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Kotimaisen energian
puolesta
Suomi voi myös omalta osaltaan olla mukana 
edistämässä kansainvälistä työtä ilmaston-
muutoksen hillitsemiseksi.

Puolueemme puheenjohtaja Timo Soini meni läpi Espoossa hui-
malla 8 206 äänen saaliilla. Se oli toiseksi suurin näissä vaaleissa 
yksittäiselle ehdokkaalle annettu äänimäärä. Vain vihreiden Osmo 
Soininvaara Helsingissä kahmi ääniä enemmän. Äänestäneiden 
määrään suhteutettuna Timo Soinin kannatus oli 7,2 prosentin 
luokkaa, Soininvaaralla vain vajaat 3,1 prosenttia.

Anssi Joutsenlahti rökitti Kauko Juhantalon
sivu 5
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Armeijasta kuuluu kummia
Nuoret ihmiset, jotka me-
nevät armeijan harmaisiin, 
eivät kaikki ole riittävässä 
fyysisessä kunnossa. Kes-
keyttäneiden määrä on 
noussut huolestuttavan 
suureksi. Viime vuonna 
keskeyttäneitä oli jo hie-
man yli 18 prosenttia. Tätä 
lukua tarkasteltaessa pitää 
tietenkin ottaa lisäksi huo-
mioon se tosiseikka, että jo 
kutsuntavaiheessa hylätään 
iso joukko asepalvelukseen 
tulijoista. Enää armeijam-
me ei marssi hernekeitolla 
ja näkkileivällä kuten en-
nen, vaan pikaruokaloiden 
herkuilla, joiden rasva- ja 
hiilihydraattimäärät ovat 

saaneet kävijöidensä vat-
sanympärysmittanauhat 
venymään uskomattoman 
pitkiksi.

Yhteiskunnassamme 
on paljon erilaisia henkisiä 
ja fyysisiä ongelmia, jois-
ta vaietaan tyystin, kuten 
Kiinankin viranomaiset te-
kivät aluksi, kun kysymys 
oli huonosta maitojauhees-
ta. Muutama koulutrage-
dia Suomessa, paljon hälyä 
mutta niiden johdosta ta-
pahtuneet muutokset ovat 
silti mitättömiä. Myös nämä 
pahoinvoivat koululaiset 
ovat tulevia varusmiespal-
velukseen astujia jossakin 
vaiheessa. 

Yhteiskuntamme voi 
huonosti, ihmiset syrjäyty-
vät ja ovat moniongelmaisia. 
Meillä tapahtuu silmittömiä 
väkivallan purkauksia ja it-
semurhatilastomme ovat 
maailman kärkiluokkaa. 
Armeijaan kelpaamattomat 
ja sopeutumattomat ovat 
vain yksi ilmiö yhteiskun-
nan pahoinvoinnista.

Ennen oli ennen

Huonompikuntoisille va-
rusmiehille (joko fyysisesti 
tai henkisesti) löytyi ennen 
monenlaista palvelustehtä-
vää armeijasta, joko keit-
tiöltä tai huollon puolelta. 

Nykyisin nämä osa-alueet 
armeijan harmaissa on ul-
koistettu eikä sinne voi enää 
sijoittaa huonompikuntoisia 
varusmiehiä. 

Varusmiespalvelusaiko-
jen muuttaminen kuuden, 
yhdeksän ja kahdentoista 
kuukauden pituisiksi ovat 
mielestäni yksi syy suureen 
keskeyttäneiden määrään. 
Palvelusaika on huomatta-
vasti tiiviimpää ja kuntoa 
vaativampaa kuin ennen. 
Tätä kovaa menoa eivät 
monet nykynuoret enää 
kestä, vaan heidät siirretään 
joko E- tai C-luokkaan. Tuo 
C-luokkaan ”pääseminen” 
merkitsee, että on vapautet-

tu kokonaan palveluksesta 
rauhan aikana. E-luokkaan 
joutuminen taas merkitsee 
parin vuoden siviilissä hui-
laamisen jälkeen paluuta 
armeijan harmaisiin. Ennen 
oli häpeällistä joutua E- tai 
C-luokkaan, nykyisin se on 
aivan tavallinen asia kuten 
koulun pääsykokeissa re-
puttaminen.

Mihin suuntaan 
olemme menossa?

Armeijamme jakautuu kol-
meen ryhmään: maavoi-
miin, merivoimiin ja ilma-
voimiin. Niiden yhteenlas-
kettu henkilöstömäärä oli 

ennen noin 750 000 miestä. 
Tätä vahvuutta on vaiheit-
tain vähennetty koko ajan. 
Olen kuullut arvion määrän 
vähentymisestä 250 000 
mieheen 2010-luvulla. 

Tämä luku on varmaan-
kin hyvin lähellä todellisuut-
ta parin vuoden päästä. Sil-
loinkin pitää ottaa keskuste-
luissa huomioon se tosiasia, 
että meillä on silti Euroopan 
suurin armeija, kaksi kertaa 
suurempi kuin Pohjoismail-
la yhteensä. Tällä hetkellä 
on ammattisotilaittemme 
määrä on noin 8700. Mikä 
heidän määränsä maassam-
me on tuolloin ja mikä on 
reserviläisten osuus?

PUOLUESIHTEERI■ ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi 

Timo Soinin johtamat 
Perussuomalaiset ovat 
kunnallisvaalien suurin 
voittaja. Puolue sai vaaleis-
sa 5,4 prosentin kannatuk-
sen, mikä on 4,5 prosenttia 
enemmän kuin edellisissä 
kunnallisvaaleissa.

Vaaleissa takkiinsa 
ottaneitten puolueiden 
kaaderit ovat vihaisia ää-
nestäjille jotka äänestivät 
heidän mielestään väärin. 
Hävinneet puolueet ovat 
hakeneet syitä tappioonsa 
ja niitä on löytynyt. Ehdo-
kasasettelu ei onnistunut, 
kampanjointi meni pieleen, 

järjestötyö oli huonoa, eri-
seuraisuus vaivasi ja unel-
mat olivat lopulta yhtä 
höttöä. Asiassa voi olla 
jonkin verran perää, mutta 
entäs sitten. Kyllähän am-
mattilaisten piti nämä asiat 
osata.

Vaalien tulos kismittää 
niitä jotka olisivat halun-
neet valtuustoissa entisen 
menon ja vanhan vallan 
jatkuvan. Heti vaalien jäl-
keen kansaa alettiinkin 
aiheetta pelotella oikeis-
topopulismin vaaralla ja 
rasismin leimakirves on 
ahkerasti heilahdellut Pe-

russuomalaisten päällä. Tä-
hän mennessä loukkaavinta 
ja pöyristyttävintä oli, että 
oikeusministeri Brax meni 
kertomaan, että sen vuoksi, 
että Perussuomalaiset saivat 
moniin valtuustoihin edus-
tuksensa, on valtuustojen 
puheenjohtajia erityisesti 
koulutettava siihen, min-
kälainen puhe on sallittua 
valtuuston kokouksessa ja 
minkälainen on kiellettyä.

Perussuomalaisten rö-
kälevoitto on aiheuttanut 
kauhua ja inhoa muutami-
en muidenkin poliitikkojen 
ja toimittajien keskuudes-

sa. Vallan unohtunut on se 
seikka, että jo tälläkin val-
tuustokaudella kymmenis-
sä valtuustoissa on pitkälti 
toistasataa Perussuomalais-
ta valtuutettua työskennel-
lyt kotikuntiensa parhaak-
si. Ei siitä ole kenellekään 
mitään vaaraa aiheutunut. 
Päinvastoin.

Äänestäjät valitsivat en-
nätysmäärän Perussuoma-
laisia kotikuntiensa uusiin 
valtuustoihin. Valintojen 
taustalla ovat kansalaisten 
näkemykset siitä, ketkä ovat 
parhaita ratkomaan ongel-
mia. Perussuomalaiset yhdis-

ti maaseudun ja kaupunkien 
äänet historialliseksi vaali-
voitoksi koko Suomessa.

Vuosikokousten aikaa

Perussuomalaispiirien ja 
-osastojen syyskokouskier-
ros on parhaillaan käyn-
nissä. Nyt tehdään tärkeitä 
valintoja ja päätöksiä kos-
kien tulevaa vuotta. Piirien 
ja osastojen johtoon tarvi-
taan sellaiset henkilöt, jo-
ko entiset tai uudet, jotka 
haluavat sitoutua ja tehdä 
työtä selkeän päämäärän, 
organisaation vahvistami-

sen eteen. Siihen tarvitaan 
yhteistyökykyä ja -halua. 

Kokouksissa vahviste-
taan myös mm. talousarvio 
ja toimintasuunnitelma, jo-
ka määrittää suunnan ja ta-
voitteet tulevalle vuodelle. 
Aikanaan piirit ja osastot 
järjestäytyvät ja valitsevat 
toimihenkilönsä, asettavat 
asioitten valmistelua varten 
tarpeellisiksi katsomansa 
työelimet jne. Nyt on hy-
vä tilaisuus jakaa työtä ja 
vastuuta ja palkita ne, jot-
ka ovat työtä tehneet. Näin 
varmistamme hyvän kehi-
tyksen jatkumisen.

www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi No: 14 • Marraskuu 2008

PerusSuomalainen-lehti
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja v. 1996 lähtien
ISSN 1239-2324

Ilmestyy: Kolmen viikon välein.
Painos: 5.000-184.000 kpl
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfi nländarna rp
Pankkitili: Nordea 218518 - 157282
Toimitus: Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
 Puh: 0207 430 800
 Fax: 0207 430 801
 perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi 
Päätoimittaja: Harri Lindell Puh. 0207 920 362
e-mail: perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi 

Erikoistoimittaja:  Mika Männistö, puh. 040-352 9368
Kuvat:  Pauli Artturi Luttinen
  ja Kuvapörssi Oy sekä toimittajien
  ja puolueväen ottamia kuvia 
Taitto:  Hyvän Olon Mediat Oy
  Torikatu 7 A 26, 38700 Kankaanpää
  Puh: 0207 920 362, fax: 0207 920 370
Webmaster:  Harri Lindell
Vakituiset avustajat:  Reijo Ojennus, Marjo Pihlman,  
  JormaUski, Vesa-Matti Saarakkala, 
  Vaili K. Jämsä,  Alpo Ylitalo.

Tilaukset/jäsenrekisteri:  Marjo Pihlman 0207 430 802
E-mail:               marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi 

Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden 
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,-
Ilmoitushinnat:    
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus: 5,00,-  / rivi
Aineiston muokkaus:  50,- / tunti
Painopaikka: SPOY,  Kokemäki
Painopinta-ala: 260 x 380 mm
Palstojen määrä: 5-6 kpl

Aineisto:  Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä.  
 Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja otsiko 
 ida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
 säilyttämisestä tai palauttamisesta.

