautakun-
tapaikoille. Näistä paikoista 
päättävät osastot.

Hyvät neuvot tarpeen

Kuntataloutemme elää voi-
makasta murroskautta. 
Monet kunnat yhdistyvät 
ja elintärkeitä palveluita 
joudutaan supistamaan tai 

lakkauttamaan kokonaan. 
Valtuutetut sekä hallituk-
sissa ja lautakunnissa istu-
vat joutuvat usein jakamaan 
niukkuutta. Säästäminen ja 
palvelujen supistukset ovat 
arkipäivää monessa kau-
pungissa.

Miten tämä kaikki toteu-
tetaan nostamatta kunnallis-
veroprosenttia tai karsimat-
ta palvelujen tasoa? Olette 
vaikeiden päätösten edessä 
ja joudutte tekemään jouk-
kuetyötä toisten poliittisten 
henkilöiden kanssa. Hyvät 
henkilökohtaiset tiedot ja 

taidot ovat tärkeitä asioita 
päätöksiä tehtäessä. Siviili-
ammatti antaa hyvät lähtö-
kohdat moneen poliittiseen 
päätökseen. Tämä ammatil-
linen kokemus pitää ottaa 
huomioon myös mietittäes-
sä, mihin lautakuntaan hen-
kilö parhaiten sopisi.

Onnittelen kaikkia vaa-
lityöhön osallistuneita ja 
toivotan teille näin marras-
kuun kaamoksen keskelle 
menestystä. Olette poliittise-
na valonpilkahduksena kun-
tanne puolueiden kirjossa. 

PUOLUESIHTEERI■ ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi 
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Nousu valtakunnallisesti 
merkittäväksi kuntapuolu-
eeksi on todellisuutta. Val-
takunnallisen organisaation 
luominen ja onnistunut eh-
dokasasettelu on ollut kova 
urakka, mutta se loi pohjan 
hyvälle tulokselle. Ahkera 
vaalityö, demokraattises-
ti valitut vastuuhenkilöt, 
päätösten mukaiset linjan-

vedot, rakentava yhteistyö 
ja toimiminen joukkueena 
kantoivat hedelmää. On ai-
ka kiittää äänestäjiä ja niitä 
lukemattomia ihmisiä, jot-
ka jokainen omalla paikal-
laan, voimiensa mukaan ja 
kovalla työllä tekivät mah-
dolliseksi sen, mihin itse us-
koimme. Ulkopuolisen sil-
min katsottuna, tämänhän 

ei pitänyt olla mahdollista, 
näillä resursseilla.

Ansaittujen voitonjuhli-
en jälkeen, valituiksi tulleil-
la alkaa arkinen työ ja vas-
tuun kantaminen yhteisistä 
asioista. Jo nyt on esitetty 
epäilyjä siitä, uskaltavatko 
uudet valtuutetut ottaa sen 
vallan ja vastuun, jonka ovat 
ansainneet. Kun kunnissa 
nyt alkavat luottamuspaik-
kojen jaosta neuvottelut, on 
syytä näyttää epäilijöille, 
että pystymme rakentavaan 
yhteistyöhön ja kykenemme 

kantamaan vastuuta äänes-
täjiemme asioista. Kunta-
tasolla on huolehdittava 
erityisesti siitä, että tärkeä 
vaaliteemamme palvelujen 
saatavuus tulee turvatuksi, 
epävakaan talouden vaih-
televissa olosuhteissa. Se 
ei tule olemaan helppoa, 
ongelmat politiikassa ovat 
usein mutkikkaita, mutta 
mahdolliset vaikeudethan 
ovat voittamista varten.

Muistakaamme myös 
jakaa vastuuta. Hurjan vaa-
livoiton ansiosta saimme 

442 valtuutettua 140 kun-
taan. Tämä tietää paikko-
ja maakuntavaltuustoihin, 
kuntayhtymiin yms. ja nii-
den lisäksi tulee melkoinen 
määrä lautakuntapaikkoja. 
Nyt on hyvä tilaisuus jakaa 
työtä sekä vastuuta ja pal-
kitaan ne, jotka ovat työtä 
tehneet.

Väistämättä jokaisessa 
vaalissa tulee myös pet-
tymyksiä. Äänestäjiltä ei 
kenties tullutkaan odote-
tusti kannatusta ehdokkaan 
omille ajatuksille, tai eh-

Perussuomalainen
voimannäyttö

kä tavoitteet tuli asetettua 
turhan korkealle. Jos näin 
sattuu käymään, kannattaa 
pohtia, missä olisi voinut 
tehdä toisin tai enemmän. 
Ei pidä luovuttaa, seuraa-
vissa vaaleissa avautuu 
uusi mahdollisuus. Yhteis-
kuntaan vaikuttaminen on 
pitkäjänteistä työtä, jossa 
työn lopulta arvioivat ää-
nestäjät.

www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi No: 13 • Marraskuu 2008

Me teimme sen! Perussuomalaiset on 
kunnallisvaalien ylivoimainen voittaja. 
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PUHEENJOHTAJA■ timo.soini@eduskunta.fi 

Rökälevoitto

Olen erittäin ylpeä puolue-
väestämme ja ehdokkaista. 
Suuri linja onnistui erin-
omaista, kitkaa on aina jon-
kin verran rattaissa ja vaa-
lijännityksen tiimellyksessä 
tulee jokunen ylilyöntikin. 
Olisi masentavaa, jos ei olisi 
mitään parannettavaa.

Järjen voittohan tämä 
on. Perussuomalaisten edus-
tama arkijärki yhdistää ta-
lonpoikaisjärjen ja kaupun-
kilaisjärjen. Me lähdemme 
siitä mikä on ihmiselle hyvä 
– kautta maan.

Saimme valtavan vaa-
livoiton kaupungeissa. Sa-
maan aikaa etenimme myös 
kehitysalueilla. Miten tämä 
on selitettävissä? Me emme 
lietso junttivihaa, emmekä 
kaupunkilaiskaunaa. Me 
luotamme ihmisiin. Siihen, 
että he itse osaavat valita 
asuinpaikkansa ja hoitaa 
asiansa niin, että perustus-

lain vapaan asuinpaikan 
valintaoikeus ei ole tyhjä 
fraasi vaan elävää elämää.

Perussuomalaisten lo-
pullinen läpimurto on nyt 
tapahtunut. Olemme aidosti 
valtakunnallinen puolue. Se 
tuo voimaa ja uskottavuut-
ta. Valtuutetuissa on sekoi-
tus kokeneita valtuutettuja 
ja uutta voimaa. 

Olen hakenut meidän jo 
kokeneiden joukkoon uutta 
voimaa. Kysymys on tieten-
kin lisävoimasta, kokeneet 
ja varttuneet vaikuttajat 
ovat osa murtumatonta 
perustaamme, kysymys on 
tulevaisuudesta.

Perussuomalaiset nai-
set pärjäsivät vaaleissa niin 
ikään erinomaisesti. Vart-
tuneiden ja keski-ikäisten 
naisten joukkoon saimme 
myös muutaman nuoren 
naisvaltuutetun. Puolu-
eemme nuoriso löi itsensä 

nyt kerralla läpi. Meillä on 
kymmeniä alle 35-vuotiaita 
valtuutettuja. 

Kaustinen on Suomen 
Perussuomalaisia kunta. 
Toivo Mäkelä joukkoineen 
jaksaa aina vaan. Kaustisel-
le valittiin kymmenen Perus-
suomalaista valtuutettua. 
Erityisen iloinen olen monen 
pitkän päivätyön puolueessa 
tehneet aatteemme pioneerin 
menestyksestä. Se ei ole ke-
neltäkään pois, sillä yhteisiä 
asioita tässä hoidetaan.

Perussuomalaisten kun-
tavaalivoitto antaa erin-
omaiset mahdollisuudet 
voittaa tulevat eduskunta-
vaalit. Valtuutetut ja lau-
takuntien jäsenet ovat nyt 
jatkuvassa maanmuokkaus-
työssä matkalla kohti edus-
kuntavaalivoittoa.

Ensi kesän EU-vaalit 
ovat jo ovella. Ehdokas-
asettelu aloitetaan vuoden 
vaihteen jälkeen. Perussuo-
malaisilla ei ole vaikeuksia 
saada listaa täyteen.

Onnea valituille ja kiitos 
kuuluu  kaikille. Yhteinen 
työ toi RÖKÄLEVOITON.

Ministerin möläytys

Oikeusministeri Tuija Brax 
antoi poliittisen uransa 

harkitsemattomimman lau-
sunnon TV 1 – pääuutisissa 
ti 28.10.2008. Oikeusmi-
nisteriössä ”valmistellaan” 
ohjeita ja koulutusta val-
tuustojen puheenjohtajille 
vihapuheiden varalta. Tä-
hän on kuulemma ponti-
mena Perussuomalaisten 
vaalivoitto.

Avaus on niin poske-
ton, että se pudotti oike-
usministerin kertalaakista 
poliittiseen Pelle Herman-
ni-sarjaan. Ministerin ja 
ministeriön tekemisiä en 
voi ymmärtää. Uutinen, sen 
esittäminen ja Perussuoma-
laisten leimaaminen viha-
puolueeksi on syvästi lou-
kannut puolueemme jäseniä 
ja kannattajia. Vaadimme 
asian oikaisemista.

Näin koville Perussuo-
malaisten voitto ottaa, että 
Ex-pääministeri Paavo Lip-
po-nenkin pisti Perussuo-
malaisten vaalivoiton Timo 
Soinin ja Perussuomalaisten 
mediahyysäyksen syyksi. 

Mitähän kepulaiset kek-
sivät, kun pökkelöstään he-
räävät?

Kansa on puhunut. Puli-
nat pois. Jatketaan taistelua 
tieuran suunnassa.

Eduskunnassa tänään

”Ensin hallitus sanoi, että talletussuoja on 25 
000. Sitten se nostettiin 50 000:een. Brysselhän 
nyt kertoi, että se pitää nostaa 100 000:een. Olet-
teko samaa mieltä näistä Pyrsselin terveisistä? 
Sitten vielä pankki Kaupthing. Siellä on paljon 
ihmisten talletuksia. Ihmiset ovat epätietoisia. 
Miten hallitus katsoo, että tiedotustoiminta täs-
sä on onnistunut? Ja sitten Suomen Disneyland 
Espoo on sinne sijoittanut 15 miljoonaa. Miten 
neuvotte Espoon kokoomuslaisia nyt siinä, mi-
ten hoidetaan, kun rahat ovat siellä?”
Timo Soini 16.10.2008

”Itse tarkastusvaliokunnan jäsenenä kyllä häm-
mästelin ed. Virolaisen ryhmäpuheenvuoroa, ja 
oma käsitykseni on perustunut niihin ylimpien 
laillisuusvalvojien kannanottoihin, että he eivät 
pysty valvomaan sitä eriarvoista kohtelua, mitä 
eri kunnissa on, sen johdosta että lainsäädäntö 
ei määrittele edes alinta tasoa, millä pitää pal-
veluja tarjota. Kun ei ole hoidon tasosta mai-
nittu edes sitä minimiä, niin se tuottaa sitten 
ongelmia ja eriarvoisuus on lisääntynyt tällä 
suurella informaatio-ohjauksella.”
Raimo Vistbacka 16.10.2008

”Ilmeisesti siitä alamäestä ei kukaan halua va-
kavasti keskustella. Edellinen hallitus teki sosi-
alismissaan sen virheen tietysti, että taas oltiin 
tasapäisiä. Nykyinen hallitus antaa komitean 
määritellä, aivan kuin ed. Pulliainen sanoi, mitä 
on luovuus. Aivotutkimus, jonka sisältöihin en 
psykologina kauheasti usko, sanoo edelleen 
sitä, että noin viisi prosenttia on erityislahjak-
kaita, luovia ja muuta, joitten innostus oikeassa 
paikassa tarttuu muihin ja muutkin tulevat luo-
viksi ja se leviää.”
Pertti Virtanen 15.10.2008

”Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä elää 
yhä valitettavasti 1990-luvun laman taakka 
harteillaan. Me perussuomalaiset kannatamme 
pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Hallitus ei 
sitä selvästikään tee. Ei kahden lapsen yksin-
huoltajaa tai pienellä eläkkeellä elävää maamme 
jälleenrakentajaa kiinnosta sotilaallinen kriisin-
hallinta tai Suomen brändäys ulkomaille. Heitä 
kiinnostaa terveyspalveluiden saatavuus lapsil-
leen ja itselleen, silloin kun he sitä tarvitsevat.”
Pentti Oinonen 14.10.2008

”Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisään-
tyneet huolestuttavasti. Kauhajoen ja Jokelan 
murhenäytelmät ovat vain jäävuoren huippu; 
pinnan alla on kytenyt jo pitkään. Yhteiskun-
ta ei ole kyennyt vastaamaan nuorten hätään. 
Kunnat on ajettu taloudellisesti ahtaalle, ja mui-
den muassa kouluterveydenhoitajien virkoja on 
vähennetty, vaikka niitä päinvastoin tarvittai-
siin lisää. Liian moni vakavistakin ongelmista 
kärsivä nuori jää kokonaan ilman hoitoa, eikä 
tilanne aikuisten kohdalla ole sen parempi.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 14.10.2008

Perussuomalaiset on kuntavaalien 
suurin voittaja. Valitse kunnallinen 
Perussuomalainen - teema oli oikea. 
Kysymys oli nyt kotikuntasi perussuo-
malaisuudesta, asioista, epäkohdista ja 
niiden korjaamisesta.

PerusSuomalainen 14/2008 ilmestyy

 21.11.2008.
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

perjantaina 14.11.2008.
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Alustavat vaalitulokset vaalipiireittäin, vahvistettu tulos ilmestyi lehden ollessa painossa.