Perussuomalaiset uhka
ainoastaan valtapuolueille



Suomalainen 3No: 14 • Marraskuu 2008 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

PUHEENJOHTAJA■ timo.soini@eduskunta.fi 

Henkinen kantti ratkaisee

Perussuomalaisilta kysytään 
nyt henkistä kanttia. Politii-
kassa on puoliksi kysymys 
kyvystä kestää henkistä 
epävarmuutta, toinen puoli 
on hallita itse asia ja kanttia 
pyytää neuvoja ja apua kun 
ei itse osaa. Jos näitä perus-
edellytyksiä ei ole ihminen 
ennen pitää häpäisee itsensä 
ja itseensä luottaneet.

Perussuomalaisten lau-
takuntapaikkaneuvottelut 
ovat pääsääntöisesti suju-
neet mallikkaasti. Yhdessä 
kerättyä on yhteiseksi hy-

väksi jaettu. Aina on jou-
kossa niitäkin, jotka eivät 
tätä ymmärrä. Ahne ihmi-
nen on tyytyväinen vasta 
kun on suu multaa täynnä.

Minua ei voi politiikas-
sa uhkailla, eikä kiristää, 
ei omat, eikä vieraat. Suo-
sittelen samaa mallia meil-
le kaikille. Valitettavasti 
parissa paikassa olemme 
menettäneet tuoreen val-
tuutetun loikkauksella. Pe-
rään ei kannata itkeä, sillä 
ihminen, joka heti vaalien 
jälkeen pettää äänestäjänsä 

ja oman puolueensa seisaal-
leen, ei ansaitse sympatiaa, 
eikä ymmärrystä. Tällaisia 
ihmisiä ei pidä lepytellä. 
Ovi käy yhteen suuntaan ja 
se on siinä.

Perussuomalaisten his-
toriallinen vaalivoitto vaatii 
nyt henkistä kanttia hoitaa 
se tehtävä, joka on annettu. 
Saimme vahvan valtakirjan 
ja sitä on käytettävä. Pe-
russuomalaisella puolueella 
on nyt vaikutusvaltaa val-
tuutettujensa kautta. Olen 
erittäin tyytyväinen vaali-
tulokseemme. Tiedän, että 
paine Perussuomalaisten 
valtuutettuja kohtaan on 
suurta, sillä odotukset ovat 
suuria. Nyt kysytään kant-
tia. Saat pitkällä tähtäimellä 
juuri sen mitä ansaitset.

Vihreä kateus

Vihreät tuntuvat harmistu-
neen Perussuomalaisten vaa-
livoitosta. Ylilyönnit ovat 

seuranneet toisiaan. Minis-
teri Brax, vihreät naiset, jo-
pa fi ksuksi haukuttu Osmo 
Soininvaarakin haparoi.

Antaa vihreiden meso-
ta. Mekastamisen taustalla 
on hiipivä tunne siitä, et-
tä Perussuomalaiset ovat 
nousemassa ensi Eduskun-
tavaaleissa samaan koko-
luokkaan vihreiden kanssa. 
Se hermostuttaa…vihreitä, 
ei meitä.

Perussuomalaisiin yrite-
tään iskeä rasistista leimaa. 
Se ei onnistu. Miksi? Siksi, 
että emme ole rasistinen 
puolue. Totuus on suurin 
voima.

Perussuomalaisten pitää 
toteuttaa omaa politiikkan-
sa, eikä reagoida toisten po-
litiikkaan. Jos sinulla ei ole 
omaa suunnitelmaa, olet osa 
toisten suunnitelmaa. Poli-
tiikassakin on silloin tällöin 
syytä muistaa raamatullinen 
totuus; missä sanoja paljon, 
siellä tyhmä äänessä.

Eduskunnassa tänään
”Sitten kun on tullut valtaa lopulta oikeistolle enem-
män, he ovat pihalla kuin lumiukot. Tämä ulkoista-
minen, kaikkien asioitten työntäminen jonkun muun 
fi rman tai yrityksen tekemiseksi, joka ensin näyttää 
antavan sen halvalla mutta nostaa vähän ajan päästä 
hintoja, sopii täydellisesti tähän politiikkaan. Kohta 
me ulkoistamme kaikki tämmöiset lapsenhuoltoon, 
päivähoitoon ja muuhun liittyvät palvelut myös. Lap-
sentekokin voidaan ulkoistaa. Niin, kyllä, sehän on 
täällä lääketieteen huippusaavutuksissa olemassa.”
Pertti Virtanen 11.11.2008

”Onhan se tietysti hyvä, että yksinhuoltajille nostettiin 
se 10 euroa ja tässä luvataan lisää. Mutta valitettavasti 
lapsilisien reaaliarvo on vähentynyt, eli mitä ne ihmiset 
ostavat ja saavat sillä rahalla? Tutkimusten mukaan 
köyhien lapsiperheitten määrä on kasvanut huomatta-
vasti, kaksinkertaistunut kahden vuoden aikana. Eli on 
hyvä, että korotetaan, mutta se ei riitä näitten ihmisten 
elinolosuhteitten parantamiseen, ja nimenomaan kai-
kista köyhimpien, toimeentulotuella elävien ihmisten 
osalta ei saada mitään parannusta tällä.”
Raimo Vistbacka 11.11.2008

”On selvää, että tästä pitää käydä kunnon keskustelu: 
valtava rahamäärä, valtava huoli. Ei tämä voi olla edus-
kunnassa mikään läpihuutojuttu. Ja ahne ihminenhän 
on tyytyväinen vasta sitten, kun on multaa suu täynnä. 
Eihän se ennen tokene. EU on vapaan kapitalismin ja 
pääomien liikkeiden linnake. Kun sen pistää apuun, 
niin se olisi kuin lähettäisi pyromaanin palopaikalle. 
Voi semmoinenkin pyromaani löytyä, että siitä apua 
on. Jos EU todella haluaisi puuttua, niin puuttuisi ve-
roparatiiseihin omalla alueellaan.”
Timo Soini 22.10.2008

”Paras-hankkeen uskotellaan parantavan palveluja. 
Mutta se on suurelta osin vain puhetta. Jokainen suo-
malainen, poislukien hallitus, ymmärtää, ettei omasta 
kylästä tai kaupunginosasta pois viety terveysasema 
suinkaan paranna hänen terveyspalveluidensa saata-
vuutta. Tällainen politiikka ei noudata Suomen perus-
tuslain henkeä. Oikeus saada hoitoa kuuluu kaikille. 
Se, että pienituloinen joutuu odottamaan kuukausitol-
kulla hammashoitoa tai lääkärille pääsyä ei ole kelle-
kään kunniaksi.”
Pentti Oinonen 14.10.2008

”Toimivat terveydenhuoltopalvelut ovat hyvinvoin-
tivaltion kivijalka. Tämän kivijalan murentuminen 
horjuttaa väistämättä koko yhteiskuntaa. Sairaat viru-
vat hoitojonoissa, mielenterveyspotilaat jäävät ilman 
apua, nuoret syrjäytyvät, masennuksen vuoksi jäädään 
työkyvyttömyyseläkkeelle ja väkivalta lisääntyy. Tällä 
hetkellä useissa terveyskeskuksissa on aivan liian vä-
hän henkilökuntaa. Lääkärit ja hoitajat yrittävät oman 
terveytensä ja jaksamisensa uhalla selviytyä valtavasta 
työmäärästä.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 14.10.2008

Voitto ottaa joskus kovemmalle kuin 
tappio. Tappion hetkellä ihminen usein 
selittää omaa epäonnistumistaan muita 
syyttelemällä ja olosuhteita päivitte-
lemällä. Voiton hetkellä pitää ottaa 
vastuu saavutuksestaan ja vastata huu-
toonsa.

Oikeanpuoleinen kuva:
Jyväskylän uudet myhäi-
levät valtuutetut Kauko 
Tuupainen, Minna Mäkinen 
ja Jorma Uski.

”Vaaditaan taitoa olla kärsi-
vällinen ja kestää henkistä 
epävarmuutta”, evästi Timo 
Soini Helsingin ja Uuden-
maan tuoreita valtuutettu-
ja ja varavaltuutettuja.
Tikkurilassa 16. marras-
kuuta pidetty koulutusti-
laisuus antoi vaalivoittajille 
tarpeellisia eväitä alkavaan 
valtuustotyöhön. Soinin 
vieressä Vantaan ääniha-
rava, Uudenmaan piirin 
puheenjohtaja Pietari 
Jääskeläinen.
Kuva: Jussi Niinistö.
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Taito Ylhäinen
Maskun ääniharava
Perussuomalainen maanviljelijä Taito Ylhäinen 
Askaisista valittiin jatkamaan uuden Maskun 
kunnanvaltuustoon Perussuomalaisten äänihara-
vana. Ylhäinen sai vaaleissa 96 ääntä, mikä oli 
kolmanneksi eniten Maskussa ehdolla olleiden 
saamista äänistä.

Huonosti ei Perussuomalaisilla mennyt Mas-
kun kuntavaaleissa muutenkaan. Kannatuspro-
sentiksi mitattiin 7,2, missä on 3,9 prosenttia 
parannusta vuoden 2004 kuntavaaleihin. Mas-
kun kuntaan saatiin näin kolme perussuomalais-
ta ehdokasta.

Ensi vuoden alusta varsinaissuomalaiseen 
Maskuun yhdistyvät Askainen ja Lemu.

Keskustan vahva
vastavoima Kaustisella

Kaikkein parhaan vaalituloksen Perussuomalai-
set saivat Kaustisella Vaasan vaalipiirissä. Hui-
malla 34 prosentin kannatuksella pieneen, alle 
viidentuhannen asukkaan kuntaan saatiin kym-
menestä perussuomalaisvaltuutetusta vahva vas-
tavoima keskustaenemmistöiseen valtuustoon.

Perussuomalaiset ovat pärjänneet Kaustisella 
ennenkin. Viime kunnallisvaaleista kannatuspro-
sentti kasvoi kahdeksalla ja puolella prosentilla, ja 
perussuomalaisvaltuutettuja saatiin kolme lisää.

Kotkan
Perussuomalaiset ry:ltä 
kantelu
oikeusasiamiehelle
Kotkan Perussuomalaiset tyrmistyivät Euroop-
pa- ja maahanmuuttoministeri Astrid Thorsin ja 
oikeusministeri Tuija Braxin tavasta kommen-
toida puolueen suhtautumista ulkomaalaisiin. 
Perussuomalaiset ovat tehneet asiasta kantelun 
eduskunnan oikeusasiamiehelle.

- Olemme tyrmistyneet ministereiden tavas-
ta yleistää muutaman yksittäistapauksen vuoksi 
koko puolue vihamieliseksi suhtautumisessaan 
ulkomaalaisiin. Perussuomalaisista erityisesti 
on loukattu puolueen kunnallisvaaleissa ehdok-
kaana olleita ulkomaalaistaustaisia ehdokkaita, 
toteaa kantelussa Kotkan Perussuomalaiset ry:n 
puheenjohtaja Freddy Van Wonterghem.

- Uskon Perussuomalaisilla 
olleen oman kokoluokkan-
sa paras kannatusprosent-
ti Kankaanpäässä. Meitä 
suuremmissa kunnissa 
ainoastaan Kauhajoella 
oli parempi kannatuspro-
sentti kuin meillä, sanoo 

Kankaanpään äänikunin-
gas Anssi Joutsenlahti, 
jolle antoi äänensä reilut 
kahdeksan prosenttia Kan-
kaanpäässä äänestäneistä 
(558 ääntä).

Henkilökohtaisissa ää-
nimäärissä Joutsenlahti oli 

Paras tulos kautta 

Kunnallisvaalien tulos oli Kankaanpäässä 
paras kautta aikojen. SMP:n aikoihin valtuus-
tossa istui pitkään neljä kunnanvaltuutettua, 
mutta koskaan ennen puolueellamme ei ole 
ollut kaupungissa viiden valtuutetun edustus-
ta. Myös prosenttimääräisesti Perussuomalais-
ten Kankaanpäässä saama kannatusprosentti, 
13,6, oli kaikista kunnista 20. paras.

Anssi Joutsenlahti oli tyytyväinen Kankaan-
pään menestyksen lisäksi myös siitä, että 
myös Satakunnan suuriin paikkakuntiin Poriin 
saatiin neljä ja Raumalle kolme perussuoma-
laista valtuutettua. Kannatusprosenteissa Sa-
takunnan piiri olikin toinen heti Uudenmaan 
piirin jälkeen.

Sirkka-Liisa Lamminkoski aloittaa toisen kautensa Ähtärin kaupun-
ginvaltuustossa kerättyään 7,2 prosentin henkilökohtaisen osuuden 
annetuista äänistä. Tämä prosenttiosuus tekee hänestä Vaasan vaali-
piirissä Perussuomalaisten naisten äänikuningattaren. 

Huikeat 226 ääntä saatuaan hän on kaikkien aikojen äänikunin-
gatar Ähtärin kunnallispolitiikassa - huolimatta siitä, että eliitti ra-

Äänikuningattarena Ähtärin valtuustoon
joitti uurnilla käyntiä ja paikalliset mediat aloittivat vaalikaranteenin 
jo juhannuksena. Ähtärissä ennakkoäänestyksen pääpaikka ei ollut 
lainkaan avoinna ensimmäisenä ja viimeisenä äänestyspäivänä. Ää-
nestysaktiivisuus oli alhainen, vain 58,7 prosenttia. Perussuomalaiset 
saivat kymmenen prosentin kannatuksen ja kaksi valtuutettua uuteen 
valtuustoon.
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14. paras. Kaikki kunnat, 
joissa perussuomalaiset eh-
dokkaat saivat suuremman 
äänimäärän, ovat väkiluvul-
taan paljon suurempia kuin 
13 000 asukkaan Kankaan-
pää. Kannatusprosentilla 
8,2 hän taitaa olla toisena 
puolueen valtuutetuista.

Edessä kova työmaa

Rovasti Anssi Joutsenlahti 
sanoo menestyksen takana 
olevan ahkeran vaalityön. 
Kankaanpään Perussuoma-
laiset ehdokkaat olivat vaa-
lien alla jatkuvasti ihmisten 
parissa, toripäivillä ja eri 
tilaisuuksissa. Puolueen 
lehteä on jaettu jo vuosien 
ajan. Anssi Joutsenlahden 
suurkannatus selittyy sillä, 
ettei hän tee vaalityötään 
vain vaalien alla, vaan on 
ihmisten parissa jatkuvasti.

- Kannatukseni oli ta-
vallaan tunnustus koko elä-
mäntyölleni, sille että olen 
aina tavoitettavissa ja teen 
paljon vapaaehtoistyötä. 
Olen mukana myös monen-
laisessa järjestötyössä: seu-
rakunnassa, lähetystyössä, 
sotien veteraanien toimin-
nassa kolmessa eri järjestös-
sä, urheiluseurassa, vesien-
suojeluyhdistyksessä…

Kankaanpään valtuus-
toihin valituilla perussuo-
malaisilla on nyt edessä ko-
va työmaa, sillä kaupunki 
on pahasti velkaantunut. 
Tässä tilanteessa pitäisi 
pyrkiä valvomaan, ettei 
heikompiosaisten palveluja 
leikata, vaan että laaduk-
kaita vanhusten, sairaiden 
ja lapsiperheiden palveluja 
tuotetaan edelleen.

- Toivottavasti kunnal-
lispolitiikka nyt muuttuu 
avoimemmaksi, niin että 
kaikki valitut saavat olla 
mukana päätöksenteossa ja 
myös luottamusmiespaikko-
ja jaetaan muuten kuin klik-
kiytymien mukaan. Viidellä 
edustajalla Perussuomalaiset 
saavat edustuksen kaikkiin 
lautakuntiin. Koko Sata-
kunnan hyvä kannatus tuo 
edustuksen myös kuntarajat 
ylittäviin organisaatioihin, 
kuten maakuntaliittoon.

aikojen
Jokainen yksilö on 
arvokas

Anssi Joutsenlahti on ollut 
SMP:n ja Perussuomalais-
ten jäsen vuodesta 1968 
ja istunut valtuustossa 24 
vuotta vuodesta 1975 läh-
tien. Kansanedustajana hän 
toimi kaksi kautta vuosi-
na 1979-87 ja sai hyvän 
kannatuksen viime edus-
kuntavaaleissakin. Välillä 
hän oli kymmenen vuotta 
Jämijärven ja Jurvan kirk-
koherrana. Hänelle Perus-
suomalaiset on suomalai-
sella arvopohjalla toimiva 
heikompiosaisia puolustava 
puolue, jolle jokainen yksilö 
on arvokas.

- Kun viime aikoina 
puoluettamme on syytelty 
rasismista, niin esimerkiksi 
meidän valtuutettunamme 
on romaniheimonkin jä-
sen. Perussuomalaiset eivät 
vastusta maahanmuuttoa, 
mutta maahanmuuttajien 
asioiden ei pidä olla sen pa-
remmalla tolalla kuin suo-
malaistenkaan.

Puolueen nousu lähti 
presidentinvaaleista, joissa 
Timo Soini sai näkyvyyttä 
ja nousi koko Suomen tie-
toisuuteen. Nyt Perussuo-
malaiset ovat saaneet laaja-
pohjaisen edustuksen koko 
maahan, joka toivottavasti 
myös näkyy ja kuuluu.

- Kankaanpäässä vaa-
lityö onnistui hyvin, kun 
olimme ihmisten parissa. 
Jo ennen vaaleja saimme 
jatkuvasti erinomaista pa-
lautetta ja vaalikojun kah-
vi teki kauppansa. Koko 
maan menestykseen vaikutti 
myös se, että saimme lisää 
uskottavuutta paikkakun-
takohtaisilla vaalijulisteilla 
ja vaalilehden piirikohtai-
silla sivuilla. Tällaista ei ole 
ollut koskaan ennen puolu-
een historiassa, Joutsenlahti 
kiittää.

Teksti ja kuva:
Mika Männistö

Lain mukaan jokainen 
kunnallisvaalissa valtuu-
tetuksi tai varavaltuute-
tuksi valittu on velvolli-
nen tekemään ilmoituk-
sen vaalirahoituksestaan 
ja vaalikampanjansa 
kuluista, vaikka ulko-
puolista rahoitusta tai 
kampanjakuluja ei olisi 
ollutkaan. 

Ilmoituksen voi tehdä 
oikeusministeriön vahvis-
taman kaavan mukaisella 
lomakkeella, joka on saa-
tavissa oikeusministeriön 
verkkosivuilta (www.
vaalit.fi ). Ilmoitus on al-
lekirjoitettava, jolloin eh-
dokas ottaa vastuun sen 
sisällön oikeellisuudesta. 
Kuitteja tai kopioita ei 
liitetä ilmoitukseen. Li-
sätietoja saa kuntien kes-
kusvaalilautakunnilta.

Vaalirahoitusilmoitus 
on toimitettava kunnan 
keskusvaalilautakunnal-
le kahden kuukauden 
kuluessa vaalituloksen 
vahvistumisesta, eli vii-
meistään 29. joulukuuta 
2008.

Kampanjan kuluista

Vaalirahoituslaissa ei ole 
säännöksiä siitä, mistä 
ajankohdasta ehdokkaan 
vaalikampanja alkaa ja 
mihin se päättyy, mutta 
perustuslakivaliokunnan 
mukaan kampanja kä-
sittää vähintään ehdo-
kaslistojen jättämisen ja 
vaalipäivän välisen ajan.

Vaalikampanjan ko-
konaiskulut tulee ilmoit-
taa sekä yhteensä että eri-
teltyinä eri viestintäväli-
neisiin, ulkomainontaan, 
muuhun mainontaan, 
mainonnan suunnitte-
luun sekä vaalitilaisuuk-
siin käytettyihin kuluihin 
ja muihin kuluihin. 

Kulut on eriteltävä 
kunkin viestintäväli-
neen kohdalla erikseen. 
Muun vaalimainonnan 
kuluja ovat esimerkiksi 
mainoslehtisten painat-

tamis- ja jakelukulut sekä 
muun kampanjamateriaalin 
hankintakulut. Mainonnan 
suunnittelun kuluja ovat 
esimerkiksi mainostoimis-
toille maksetut palkkiot. 
Vaalitilaisuuksien kuluja 
ovat esimerkiksi tarjoilu- ja 
vuokrakulut. Muita kuluja 
ovat ne, jotka eivät edellä 
mainittuihin ryhmiin kuulu, 
kuten kampanjapäällikön 
palkkaamisesta aiheutuneet 
menot.

Kampanjan 
rahoituksesta

Ehdokkaan on ilmoitetta-
va myös vaalikampanjansa 
rahoitus eriteltynä ensin eh-
dokkaan omiin varoihin ja 
sitten ehdokkaan ja hänen 
mahdollisen tukiryhmän-
sä saamaan ulkopuoliseen 
tukeen. Ulkopuolinen tuki 
on vielä ryhmiteltävä eh-
dokkaan itsensä ja hänen 
tukiryhmänsä yksityishen-
kilöiltä, yrityksiltä, puolue-
järjestöiltä ja muilta vastaa-
vilta päätahoilta saamaan 
tukeen. Tuella tarkoitetaan 
rahana, tavarana, palvelu-
na tai muulla vastaavalla 
tavalla korvauksetta saa-
tua suoritusta. Verohallin-

non ohje vaaliavustusten ja 
vaalimenojen käsittelystä 
verotuksessa on saatavissa 
osoitteesta www.vero.fi .

Kunkin yksittäisen tu-
en arvo ja sen antajan ni-
mi on ilmoitettava, jos se 
on vähintään 1 000 euroa. 
Pienemmätkin tukisuori-
tukset voi ilmoittaa, mutta 
yksityishenkilön nimeä ei il-
man tämän suostumusta saa 
ilmoittaa, jos tuen suuruus 
jää alle 1 000 euron.