HELSINKI■

Ahokanto Simo
89.000   60

Halla-aho Jussi 
14617.000 2916

Kanerva Seppo  
7308.500 902

Valpas Antti 
4872.333 709

UM - ASKOLA■ UUSIMAA - ESPOO■

Sonkeri Seppo   
1930.000  206

Soini Timo     
13510.000   8211

Byman Kurt   
6755.000  493

Lahtinen Teemu   
4503.333  428

Huhta Seppo   
3377.500  354

Juvonen Arja   
2702.000  352

Hiltunen Leo   
2251.667  291

UUSIMAA - HYVINKÄÄ■

Orre Taisto   
403.333  197

Perälahti Raimo     
1210.000   334

Jäske Heikki   
605.000  210

Siukola Jaana   
377.500  195

UUSIMAA - JÄRVENPÄÄ■

Tala Heikki     
755.000   202

UUSIMAA - KARKKILA■

Kivistö Ilkka   
134.500  61

Sivonen Tiina     
269.000   120

UUSIMAA - KERAVA■

Mannerheimo Kaj  
356.000  130

Tirkkonen Jouni   
712.000   305

Holmlund-Pursti Kristina  
351.667  105

UUSIMAA - KIRKKONUMMI■

Sinisalo Pekka M.   
 1055.000   281

Salakari Oskar   
527.500  128

Slunga-Poutsalo Riikka   
 589.000   161

UUSIMAA - LOHJA■

Peltoluhta Vesa   
127.333  45

UUSIMAA - LOVIISA■

Väkevä Antti     
382.000   117

Nykänen Kimmo  
191.000  79

UM - MYRSKYLÄ■

Fyhr Tuure     
51.000   20

UUSIMAA - MÄNTSÄLÄ■

Lindqvist Rami
219.000  105

Parviainen Heini   
438.000   131

UM-NUMMI-PUSULA■

Parviainen Heikki   
103.000   66

UUSIMAA - NURMIJÄRVI■

Viitala Elina   
398.667  148

Niinistö Jussi     
1196.000   501

Arteli Tero   
598.000  173

UM - PORNAINEN■

Turunen Jukka     
110.000   66

Miettinen Vesa   
432.600  69

UUSIMAA - PORVOO■

Ruohonen-Lerner Pirkko   
 2163.000   1379

Koskivuo Vesa   
1081.500  183

Elo Juha   
721.000  101

Eskelinen Veijo   
540.750  85

Huru Nina     
3654.250   682

133

Ehdokkaan nimi
vertausluku   äänimäärä

ESIMERKKI■

NÄIN LUET
EHDOKKAIDEN
ÄÄNIMÄÄRÄT:
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UUSIMAA - SIPOO■

Sittnikow Pentti   
188.500  113

Hursti Jari     
377.000   115

Lähteenaro Heta   
 494.000   238

UM - TUUSULA■ UUSIMAA - VANTAA■

Nieminen Johannes  
1306.167  315

Jääskeläinen Pietari   
7837.000   974

Niinistö Jaakko   
3918.500  605

Niikko Mika   
2612.333  486

Malmi Juha   
1959.250  442

Uppala Timo   
1567.400  374

UUSIMAA - VIHTI■

Ahlroth Markku   
312.000  163

Juselius Mirja     
624.000   183

VARSINAIS-SUOMI - AURA■

Valkama Marko   
82.500   42

Äärelä Torsti     
165.000   88

Raittila Tapani     
325.000   111

VS - KAARINA■ VARSINAIS-SUOMI - LAITILA■

Alavesa Heikki   
126.667  58

Rinne Seppo     
380.000   118

Vainiotalo Lea   
190.000  65

VARSINAIS-SUOMI - LIETO■

Alinen Pentti   
182.500  49

Pilpola Juhani     
365.000   72

VS - LOIMAA■

Hirvelä Antti   
256.000  150

Heikkilä Arvo     
512.000   159

VARSINAIS-SUOMI - MARTTILA■

Alaluusua Erno   
52.333  30

Heikkilä Lauri     
157.000   41

Ojaniemi Yrjö   
78.500  37

VARSINAIS-SUOMI - MASKU■

Pöyhönen Päivi   
110.333  43

Ylhäinen Taito     
331.000   96

Nurmi Henri   
165.500  58

Hannula Juhani     
178.000   62

VS- MYNÄMÄKI■ VARSINAIS-SUOMI - NOUSIAINEN■

Haalisto Ilpo   
83.500  48

Salminen Kari     
167.000   69

VS - PYHÄRANTA■

Peltomaa Iiris     
98.375   32

VARSINAIS-SUOMI - PÖYTYÄ■

Huhtanen Pasi   
116.500  25

Jalonen Ilmari     
233.000   69

VS - RAISIO■

Helenius Teuvo     
356.000   84

Suominen Anneli  
461.000  97

Satopää Kalevi     
922.000   114

VARSINAIS-SUOMI - SALO■ VARSINAIS-SUOMI - SOMERO■

Kuisma Marjo   
245.600  62

Kultanen Matti     
614.000   127

VARSINAIS-SUOMI - TURKU■

Rostedt Maarit   
1399.500  253

Lohela Maria     
2799.000   434

Johanna Jurva 
1119,571 296
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VARSINAIS-SUOMI - UUSIKAUPUNKI■

Lehtonen Apa   
174.000  43

Tähtinen Rainer   
696.000   278

Nummi Veijo   
348.000  143

Valkonen Java   
232.000  74

Räisänen Mikko   
 88.000   54

VS - VEHMAA■ SATAKUNTA - EURA■

Nevala Antti     
181.000   96

Rantanen Jani     
165.000   136

SK - EURAJOKI■

SATAKUNTA - HONKAJOKI■

Vehmasto Aulis   
60.000  35

Laitila Tommi     
150.000   40

Saarinen Pauli   
75.000  37

SATAKUNTA - HUITTINEN■

Riuttamäki Ilkka  
132.400  56

Riuttamäki Simo   
 662.000   137

Partanen Marja-Riitta  
331.000  67

Viitanen Arto   
220.667  66

SK- JÄMIJÄRVI■

Rudenberg Erkki   
 77.000   33

SATAKUNTA - KANKAANPÄÄ■

Kautonen Heikki  
184.800  32

Joutsenlahti Anssi   
 924.000   560

Lilja Erkki   
462.000  112

Sjöberg Olavi   
308.000  80

Kerola Kauko   
231.000  45

Kaskimäki Veijo   
 201.500   50

SK- KARVIA■

SK- KÖYLIÖ■

Rautio Tommi     
82.000   82

Lindfors Jari   
134.500  35

Lehtovirta Onni     
269.000   144

SATAKUNTA - NOORMARKKU■

Niittumäki Tino   
687.000  148

Jalonen Ari     
2748.000   937

Salokangas Tommi  
1374.000  394

Anttila Irma   
916.000  213

SATAKUNTA - PORI■

SATAKUNTA - RAUMA■

Koivu Anita   
396.333  141

Mäenranta Pasi     
1189.000   489

Otamo Tommi   
594.500  322

Tuulensuu Paavo   
 78.000   39

SK- SIIKAINEN■

Järvelä Tero     
374.000   299

SK- ULVILA■

Hirvisaari James   
 222.000   222

HÄME - ASIKKALA■

Leppänen Urpo     
334.000   94

HÄME - FORSSA■

Kerijoki Harri     
279.000   63

HÄME - HEINOLA■

Salminen Jari   
250.667  156

Ronkainen Jari     
752.000   258

Louhelainen Anne  
376.000  241

HÄME - HOLLOLA■ HÄME - HÄMEENLINNA■

Soukola Ismo   
570.500  171

Niemelä Antero     
1141.000   232

Laakso Marko     
327.000   126

HÄME-JANAKKALA■

Alustavat vaalitulokset vaalipiireittäin, vahvistettu tulos ilmestyi lehden ollessa painossa.
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HÄME - LAHTI■

Koskinen Lasse   
832.000  344

Lehto Rami     
2496.000   394

Nieminen Harri   
1248.000  386

HÄME - LOPPI■

Peltola Heimo     
121.000   82

Hassinen Sirpa   
156.000  81

Peltola Raimo     
468.000   125

Kaapro Seppo   
234.000  107

HÄME - NASTOLA■

Saarinen Ville   
174.800  38

HÄME - ORIMATTILA■

Papinaho Sirkka-Liisa   
 874.000   481

Venesjärvi Seppo  
437.000  159

Heikkilä Esko   
291.333  72

Päivä Paavo   
218.500  50

Vuorela Juhani     
411.000   209

HÄME - RIIHIMÄKI■ PIRKANMAA-AKAA■

Markkula Marita   
227.000   150

Mäki Rauno     
187.000   99

PM-HÄMEENKYRÖ■

Viitaniemi Hannu  
151.333  26

Heiska Ari     
454.000   271

Koivisto Kaija   
227.000  30

PIRKANMAA - IKAALINEN■

Niemi Yrjö     
46.000   46

PM - JUUPAJOKI■

Hanweg Harri     
334.000   236

PM - KANGASALA■

Jokioja Tiina   
58.167  19

Mäkipää Lea     
349.000   92

Yli-Kujala Minna  
174.500  37

Lehtinen Jyri   
116.333  35

Koivistoinen Hannu  
 87.250  34

Ala-Katara Heikki  
 69.800  22

PIRKANMAA - KIHNIÖ■

PM - LEMPÄÄLÄ■

Kallio Kirsi     
307.000   135

Isokangas Tuomo  
281.000  116

Laakso Mika     
562.000   189

PIRKANMAA - NOKIA■

Lappi Timo     
249.000   190

PM - ORIVESI■

Sammatti Jari   
143.600  40

Ojennus Reijo     
718.000   177

Myllymäki Klaus  
359.000  174

Heinola Janne   
239.333  77

Niemenmaa Kalevi  
179.500  44

PIRKANMAA - PARKANO■

Kärki Armi     
303.000   58

PM - PIRKKALA■

Nieminen Olli   
100.500  16

Mölsä Martti     
201.000   144

PIRKANMAA - PUNKALAIDUN■

Liukko-Sipi Aatto  
268.000  83

Suhonen Kari     
536.000   146

PIRKANMAA - SASTAMALA■

Mäntylä Matti     
426.000   99

HÄME - KÄRKÖLÄ■

Ehdokkaan nimi
vertausluku   äänimäärä

ESIMERKKI■

NÄIN LUET
EHDOKKAIDEN
ÄÄNIMÄÄRÄT:



Suomalainen8 No: 13 • Marraskuu 2008www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

PIRKANMAA - TAMPERE■

Elovaara Tiina   
1767.750  217

Koskela Laila     
7071.000   2175

Virtanen Pertti (Veltto)  
3535.500  1927

Luoto Heikki   
2357.000  300

Nuutinen Pertti     
132.000   87

PM - URJALA■

Annaniemi Kati   
332.429  84

PIRKANMAA - VALKEAKOSKI■

Nurmo Mikko     
1163.500   458

Seppälä Kimmo   
775.667  202

Kamppari Minna  
465.400  109

Keskinen Rauno   
181.000  97

Lampinen Soili     
362.000   165

PIRKANMAA - VIRRAT■ PM - YLÖJÄRVI■

Savio Sami     
374.000   294

Järvinen Hannu     
409.000   139

KYMI - HAMINA■

Seppälä Matti   
324.600  116

KYMI - IMATRA■

Siitonen Arto     
1623.000   423

Saarimäki Erkki   
811.500  181

Lajunen Liisa   
541.000  171

Ylönen Carita   
405.750  154

KYMI - KOTKA■

Hirvonen Arto   
526.750  129

Eerola Juho S. A.   
 2107.000   823

Merivirta Jorma-Kalevi  
1053.500  340

van Wonterghem Freddy  
702.333  196

KYMI - KOUVOLA■

Koponen Juha-Pekka  
607.400  225

Lindström Jari     
3037.000   906

Timonen Eliisa   
1518.500  363

Pönni Anne   
1012.333  293

Tähtinen Anssi   
759.250  275

KYMI - LAPPEENRANTA■

Virtala Satu   
558.500  201

Leppänen Marja-Leena   
 1117.000   354

KYMI - LEMI■

Koivisto Juha   
124.750  41

Kangasmäki Auli   
 249.500   74

Valtonen Teemu   
113.000  42

Lehto Raul     
226.000   116

KYMI - PYHTÄÄ■

Käyhty Matti     
91.000    58

KYMI-SAVITAIPALE■ KYMI-SUOMENNIEMI■

Kiesilä Hilkka     
42.000    24

Naumanen Ville   
52.000  21

Peräkylä Pekka     
104.000   83

KYMI - YLÄMAA■ E-SAVO-HEINÄVESI■

Eteläinen Olavi     
82.000   56

ETELÄ-SAVO - KANGASNIEMI■

Leskinen Pekka     
459.000   158

Sappinen Sirpa   
229.500  90

Alustavat vaalitulokset, vahvistettu tulos ilmestyi lehden ollessa painossa.
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Valkonen Päivi   
114.750  29