Ehdokkaan tukiryhmäl-
lä tarkoitetaan esimerkiksi 
vapaamuotoista yhteen-
liittymää tai rekisteröityä 
yhdistystä, joka toimii 
nimenomaan ehdokkaan 
tukemiseksi, ei siis tavan-
omaisia puoluejärjestöjä. 
Tukiryhmän saamat tuet on 
ilmoitettava jaettuna pää-
tahoihin ja yksittäiset yli 1 
000 euron lahjoitukset on 
ilmoitettava erikseen.

Ulkopuolisen tuen anta-
ja tulee yksilöidä esimerkik-
si mainitsemalla tämän nimi 
ja kotipaikka, mutta tuen 
antajan henkilötunnusta ei 
pidä ilmoittaa. Puoluejär-
jestöillä tarkoitetaan esi-
merkiksi puolueiden perus-, 
piiri- tai kunnallisjärjestöjä 
sekä nais- ja nuorisojär-

jestöjä. Muilla vastaavilla 
päätahoilla tarkoitetaan 
esimerkiksi etujärjestöjä, 
säätiöitä ja muita vastaa-
via yhteisöjä. Ehdokas voi 
esimerkiksi ilmoittaa mis-
tä häntä tukenut puolueen 
paikallisjärjestö on saanut 
ne varat, jotka se on anta-
nut ehdokkaan tai hänen 
tukiryhmänsä käyttöön.

Vaalirahoituksen hank-
kimisesta voi aiheutua eh-
dokkaalle kuluja esimer-
kiksi myynti- ja keräystoi-
minnasta tai seminaarien 
järjestämisestä. Näinkin 
kerätyt varat on ilmoitetta-
va bruttomääräisinä eli vas-
taanotetun tukisuorituksen 
suuruisena.

Tueksi luetaan myös ta-
varana, palveluna tai muul-
la vastaavalla tavalla korva-
uksetta saadut suoritukset, 
kuten tilojen, laitteiden tai 
asiantuntija-avun muodos-
sa saatu ulkopuolinen tuki. 
Tavanomainen talkootyö 
tai tavanomaiset ilmaispal-
velut eivät ole ilmoitettavaa 
tukea. Muuna kuin rahana 
saadun tuen arvo tulee il-
moittaa euromääräisenä.

Lähde: www.vaalit.fi 
Kuva: Kuvapörssi Oy

Ohjeita vaalirahoitus-
ilmoituksen tekoon

Kunnallisvaaleissa valittujen valtuutettujen ja varavaltuutettujen kuuluu tehdä ilmoi-
tus vaalirahoituksestaan kuntansa keskusvaalilautakunnallle viimeistään 29.12.2008.

Orimattilassa Perussuomalaisten kannatus on korkealla. Valtuustoon valituiksi tu-
livat Sirkka-Liisa Papinaho, Seppo Venesjärvi, Esko Heikkilä, Paavo Päivä ja Ville 
Saarinen. Varalle valittiin Onni Hiltunen, Marjatta Sipilä ja Aarno Lampinen.

PerusSuomalainen 15/2008 ilmestyy

 19.12.2008.
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

keskiviikkona 10.12.2008.

Orimattilassa kannatus
huikeat 13,5 prosenttia
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Sotiemme veteraanien taistelu henkiinjäämisestä jatkuu 
edelleen. Tänä päivänä vihollinen on silkka köyhyys ja 
niukkuus – kun rahat eivät riitä.

Oikeutta Eläkeläisille ry.
- muna ennen kanaa
Sanotaan ettei ole munaa ennen kanaa, mutta 
eläkeläisjärjestön kohdalla näin on käynyt. 
Oikeutta Eläkeläisille -yhdistys on perustettu jo 
vuonna 1971, eli on huomattavasti vanhempi 
kuin Perussuomalaiset-puolue.

Kotitalousteknikko Tyyne Audejev ja rovasti 
Eino Sares, jotka aikoinaan toimivat aktiivisesti 
SMP:ssa, olivat laittamassa alkuun omaa eläke-
läisyhdistystä puolueelle. Vuosien aikana yhdis-
tyksestä on monien vaiheiden jälkeen tullut käy-
tännössä Perussuomalaisten eläkeläisyhdistys.

Kuten vuoden 2009 toimintasuunnitelmas-
sa sanotaan: ”Yhdistyksen tavoitteena on toi-
mia vähempiosaisten eläkeläisten taloudellisen 
ja muun aseman parantamiseksi yhteiskunnan 
kaikilla osa-alueilla. Tärkeä toimintamuoto 
on eläkeläisväestön ja omaishoitajien tukemi-
nen itsehoidollisen terveyskasvatuksen keinoin 
niin, että ikäihmiset voisivat  selviytyä mahdol-
lisimman pitkälle ja laadukkaasti omatoimisesti 
omassa kodissaan asuen”.

Oikeutta Eläkeläisille -yhdistys on mukana 
Valtakunnallisessa Eläkeläisjärjestöjen liitossa 
(VENK), joka yhteistyössä pyrkii vaikuttamaan 
eläkeläisten aseman parantamiseen. VENK:n 
järjestöt ovat lähinnä sitoutumattomia ammatti- 
ym. eläkejärjestöjä. VENK:n hallituksessa yhdis-
tystämme edustaa Onni Hiltunen Orimattilasta.

Yhdistys omistaa Saarijärvellä Lomakes-
kus Rauhalan, jossa järjestetään eläkeläisille ja 
nuoremmillekin erilaisia leirejä ym. tapahtumia 
pääasiassa kesäaikaan.

Oikeutta Eläkeläisille ry. 
Puheenjohtaja  Reijo Ojennus

Päijät-Hämeessä
suurmenestys
Perussuomalaisille

Perussuomalaiset saavuttivat huomattavan me-
nestyksen Päijät-Hämeessä. Lahdessa valtuus-
toon nousi kolme perussuomalaista. Suhteel-
lisesti suurin voitto tuli Orimattilassa, jonka 
kaupunginvaltuustoon valittiin peräti viisi pe-
russuomalaista.

Nastolassa valtuustossa on nyt myös kolme 
perussuomalaista. Samoin kävi Hollolassa. Asik-
kalan ainoa perussuomalainen ehdokas oli kun-
nan ääniharava. Hän sai toiseksi eniten ääniä 
koko pitäjässä. Kärkölässä perussuomalaisten 
valtuutettu uusi paikkansa aivan kärkipäässä. 

Teksti: Lasse Koskinen

Varsinais-Suomen vaalipiirissä tehdyn mittavan kuntaliitoksen jälkeen Salon val-
tuustossa istuu kaikkiaan 75 valtuutettua. Kymmenen kunnan liitossa syntyneeseen 
valtuustoon kipusi kaksi Perussuomalaista edustajaa, Anneli Suominen sekä Kalevi 
Satopää.

Salon jättivaltuustoon kaksi
Perussuomalaista valtuutettua
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Maamme sotaveteraa-
nit antoivat mittaamatto-
man suuren ja merkittävän 
uhrauksen maamme itsenäi-
syyden säilyttämiseksi. Heil-
le siitä annettu kiitos kuuluu 
juhlapuheissa mutta ei näy 
käytännön elämässä – tänä 
päivänä veteraanit joutuvat 
joka päivä miettimään, miten 
selvitä huomiseen päivään.

Vaikka veteraanijärjes-
töt tukevat tänä päivänä 
veteraaneja kykyjensä mu-
kaan, valtion heille myön-
tämät etuudet jäävät käy-
tännössä hyvin vähäisiksi. 
Jos heillä ei varsinaista 
työeläkettä ole ja he saavat 
ylimääräistä rintamalisää, 
ovat heidän tulonsa yhteen-
sä noin tuhat euroa kuussa. 
Esimerkiksi yhtäkkisestä 
sairaudesta on niillä tuloilla 
vaikea selvitä.

- Tuntuu siltä, että ei 
oikeasti ymmärretä, miten 
vanhat ihmiset kotonaan 
selviävät ja mitä se vaatii. 
Tämä sukupolvi ei lähde 
sosiaalitoimistoon. Heille 
ajatuskin sellaisesta on kau-
kainen, he ovat aina tottu-
neet selviämään omillaan, 
kertoo Suomen Sotaveteraa-
niliitto ry:n sosiaalisihteeri 
Anni Grundström.

Vaikka sanotaan, että 
tänä päivänä on olemassa 
hyvät ja laadukkaat koti- ja 
siivouspalvelut, ongelma on 
siinä, miten veteraanit pys-
tyvät niitä ostamaan.

Inhimillisyys puuttuu

Inhimillisyys siis tuntuu 
käytännöistä tyystin puut-
tuvan. Esimerkiksi veteraa-
nin puoliso saa lain mukaan 
osallistua puolisonsa kanssa 
yhtäjaksoiseen laitoskun-
toutukseen, mutta päivä-
kuntoutukseen ei. Kun ve-
teraani kuolee, hänen puoli-
sollaan ei enää ole oikeutta 
yhtään mihinkään, vaikka 
hän on usein toiminut puo-
lisonsa omaishoitajana ja 
siten mahdollistanut hänen 
kotona asumisensa.

- Hänen eläkkeensä saat-
taa olla siinä 600-700 euron 
paikkeilla. Joskus kun näi-
tä tarinoita kuuntelee, niin 
ihmettelee miten ihmiset ol-
lenkaan selviytyvät.

Veteraanijärjestöjen an-
tama apu kohdistuu erittäin 
pienituloisille veteraaneille 
ja heidän puolisoilleen, ettei 
lääkitystä tarvitsisi lopettaa 
ja että joku kävisi heidän ko-
tonaan edes kerran kuussa 
siivoamassa ja tiskaamassa.

- Veteraanisukupolvelle 
on tänä päivänä jo annettu 
se arvo ja kunnia joka heil-
le kuuluu, mutta sen pitäisi 

ulottua myös käytäntöihin 
eikä olla vain kiitos juhla-
puheissa. Tietysti sekin heitä 
lämmittää, mutta minusta ei 
heidän iässään enää pitäisi 
joutua miettimään, miten 
selvitä huomisesta päivästä. 
Jokainen nuorikin ihminen 
joka on joskus joutunut 
sinnittelemään tietää, miten 
henkisesti kuluttavaa sel-
lainen on. Kuntoutukseen 
hakeutuvat veteraanit etsi-
vätkin yhä useammin enem-
män henkistä kuin fyysistä 
jaksamista kuntoutuksesta. 
Myös yksinäisyys on todel-
linen ongelma.

Lääkkeet jäävät usein 
ostamatta

Yli 90-vuotiaiden veteraa-
nien osuus kasvaa koko 
ajan. Joskus kuulee ihmis-
ten ihmettelevän sellaista-
kin, miksi veteraanityötä 
yleensä tehdään, eihän hei-
tä enää juuri ole. Tämä on 
harhaluuloa – veteraaneja 
on ja tulee olemaan jonne-
kin vuoteen 2020 saakka.

- Eräskin veteraani to-
tesi, että kyllä eläminen on 
edullista kun lähimpään 
kauppaan on yli kolmekym-

mentä kilometriä, eikä sinne 
pääse, sanoo Grundström.