ETELÄ-SAVO - KANGASNIEMI■

Saksa Juhani   
153.000  46

Lehtinen Pertti   
429.667  105

Siitari Markku     
1289.000   446

Hirvonen Timo   
644.500  137

ETELÄ-SAVO - MIKKELI■

Parkkinen Jarmo  
46.200   23

ETELÄ-SAVO - PERTUNMAA■

Pöyry Markku     
231.000   57

Salmikunnas Pasi  
115.500  30

Laine Markku   
77.000   25

Komppa Raija   
57.750   23

ES - PIEKSÄMÄKI■

Lappalainen Seppo   
403.000   148

Rakkolainen Erkki   
 479.000   147

ES - SAVONLINNA■ POHJOIS-SAVO - IISALMI■

Kosonen Pentti   
230.000  56

Väisänen Eero     
460.000   214

POHJOIS-SAVO - JUANKOSKI■

Räsänen Seppo Paavo Viljami

110.400  36
Pohjolainen Martti Johannes

552.000   145
Vartiainen Simo Pekka Kustaa

276.000  122
Wallius Mika Eerik  

184.000  74
Partanen Tuula Annikki  

138.000  47

Kainulainen Olavi  
80.750   40

POHJOIS-SAVO - KAAVI■

Miettinen Eino     
323.000   74

Korhonen Ilkka   
161.500  46

Mononen Tanja   
107.667  42

PS - KIURUVESI■

Knuutinen Mauri   
 162.000   86

Palisalo Erkki   
780.333  192

POHJOIS-SAVO - KUOPIO■

Ruotsalainen Pauli   
 2341.000   254

Räsänen Kaija   
1170.500  243

Hämäläinen Antti  
122.000  62

Hiltunen Kauko     
244.000   62

POHJOIS-SAVO - LAPINLAHTI■ PS - LEPPÄVIRTA■

Pesonen Markku   
241.000   204

Kuosmanen Jari   
99.500  41

Kaunisaho Ari     
199.000   45

POHJOIS-SAVO - MAANINKA■ PS - NILSIÄ■

Korhonen Erkki     
137.000   75

POHJOIS-SAVO - PIELAVESI■

Salmi Liisa   
112.500  77

Ikäheimo Arto     
225.000   78

PS - RAUTALAMPI■

Puranen Pentti     
80.000    49

Kokkonen Kirsi   
60.250  23

POHJOIS-SAVO - RAUTAVAARA■

Oinonen Pentti     
241.000   80

Rytkönen Marko  
120.500  34

Rissanen Toivo   
80.333  24

Ehdokkaan nimi
vertausluku   äänimäärä

ESIMERKKI■

NÄIN LUET
EHDOKKAIDEN
ÄÄNIMÄÄRÄT:
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POHJOIS-SAVO - SIILINJÄRVI■

Rekola Jukka   
217.000  119

Kotimäki Jukka     
434.000   194

POHJOIS-SAVO - SONKAJÄRVI■

Mähönen Esa   
115.500  25

Suutarinen Anneli   
231.000   89

PS - VARKAUS■

Keto Pekka     
356.000   356

POHJOIS-SAVO - VARPAISJÄRVI■

Hynynen Minna   
77.800   30

Jääskeläinen Seppo   
 389.000   153

Ahonen Tellervo   
194.500  40

Rissanen Kari   
129.667  35

Väänänen Harri Tarmo  
97.250   33

PS - VESANTO■

Simonen Risto     
67.000   67

PK - ILOMANTSI■

Puhakka Olli     
173.000   74

Kärnä Jouko   
563.333  133

Kokko Osmo     
1690.000   461

Bogdanoff Eero   
845.000  236

POHJOIS-KARJALA - JOENSUU■

POHJOIS-KARJALA - KESÄLAHTI■

Rahunen Seppo   
73.000  28

Uuksulainen Jaakko   
 146.000   72

Ryhänen Kauko   
172.000  67

Suomalainen Kati   
344.000   69

POHJOIS-KARJALA - KONTIOLAHTI■

Hyvönen Eija   
206.000  46

Saastamoinen Esko   
412.000   366

POHJOIS-KARJALA - LIEKSA■

POHJOIS-KARJALA - LIPERI■

Hyvärinen Pirkko  
145.400  42

Gröhn Marja-Leena   
727.000   167

Kummunmäki Juhani  
363.500  67

Kastinen Juha   
242.333  56

Huohvanainen Kauko  
181.750  53

Meriläinen Hannu  
135.500  91

Meriläinen Jari     
271.000   105

POHJOIS-KARJALA - NURMES■

Kokko Petri   
149.000  64

Kuikka Veli Matti   
298.000   128

POHJOIS-KARJALA - OUTOKUMPU■

Isoniemi Veikko     
87.000    87

PK - POLVIJÄRVI■

Tikkanen Arvo   
101.500  27

Kulmala Kari     
203.000   108

POHJOIS-KARJALA - RÄÄKKYLÄ■

Raninen Vesa     
110.000   85

PK - TOHMAJÄRVI■ PK - VALTIMO■

Kärkkäinen Teemu   
55.000    41

VAASA - ALAJÄRVI■

Mäkinen Sauli   
135.000  32

Vistbacka Raimo   
 810.000   271

Kalliomaa Turo   
405.000  86

Leppäkangas Markku  
270.000  61

Kuhalampi Tarja  
202.500  39

Viljanmaa Maija   
162.000  33
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VAASA - ALAVUS■

Kujanpää Kari     
139.000   57

Melender Hannu  
49.000  25

Alanko Anja     
147.000   49

Koskela Sakari   
73.500   49

VAASA - HALSUA■

Mäenpää Juha   
169.000  79

VAASA - ILMAJOKI■

Väli-Torala Kai     
845.000   228

Björk Christel   
422.500  109

Niemistö Esa   
281.667  87

Kuula Heikki   
211.250  85

Rantala Jorma   
64.000   30

Malin Raimo     
128.000   47

VAASA - ISOJOKI■

Karhu Henry     
99.000   39

VAASA - ISOKYRÖ■

Koivumetsä Sami  
131.800  51

VAASA - JALASJÄRVI■

Alkula Martti     
659.000   155

Sandvik Ossi   
329.500  101

Haanpää Keijo   
219.667  64

Saarinen Kari   
164.750  55

Hernesniemi Lauri  
107.000  34

Pajala Juha     
214.000   56

VAASA - KANNUS■

Kuusisto Juha Matti  
212.400  49

VAASA - KAUHAJOKI■

Pihlaja Tapio     
1062.000   133

Ylinen Marko   
531.000  113

Männistö Unto   
354.000  80

Ojala Harri   
265.500  60

Salonpää Hannu   
289.000  88

Puronvarsi Martti   
 578.000   95

VAASA - KAUHAVA■

Viitala Vesa   
76.600   29

VAASA - KAUSTINEN■

Mäkelä Toivo     
766.000   52

Lång Jussi   
383.000  49

Myllymäki Veikko  
255.333  45

Paavola Reino   
191.500  44

Peltoniemi Tero   
153.200  43

Rauma Kari   
127.667  43

Teerikangas Markku  
109.429  41

Kulpakko Marko  
95.750   40

Järvelä Juha   
85.111   29

Perussuomalaisten koko maan äänisaalis kasvoi 
huomattavasti. Kaikkiaan ääniä tuli 116 029
enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Perussuomalaisten 
kannatus kasvoi

edellisistä
kunnallisvaaleista

4,5 prosenttiyksikköä.
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VAASA - KOKKOLA■

Puolimatka Pekka  
594.500  201

Ylitalo Alpo     
1189.000   330

VAASA - KUORTANE■

Lampinen Tauno  
85.750   28

Palomäki Seppo     
343.000   137

Keski-Heikkilä Timo  
171.500  36

Perämäki Rauno   
114.333  29

Koivuporras Maria  
234.000  32

Saarakkala Vesa-Matti   
 702.000   447

Riippi Erkki   
351.000  69

VAASA - KURIKKA■

Perkiö Jukka-Pekka  
181.000  46

Lehtinen Jouko     
362.000   176

VAASA - LAIHIA■

Keski-Vinkka Seppo   
 131.000   72

VAASA-LAPPAJÄRVI■

Lahdensuo Harri  
254.333  93

Liimatta Eero     
763.000   307

Yli-Paavola Anssi  
381.500  167

Nevala Juha     
47.000   32

VAASA-LESTIJÄRVI■

Haapasalmi Hannu  
532.000  187

Manninen Anneli   
 1064.000   253

VAASA - SEINÄJOKI■

Mäkelä Taina   
64.250   28

VAASA - SOINI■

Raitanen Hilkka   
 257.000   72

Takala Aatos   
128.500  56

Linnanmäki Markku  
85.667  31

Mäntylä Anu   
122.500  30

Ristiluoma Osmo   
 245.000   71

VAASA - TEUVA■

Latomaa Aki   
81.333   28

VAASA - TOHOLAMPI■

Sammalkangas Alpo   
 244.000   63

Tervala Kosti   
122.000  50

Leppälä Harri     
550.000   154

VAASA - VAASA■

VAASA - VETELI■

Kiviaho Tiina   
92.571   35

Lahti Vuokko     
648.000   90

Kaistila Kaarle   
324.000  79

Saari Leo   
216.000  61

Pulkkinen Urpo   
162.000  54

Pulkkinen Marketta  
129.600  52

Aho Esko   
108.000  38

VAASA - VIMPELI■

Sänkiaho Mikko   
91.000   24

Hongisto Reijo     
455.000   128

Niemitalo Harri   
227.500  66

Takala Hannu   
151.667  58

Ilomäki Suvi   
113.750  35

Takala Esko   
139.667  44

Lamminkoski Sirkka-Liisa
419.000   226

VAASA - ÄHTÄRI■

VAASA - LAPUA■
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KS - HANKASALMI■

Nortunen Lasse     
180.000   180

Uski Jorma   
909.000  297

Tuupainen Kauko   
 2727.000   1036

Mäkinen Minna   
1363.500  382

KESKI-SUOMI - JYVÄSKYLÄ■

Koivisto Antti     
342.000   98

KS - JÄMSÄ■

Kaipanen Voitto   
157.000  64

Oksanen Harri     
314.000   250

KS - KEURUU■

Ahonen Pekka   
234.000  64

KESKI-SUOMI - LAUKAA■

Manninen Marko   
 468.000   228

Jaatinen Hannele   
 142.000   81

KS - MUURAME■

Tuomi Pentti     
183.000   105

KS - SAARIJÄRVI■

Övermark Juha   
71.500   19

KESKI-SUOMI - UURAINEN■

Sivula Erkki     
286.000   105

Rokkamäki Reijo  
143.000  78

Linna Riitta   
95.333   70

Liimatainen Esko  
225.667  57

KESKI-SUOMI - ÄÄNEKOSKI■

Tuominen Marke   
 677.000   375

Laitila Jukka   
338.500  64

Vellonen Jukka   
67.750   36

Taka-Eilola Tuomo   
 271.000   75

Kähtävä Simo   
135.500  66

OULU - ALAVIESKA■

OULU-HAAPAJÄRVI■

Hämäläinen Jukka   
 113.000   82

Repo Martti   
168.000  56

Viinala Jarmo     
336.000   76

OULU - HAAPAVESI■

Leskinen Seppo   
218.500  113

OULU - HAUKIPUDAS■

Leskinen Jani     
437.000   115

Kyllönen Toivo   
331.000  121

Kettunen Pentti     
1324.000   542

Hakkarainen Eija  
662.000  145

OULU - KAJAANI■

Sankilampi Jaana  
441.333  145

Pellikka Jussi     
338.000   226

OULU - KEMPELE■

Kokkoniemi Elina  
163.500  65

OULU - KIIMINKI■

Jussila Tapio     
327.000   80

Miettinen Jouko   
138.000   111

OULU - KUHMO■

Okkonen Tuomas   
 153.000   153

OULU - LIMINKA■

OULU - MERIJÄRVI■

Pinola Matti     
47.000    47

Rauhio Ville   
117.000  51

OULU - MUHOS■

Mattila Pirkko     
468.000   149

Juka Paula   
234.000  64

Juka Vesa   
156.000  53

Jaakola Vesa   
158.000  59

Tölli Anne     
316.000   64

OULU - NIVALA■
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OULU - OULAINEN■

Juhonsalo Aarne   
133.000   98

Immonen Olli   
921.000  250

OULU - OULU■

Vähämäki Ville     
2763.000   313

Jämsä-Uusitalo Vaili K  
1381.500  280

OULU - OULUNSALO■

Rahikka Pekka   
114.500  80

Snellman Anne     
229.000   149

Oikarinen Lasse   
74.000   40

Arffman Paavo     
148.000   72

OULU - PALTAMO■

Ylitalo Paula   
121.667  63

Tykkyläinen Kari   
 365.000   119

Puurunen Eila   
182.500  70

OULU - PUDASJÄRVI■

Kellola Tuula     
280.000   74

OULU - RAAHE■

Säisä Tatu     
66.000    30

OULU - REISJÄRVI■

OULU - RISTIJÄRVI■

Hyyryläinen Unto   
58.000   58

Valtonen Heidi     
96.000    73

OULU - SIEVI■

Eskola Martti   
94.000   28

OULU - SIIKAJOKI■

Sikkilä Esko     
188.000   38

Hammar Erkki   
194.600  55

Tervonen Matti     
324.333   61

OULU - SIIKALATVA■

Tauriainen Keijo   
113.500  42

Nevanperä Ahti     
227.000   50

OULU - TAIVALKOSKI■

Pelkonen Kalevi     
145.000   43

OULU - TYRNÄVÄ■

Mikkonen Mari   
64.250   24

OULU - UTAJÄRVI■

Moilanen Ahti     
257.000   69

Oilinki Tero   
128.500  64

Sumen Seppo   
85.667   25

OULU - VAALA■

Moilanen Kalle     
142.000   105

Manninen Aatos   
 92.000   92

OULU - YLI-II■ LAPPI - KEMI■

Tauriainen Harri   
 276.000   276

Autti Oskari   
397.000  240

LAPPI - ROVANIEMI■

Nenonen Pirita     
1191.000   357

Koskiniemi Hemmo  
595.500  336

Hast Erkki     
60.000    19

LAPPI-SAVUKOSKI■

Yliriesto Jouni   
134.333  69

Kivioja Eila     
403.000   144

Lintula Alpo   
201.500  125

OULU - SODANKYLÄ■ OULU - TORNIO■

Keinänen Juhani   
308.000   133

Perussuomalaisten ehdokas, palomesta-
ri Tero Järvelä Satakunnan Ulvilasta, sai 
enemmän ääniä (299) kuin Kokoomuksen 
ministeri Anne Holmlund. Tero Järvelä tu-
li valituksi kunnanvaltuustoon.

Ulvilan ääniharava selätti
kokoomusministerin
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Oulun vaalipiirissä asetettiin 187 ehdokasta. Oli mielen-
kiintoista seurata sellaisten paikkakuntien vaalimenestystä, 
jossa perussuomalaisilla oli asetettu 1- 2 ehdokasta omalle 
listalle. Vaalituloksen perusteella äänestäjät halusivat ja ha-
luavat todella muutosta nykyiseen politiikkaan.

Yhden ja kahden ehdokkaan listoilta tulivat valituksi 
valtuustoihin useammalla paikkakunnalla (Tuomas Okko-
nen – Liminka, Matti Pinola – Merijärvi) ja ääniharavana.

Vaalivalvojaisissa eniten jännitystä aiheutti Oulun me-
nestyminen näissä kuntavaaleissa. Olihan meillä vaakalau-
dalla kolme valtuustopaikkaa, koska Yli-Kiiminki liittyy 
Oulun kaupunkiin vuoden 2009 alusta, ja nyt päättyvällä 
valtuustokaudella perussuomalaisilla on Yli-Kiimingis-
sä kolme valtuutettua. Onneksemme äänestäjät haluavat 
muutosta nykyiseen politiikkaan, joten säilytimme valtuus-
topaikat. Oulun kaupunginvaltuustoon tulivat valituksi 
Ville Vähämäki, Vaili K. Jämsä-Uusitalo ja Olli Immonen.

Oulun vaalipiirin ehdokkaiden määrä 2004 oli 73, josta 
13 valittiin valtuustoihin. Näihin vaaleihin asetettiin 187 
ehdokasta, josta 52 valittiin valtuustoihin eli valtuutettuja 
on nelinkertainen määrä edelliseen vaaliin verrattuna.

Suuret ja lämpimät kiitokset äänestäjillemme, vaali-
työntekijöille ja ehdokkaillemme. Ei voi muuta kuin kiittää 
nöyrästi vaalimenestyksestä teitä kaikkia!

Ahti Moilanen
Piirin puheenjohtaja
Utajärvi

Oulussa juhlittiin menestystä

Pirkanmaalla Perussuoma-
laiset menestyivät erinomai-
sesti. Todellisiin suurvoit-
toihin yllettiin pohjoisen 
Pirkanmaan kunnissa. 

Parkanossa Perussuo-
malaiset nousivat äänimää-
rässä kolmanneksi samalla 
valtuutettujen määrällä ko-
koomuksen ja SDP:n kans-
sa. Kaikilla 5 valtuutettua. 
Perussuomalaiset olivat 

ainoa voittaja kolmella li-
säpaikallaan. Perussuoma-
laisten kannatus oli 18,4 %. 
Lisäystä edelliseen n. 9%.

Parkanossa ääniharavi-
en kärkipäässä Reijo Ojen-
nus 177 ja Klaus Myllymäki 
174 äänellään.

Kihniössä Perussuoma-
laiset jäivät niukasti toisek-
si 26.9 % ja kuuden paikan 
kannatuksellaan. Keskusta 

säilytti rökäletappiostaan 
huolimatta yhden paikan 
enemmistön. Kihniössä ää-
niharava oli Lea Mäkipää 
92 äänellään.

Ikaalisissa puolue nousi 
tyhjästä kolmeen valtuusto-
paikkaan. Ikaalisissa ylivoi-
mainen ääniharava oli Ari 
Heiska saaden 271 ääntä.

Myöskin Virroilla Perus-
suomalaiset ylsivät kahteen 

Pohjoinen Pirkanmaa jyrää!

valtuustopaikaan. Perussuo-
malaisten Soili Lampinen 
oli äänivertailun kakkonen 
165 äänellään.

Huomion arvoista oli, 
että kaikissa näissä kun-
nissa kunnallisvaalityötä 
tehtiin tosissaan ja suurella 
sydämellä.

Reijo Ojennus
Parkano

Kakkukahvitteluun oli aihetta Parkanolaisten vaalivalvojaisissa. Kuvassa vasemmalta: Taru Myllymäki, Hannu Kilkki, Klaus 
Myllymäki, Kalevi Niemenmaa ja takana Katja Rintala sekä Mira Sälkänmäki.

Tunnelma oli alussa jännittynyt, mutta ennakkoäänien 
tulon jälkeen mieliala rentoutui. Jännitimme loppuun 
asti viidettä paikkaa ja sehän lopulta tuli!
6,8 prosenttia äänistä, 3037 ääntä ja 5 paikkaa valtuus-
toon. Läpimenijät: Jari Lindström, Eliisa Timonen, Anne 
Pönni, Anssi Tähtinen ja Juha-Pekka Koponen.

Tunnelmia Kouvolan 
vaalivalvojaisista
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Kuvasatoa Ylen vaalivalvojaisista

Perussuomalaisten puolueen puheenjohtajan Timo Soinin saapuessa Ylen Isoonpa-
jaan, häntä vastassa oli runsaasti tiedotusvälineiden edustajia. Salamavalot räiskyivät ja 
tv-kamerat olivat paikalla.

Ossi Sandvik odotti mie-
lessään kovaa vaalitulosta, 
mutta on tottunut varovai-
seksi näissä asioissa, eikä 
lähtenyt arvailemaan jul-
kisesti suurta vaalivoittoa. 
Viestit maailmalta kuitenkin 
antoivat viitteitä siitä, että 
nyt ei huonosti ainakaan 
käy. Eikä käynytkään - kau-
an odotettu vaalivoitto tuli.

- Töitä on tehty hartia-
voimin ja paljon. Vaalistra-
tegiamme oli saada mahdol-
lisimman moneen kuntaan 
ehdokkaita, ja tässä tavoit-
teessa onnistuimme erittäin 
hyvin. Ehdokasasettelu rat-
kaisee vaalien tuloksen, ja 
meillä se onnistui hyvin.

- Tuhatkahdeksansa-
taaneljäkymmentä ehdo-

kasta yhdellä rysäyksellä 
on mahtava saavutus. On-
nistuimme hankkimaan eh-
dokkaita paljon jo vaalityön 
alkumetreillä ja loppuvai-
heessa tuli vielä loppurysäys 
ehdokkaiden hankkimisen 
suhteen. Vaalitulos on erit-
täin hyvä.

Vaalipäällikön mietteitä
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Vaali-illan suuri vaalijuhla
Helsingissä, ravintola Zetorissa

Vaalipäivä sunnuntai 
26.10.2008 oli sateisen syk-
syinen ja pimeä. Vaalipäivä 
oli Perussuomalaisille silti 
erittäin valoisa, sillä kauan 
odotettu suuri vaalivoitto 
tuli. Kannatus kipusi 5,4 
prosenttiin ja kasvua oli 4,5 
prosenttia. Olemme vaa-
lien suurin voittaja, sitä ei 
voi kukaan kiistää. Koko 
maan ääniharavaksi nousi 
Timo Soini, joka sai koti-
kaupungistaan Espoosta 
8211 ääntä. Espoosta saim-
me kaupunginvaltuustoon 
seitsemän valtuutettua.  
Puolueen vaalivalvojaisissa 
ravintola Zetorissa Timo 
kertoi tähyävänsä jo tule-

viin eduskuntavaaleihin. 
Kunnallisvaalien murska-
voitto oli hänen mukaansa 
vasta alkua: ”Ei tämä tähän 
lopu!”  Perussuomalaiset 
saivat valtuutettuja 140:een 
kuntaan.

Vaalit ovat joukkuepe-
liä, jossa jokaisen pelaajan 
on puhallettava yhteen hii-
leen. Me näytimme kaikille, 
että osaamme joukkuepelin 
taidot. Vaalitulos on osoitus 
siitä.

Vastustus kovenee 

Suurten puolueiden onnit-
teluja satelee vielä muuta-
ma päivä. Hetken päästä 

ne aloittavat vastaiskun. 
Olemme nyt suuri vaara hei-
dän diktatuurilleen monessa 
kunnassa. Olemme valmiita 
taistelemaan kunnissa asioi-
den puolesta, jotka koem-
me sydämissämme oikeiksi. 
Teemme hyvää kuntalaisille 
äänestäjiltä saamallamme 
valtakirjalla, käärimme hihat 
ja alamme töihin. Me teim-
me sen! Äänestäjät ovat pu-
huneet, joten pulinat pois.

Lähdemme tekemään 
kunnallispolitiikkaa omal-
ta arvopohjaltamme. Tämä 
tekee hyvää suomalaiselle 
kuntatason demokratialle.

Harri Lindell

Valtava vaalivoitto tuli!

- En ole vielä täysin sisäis-
tänyt saamaani kannatusta, 
jonka ansiosta pääsin Helsin-
gin kaupunginvaltuustoon.

- Sain 709 ääntä, joka on 
mielestäni erittäin hyvä tu-
los. Kunnallisvaaliteemani 
sosiaali- ja terveyspalvelut 
toivat nämä äänet minulle. 
Eräs minusta haastattelua 
tehnyt toimittaja hämmäs-

tyi selvästi kun kerroin vaa-
liteemani. Toimittaja oli sel-
västi odottanut jonkinlaista 
rasistista kannanottoa ulko-
maalaisia kohtaan. 

- Maanantaiaamuna 
menen taas normaalisti töi-
hin eduskuntaan, jossa toi-
min kansanedustaja Pentti 
Oinosen avustajana. Vuo-
denvaihteessa vasta alkaa 

varsinainen kaupunginval-
tuutetun työsarka, siihen 
asti kaikki jatkuu kuten 
ennenkin.

Ennakkoäänissä sain 
ääniä viisi kertaa enemmän 
kuin edellisissä eduskunta-
vaaleissa, joihin myös osal-
listuin. Tämä enteili hyvää 
vaalitulosta jo laskennan 
alkumetreiltä lähtien.

Nuori Antti Valpas
Helsingin valtuustoon

Timo kukitettiin suuren vaalivoiton kunniaksi kun hän saapui ravintola Zetoriin Ylen 
Isosta Pajasta.
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Suomen maatalous on krii-
sissä, jonka ratkaiseminen 
vaatii pikaisia käytännön 
toimia. Talonpojan tap-
polinja on edelleen halli-
tuspuolueiden ohjenuora-
na. Joka päivä Suomessa 
lopettaa pari kolme tilaa 
kannattamattomana. Lan-
noitteiden, siementen ja 
polttoaineiden hinnat ovat 
olleet pitkään pilvissä. Val-
tio myi yksityistämisen huu-
massa lannoitetuotannon 
ulkomaisille tahoille, joiden 
tavoitteena on tuottaa ta-

Maatalous kriisissä

Pentti Oinonen
kansanedustaja
Perussuomalaiset

Me teimme sen!
Perussuomalaisten historiallinen vaalivoitto on nyt 
viimeinkin todellisuutta. Neljän vuoden takaisesta 
0,9 prosentista kannatuksemme yli nelinkertaistui 
5,4 prosenttiin. Vaikka hyvää tulosta odotettiinkin, 
ei se olisi ollut mahdollista ilman jokaisen osallis-
tumista ja kovaa työpanosta. Nyt näytimme muille 
puolueille, mihin lujan tahdon, päättäväisyyden ja 
yhteistyökyvyn kautta voidaan yltää.

Vaalipäivä 26.10. oli sateisen harmaa ja an-
kea erityisesti keskustalle, jonka alamäki jatkuu. 
Meille Perussuomalaisille sen sijaan paistoi aurin-
ko. Puolueen vaalivalvojaisissa ravintola Zetorissa 
valtakunnan ääniharavalla Timo Soinilla riitti sel-
kääntaputtelijoita. Kiitospuheen aikana vaimo Tii-
na Soini herkistyi kyyneliin, puheiden jälkeen Timo 
itse villiintyi viihdyttämään yleisöään omaperäisellä 
cheerleader-humpalla kappaleen ”Harva meistä on 
rautaa” tahdissa.

Kuntakenttä on nyt mullistunut. Ympäri Suo-
mea valtuustoihin on noussut perussuomalainen 
vastavoima vanhojen puolueiden suureksi harmiksi. 
Muutoksen tuulet alkavat nyt puhaltaa. Kansa on 
puhunut – se on antanut äänensä meille. Ennustan 
tulevaisuudessa kannatuksemme kasvun jatkuvan 
edelleen. Seuraavissa eduskuntavaaleissa vanhoilla 
puolueilla on todella syytä pelätä!

Mika Männistö

Perussuomalaisten
kannatusprosentit
vaalipiireittäin 2008
Helsinki 5,3%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +3,7%)

Uusimaa 7,6%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +7,2%)

Varsinais-Suomi 3,6%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +3,2%)

Satakunta 6,0%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +5,2%)

Häme 4,5%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +4,2%)

Pirkanmaa 5,7%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +5,1%)

Kymi 5,9%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +5,6%)

Etelä-Savo 4,1%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +2,9%)

Pohjois-Savo 5,7%
 (muutos kuntavaaleihin 2004 +4,0%)

Pohjois-Karjala 6,0%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +3,1%)

Vaasa 5,6%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +3,0%)

Keski-Suomi 4,1%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +3,6%)

Oulu 4,8%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +4,0%)

Lappi 2,6%
(muutos kuntavaaleihin 2004 +2,4%)

Lähde: yle.fi /vaalit2008/tulospalvelu

Kansalaiset, kollegat! Mi-
nisteri Thors on pahoittanut 
monen kansalaisen mielen 
hätäisellä vaalien alaisella 
ulostulollaan väittämällä, 
että nykyisen väljennetyn 
maahanmuuttolain arvos-
telu ja kritiikki nykytilassa 
olisi muka rasismia. Väite ja 
kytkentä on ministerin suus-
ta ala-arvoinen ja totuuden-
vastainen varsinkin, kun 
muut Pohjoismaat Ruotsi 
etunenässä ovat tiukenta-
neet omia maahanmuutto-
lakejaan. Meille on alkanut 
tulvia esimerkiksi alaikäisiä 
turvapaikanhakijoita, joita 

Ruotsiin ei enää oteta. On 
pakko ihmetellä, kuinka 
hallituspuolue Rkp ilman 
minkäänlaisia varsinaisia 
todisteita syyttää toista 
suomalaista demokraattista 
eduskuntapuoluetta perus-
tuslain rikkomisesta.

Pääministeri Vanhanen 
yllätti eilisessä tv-tentissä 
myönteisesti toteamalla asi-
an yhteydessä selkeästi, että 
hänen mielestään nykyiset 
suomalaiset puolueet nou-
dattavat perustuslakia ja 
ovat demokraattisesti peli-
sääntöjen puitteissa muka-
na, mutta kulttuuriministeri 

Wallin ei pääministerin asi-
allista todistusta kuitenkaan 
noteerannut, vaan jatkoi 
peliään ja löysiä puheitaan 
toimittajien provosoimana.