Kotona asuville vete-
raaneille pitäisi taata jon-
kinlainen terveydenhuollon 
turva. Kenenkään ei pitäisi 
jättää lääkkeitään ostamat-
ta ja hoitoon hakeutumatta 
sen vuoksi että rahat eivät 
riitä. Myös henkilökohtai-
nen kuntoutussuunnitelma 
olisi taattava kaikille.

Veteraanit 
eriarvoisessa asemassa

Tänä päivänä veteraaneil-
la ei oikeastaan ole muita 

merkittäviä lakisääteisiä 
etuuksia kuin kuntoutus-
oikeus, joka sekin on hor-
juva. Käytännössä valtion 
määrärahat eivät riittäisi, 
jos kaikki tätä oikeutta 
käyttäisivät. Valtiolta tä-
hän jaetaan korvamerkit-
tyä rahaa kunnille 42,1 
miljoonaa euroa vuosittain 
siinä suhteessa kuin niissä 
veteraaneja on. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa noin 610 
euroa per veteraani.

- Laitoskustannusten 
hinnat ovat nousseet melkoi-
sesti, joten laskennallisesti ei 
ole mahdollista että kaikki 
kuntoutukseen pääsisivät.

Tässä asiassa veteraa-
nit ovat eriarvoisessa ase-
massa riippuen siitä missä 
he asuvat. Jotkut kunnat 
myöntävät lisärahaa tähän 
omista varoistaan, mutta 
kuntoutusoikeus ei koske 
yhtä laajasti kaikkia. Val-
tionkonttori on antanut 
tarkat ohjeistukset siitä, 
miten nämä rahat tulisi 
käyttää. Ohjeiden mukaan 
noin puolet tulisi käyttää 
avokuntoutukseen ja puolet 
laitoskuntoutukseen.

- Tarkkoja ohjeistuksia 
ei pitäisi luoda ja noudattaa 

niitä kirjaimellisesti. Kun-
toutussuunnitelmissa pitäisi 
ottaa aina huomioon vete-
raanin kuntoutustarve ja 
osallistumisen mahdollisuus. 
Ei yli 90-vuotias veteraani 
voi pitkän matkan päästä 
kulkea avokuntoutukseen. 

Ennen kaikkea kuntien 
pitäisi tehdä hyvää ja vah-
vaa yhteistyötä veteraanien 
ja veteraaniyhteisöjen kans-
sa avokuntoutuksen moni-
naisuuden järjestämisessä 
ja suunnittelussa. Se on iso 
haaste kunnille. Mutta kun 
tiedetään millä mallilla mo-
nenkin kunnan talous on, 
niin hyvin suunnitellulla ja 
toteutetulla kuntoutuksella 
tuetaan veteraanien kotona 
selviytymistä. Tämä vaikut-
taa varmasti kunnan perus-
terveydenhuollon kustan-
nuksiin ja on siis niin kun-
nan kuin myös siellä asuvan 
veteraanin etu.

Lääkealennus ja 
ilmainen hautapaikka

Kuntoutusoikeuden lisäksi 
tunnuksen omaaville vete-
raaneille maksetaan rinta-
malisää noin 43,63 euroa 
kuussa. Suurin mahdollinen 
ylimääräinen rintamalisä 
on yksinäiselle 210,71 eu-
roa ja naimisissa olevalle 
183,21 euroa kuukaudessa. 
Tämä on verotonta tuloa ja 
sitä haetaan Kelan kautta. 
Hammashoidon korvaus 
on huonolla tolalla, koska 
Kelan korvaus ei vastaa ny-
kypäivän todellisia hintoja.

Veteraanit saavat vielä 
lääkealennusta kymmenen 
prosenttia, mutta se on ap-
teekkien myöntämä etuus 
eikä siis lakisääteinen. Myös 
ilmainen hautapaikka tulee 
seurakuntien kautta. Se on 
seurakuntakohtainen etuus, 
mutta käytännössä kaikki 
seurakunnat ovat sen jär-
jestäneet lähes sataprosent-
tisesti.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Kuvapörssi Oy

Sotaveteraanien palkkio itsenäisyydestä:

”Kun rahat eivät riitä”

” Tuntuu siltä, että ei oikeasti
ymmärretä, miten vanhat

ihmiset kotonaan selviävät
ja mitä se vaatii.”

Kainuun
perussuomalaiset
menestyivät hienosti
Perussuomalaiset pelastivat Kainuun maakun-
tavaalit. Tällaista kiitosta on tullut yli puolue-
rajojen. Ilman perussuomalaisten mukanaoloa 
maakuntavaalien äänestysprosentti olisi jäänyt 
alhaiseksi. Uskon, että mukanaolomme näin 
laajasti pelasti myös osaltaan kuntavaalien ää-
nestysprosentin ympäri Kainuuta.

Ehdokasasettelumme osui nappiin; oli mistä 
valita äänestäjän mieltymyksen mukaan. Erityi-
sen tyytyväinen olen naisten ja nuorten innok-
kuuteen asettua rohkeasti ehdokkaaksi. Rohke-
utta täällä tarvitaankin, samoin kuin kiinnostus-
ta paneutua yhteisten asioiden

hoitoon kuntalaisten ja maakuntalaisten tu-
levaisuuden turvaamiseksi. Tulevat neljä vuotta 
ovat täynnä haasteita. Kainuun kuntia vaivaa 
väestökato, palvelujen saanti on heikentynyt 
ja väestön ikääntyminen tuo mukanaan omia 
vaikeuksiaan. Uskon lujasti, että Kainuu vielä 
nousee, vaikka viime kuukausien tapahtumat 
työpaikkojen vähentymisineen ovatkin tehneet 
hallaa tulevaisuudenuskollemme täällä.

Kainuulaisten perussuomalaisten vaaliohjel-
ma oli lyhyt mutta selkeä. Emme lupailleet kuuta 
taivaalta ja sitä äänestäjämme arvostivat. Saim-
me valtuutetut Kajaanin lisäksi Kuhmoon, Palta-
moon, Ristijärvelle ja Vaalaan. Lisäksi neljä pe-
russuomalaista valittiin maakuntavaltuustoon.

Maakuntahallintokokeilumme saattaa olla 
vielä vieras muulle Suomelle, mutta Kainuu on 
edelläkävijä. Täältä saadut kokemukset tulevat 
osaltaan vaikuttamaan siihen, leviääkö maakun-
tahallintomalli laajemmaltikin ympäri Suomea.

Kiitän kaikkia kainuulaisia perussuomalaisia 
ehdokkaita ja vaalityöhön osallistuneita puolue-
aktiiveja. Yhdessä tehden syntyi hyvää jälkeä. 
Kiitos äänestäjille; ilman äänestäjiä emme olisi 
vaalivoittoa saaneet. Onnittelut kaikille perus-
suomalaisille kunta- ja

maakuntavaltuutetuille. Edessämme ovat 
työntäyteiset vuodet valtuustoissa ja lautakun-
nissa. Siellä on tilaisuutemme näyttää, mihin 
perussuomalaisista on.

Jaana Sankilampi, piirisihteeri
Perussuomalaisten Kainuun piiri

Maamme pääkaupungin valtuustossa tulee jatkossa 
vaikuttamaan neljä puolueemme valtuutettua. Nuo-
rin heistä on kansanedustaja Pentti Oinosen avustaja 
Antti Valpas (30). Myös Perussuomalaisten Nuorten 
toiminnanjohtajana tunnettu Valpas sai kaikkiaan 
727 ääntä.

Valpas läpi Helsingissä
Vesa-Matti Saarakkala (24) saavutti Kurikassa historial-
lisen äänimäärän. 447 ääntä on kaikkien aikojen suurin 
äänimäärä mitä Kurikassa on saatu. Seuraavaksi eniten 
ääniä saanut hävisi Saarakkalalle 271 äänen erolla.
Nykyisen Kurikan alueella äänestäneiden äänistä Saa-
rakkala keräsi 7,4%.

Saarakkalan ennätysäänet
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Puolustusvoimien komentaja amiraali Juhani Kaskeala 
arvioi Ylen Lauantaiseurassa, että Venäjän asevoimat 
ovat nousseet Neuvostoliiton hajoamisen alennustilas-
taan samalle tasolle millä ne olivat ennen hajoamista.
Tämä on erittäin merkittävä uutinen, jonka jokaisen pi-
täisi painaa kalloonsa, sillä elämme mielenkiintoisia ai-
koja. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Venäjä kokee itsensä 
uhatuksi eikä sen valituksia oteta vakavasti, Venäjällä 
on nyt kyky vastata sanoistaan sotilaallisesti täysimit-
taisesti, mikäli se niin haluaa.

Kaskeala sanoi ohjelmassa, ettei Venäjä muodosta 
Suomelle minkäänlaista uhkaa. Hän on sekä oikeassa 
että väärässä. Oikeassa hän on siinä mielessä, että Ve-
näjän strategisissa intresseissä ei ole Suomen valloitta-
minen. Sen sijaan väärässä hän on siinä suhteessa, että 
Venäjä on mutkan kautta uhka Suomelle, mutta tämä 
ei johdu Venäjästä vaan meidän omien poliitikkojemme 
ja valtiojohtomme edesottamuksista.

Tarkoitan Nato-intoilua. Suomi on jo 4/5-osalta 
Nato-maa. Olemme mukana rauhankumppanuusoh-

jelmassa, rauhanturvaohjelmassa ja jopa Naton nopean 
toiminnan joukoissa. Jopa armeijamme on saatettu stan-
dardeiltaan, järjestelmiltään ja kalustoltaan täysin yhteen-
sopivaksi Naton kanssa. Ainoa asia, mikä enää erottaa, on 
Naton täysjäsenyys. Venäjän silmissä tällä ei kuitenkaan 
ole enää merkitystä. Moskovan näkökulmasta olemme ol-
leet Nato-maa jo vuosikausia, ja sotilaallisen kriisin yllät-
täessä olemme Baltian tavoin Venäjän ensi-iskun kohteena; 
alueena, jonka varmistaminen ja puhdistaminen Naton läs-
näolosta on kriisin tullen Moskovan ensimmäinen toimi.

Jopa lännen mielestä Suomi on käytännössä Nato-maa. 
Eräs sveitsiläislehti kirjoitti jokin aika sitten, että Suomi on 
käytännössä Nato-maa olematta sitä virallisesti. Ainoas-
taan suomalaiset itse haluavat uskoa vielä olevansa liittou-
tumattomia, ja suomalaiset poliitikot varovat kieli keskellä 
suuta sanomasta asian todellista laitaa ääneen. Suomalaiset 
kun ovat Nato-vastaisia, ja kukaan ei halua menettää ääniä 
tulevissa vaaleissa.

Sotilaallisesti tilanne on siis se, että Suomi on uhattuna, 
ja se on Suomen valtiojohdon ja poliitikkojen omaa syytä. 

Jos ja kun kriisi iskee, Venäjä joutuu pakosta neutraloi-
maan asevoimamme, miehittämään tärkeimmät kaupun-
kimme, ja miehittämään koko Lapin pidemmäksi aikaa 
läpikulkualueeksi turvatakseen pääsyn ja huoltoreitit 
Norjan  rannikolle. Tällöin minä en ole syyttämässä 
tilanteesta ensisijassa Venäjää (enkä Natoa, sillä sehän 
vain otti tilaisuudesta vaarin kun Suomi hinkui mukaan), 
vaan nykyistä vallassa olevaa hallitusta ja omia poliitik-
koja, jotka ovat maamme tilanteesta vastuussa.

Meitä suomalaisia on varoitettu ja valtiojohtoamme 
on useaan kertaan varoitettu nykyisen erittäin epävii-
saan sotilaallisen liittopolitiikan jatkamisesta. Valtio-
johtomme pitäisi kuunnella asiassa enemmän Nato-vas-
taista kansaa kuin läntisiä lobbareita.

Lähde: http://www.uusisuomi.fi /ulkomaat/24673-kas-
keala-venajan-asevoimat-nyt-neuvostoliiton-tasolla

Veli-Pekka Kortelainen
puheenjohtaja
Oulun Seudun Perussuomalaiset ry.

Suomen  Nato-politiikka on typerää ja lyhytnäköistä

Venäjän asevoimat nyt jo Neuvostoliiton tasolla?

Suojelupoliisi on operatii-
vinen turvallisuusviranomai-
nen, joka toimii osana polii-
siorganisaatiota. Suojelupo-
liisin tehtävänä on torjua ja 
tutkia sellaisia hankkeita ja 
rikoksia, jotka voivat vaa-
rantaa yhteiskuntajärjestystä 
tai valtion ulkoista tai sisäis-
tä turvallisuutta. Supo pyrkii 
myös toimimaan ennaltaeh-
käisevästi edellä mainittujen 
asioiden osalta.

- Suojelupoliisilla on 
kolme ydintoiminta-aluetta: 
terrorismin torjunta, vasta-
vakoilu sekä sisäinen turval-
lisuus, joka pitää sisällään 
muun muassa ääriliikeilmi-
öiden seurantaa. Suomi on 
tällä hetkellä hyvin turvalli-
nen ja vakaa maa, eikä suu-
ria uhkia ole näköpiirissä. 
Mitä tulee maan sisäisiin 
ääriliikkeisiin, niin hyvin 
rauhalliselta näyttää myös 
siltä osin, kertoo Suojelu-
poliisin viestintäpäällikkö 
Liinu Lehto-Seljavaara.

Näinä aikoina on ollut 
paljon pinnalla keskuste-
lu siitä, onko Venäjä uhka 
Suomen turvallisuudelle. 
Suojelupoliisi ei halua ottaa 
kantaa tähän asiaan, koska 
se ei varsinaisesti liity Supon 
toimialaan.

- Kysymys on aika laaja, 
mutta valtionahan meillä 
on Venäjän kanssa hyvät ja 
toimivat suhteet. Tämä on 
kuitenkin laajempi ulkopo-
liittinen kysymys, eikä Su-
po tee arvioita yksittäisten 
valtioiden muodostamista 
turvallisuusuhista.

Yleisesti on paljon kes-
kusteltu myös esimerkiksi 

ilmastonmuutoksen, poliit-
tisen kriisin tai suurkatastro-
fi n aiheuttamasta hallitse-
mattomasta pakolaistulvasta 
Suomeen. Tämäkään aihe ei 
suoranaisesti kuulu Suojelu-
poliisin toimenkuvaan.

- Meidän tehtävämme on 
torjua sellaisia hankkeita, 
jotka vaarantavat Suomen 

valtiollista turvallisuutta. 
En usko, että pakolaisten 
tuleminen vaikuttaisi sillä 
tavalla.

Valiojoukko

Suojelupoliisissa toimii tällä 
hetkellä yhteensä 221 henki-
löä, joista poliiseja on 116. 

Poliisien lisäksi Supossa on 
vielä ns. ”muita”, lähinnä 
toimihenkilöstöä, tutkijoita 
ja suunnittelijoita. He ovat 
akateemisesti koulutettuja 
omien alojensa erityisasian-
tuntijoita.

- Karkeasti ottaen puolet 
henkilökunnasta on poliise-
ja, puolet meitä muita. Su-

polaiset ovat valiojoukkoa, 
oman alansa erityisosaajia, 
koska Suojelupoliisin toi-
mialue on hyvin spesifi  ja 
vaatii erityisosaamista.

Suojelupoliisi rekrytoi 
väkensä pääsääntöisesti kol-
mea tietä. Poliiseja haetaan 
sisäisesti, jos virka tulee 
avoimeksi. Suojelupoliisille 

tulee myös paljon avoimia 
hakemuksia, ja usein he il-
moittavat itsekin avoimista 
viroista.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Suojelupoliisin arkisto

Suomen kilpi terrorismia, vakoilua ja ääriliikkeitä vastaan

Suojelupoliisi torjuu valtion yhteiskuntajärjestystä sekä sisäistä ja ulkoista turvallisuutta vaarantavia hankkeita. Tällä hetkellä ei 
suuria uhkia ole näköpiirissä.

Suojelupoliisi



Suomalainen 9No: 14 • Marraskuu 2008

Nuorisojärjestömme 
tavoite oli saada nuoria 
ehdokkaiksi siten, että 15% 
kaikista puolueemme eh-
dokkaista olisi nuoria (18-
35-vuotiaita). Tavoite saa-
vutettiin kirkkaasti ja ylitet-
tiin lopulta 6 prosenttiyksi-
köllä. Puolueemme kaikista 
1840:sta ehdokkaasta 386 
eli 21% oli iältään 18-35 
–vuotiaita. Heistä miehiä 
oli 277 (72%) ja naisia 109 
(28%). 

Valituista 442 kunnan-
valtuutetustamme yhteensä 
67 eli 15% on 18-35-vuo-
tiaita. Miehiä heistä on 53 
ja naisia 14. Nuoret löivät 
itsensä lävitse mm. Oulus-
sa (2 nuorta valtuustoon + 
1 varalla), Espoossa (1+2), 
Turussa (1+1) ja Jyväsky-
lässä (1+1). Varsinainen 
nuorisorynnistys tapahtui 
Vantaalla: 3+2. Tässä vain 
muutamia esimerkkejä uu-
sista menestyskunnista.

Nuorisojärjestö antoi 
jokaiselle nuorelle mahdol-

lisuuden mainostaa itseään 
ilmaiseksi nuorisojärjestön 
kotisivujen yhteyteen teh-
dyillä kunnallisvaalit-eri-
koissivustolla. Tilaisuuteen 
tarttui reilut 50 ehdokasta. 
Sattumaa tai ei, peräti 35% 
heistä pääsi joko valtuus-
toon tai varalle. Kyseisiä 
erikoissivujamme kävi kat-
somassa yli 3100 kiinnostu-
nutta kansalaista.

Kenttätyötä ja vieraita 
kaukaa

Nuorisojärjestömme osallis-
tui muutamiin tapahtumiin 
kunnallisvaalien aikana, 
joista merkittävin lienee 
lokakuiset Studia08-messut 
Helsingin messukeskukses-
sa. Kojullamme kävi kahden 
messupäivän aikana satoja 
ja taas satoja nuoria ym-
päri Suomen kyselemässä 
ja keräämässä itselleen Pe-
russuomalaisuus-tietoutta 
mm. infokassien muodossa. 
Lehdet, karkit ja esitteet te-

Nuoret kunnallisvaaleissa ja kenttätyössä

Ehdokashankintaa ja tuloksia

Simo Grönroos Kirkkonummelta esittelemässä Nuorten 
toimintaa ja puolueen ehdokkaita.

kivätkin hyvin kauppansa, 
jopa niin hyvin, että ne lop-
puivat kesken.

Suomen kunnallisvaaleja 
oli seuraamassa Demon kut-
sumana delegaatio Nepalin 
nuorisojärjestöistä poliitti-
sen kentän laidasta laitaan 
(kts. Tommi Otamon ker-
tomus matkasta Nepaliin, 
PerusSuomalainen 7/2008). 
Valitettavasti emme pysty-
neet järjestämään vaalien 
alla heille erillistä esittely-
tilaisuutta Perussuomalai-
sista kuten he olivat toivo-
neet, mutta vaalien jälkeen 
järjestetyssä läksiäisjuhlassa 
Nuorten toiminnanjohta-
ja esitteli puoluettamme ja 
kunnallisvaalien tuloksia. 

Erityisesti voittomme 
salaisuus kiinnosti delegaa-
tion jäseniä ja mitäpä muu-
ta siihen voi sanoa kuin, 
että maaseudulla Keskusta 
on kyntänyt itsensä suohon 
Paras-hankkeillaan ja EU-
hömpötyksillään ja kau-
pungeissa vasemmistoliitto 

ja demarit ovat puolestaan 
suututtaneet kansalaiset 
mm. terveyspalveluiden leik-
kauksilla. Kovaa oli myös 
kiukku ja ahdistus paikalla 
olleiden hävinneiden suo-
malaisten puolueiden edus-
tajien keskuudessa kun tuli 
puhe Perussuomalaisista.

Lopuksi haluan kiittää 
nuorisojärjestömme puoles-
ta kaikkia nuoria, niin eh-
dokkaita kuin kenttätyötä 
tehneitä. Ilman teidän apu-
anne tämä yhteinen projek-
timme ei olisi onnistunut 
kuten se onnistui. Lisäksi 
onnittelut kaikille valituille 
ja varalle päässeille ikään 
katsomatta. Pidetään päät 
kylmänä ja puheet asialin-
jalla.

Antti Valpas
Toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry

Perussuomalaiset Nuoret 
ovat erittäin huolissaan EU:
n nykyisestä linjasta sanan-
vapauden rajoittamiseksi. 
Pyrkimykset internetin la-
kisääteiseen valvontaan ja 
julkaisutoiminnan rajoitta-
miseen ovat selkeät. Yhte-
nä esimerkkinä harkitaan 
blogien ennakkosensuuria. 
Tällaiset rajoitukset eivät 
ole oikea tie, koska hyök-
käys sananvapautta vastaan 
on myös hyökkäys demo-
kratiaa vastaan.

Ylen 28.10.2008 julkai-
seman uutisen mukaan pe-
russuomalaisten rynnistys 
valtuustoihin on yksi syy 
oikeusministeriön järjestä-
mään kunnanvaltuustojen 
puheenjohtajille suunnat-
tuun koulutukseen. Uutises-
sa viitataan myös siihen, et-
tä koulutuksen tarkoitus on 
ehkäistä mahdolliset vihaa 
lietsovat puheet. Perussuo-
malaiset eivät aio pitää vi-
haa lietsovia puheita, vaan 
keskustella asiapohjalta.