Joten kysyisinkin arvoi-
salta pääministeriltä, aikoo-
ko hän jatkaa eilisellä oi-
keudenmukaisella linjallaan 
ja panna ministeri Thorsin 
aisoihin ja lopettaa tämän 
puheet, perustuslakia nou-
dattavan suomalaisen demo-
kraattisen eduskuntapuolu-
een epäoikeudenmukaisen 
parjaamisen ja panettelun?

Pääministeri Matti Van-
hanen: Arvoisa puhemies! 

Kuuntelin eilen hyvin tark-
kaan perussuomalaisten 
puheenjohtaja Timo Soi-
nin vastauksen, missä hän 
kertoi omat periaatteensa 
ja puolueensa periaatteet, 
ja totesin, että ne ovat pe-
riaatteita, joita kaikki suo-
malaiset eduskuntapuolueet 
ovat noudattaneet ja voivat 
varmasti ne allekirjoittaa. 
Eli sisällöstähän se riippuu, 
mikä se vastaus on.

Pertti Virtanen kysyi 
eduskunnassa suullisella 
kyselytunnilla
Torstaina 13. lokakuuta 
2008.

Ministerin tulkinta
maahanmuuttolain arvostelusta

loudellista voittoa, ei tukea 
suomalaista maanviljelystä 
ja huoltovarmuutta.

Huoltovarmuus

Huoltovarmuudesta me pe-
russuomalaiset olemme kan-
taneet erityistä huolta, sillä 
on selvää, että Suomi ilman 
maanviljelystä on pian näl-
kää näkevä maa. On välttä-
mätöntä toimia sen puoles-
ta, että kustannusten nousu 
pysäytetään ja maanviljelyn 
kannattavuutta paranne-
taan esimerkiksi pitämällä 
maanviljelylle tärkeät tuo-
tantolaitokset kotimaisissa 
käsissä, sanoivat Brysselin 
komissaarit mitä vain. Se 
koituu lopulta myös kulut-
tajien eduksi.

Tulevaisuus

Nuorten maanviljelijöidem-
me tulevaisuus on yhtä kuin 
maamme tulevaisuus. Maa-

tilatalouden kehittämiseen 
on hallitus valmis panosta-
maan vain roposia. Meistä 
perussuomalaisista tämä 
on selvä merkki siitä, että 
keskusta kokoomuksen, 
ruotsalaisten ja vihreiden 
toimiessa apupoikina ajavat 
suomalaista maataloutta tu-
hon tielle. Nämä puolueet 
ovatkin mielestäni viimeisil-
lä päätöksillään osoittaneet 
olevansa maaseudun vihol-
lisia numero yksi.

EU

Oman lusikkansa maanvil-
jelijöiden tapposoppaan tuo 
EU, joka direktiiveillään ja 
suunnitelmillaan yhtenäis-
tää maataloutta on kuin 
ruoskanisku suomalaisen 
viljelijän selkärangassa. Esi-
merkki Euroopan unionin 
käskyttämisestä on EU:n 
asettuminen Suomen perus-
tuslain yläpuolelle tilatu-
kijärjestelmäasiassa, jossa 

tukioikeudet lainvoimalla 
päätetään antaa vuokralai-
selle, vuokraisännän jäädes-
sä nuolemaan näppejään.

142-tuki

Hallituspuolueet osoittivat 
viime keväänä täydellistä 
piittaamattomuutta maan-
viljelijöiden tulevaisuutta 
kohtaan, kun valtiontalo-
uden kehyksistä vuosille 
2009-2012 päätettiin. Perus-
suomalaiset halusivat kehyk-
siin lausuman, jolla varmis-
tetaan 142-tuen pysyväisyys 
ja siitä äänestettiin. Äänestys 
oli paljonpuhuva: yksikään 
edustaja hallituspuolueista 
ei tukenut näkemystämme.

Paljon kauniita puheita 
ja lupauksia olette tänään 
kuulleet hallituspuolueiden 
taholta, mutta mahtavatko-
han puheet ja teot lopulta 
kohdata toisiaan? Epäilen 
asiaa syvästi.

Rovasti Anssi Joutsenlahti on 
Kankaanpään ehdoton ääniku-
ningas hämmästyttävällä 560 ää-
nen saaliillaan, joka on yli puolet 
enemmän kuin toiseksi tulleella 
Kauko Juhantalolla (253 ääntä).

Kankaanpään kaupunginval-
tuuston voimasuhteet mullistuvat 
nyt, sillä Anssi veti perässään pe-
räti neljä perussuomalaista val-
tuustoon. Aiemmin ei ole ollut 
yhtään. Perussuomalaisten kan-
natusprosentti Kankaanpäässä on 

nyt peräti 13,6 prosenttia, jossa 
on lisäystä vuoden 2004 kunta-
vaaleihin yhdentoista prosent-
tiyksikön verran.

Anssi Joutsenlahden lisäksi 
valtuustoon pääsivät Erkki Lil-
ja, Olavi Sjöberg, Kauko Kerola 
ja Heikki Kautonen. Varasijoille 
pääsivät vielä Kristiina Peltomaa, 
Kirsi Alavillamo, Janne Laakso, 
Petri Partanen ja Esko Hakala.

Anssi, äänikuningas
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Perussuomalainen 
2/1999

Riemuvuosi

Muinoin Israelissa oli Jumalan säätämyksestä voimassa 
käytäntö, että velallinen sai velkansa anteeksi joka 50. vuo-
si. Tätä vuotta nimitettiin riemuvuodeksi - eikä suotta, sillä 
merkitsihän se suuresta velkataakasta vapautumista. Entä-
pä jos tällainen käytäntö olisi voimassa meidän aikanam-
me meidän maassamme ja riemuvuosi osuisi ensi vuoteen. 
Luulenpa. että ensimmäisenä arkipäivänä vuoden alussa 
pankkien edessä olisi niin pitkiä velallisten jonoja, etteivät 
Vaalimaan rekkajonot olisi mitään siihen verrattuna.

Kun Jeesus astui virkaansa maan päällä, piti Hän suu-
ren vaalipuheensa, jossa lupasi ottaa hoitaakseen jokaisen 
ihmisen velat. Hän vakuutti, että riemuvuosi alkaa Hä-
nessä. Kyse ei ole euromääräisestä velasta vaan syntive-
lasta. Mitä se sellainen velka on? Sitä velkaa on jokaisella, 
toisilla enemmän toisilla vähemmän. Joillakin sitä on niin 
paljon, että se vie yöunetkin. Kuten eräältä vangilta jo-
ka sanoi: “Harri sinä ymmärrät mitä se on, kun en ole 
kolmeen yöhön nukkunut, koska kuolleen miehen kasvot 
nousevat mieleeni”. On meillä muillakin syytä unettomiin 
öihin, sillä Jeesus sanoi, että joka vihaa veljeänsä on mur-
hamies. Syntivelka on yhtä suuri, vaikka viha ei ole vielä 
puhjennut teoksi.

 En usko danttemaiseen helvettiin, missä ihmistä ki-
dutetaan liekeissä ikuisesti. Jeesus itse kertoi millaista 
on helvetissä. Hän puhui rikkaasta miehestä Tuonelassa, 
joka huusi:” Minulla on suuri tuska näissä liekeissä...”. 
Uskon, että syyllisyys poltti tuota miestä. Se on se sammu-
maton tuli mistä raamattu puhuu. Täällä maan päällä me 
yritämme sammuttaa syyllisyyttä eri keinoin: lääkkeillä, 
viinalla, huumeilla tai erilaisilla terapioilla. Olemme jopa 
valjastaneet valtion eduskuntalaitoksen säätämään uusilla 
laeilla aika ajoin syntejä luvalliseksi, ettei syyllisyys pääsi-
si häiritsemään väärää rauhaamme. Näin teemme karhun 
palveluksen itsellemme, sillä syyllisyyden kokeminen on 
Jumalan lahja. Ilman sitä kukaan ei kaipaa anteeksianta-
musta ja hukkuu. 

LEIVÄNJAKAJA■

Jeesus sanoikin, että Hän on tullut syntisiä pelastamaan 
eikä vanhurskaita. Hän julisti ristiltä: “Se on täytetty”. 
Se merkitsee sitä, ettei Jeesus lähde kenenkään kohdalla 
henkilökohtaisiin velkajärjestelyihin tai maksusuunnitel-
miin, vaan Hän maksoi itse kaikki syntivelkamme omalla 
verellään. Uskomalla Häneen saat syntisi anteeksi ja sen 
seurauksena on vapaus syyllisyydestä, rauha, lepo ja ilo. 
Silloin alkaa riemuvuosi jolla ei ole loppua.

Harri Lampinen

HISTORIAA■

Uusi väylä – Perussuomalaiset

Suomi tarvitsee uuden inhimillisemmän ja ihmisen huo-
mioivan poliittisen vaikuttamiskanavan. Tämä väylä 
on Perussuomalaiset rp. Rakasta isänmaatamme hal-
litsevat ahneuden, itsekkyyden ja välinpitämättömyy-
den voimat. Tälle kylmälle ja ihmisvastaiselle linjalle 
tarvitaan rehellinen ja moraaliltaan kestävä haastaja. 
Me olemme selvä haastaja – suomalaisuus on voimam-
me. Me lähdemme kansalliselta perustalta, suomalaiset 
perusarvot on voimamme lähde.

Työttömyys ja syrjäytyminen vievät 
epätoivoon

- Viha, käsittämättömät rikokset, täydellinen turhautu-
minen, välinpitämättömyys elämää ja ihmisiä kohtaan. 
Paha olo – suorastaan kurja – ajaa ihmisiä epätoivoi-
siin tekoihin. Huomisen usko on mennyt, päivästä toi-
seen samaa kurjuutta, työttömyyttä, arvottomuutta, 
toivottomutta. Perheet, yhteiskunnan tärkein perusta, 
hajoavat, ihmiset ajelehtivat, lapset ovat heitteillä, isät 
katoavat kuvasta, äidit uupuvat. Kysymys kuuluu, mis-
tä tämä kaikki johtuu. Mistä tämä välinpitämättömyys 
ihmistä kohtaan? Onko Suomi hyvinvointivaltio, jos-
sa kansalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet elää 
elämäänsä? Pyrkivätkö vallanpitäjät edes siihen? kysyi 
siivoustyönjohtaja Marja-Leena Leppänen puheessaan 
tammikuussa.

Ensimmäistä kertaa täys-
istunnossa käsitellään va-
liokunnan aloitteesta mie-
tintöasiaa. Yksimielisessä 
mietinnössä esiintuodut 
tarkastusvaliokunnan val-
vontahavainnot käsittelevät 
aihetta, joka ansaitsee kaik-
kien edustajien huomion. 
Kyse on suomalaisten tasa-
arvoisesta mahdollisuudes-
ta saada laadukkaita sosiaa-
li- ja terveyspalveluita. On 
tervetullutta, että eduskunta 
aiempaa ponnekkaammin 
vaatii hallitukselta puuttu-
mista sosiaali- ja terveys-
palveluiden laadun syöksy-
kierteeseen.

Ohjaus ei sitovaa

Kuten valiokunta mietin-
nössään toteaa, sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tuottami-
nen perustuu tällä hetkellä 
sekä informaatio-ohjauk-
seen, jossa ohjausta toteu-
tetaan tietoa välittämällä, 
että osittain väljään puite-
lainsäädäntöön, mikä jättää 
kunnille suuren liikkumava-
ran. Tästä poikkeuksena on 
laissa säädetty vain joitakin 
subjektiivisia eli kuntia vel-
voittavia oikeuksia. Ongel-
mana on, että tietoon ja suo-
situksiin perustuva ohjaus ei 
ole sitovaa. On annettu eri-
laisia suosituksia siitä, mi-
ten palvelut pitäisi kunnissa 
järjestää, mutta suositusten 
huomioimisessa on suuria 
eroja kuntien välillä. Nämä 
erot selittyvät monilta osin 
hallituksen osoittamien, pal-
veluiden tuottamiseen tar-
koitettujen rahoitusosuuk-
sien vähenemisellä.

Valiokunta toteaa

Kuten valiokunta mietin-
nössään toteaa: “…rahoi-

tusosuuden väheneminen 
ja kuntien rahoitusosuuden 
kasvu ovat saattaneet erityi-
sesti pienet kunnat vaikeaan 
asemaan. Tilanne näissä 
kunnissa on usein sellai-
nen, että ensiksi hoidetaan 
lakisääteiset palvelut, jonka 
jälkeen katsotaan, mihin 
palveluihin kunnan talou-
delliset voimavarat ja henki-
löstöresurssit riittävät. Vali-
tettavan usein voimavaroja 
on liian vähän informaatio-
ohjattujen sinänsä tärkeiden 
palvelujen järjestämiseen ja 
joskus joudutaan tinkimään 
jopa lakisääteisten palvelu-
jen tarjonnasta.”

Palveluihin varoja

Eduskunnan oikeusasiamie-
hen kertomuksessa vuodel-
ta 2002 löytyy sivulta 158 
lyhennelmä päätöksestä, 
jossa todetaan seuraavas-
ti: “Perustuslain lakisää-
teisten terveyspalveluiden 
turvaamisvelvoite tuleekin 
ottaa huomioon kunnissa 
talousarviopäätöksiä tehtä-
essä ja lakeja sovellettaessa. 

Talousarviosta päättävät 
luottamusmiehet ja asiaa 
valmistelevat virkamiehet 
rikkovat käsitykseni mu-
kaan näissä perustuslain 
säännöksissä julkiselle val-
lalle asetetut velvoitteet, jos 
talousarvio mitoitetaan tie-
toisesti tiedossa olevaa tar-
vetta vähäisemmäksi.”