Perussuomalaisten 
Nuorten mukaan Yle saat-
taa syyllistyä tällä uutisel-

la rikoslain 11. luvun 10. 
pykälässä kuvailtuun toi-
mintaan. Rikoslain tässä 
kohdassa todetaan: “Joka 
yleisön keskuuteen levittää 
lausuntoja tai muita tie-
donantoja, joissa uhataan, 
panetellaan tai solvataan 
jotakin kansallista, etnistä, 
rodullista tai uskonnollista 

ryhmää taikka niihin rin-
nastettavaa muuta kansan-
ryhmää, on tuomittava ‘kii-
hottamisesta kansanryhmää 
vastaan’ sakkoon tai van-
keuteen enintään kahdeksi 
vuodeksi.”

Perussuomalaiset ovat 
rinnastettavissa laissa esi-
tettyyn muuhun kansanryh-

mään. Ylen uutistoimitus 
haluaa selkeästi määritellä 
yhden syyn oikeusministeri-
ön järjestämälle koulutuk-
selle. Yksilöimällä perus-
suomalaiset mahdollisten 
vihaa lietsovien puheiden 
pitäjiksi, saattaa Yle syyl-
listyä perussuomalaisten 
panetteluun. Mielestämme 

julkisrahoitteinen Yleisra-
dio tekee tässä karkean vir-
heen, koska mitään viitteitä 
uutisen mukaisista valtuus-
topuheenvuoroista ei ole 
olemassa.

Oikeusministeri 
sananvapautta 
vastaan
Eduskunnan kyselytunnilla 
23.10.2008 kansanedustaja 
Pertti Virtanen kysyi pää-
ministeri Matti Vanhaselta 
tulkintaa maahanmuutto-
lain arvostelusta. Vastauk-
sessaan pääministeri kertoo 
kuunnelleensa huolellisesti 
Timo Soinin ja perussuoma-
laisten periaatteet asiaan, ja 
toteaa, että “ne ovat peri-
aatteita, joita kaikki suo-
malaiset eduskuntapuolueet 
ovat noudattaneet ja voivat 
varmasti ne allekirjoittaa.”

Kyseenalaistamme oi-
keusministeri Braxin ase-
man johtuen edellämaini-
tuista viimeaikaisista toi-
mista perustuslaissamme 
määriteltyä sananvapautta 
vastaan. Toisena esimerk-
kinä on oikeusministerin 

ajama sähköisen äänestyk-
sen kokeilu, jota Brax ajoi 
huolimatta tekniikkaan si-
sältyvistä riskeistä. Oikeus-
ministerin toimien johdosta 
kunnallisvaaleissa tapahtui 
vakavia äänten hukkumi-
sia. Vielä syyskuun alussa 
antamassaan tiedotteessa 
Brax kiistää sähköisen ää-
nestyksen uhat, ja toteaa 
että “ääniä ei voi kadota 
huomaamatta.”

Koska puolueemme peri-
aatteet ovat saaneet päämi-
nisterin hyväksynnän eikä 
vihaa lietsovia puheita ole 
puolueemme valtuutetuilta 
tulossa, haluammekin ky-
syä pääministeri Vanhaselta, 
mihin toimiin hallitus aikoo 
ryhtyä, jotta julkisrahoit-
teinen yleisradioyhtiömme 
ei jatkossa syyllistyisi mah-
dolliseen kansanryhmää 
vastaan kohdistuvaan kiiho-
tukseen, eikä oikeusministe-
riö rajoittaisi perustuslaissa 
määriteltyä sananvapautta?

Ville Vähämäki 
varapuheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry.

Kannatamme sananvapautta

NUORET
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Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä pitää 
positiivisena sitä, että halli-
tusohjelman mukaisesti on 
nyt tuotu eduskunnan käsit-
telyyn selonteko ilmasto- ja 
energiastrategiasta.

Edellisen vuonna 2005 
eduskunnalle annetun se-
lonteon jälkeen ovat esimer-
kiksi kansainväliset ja EU:n 
ilmasto- ja energiapoliittiset 
tavoitteet ja velvoitteet siinä 
määrin muuttuneet, että ai-
hepiiriä on jälleen syytä kä-
sitellä tässäkin salissa; kui-
tenkin asettamalla arkijärki 
EU-byrokratian edelle.

Kun ilmasto- ja ener-
giapolitiikkaa ajatellaan 
globaalilla tasolla, Suomen 
merkitys päästöjen tuottaja-
na ja energian käyttäjänä on 
varsin vähäinen. Suomella 
voi kuitenkin olla kansain-
välisellä kentällä tärkeä 
rooli ympäristöystävällisen 
teknologian kehittäjänä ja 
esimerkillisenä ympäristö-
tekojen toteuttajana.

Kaikki mukaan

Suomi voi myös omal-
ta osaltaan olla mukana 
edistämässä kansainvälistä 
työtä ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi. Meidän tu-
lee olla aktiivisesti kannus-
tamassa mahdollisimman 
monia valtioita liittymään 
yhteisiin ilmastotalkoisiin.

Erityisesti kehitysmaat, 
joiden päästöt ovat jatku-
vasti nopeassa kasvussa, 
tulisi saada mukaan puh-
taamman tulevaisuuden 
rakentamiseen. On myös 
ehdottoman tärkeää, että 
joukkoon liittyvät esimer-
kiksi Yhdysvallat, Kiina, 
Intia, Brasilia ja Venäjä.

Uusiutuva energia

Hallituksen tavoitteet vä-
hentää kasvihuonekaasu-
päästöjä, säästää energiaa 
ja saavuttaa omavaraisuus 
sähköntuotannossa ovat 
Perussuomalaisten mielestä 
kannatettavia. Jos näihin 
tavoitteisiin kuitenkin pyri-
tään vain ydinvoimakapasi-
teetin lisäämisellä, vaarana 
on, että resursseja ei ohjata 
riittävästi uusiutuvien ener-
gialähteiden kehittämiseen.

Mielestämme uusiutuvi-
en energiamuotojen osuutta 
on kasvatettava huomatta-
vasti nykyisestä. Varsinkin 
tutkimustoimintaan tulee 
keskittyä, jotta tavoitteet 
uusiutuvan energian osuu-
desta saadaan toteutettua. 
Uusiutuvan energian tuo-
tannon kehittämisessä on 
myös tärkeää, että se to-

teutetaan riittävässä valtion 
ohjauksessa.

Metsähake käyttöön

Kuten selonteossakin tode-
taan, riippuu uusiutuvan 
energian osuus Suomen 
energiankulutuksesta olen-
naisesti mahdollisuudesta 
hyödyntää metsäteollisuu-
den prosessien sivutuotteita 
energiantuotannossa. Lisäksi 
runsaista metsistämme voi-
daan uusiutuvana energiana 
hyödyntää metsähaketta.

Eduskunta on vuonna 
2002 ydinvoimalapäätök-
sen yhteydessä edellyttänyt 
toimia energiapuun käytön 
tehostamiseksi. Valitetta-
vasti toimet ovat jääneet 
suurelta osin toteuttamatta, 
ja nyt selonteossa hakkeen 
käytön lisäämistä ener-
giantuotannossa jälleen 
lupaillaan. Jokohan nyt 
Keskustan lupaukset to-
teutuvat? Perussuomalaiset 
edellyttävät, että metsähake 
saadaan vihdoin paremmin 
hyödynnettyä.

Turve on resurssi

Myös tuulivoimaa tarvitaan 
lisää, ja vesivoiman käyttöä 
on tehostettava. Lisäksi bio-
massa- ja biokaasuenergiaa 
tulee hyödyntää nykyistä 
enemmän. Erilaisten pien-
voimaloiden toimintaa tu-
lisi valtion toimesta tukea. 

Myös turvetta tulee pitää 
yhtenä energian tuotannos-
sa hyödynnettävänä mah-
dollisuutena, ja onkin hyvä, 
ettei hallituksen strategiassa 
sen käyttöä täysin tyrmätä. 
Turve on resurssi, ei rikos.

Alueellinen energiata-
lous on tulevaisuudessa 
avainasemassa ja sen on 
oltava jatkuvan panostuk-
sen kohteena. Lähes kaiken 
jätemateriaalin kierrätys ja 
hyödyntäminen energiana 
on mahdollista, jos vain 
tahtoa löytyy.

Asuntojen 
energiatehokkuus

Suomen kaltaisessa maas-
sa asuntojen energiatehok-
kuus on tärkeässä roolissa 
silloin, kun pyritään puh-
taaseen ja kestävään kulu-
tukseen. Uudisrakentami-
sessa valtion tulee ohjata 
rakentamista energia- ja 
ilmastostrategian näkökul-
masta, ja kansalaisia tulee 
kannustaa vapaaehtoisin 
toimin olemassa olevan 
rakennuskannan energia-
tehokkuuden parantami-
seen.

Erityisesti kaupunkien 
lähiöissä sijaitsevien ker-
rostalojen korjausrakenta-
misella voitaisiin säästää 
lämmitysenergiaa. Korjaus-
rakentamiselle olisikin juu-
ri nyt otollinen hetki myös 
työllistämisen kannalta.

Toimiva joukkoliikenne

Tarve tiiviiseen kaupunkira-
kentamiseen on ollut viime 
aikoina usein esillä julkises-
sa keskustelussa. Järkevä yh-
dyskuntasuunnittelu onkin 
kaupunkimaisessa ympäris-
tössä tärkeää, jotta voidaan 
esimerkiksi toteuttaa toimi-
vat julkisen liikenteen yhte-
ydet kotien, työpaikkojen ja 
palveluiden välillä.

Toimiva joukkoliikenne 
on kaupunkiympäristön hy-
vinvoinnin kulmakivi, ja sen 
kehittämiseen ja lisäämiseen 
on suunnattava riittävästi 
resursseja. On tärkeää, että 
ihmisille tarjotaan aidosti 
houkuttelevia vaihtoehtoja 
yksityisautoilulle.

Ei ruuhkamaksuille

Ruuhkamaksut ovat nyky-
malleilla vain silkkaa rahas-
tusta, emmekä niitä hyväk-
sy. Perussuomalaiset halu-
avat myös muistuttaa, että 
Suomi on harvaan asuttu 
maa, jossa kaikki eivät voi 
kulkea raiteilla tai ratkaise-
vasti vähentää yksityisau-
toiluaan. Nämä realiteetit 
täytyy muistaa liikenteen 
energiatehokkuus- ja pääs-
töjen vähentämistavoitteita 
suunniteltaessa.

Syrjäseutujen joukko-
liikenteen toimintaedel-
lytykset tulee turvata ja 
vähäpäästöisten teknologi-

oiden ja biopolttoaineiden 
käyttöönottoa on tuettava. 
Esimerkiksi jätevesiuudistus 
tulee jo rasittamaan talou-
dellisesti ennestäänkin tiu-
koilla olevia syrjäseutujen 
asukkaita, eikä heille pidä 
asettaa kohtuuttomia lisä-
velvoitteita ympäristönsuo-
jelun nimissä.

Arjen valinnat

Yksilötasolla pienetkin 
arjen valinnat ovat mer-
kityksellisiä. Ilmaston ja 
ympäristön hyvinvointia 
voi edistää mm. suosimalla 
julkista liikennettä ja kimp-
pakyytejä, lajittelemalla jät-
teet, kierrättämällä, kom-
postoimalla ja välttämällä 
turhaa kulutusta.