Näin ollen kuntapäät-
täjillä ja virkamiehillä on 
velvoite järjestää kunnissa 
palvelut siten, että niihin 
varataan riittävästi varoja, 
eikä rahan puutteella voi 
perustella palveluiden ja nii-
den riittävän laadun laimin-
lyöntejä. Toisaalta valtion 
on huolehdittava siitä, että 
kunnilla on riittävät talou-
delliset voimavarat noudat-
taa voimassa olevia lakeja.

Yhdenvertainen 
kohtelu

Suomen valtiojärjestyksen 
kantavia periaatteita ovat 
ihmisoikeuksien ja ihmis-
arvon loukkaamattomuu-
den suoja. Perussuoma-
laiset ovat tuoneet useaan 

kertaan esiin perustusla-
kimme 6 §:n vaatimukset 
ihmisten yhdenvertaisesta 
kohtelusta. 

Myös riittävät sosiaali- 
ja terveyspalvelut eli oikeus 
sosiaaliturvaan kuuluvat pe-
rusoikeuksien piiriin perus-
tuslain 19 §:n mukaisesti. 
Ylimmät laillisuusvalvojat, 
eduskunnan oikeusasiamies 
ja valtioneuvoston oikeus-
kansleri, ovat vaatineet 
velvoittavampaa ohjausta, 
jotta palveluiden taso ja 
saatavuus yhdenvertaisuu-
den edellyttämällä tavalla 
voidaan nykyistä paremmin 
turvata. Velvoittavat sään-
nökset mahdollistavat myös 
kuntien valvonnan, joka on-
kin olennaista perusoikeuk-
sien turvaamisessa. Infor-
maatio-ohjausta velvoitta-
vampaa normiohjausta tar-
vitaan erityisesti palveluiden 

minimitasojen määrittelyssä 
ja asettamisessa.

Selkeästi ja 
velvoittavasti

Lakien on oltava niin sosi-
aali- kuin terveydenhuolto-
puolellakin riittävän selkei-
tä ja velvoittavia, jotta lain 
täytäntöön panijat ymmär-
tävät lakien tarkoituksen ja 
voivat turvata päätöksillään 
kansalaisten perus- ja ihmis-
oikeuksien toteutumisen, ja 
että ylimmät laillisuusvalvo-
jat voivat tarvittaessa puut-
tua päätöksiin, joissa lakia 
ei ole noudatettu. Yksin-
omaan informaatio-ohjauk-
sella ei pystytä takaamaan 
kansalaisten perusoikeuksi-
en toteutumista.

Raimo Vistbackan
ryhmäpuhe

Perusoikeuksien puolesta
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Nuorikin sukupolvi on kiinnostunut PS:n asiasta.
Vaalityötä  tehtiin kovalla innolla Tampereen keskustassa.

ESKO■

Mihin toimiin hallitus ai-
koo ryhtyä Kemera-tukien 
määrän nostamiseksi, että 
metsänhoitotyöt jatkuvat 
kuluvana vuonna täysipai-
noisesti eivätkä tukiin kul-
loisellekin vuodelle osoitetut 
varat pääse ennenaikaisesti 
loppumaan, jolloin tukia 
joudutaan maksamaan ta-

KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ■

Suomessa on väestön 
ikääntymisenkin vuoksi 
lisääntyvä työvoimapula 
tietyillä aloilla. Osaa tästä 
työvoimapulasta voidaan 
helpottaa maahanmuutta-
jien avulla. On kuitenkin 
yhteiskuntamme kannalta 
tärkeää, että maahanmuut-
tajia pystytään tehokkaasti 
työllistämään ja kotoutta-
maan. Valitettavasti tällä 
hetkellä maahanmuuttajia 
joko haetaan suoraan töi-
hin ulkomailta tai koulute-
taan esim. ammattikorkea-

kouluissa sellaisille aloille, 
joilla he eivät Suomessa 
työllisty.

Ammattikorkeakoulu-
tus on usein vielä englan-
ninkielistä, jolloin oppilas 
ei opi myöskään välttämä-
töntä suomen kielen taitoa 
opiskelujen aikana. Haet-
taessa ulkomailta maahan-
muuttajia suoraan Suomeen 
töihin ongelmaksi muodos-
tuvat kielitaidon puute ja 
muun kotouttamistoimin-
nan riittämättömyys. Jos 
taas tarjotaan tutkintoon 

johtavaa koulutusta aloil-
le, joille on saatavissa koti-
maisiakin opiskelijoita, niin 
työllistymisnäkymät eivät 
yleensä ole maahanmuutta-
jan kannalta hyvät.

Mihin toimiin halli-
tus aikoo ryhtyä sellaisen 
nuorten opetussuunnitel-
maperusteisen tutkintoon 
johtavan ammatillisen 
koulutuksen lisäämiseksi 
maahanmuuttajille, jonka 
avulla voidaan helpottaa 
kasvavaa työvoimapulaa 
ja samalla edistää heidän 

kotouttamistaan suomalai-
seen yhteiskuntaan sen si-
jaan, että koulutetaan esim. 
ammattikorkeakouluissa 
maahanmuuttajia aloille, 
joilla on jo ylitarjontaa suo-
malaisestakin työvoimasta 
tai haetaan työntekijöitä 
suoraan ulkomailta töihin 
ilman suomalaista koulu-
tusta, jolloin kotoutuminen 
on vaikeaa?

Helsingissä 7.10.2008
Raimo Vistbacka

Ulkomaalaisten tutkintoon johtava 
ammatillinen koulutus Suomessa

Naakkakanta on Suomes-
sa viime vuosina kasvanut. 
Tämä on näkynyt mm. Ky-
rönmaan alueella, jossa on 
oleskellut jo toisena kesänä 
peräkkäin vähintään 700 
yksilön yhdyskunta.

Tämänkokoinen naak-
kayhdyskunta aiheuttaa 
ulosteillaan valtavasti li-
kaantumista. Likaantumi-
nen ei ainoastaan vähennä 
asuinympäristön, kuten 
pihojen ja lasten leikkipaik-
kojen, viihtyisyyttä ja lisää 

sairastumisriskejä vaan voi 
myös aiheuttaa pahimmil-
laan viljan ostosopimusten 
peruuntumisen ja elinkei-
non menettämisen.

Luonnonsuojelulain 
perusteella naakat ovat 
rauhoitettuja. Näistä rau-
hoitusmääräyksistä alueel-
linen ympäristökeskus voi 
myöntää poikkeuksia mm. 
terveydellisistä syistä tai vil-
jelmille tai kotieläimille koi-
tuvien vakavien vahinkojen 
ehkäisemiseksi. Kuitenkin 

käytännössä poikkeuksia ei 
myönnetä riittävässä laajuu-
dessa, jotta naakkojen aihe-
uttamista likaantumison-
gelmista päästäisiin todella 
eroon. Esimerkiksi Kyrön-
maan alueella oleskelevasta 
naakkapopulaatiosta saisi 
ympäristökeskuksen luvalla 
ampua vain muutamia yk-
silöitä, millä ei kuitenkaan 
ole käytännön merkitystä 
elinkeinonharjoittajille ai-
heutuvan likaantumison-
gelman ratkaisussa.

Mihin toimiin hallitus 
aikoo ryhtyä, että alueelliset 
ympäristökeskukset myön-
tävät lupia sellaisten suurten 
naakkapopulaatioiden mer-
kittäväksi vähentämiseksi, 
jotka aiheuttavat paikallises-
ti huomattavaa likaantumis-
ta ja näin vakavasti haittaa-
vat elinkeinonharjoittamis-
ta, kuten viljan varastointia 
ja –välitystoimintaa?

Helsingissä 2.10.2008
Raimo Vistbacka

Naakkojen määrän vähentäminen

Asuntoautojen
katsastusmääräysten 
muuttaminen
Onko hallituksella suunnitelmia muuttaa asuntoautojen 
katsastusmääräyksiä siten, että katsastuksen yhteydessä 
tulee tarkistaa myös sisätilojen turvallisuus ja asutta-
vuus, jotta muunkinlaiset kuin liikenneturvallisuuteen 
liittyvät vaaratekijät, kuten hengitysilman epäpuhtauk-
sista johtuvat terveyttä vaarantavat tekijät, saadaan 
nykyistä paremmin poistettua?

Helsingissä 10.9.2008
Raimo Vistbacka

Vastaus kysymykseen:

Ajoneuvojen tekninen hyväksyntä perustuu Euroopan 
unionin säädöksiin tyyppihyväksynnästä. Matkailu-
autoihin sovelletaan ajoneuvojen tyyppihyväksyntäsää-
döksiä. Matkailuautojen tyyppihyväksyntään ei sisälly 
erityisiä asumisterveyteen kohdistuvia vaatimuksia.

Euroopan unionin ajoneuvojen tyyppihyväksyntä-
menettelyn tavoitteena on sisämarkkinoiden kehittä-
minen kaupan teknisiä esteitä poistamalla. EY:n tyyp-
pihyväksyntävaatimusten ylitse meneviä kansallisia 
vaatimuksia ei ole mahdollista asettaa, koska ne tulkit-
taisiin yhteisösäädösten vastaiseksi kaupan tekniseksi 
esteeksi.

Helsingissä 6.10.2008
Liikenneministeri Anu Vehviläinen

kautuvasti seuraavan vuo-
den Kemera-varoista?

Helsingissä 16.9.2008

Vastaus kysymykseen:

Kuluvana vuonna on 
osoitettu metsäkeskusten 
käyttöön maa- ja metsäta-
lousministeriön tekemällä 
päätöksellä tukea 63,60 
miljoonaa euroa ja myöntä-

misvaltuutta 68,72 miljoo-
naa euroa.

Vuonna 2007 käytet-
tiin vastaavaan toimintaan 
59,47 miljoonaa euroa val-
tion tukea ja myöntämisval-
tuutta 64,35 miljoonaa eu-
roa. Määrärahaa ja myön-
tämisvaltuutta on siten ku-
luvana vuonna käytettävissä 
noin seitsemän prosenttia 
enemmän kuin mitä edellise-
nä vuonna käytettiin.

Hallitus katsoo edellä 
esitetyn nojalla, ettei tässä 
vaiheessa ole tarkoituksen-
mukaista ryhtyä toimenpi-
teisiin lisämäärärahan tai li-
sämyöntämisvaltuuden esit-
tämiseksi puuntuotannon 
kestävyyden turvaamiseksi 
tehtäville toimenpiteille.

Helsingissä 2.10.2008
Maa- ja metsätalous-
ministeri Sirkka-Liisa Anttila

Kemera-tuen määrän lisääminen

Vaalirahailmoitus kunnanvaltuute-
tuille ja varavaltuutetuille:

Muistattehan tehdä omasta kunnallisvaalikampanjastanne ilmoituksen Oike-
usministeriöön. Erikseen on ilmoitettava kunkin yksittäisen tuen arvo ja sen 
antajan nimi, jos tämä arvo on kunnallisvaaleissa vähintään 1000 euroa.

Tarkemmat ohjeet löydätte Oikeusministeriön sivuilta.

Harri Lindell
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JÄRJESTÖTOIMINTA

ESPOO

Espoon PerusSuomalaisten syyskokous

PUOLUEHALLITUS■

Timo Soini
puheenjohtaja 
Iivisniementie 2 D 100, 
02260 Espoo
Puh. 050-511 3027, 09-4321*
timo.soini@eduskunta.fi 

Pentti Oinonen
1. varapuheenjohtaja 
Rautavaara 
Puh. (09) 432 3131
pentti.oinonen@eduskunta.fi 

Auli Kangasmäki
2. varapuheenjohtaja 
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh. 040-556 9159
auli.kangasmaki@kolumbus.fi 

Pirkko Mattila
3. varapuheenjohtaja
Muhos
Puh. 050-517 3595
pp.mattila@kolumbus.fi 

Ossi Sandvik
puoluesihteeri
Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi 

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

Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8, 
80200 Joensuu
Puh. 0400-375 472, 013-137 529
osmo.kokko@kolumbus.fi 

Lasse Lehtinen
Torikatu 35 B 5
67100 Kokkola
Puh. 0500-704 956

Helena Ojennus 
Majakkakatu 8, 39700 Parkano 
Puh. 03-448 0350, 0400-236 154
Fax: 03-448 0350 
Uusi e-mail: paakari@jippii.fi 

Marjo Pihlman
Niittymaanaukea 4 B 23, 
02200 Espoo
Puh. 0207 430 802, 0400-917 351
marjo.pihlman@perussuoma-
laiset.fi 

Vesa-Matti Saarakkala 
Nahkelanraitti 39 A 1, 
04350 Nahkela
Puh. 050-919 6079
vesa-matti.saarakkala@netikka.fi 

Ville Vähämäki
Ahontie 65, 62800 Vimpeli
Puh. 040-542 9179
ville.vahamaki@ps-nuoret.net

ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja
Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465

ETELÄ-SAVO
Pj Erkki Rakkolainen
Naistenlahdentie 82, 57810 SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855

HELSINKI
Pj Arto Välikangas
Merikorttikuja 2 V621, 00960 HELSINKI
Puh: 050-376 9046
arto.valikangas@kolumbus.fi 

HÄME
Pj Harri Kerijoki, 
Kaarnatie 6 C, 18120 HEINOLA
Puh: 050-547 7101

KAINUU 
Pj Pentti Kettunen
Kirkkoahontie 899, 87100 Kajaani
Puh: 044-029 6681, 
pentti.kettunen@kotiportti.fi 

KESKI-POHJANMAA
Pj Alpo Ylitalo
Trullevintie 17, 67300 KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900, 0500-369 998
alpoylitalo@gmail.com

KESKI-SUOMI 
Pj Marke Tuominen
Ravitie 28, 44260 VIHIJÄRVI
Puh: 040-092 5187
marke.tuominen@pp1.inet.fi  

KYMI 
Pj Juho Eerola, 
Rastaantie 32, 48220 KOTKA
Puh: 040-566 7831
juho_eerola@hotmail.com

LAPPI
Matti Säärelä
Kuusirinteentie 1 B 12, 96100 ROVANIEMI
Puh: 040-719 7757
matti-k.saarela@luukku.com

OULU
Pj Ahti Moilanen
Ikäläntie 3, 91600 UTAJÄRVI
Puh: 040-413 4941
ahti.moilanen@elisanet.fi 

PIRKANMAA
Pj Reijo Ojennus
Majakkakatu 8, 39700 PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
paakari@jippii.fi 

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

POHJOIS-SAVO 
Pj Pentti Oinonen
Juhanilantie 7, 73900 RAUTAVAARA
Puh: 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi 

SATAKUNTA
Pj Seppo Toriseva
Penunvahe 10, 26100 RAUMA 
Puh. 050-517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

UUSIMAA
Pj Pietari Jääskeläinen
Rutarsinpolku 5 A, 01510 Vantaa
Puh. 050-582 9444,
pietari.jaaskelainen@yahoo.com 

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

PERUSS:N PIIRIEN 
PUHEENJOHTAJAT
■

Espoon PerusSuomalaisten 
syyskokous järjestetään 
tiistaina 18.11.2008 alkaen 

klo. 18.00 Juppenin yhteis-
tuvalla, osoitteessa Yhteis-
tuvantie, Espoo.

Tiedustelut: Jarkko Korpi , 
puh. 050-3693464

KESKI-SUOMI

Perussuomalaisten Keski-
Suomen piiri ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pide-
tään lauantaina 15.11. klo 

13 (-16) Äänekoskella ravin-
tola Tahdissa (Torikatu 5).

Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. 

Tilaisuus on yleisölle avoin. 
Tervetuloa!

Piiritoimikunta

Keski-Suomen piirin syyskokous

LAPPI, ROVANIEMI

Tervetuloa PerusSuoma-
laisten Lapin piirin sääntö-
määräiseen syyskokoukseen 
lauantaina 15.11.2008 klo 
16.00. Rovaniemelle Hotel-
li Scandiciin (osoite: Koski-
katu 23).

Piiritoimikunta kokoon-

tuu samassa paikassa klo 
14.00.

Tarjolla pullakahvit, 
herkkuleivät…  Myös kes-
kustelua kunnallisvaalien 
jälkipeleistä, sekä äänestys 
piirin luottamustoimien 
uudelleen organisoinnista. 

Asialistalla on myöskin mah-
dollinen Rovaniemen paikal-
lisosaston perustaminen.

Ilmoittautumiset 
Matti Säärelälle viimeis-
tään 10.11.2008, matti-
k.saarela@luukku.com tai 
p. 040 -7197757

Lapin piirin syyskokous

LAHTI

Lahden Perussuomalaiset 
ry:n hallitus ja tuleva val-
tuustoryhmä kokoontuivat 
tuoreeltaan tarkastelemaan 
vaalitulosta Lahden ja ym-
päristökuntien näkökul-
masta maanantaina 27. 
lokakuuta illalla. Samalla 
kokous oli tulevan eduskun-
tavaalikampanjan suunnit-
telun käynnistystilaisuus.

Perussuomalaiset saivat 
Lahden valtuustoon kolme 
valtuutettua. Neljäs paikka 
oli myös lähellä.

Alustavien kommentti-
en mukaan äänestäjät ovat 
hyvin tyytyväisiä tulokseen. 
Perussuomalaisilla ei ollut 
aiemmin edustusta Lahden 
valtuustossa. Lahden Perus-
suomalaiset ry:n vaalitavoi-
te oli 4-6 valtuustopaikkaa.

Vaalituloksen lisäksi 
illan kokouksessa olivat 
esillä Lahden alueen ajan-
kohtaiskysymykset. Lahden 
Perussuomalaiset ry tarkas-
teli muun muassa Lahden 
alueen suurkuntahanketta.

Lahden Perussuomalai-
set ry haluaa kiittää äänes-
täjiään, ehdokkaitaan ja hy-
vin organisoidun vaalityön 
toteuttajia. Äänestäjien 
kuuleminen ja kenttätyö su-
juivat Lahdessa mallikkaas-
ti. Samoin yhteistyö Lahden 
ja ympäristökuntien perus-
suomalaisten välillä toimi 
erinomaisesti. Tästä on hy-
vä jatkaa eteenpäin kohti 
eduskuntavaaleja. Kesän 
EU-vaalien osalta linjat ve-
tää Perussuomalaiset rp.

Perussuomalaiset tarkastelivat vaaleja
Lahdessa - Suurkunta-asia esillä kokouksessa

Pirkanmaan Perussuoma-
laisten Pikkujoulu pyritään 
järjestämään 29.11. Paik-

PIRKANMAA

Pirkanmaan Pikkujoulut suunnitteilla

kana mahdollisesti Ikaalis-
ten Luhalahti. Tarkemmat 
tiedot seuraavassa lehdessä. 

Varatkaa kalenterista tilaa. 

PS Pirkanmaa

KOILLIS-SAVO, JUANKOSKI

Koillis-savon perussuoma-
laiset ry.n syyskokous ke 

12.11.08 klo 18.00, Juan-
koskella paikallis-op.n ker-

hotila. Tervetuloa.
Hallitus

Koillis-Savon syyskokous
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- Viime vuonna miesten 
osuus lisääntyi selvästi, mi-
kä näkyi myös tilastoissam-
me katuväkivallan osuuden 
kasvuna. Miesten kohtaama 
väkivalta on tyypillisesti ka-
tuväkivaltaa, naiset joutu-
vat useimmiten parisuhde-

väkivallan uhreiksi, kertoo 
RIKUn toiminnanjohtaja 
Petra Kjällman.

Muissa Euroopan mais-
sa rikosuhripäivystyksiin 
otetaan yhteyttä tavallisesti 
myös omaisuusrikoksissa, 
mikä Suomessa on vielä har-

vinaista. Kjällman toivoo-
kin, että myös omaisuusri-
kosten uhreiksi joutuneet 
soittaisivat rohkeammin.

- Ne ovat myös kovia 
juttuja asianomistajilleen, 
ja tiedämme että myös niis-
sä meillä olisi paljon annet-
tavaa.

Uhria ei saa syyllistää

RIKU on kuuden eri jär-
jestön ja Kirkkohallituksen 
yhteinen hanke, jonka toi-
minta käynnistettiin yhtei-
seen sopimukseen perustu-
en vuonna 1994. Se toimii 
rikoksen uhrin puolestapu-
hujana tavoitteenaan uhrin 
aseman parantaminen.

RIKUn tehtäväkenttä on 
kaksijakoinen. Yhtäältä sillä 
on vaikuttamistehtävä yleis-

ten asenteiden muokkaajana 
uhrin aseman parantamisek-
si, toisaalta sen toimenku-
vaan kuuluu myös matalan 
kynnyksen palvelujen tuot-
taminen uhreille. RIKUn 
toiminta perustuu hyvin pit-
kälti vapaaehtoistyöhön.

- Helposti asenteet ovat 
olleet sellaisia, että mitäs 
antavat hakata itseään. 
Näistä haluttaisiin jo vähi-
tellen päästä eroon. Yhteis-
kunnankin pitäisi ottaa sel-
lainen kanta, että väkivalta 
ja uhrin syyllistäminen ei 
missään olosuhteissa saa ol-
la hyväksyttävää.

- Meillä ei ole mitään 
tarvetta myöskään toimia 
rikoksentekijöiden elämän 
vaikeuttamiseksi vaatimalla 
kovempia rangaistuksia tai 
mitään sellaista. Totta kai 

RIKU auttaa rikoksen uhreja

Tyypillisin uhri edelleen nainen
on tärkeää että myös teki-
jöillä olisi realistiset edelly-
tykset rikoksettomaan elä-
mään myös rangaistuksen 
kärsimisen jälkeen.

Matalan kynnyksen 
palvelu

Tarve rikosuhripäivystyk-
selle myös Suomessa on ai-
na ollut olemassa. Suomessa 
hanke sai alkunsa siten, et-
tä Ruotsin vastaavat palve-
lutuottajat, jotka 90-luvun 
alkuvuosina olivat toimi-
neet jo vuosia, lähestyivät 
sisäasiainministeriötä asi-
assa. Sisäasiainministeriön 
poliisiosasto ja tasa-arvo-
valiokunnan väkivaltajaos-
to nostivat asian esille, ja 
työryhmä RIKUn perusta-
miseksi asetettiin vuonna 
1993. Toiminta käynnistet-
tiin seuraavana vuonna.

RIKUn tarjoama tuki-
palvelu ei ole pelkkää pu-
helinpalvelua. Tärkeimpä-
nä tukimuotona Kjällman 
itse pitää maksuttoman ja 
vapaaehtoisen tukihenkilön 
tarjoamista uhreille. Autta-
van puhelimen lisäksi toimii 
maksuton juristineuvonta 
ja anonyymisti toimiva net-
tipalvelu.

- Toki myös auttavaan 
puhelimeen voi soittaa täy-
sin anonyymisti. Emme ke-
rää emmekä säilytä uhrien 
tietoja, ainoastaan tilastolli-
sia tietoja rikosten laadusta 
tai soittajien sukupuolesta. 
Tavoitteenamme on olla 
matalan kynnyksen palvelu, 
joten meidän näkökulmas-
tamme tyhmiä kysymyksiä 
rikoksen uhrilla ei olekaan.

Oikeusavustajaa riko-
suhripäivystys ei hanki, 
mutta antaa kyllä neuvoja 
miten ja mistä sellaisen saa. 
Myös esimerkiksi lähesty-

miskieltohakemuksen tai 
vahingonkorvausvaateen 
tekemiseen saa tukea ja 
neuvoja.

- Usein rikoksen uhreilla 
on myös tarve keskustel-
la kokemuksistaan jonkun 
kanssa. Tätä palvelua tar-
joamme myös rikoksen to-
distajille, jotka monesti ovat 
itsekin hyvin hämmenty-
neessä asemassa ja saattavat 
tarvita tukea ja lisäneuvoja.

Heikosti resursseja

Tällä hetkellä rikosuhripäi-
vystys on Suomessa edelleen 
toimintaan ja tarpeeseen 
nähden liian heikosti re-
sursoitu tukipalvelumuoto, 
mutta uudessa sisäisen tur-
vallisuuden ohjelmassa ta-
voitteena tulee toivottavasti 
olemaan resurssien lisäämi-
nen myös sinne.

- Uusin kehittämishank-
keemme on sellainen, että 
yritämme vahvistaa osaa-
mistamme myös ulkomaa-
laistaustaisten ihmisten aut-
tamiseksi.

Maankattavan puhe-
lin- ja nettipalvelun lisäksi 
RIKUlla on noin kaksikym-
mentäviisi toimipistettä 
ympäri maata. Palkattua 
väkeä RIKUlla on parisen-
kymmentä. Lisäksi yhdis-
tyksellä on yli kolmesataa 
koulutettua vapaaehtoista 
työntekijää.

Rikosuhripäivystystä to-
teuttavat yhteistyössä Suo-
men Punainen Risti, Ensi- ja 
turvakotien liitto, Suomen 
Mielenterveysseura, Man-
nerheimin lastensuojeluliit-
to, Kirkkohallitus, Nais-
asialiitto Unioni ja Suomen 
Setlementtiliitto.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Kuvapörssi Oy

Rikosuhripäivystys RIKU auttaa rikoksen uhreiksi joutuneita.

Suomessa vuodesta 1994 saakka toi-
minut rikosuhripäivystys RIKU auttaa 
rikoksen uhreiksi joutuneita tarjoamal-
la heille monenlaisia tuki- ja neuvon-
tapalveluja. Tyypillisin avunpyytäjä 
on edelleen 30-40 –vuotias väkivallan 
uhriksi joutunut nainen, mutta myös 
miesten osuus on selvästi kasvanut.

Ei mitään uutta luvassa eläkkeiden korotuksiin. Tämä oli 
VENK:n (Valtakunnallinen eläkejärjestöjen liitto) järjes-
tämän seminaarin anti eläkkeensaajille. 16.10 pidetyssä 
seminaarissa alustivat Palkansaajien tutkimuslaitoksen 
ennustepäällikkö Eero Lehto, Eläketurvakeskuksen eko-
nomisti Juha Rantala sekä ylitarkastaja Hanna Nyfors 
sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Merkillepantavaa oli se, että Eläketurvakeskus ja 
Palkansaajien tutkimuslaitos tekevät yhdessä tutkimus-
työtä ja ennusteita. Hieman sellainen tuntuma jäi alusta-

jien ennusteista, että tilastot laaditaan tekijöiden mukaan. 
Kun vertailua tehdään palkansaajien ja eläkeläisten tulojen 
kehityksestä, saadaan yllättävän samaa rataa kulkevia käy-
riä. Toisaalla monet muut tilastot osoittavat aivan muuta. 
Eläkeläisten tulokehitys on koko ajan jäämässä jälkeen 
muiden tulojen kasvusta. Tämä näkyy myös kasvavina 
köyhyysrajan alle jäävinä eläkeläisryhminä.

Seminaarin alustajien mukaan mitään konkreettista 
muutosta ei ole tulossa, poliitikkojen kauniista lupauksista 
huolimatta. Näin ollen myös niin sanotun puoliväli-indek-

sin muuttamista odottelevat saavat unohtaa toiveensa 
ainakin niin pitkäksi aikaa, kun politiikassa tapahtuu 
jotain merkittävää muutosta. Tällä hetkellä vallalla ole-
va hyväosaisten hyysääminen ei salli huonompiosaisten 
etujen parantamista. Äänestäjät päättävät näistäkin asi-
oista jo viimeistään eduskuntavaaleissa.

Reijo Ojennus 
Oikeutta Eläkeläisille ry:n pj.

Eläkeläiset saavat murusia!
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VAPAA SANA

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

Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana 
on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu 
pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman 
yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista. 

Ohjeet
Vapaaseen

sanaan

Tämä Ruotsin eläkkeenve-
rotus on paluumuuttajien 
mieliharmi. EU-komission 
päätös toimii muissa poh-
joismaissa. Miksi ei Suo-
messa?

Kuuntelin radiosta eläk-
keen maksuista ja verotuk-
sista. Tämä käsitteli aihetta 
pohjaosan poistosta ja ve-
rotuksesta. Verojohtaja oli 
vastaajana.

Tuli kysymys paluu-
muuttajien, siis Ruotsista 
kotiin tulleitten, eläkevero-
tuksesta. Tämä on kaksois-
verotusta Suomen ja Ruot-
sin eläkkeiden yhteenlaske-
tusta summasta.

Näin on jokaisen pa-
luumuuttajan ilmoitettava 
Ruotsin eläkesumma, mikä 
yhdistetään Suomesta mak-
settavaan eläkkeeseen. Tästä 
saadaan korotus eläkkeestä 
maksettavaan veroprosent-
tiin. Olette varmaan näh-
neet loppuverolapuissanne.

Oulun verojohtaja sa-
noi, että jotka ovat jostakin 
syystä saaneet ulkomaan 

eläkettä, joutuvat maksa-
maan Suomeen tasaveron, 
ettei heille tule paremmat 
eläkkeet kuin muille suo-
malaisille.

Me paluumuuttajat 
olemme olleet pakotetut 
lähtemään leipää tienaa-
maan Ruotsiin 1960- ja 70-
luvuilla.

Suomi säästi työttö-
myyskorvauksina sekä ter-

veydenhoitokustannuksina 
valtiolle rahaa.

Nyt kymmenien vuosi-
en ajan valtio on verotuk-
sellaan kuormittanut näitä 
paluumuuttajia vastoin 
EU-komission lakia. Muut 
pohjoismaat eivät verota 
toisesta maasta tulleesta 
eläkkeestä. 25 prosenttia 
maksamme maahan, mistä 
eläke tulee.

Onko meillä jääräpää 
hallitus, joka maksattaa uu-
destaan ne maksamattomat 
työttömyyskorvaukset ja ter-
veydenhoitokustannukset?

Paljon olisi tulijoita ta-
kaisin tuottamaan työlli-
syyttä ja rahaa, tuottavaa 
porukkaa! Vaan tämä kak-
soisverotus on esteenä. Suo-
men eläkkeen verotus on 
kohdallaan, vaan Ruotsin 
eläke nostaa veroa toisen 
mokoman.

Turha verotoimistoilla 
valehdella. Tämähän on 
Robin Hood –hallituksen 
lainsäädäntö, kun tätäkään 
veronpoistoa ei voida pois-
taa. Rahaa on enemmän 
kuin koskaan.

Kansa on antanut valta-
kirjan äänestyspäivänä tälle 
”edustusjoukolle” toivoen 
äänelleen ja rahalleen vasti-
netta, vaan nämä on pilkka-
puhein unohdettu.

Elsi Oikarinen
Ristijärvi

Ruotsin eläkkeen verotuksesta

Kierrätystoiminta on sinän-
sä arvokasta ja on edelleen 
tarpeellista edistää erityi-
sesti metallien kierrätystä, 
mutta kierrätyksenkin tulisi 
tapahtua ympäristöystäväl-
lisesti, eikä se saisi aiheuttaa 
haittaa ympäristölleen tai 
ihmisille. Nyt toiminta va-
litettavasti ei ole aina asian-
mukaista, vaan aiheuttaa 
haittaa ympäristölleen laa-
jalla alalla valumavesien ja 
haihtuvien kaasujen muo-
dossa.

Käsittely tapahtuu 
usein taivasalla, ja sade-
vesi huuhtelee mahdolliset 
päästöt ojiin ja maaperään. 
Kotkassakin on yksi täl-
laista toimintaa harjoittava 

EU tykkää 
EU tykkää susista, liito-oravista ja laajenevista Natura-
alueista. EU tykkää tarkastuksista, raporteista, leimois-
ta, lomakkeista, liitteistä, niiteistä, nettomaksajista, 
konferensseista, direktiiveistä ja artikloista, virastoista 
ja virkamiesten hulppeista eduista. EU tykkää kovin 
myös Brysselistä, EY-tuomioistuimesta, oikeassa olemi-
sesta, lobbareista, juhlapuvuista ja solmioista, suurista 
jäsenvaltioista, perustuslaistaan (Lissabonin sopimus), 
lisäselvityksistä ja pitkistä käsittelyajoista.

EU ei tykkää yhtään kansanäänestyksestä (Irlanti), 
kansallisesta lainsäädännöstä, omaleimaisuudesta ja 
karjalanpiirakoista. EU on kovin pahoillaan ja surul-
linen, jos muistellaan vanhoja! Muistanko kuitenkin 
oikein, että ruuan piti halventua, taloudellisen ja so-
tilaallisen vakauden piti lisääntyä ja että suuret vien-
tiyritykset pysyvät Suomessa, jos vain kansa ymmär-
tää äänestää oikein. Miten kävi? Sinä tiedät sen kyllä. 
Brysselistä käsin ei ole kyetty neuvottelemaan Suomen 
hyväksi edes puutulleista. Ja rajat ovat avautuneet – 
rekkajonoille!

EU laskee kuin susi talonpojan lampaita, maalta ja 
ilmakuvilta ilmasta. Tarkastukset ja tarkastuksen tar-
kastukset seuraavat toisiaan kuin vuodenajat. Timo Soi-
ni loihtiikin lausumaan sattuvasti: ”Kyllä me olisimme 
osanneet itsekin laskea lehmämme ja lampaamme”.

Ukko Matti Bamberg, PS

Äänestykset nettiin?
Mielestäni on vielä ennenaikaista edes ehdottaa net-
tiäänestyksen käyttöön ottamista eduskunta- ja kun-
nallisvaaleissa. Äänestyssalaisuuden turvaamisessa on 
vielä monia avoimia kysymyksiä. Nettiäänestykset ovat 
toistaiseksi vielä lähinnä viihdettä. Eikös lisäksi myös 
ole väitetty eräiden nettiäänestysten yhteydessä jo ta-
pahtuneen jonkinlaisia väärinkäytöksiä?

Sitä paitsi maamme huippu(?)tekniikka ei ole viime-
aikoina pystynyt toimimaan oikein vakuuttavasti. Val-
tiollisen yleisradioyhtiön, jolla on lain mukaan velvol-
lisuus toimia viranomaisten tiedotuskanavana hätä- ja 
kriisitilanteissa, toiminta katkeaa tunniksi. Rautateiden 
tietokoneet ovat yhtämittaa epäkunnossa.

Kyllä viestintäministeriöllä luulisi nyt olevan riittä-
västi tehtävää jopa digi-kysymyksen kanssa. Lisäksi in-
ternet-yhteys puuttuu edelleen monilta. Olisiko tarkoi-
tus, että osa kansasta äänestäisi esimerkiksi kirjastoissa 
– ”kirjastotätien” avustamana!

Yrjö Saraste
sotaveteraani, Helsinki

Metallien kierrättäminen
yritys, joka romuttaa auto-
ja ja on mm. jätemetallien 
käsittelijä.

Maasta löytyy usein eri-
laisia raskasmetalleja, ben-
siiniä ja mm. PCB:tä. Perus-
suomalaisten Kymen piiri on 
ollut asiassa aloitteellinen ja 
siksi kansanedustaja Raimo 
Vistbacka (PS) onkin tehnyt 
asiasta eduskunnassa kirjal-
lisen kysymyksen 23.5.2008, 
koska nykyinen lainsää-
däntö ei riitä turvaamaan 
toiminnan turvallisuutta 
ympäristölleen. Koska kier-
rätystoiminta on kasvavaa 
bisnestä on toiminnan tur-
vallisen kehittymisen vuoksi 
lait saatava nykyvaatimusten 
ja tietämyksen tasolle.

Romuttamoalueilla ro-
mutetaan usein esimerkiksi 
autoja, jotka lytätään ka-
saan ja pilkotaan, muovien 
ja nesteiden aiheuttaessa 
kierrätysongelman. Autois-
sa oleva öljy ja bensa saat-
taa valua maahan höyryjen 
haihtuessa ilmaan. Paikalli-
nen autopurkaamoyrittäjä 
on laskenut, että yhdestä 
autosta tulee noin 70 litraa 
erilaisia nesteitä, jotka tulisi 
kerätä talteen. 

Tavallinen omakotita-
loasukas joutuu tekemään 
selvityksiä jätevesistä ja te-
kemään milloin minkäkin-
laisia selvityksiä, teollinen 
toiminta ei voi olla erityis-
asemassa. Romuttamotoi-

mintaa tulisi harjoittaa si-
sätiloissa siten, että ilmaan 
ei pääse haihtumaan kaa-
suja polttoaineista eivätkä 
polttoleikkauskaasut pääse 
leviämään. Maaperä tulisi 
suojata käsittelyalueen al-
ta samoin kuin kaatopaik-
kojen, alue tulisi rakentaa 
suojakalvon päälle ja kaikki 
vedet tulisi kerätä puhdistet-
tavaksi. Toivon, että edus-
taja Vistabackan kirjallinen 
eduskuntakysely aiheuttaa 
toimia, jotka paitsi edistä-
vät kierrätystoimintaa niin 
myös vähentävät siitä ai-
heutuvia ympäristöhaittoja.

Raul Lehto
Perussuomalaiset

Kiinteistövero on kunnan 
perimä “omaisuusvero”. Ve-
ro ei ole oikeudenmukainen, 
se sortaa pienituloisia oman 
asuinkiinteistön omistajia. 
Veron vastikkeeksi, mak-
sajilleen kunnat eivät anna 
mitään. Veron periminen 
autioittaa maaseutua. Pieni-
tuloisille se on tosi epäoikeu-
denmukainen, kunnille se on 
hätävara tulo jolla syödään 
kuntalaisten omaisuutta.

Kuntien valtuustot 
päättävät veroprosentin 
suuruudesta ja lisäksi ve-
rottaja pikkuhiljaa hilaa 
ylöspäin kiinteistöjen arvo-
ja. Kiinteistöjen näennäinen 
arvonnousu nostaa veron 
määrää. Kiinteistöverosta 
on muodostumassa taakka 
maaseudun pienituloisille. 
Verotusperuste ei perustu 
kiinteistön tuloihin. Siis 
perusteena on jatkuvasti 

nouseva markkinavoimien 
nostama syytinkimuotoinen 
maksu. 

Tuloverotuksen alenta-
minen ei auta maaseudun 
pienituloisia. Tuloverotusta 
ei pitäisi keventää vaan sen 
sijaan kiinteistöjen verot-
taminen tulisi kokonaan 
poistaa.

Veron poistaminen aut-
taisi suoraan pienituloisia 
oman mökin omistajia. 

Verotuksen poistaminen 
tukisi maaseudun asuttuna 
pitämistä. Pienistä tuloista 
jo verotetusta ei ole vara 
maksaa jatkuvasti nouse-
vaa omaisuusveroa, veroa 
jota nimitetään kiinteistö-
veroksi.

Jouko Kärnä
Ilomantsi

Kiinteistöverotus poistettava
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LYHYET■

Meitä ihmisiä ei pidetä ihmisinä. Eduskunnassakin 
meiltä suomalaisilta vaaditaan kai kohta kahden 
kielen osaamista kotokielen lisäksi? Kosovon, alba-
nian ja monien muiden kielien osaamista. Perussuo-
malainen sanakirja! Täten todistan, että eduskunta 
on liialla puheiden demokratialla pilalle pantu. Te 
heimot siellä bantumailla: opetelkaa, ennen kuin 
tänne tulette, tuon teen merkitys. Eduskuntavaa-
lissakin se tuntuu täällä kai EU:n sääntörikkeeltä, 
jos on eduskuntavaaliehdokas?
Jukka

Suomalaisista ehkä noin kuusi prosenttia puhuu 
ruotsia ja noin 94 prosenttia suomea. Tuli tässä 
vain mieleen, että eikö olisi järkevämpää ja hal-
vempaa opettaa ne kuusi prosenttia puhumaan 
suomea kuin väen väkisin päinvastoin?
Antero Tanskanen, Hki

Omaishoitajien asema 
maamme terveydenhuollos-
sa tulee lähivuosina olemaan 
yksi suurimmista terveyden-
huoltoamme kohtaavista 
haasteista. Vanhusten suh-
teellinen määrä väestöstäm-
me kasvaa ja samalla kas-
vaa riski, että yhä useampi 
vanhus joutuu makaamaan 
vuodeosastolla vaipoissa ja 
makuuhaavoissa vain siksi, 
ettei hänellä ole kotihoitajaa 
tai mahdollisuutta päästä 
vanhusten palvelukotiin.

Pula hoitajista on tosi-
asia. Vuodeosastoilla saisi-

kin olla vain oikeasti sairai-
ta ihmisiä, vuodeosasto ei 
saa olla mikään vaihtoehto 
kotihoidolle tai vanhusten 
palvelutaloille.

On välttämätöntä tart-
tua toimeen ja parantaa 
omaishoitajiemme taloudel-
lista ja henkistä hyvinvoin-
tia. Yksi omaishoitaja sääs-
tää yhteiskuntamme varoja 
noin 40 tuhatta euroa per 
vuosi. Mutta millä hinnal-
la; yhä useampi omaishoi-
taja joutuu huolehtimaan 
omasta rakkaastaan oman 
terveytensä, jaksamisensa 

ja taloudellisen tilanteensa 
ollessa panoksina.

Ei ole harvinaista, että 
ikääntyneillä omaishoitajil-
la menee tuloista peräti 80 
prosenttia omaisensa hoi-
tokuluihin. Lopulla rahalla 
pitäisi maksaa vuokra, ruo-
ka, sähkö sekä muut välttä-
mättömät menot.

Ote Pentti Oinosen
välikysymyspuheen-
vuorosta 14.10

Kuva: Jussi Niinistö

Omaishoitajien asema
huolettaa

Oikaisu
Lehtemme numerossa 12-2008  oleva Tommi Risto-
lan nimen yhteydessä oleva kirjoitus (Helsingin pii-
rin liite) oli Irmeli Lahden laatima, eikä Tommi Ris-
tolan kuten jutun lopussa virheellisesti esitettiin.

Toimitus pahoittelee tapahtunutta virhettä.

Harri Lindell
Päätoimittaja
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