Ympäristön kannalta 
hyvät valinnat tulee tehdä 
ihmisille riittävän helpoiksi; 
esimerkiksi lasia ja metallia 
kyllä viedään keräykseen, 
kunhan vain keräysastiat 
löytyvät tarpeeksi läheltä 
jokaista kotia.

Myös yleisellä asenneil-
mapiirillä on suuri merkitys 
ihmisten valintoihin. On 
tärkeää, että kestävän kehi-
tyksen mukaiseen elämään 
kannustetaan ja opetetaan jo 
päiväkodeissa ja kouluissa. 
Myös yrityksiä on kannus-
tettava toimimaan ympäris-
töystävällisesti. Tuotteita ja 
palveluita tulisi kehittää vä-
hemmän jätteitä tuottaviksi.

Vastuu kuuluu 
jokaiselle
Perussuomalaiset ovat huo-
lissaan ilmastonmuutoksen 
mukanaan tuomista ongel-
mista, kuten lisääntyneistä 
luonnonkatastrofeista ja 
kehitysmaita uhkaavasta 
vesipulasta. Muutos näkyy 
myös lähempänä meitä esi-
merkiksi Itämeren alueen 
ilmaston lämpenemisenä.

Hallituksella on nyt 
edessään vaativa tehtävä 
ohjata lainsäädännön se-
kä muiden keinojen avul-
la energian säästämistä ja 
haitallisten päästöjen vä-
hentämistä. Olennaisinta 
näiden tavoitteiden saavut-
tamiseksi on uusiutuvien 
energiamuotojen kuten au-
rinko-, tuuli- ja vesivoiman 
käyttöönoton tukeminen. 
Unohtaa ei sovi myöskään 
metsähakkeen, uusien läm-
mitysmuotojen sekä bio-
energian ja -polttoaineiden 
tarjoamia mahdollisuuksia.

Vastuu ilmastonmuu-
toksen hillitsemisestä kuu-
luu jokaiselle meistä. Meillä 
ei ole varaa olla toimimat-
ta, mutta yksittäistä kansa-
laista ei saa asettaa kaiken 
maksumieheksi.

Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoro

Kansanedustaja
Pirkko Ruohonen-Lerner

Kotimaisen energian puolesta
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Kaustisen jättikan-
natus, 34 prosenttia, ei 
tullut yllätyksenä tässä 
pienessä pitäjässä, jossa 
Perussuomalaiset ja SMP 
ovat aina olleet vahvoilla. 
Suurimman äänimäärän 
(52 ääntä) kerännyt Toivo 
Mäkelä kertoo, että Kaus-
tisella on jo pitkään nou-
datettu sellaista periaatetta 
ehdokashankinnassa, että 
jos ei saada täyttä listaa, 
on turha lähteä vaaleihin 
ollenkaan.

- Ennen vaaleja suun-
nittelimme, että otamme 
kolme lisää valtuustoon ja 
näin myös tapahtui. Kyllä-
hän valtakunnallisella nos-
teellakin osuutta asiaan oli, 
mutta se ei meillä koskaan 
ole vaikuttanut niin paljon 
kuin muualla.

Perussuomalaisten me-
nestyksen salaisuus Kausti-
sella on pitkäjänteinen työ. 
Seitsemän puolueemme val-
tuutettua on istunut Kaus-

tisen kunnanvaltuustossa jo 
SMP:n ajoista saakka. Tällä 
kertaa saatiin myös uusia 
hyviä ehdokkaita. Vanhois-
ta valtuutetuista yksi jäi 
pois, joten Kaustisen val-
tuustossa on nyt neljä uutta 
valtuutettua.

- Täällä asumme ihmis-
ten keskuudessa ja pienes-
sä pitäjässä kaikki tuntevat 
toisensa, eikä esimerkiksi 
SMP:n nimenmuutos vai-
kuttanut kannatukseen 
mitenkään. Kun on luotta-
mukselliset suhteet kunta-
laisiin ja yritetään ajaa re-
hellisesti ihmisten asioita, 
se vaikuttaa.

Kylän koira

Toivo Mäkelä ei halua ot-
taa yksin kiitosta Perus-
suomalaisten menestykses-
tä Kaustisella, sillä kaikki 
ehdokkaat saivat ääniä 
paljon eikä esimerkiksi toi-
seksi tullut Jussi Lång jää-

nyt hänestä paljon jälkeen 
49:llä äänellään. Myös 
Toivo Mäkelän omassa 
vaalityössä kiitos kuuluu 
pitkälti hyville kavereille, 
jotka ovat aina auttaneet 
häntä eteenpäin.

- Varsinkin Heimo Hau-
talan kanssa olemme aina 
taistelleet rinta rinnan. Näi-
den neljän vuoden jälkeen 
on hyvä lopettaa, kun saim-
me uutta, nuorta porukkaa 
jatkamaan.

Toivo Mäkelällä on 
myös se etu, että hän piti yli 
kaksikymmentä vuotta tili-
toimistoa, jota kautta hän 
sai värvättyä paljon yrittä-
jäasiakkaita ehdokkaiksi.

Mäkelä on taistellut 
SMP:n ja Perussuomalais-
ten riveissä jo 36 vuotta, 
siitä lähtien kun lähti eh-
dokkaaksi vuoden –72 vaa-
leihin ja tuli valituksi SMP:
n ryhmään.

- Kun on välillä hau-
kuttu, on siinä kasvanut 

luonne ja sisu. Minulta 
on vuosien varrella monta 
kertaa kysytty, miksi olen 
vennamolainen, ja siihen 
voi vastata vain yhdellä ta-
valla: koska en kehtaa olla 
mitään muuta kuin venna-
molainen.

- Siitä on hyvä mieli, 
etteivät ihmiset ole kos-
kaan tulleet minua henki-
lökohtaisesti haukkumaan. 
Moni on kyllä tullut kiittä-
mään, että kyllä sinä Topi 
taas hyvin sanoit. Vaimo 
sanoo aina, että olen ky-
län koira: minun kauttani 
ihmiset haukkuvat ja valit-
tavat tehdyistä päätöksistä. 
Ja aina olen terveiset peril-
le vienyt.

Teksti: Mika Männistö

Menestyksen salaisuutena pitkäjänteinen työ

Pitkään valtuustossa istunut Toivo Mäkelä aloittaa nyt 
viimeisen valtuustokautensa, jonka jälkeen hän haluaa 
antaa tilaa nuoremmille. Mäkelä haluaa kiittää kaikkia 
äänestäjiään ja lupaa tehdä parhaansa heidän asioidensa 
hoitamiseksi.

Perussuomalaisten 
kunnallisvaalitulos oli 
historiallinen. Puolue ete-
ni ryminällä joka puolella 
Suomea, niin kaupungeissa 
kuin maaseudulla. Ehdo-
kasasettelu oli erityisen on-
nistunut nuorten osalta, sillä 
esimerkiksi Perussuomalais-
ten Nuorten hallituksesta 
varajäsenet mukaan lukien 
meni läpi yhdeksän, pääosa 
suurissa kaupungeissa.

Puolueen tulevaisuus on 
nyt vakaalla pohjalla ja mo-
net nuoret lahjakkuutemme 
pääsevät toimimaan lauta-
kunnissa ja jopa suoraan 
valtuustoissa. Paikat kau-

punkien ja kuntien hallituk-
sissakaan eivät jää nollille.

Ahkeruutta - ei 
ryhmäkuria

Toimintaamme ja oloamme 
helpottaa myös se, että yhä 
harvempi perussuomalainen 
valtuutettu joutuu toimi-
maan ryhmässään yksin. Ei 
tarvitse orjailla toisia puolu-
eita, kunhan ymmärretään 
pitää omien valtuustoryh-
mien sisäinen henki hyvänä 
eikä kukaan tartu vanhojen 
puolueiden syötteihin, jotka 
on tarkoitettu nyt yhä use-
ammin omien ryhmiemme 
hajottamiseksi. Ryhmäku-
ria ei tarvita, mutta valtuus-
toryhmien on valvottava ja 
tuettava kokousten avulla, 
että kaikki toimivat luotta-
muspaikallaan ahkerasti.

Rohkeutta - ei orjailua

Niiden, jotka toimivat yhden 
henkilön valtuustoryhmis-
sä, ei kannata olla turhaan 
huolissaan, sillä ainakin itse 

voin omasta kokemuksesta-
ni sanoa, että toimiminen 
valtuustossa yksin ei toki 
estä vaikuttamista, vaan 
luo usein hyvin ainutlaatui-
sia tilanteita. Se pakottaa 
keksimään ja kokeilemaan 
normaalia enemmän erilai-
sia toimintamalleja. 

Orjailua ja kulkemista 
läpi valtuustokauden sieltä, 
missä aita on matalin, en 
suosittele siis kenellekään, en 
edes heille, joille oma paikka 
on tullut täydellisenä yllätyk-
senä. Työ tekijänsä nimittäin 
opettaa, ja koska uskon, että 
kansa äänestää aina oikein, 
on jokaisen velvollisuus heik-
koinakin hetkinä muistaa: 
olemme velvollisia olemaan 
rohkeita. Yksinäinen perus-
suomalainen ei pärjää ilman 
että kehittyy rohkeaksi.

Nostimme 
äänestysintoa - 
toimme politiikan 
takaisin

Rohkeutta tarvitaan entistä 
enemmän kaikilta perus-

suomalaisilta, sillä viime 
kunnallisvaaleissa meitä ei 
otettu puolueena vakavasti 
ja Perussuomalaisten val-
tuutetut nähtiin lähes kaik-
kialla vain oudokkeina, jot-
ka olivat eräänlaisina luon-
nonoikkuina ponnahtaneet 
mustan aukon tyhjyydestä 
valtuustoihin vain kadotak-
seen sieltä valtuustokauden 
loppuessa takaisin tyh-
jyyteen. Vaan toisin kävi. 
Vanhoille puolueille tulikin 
kunnallisvaaleissa 2008 
noutaja, ja politiikka on 
nyt palautettu politiikkaan. 
Siitä kertoo ennen kaikkea 
äänestysaktiivisuuden nou-
su, joka on mielestäni aika 
pitkälle Perussuomalaisten 
ansiota.

Vastaamme 
huutoomme - teemme 
tulevaisuuden 
historiaa
Kansa on äänestänyt Perus-
suomalaisia monista eri syis-
tä. Halutaan vaihtoehtoja 
puoluekenttään. Halutaan 
vaihtoehtoja päätöksente-

koon. Halutaan kannattaa 
perussuomalaista aatetta 
ja meidän vaihtoehtojam-
me. Halutaan soineja omiin 
kuntiin. Halutaan yrittää 
palauttaa vanhat puolueet 
juurilleen. Halutaan nä-
päyttää vanhoja puolueita. 
Halutaan ääntä kuuluviin. 
Halutaan luoda jotakin uut-
ta ja omaa ym. ym. 

Lopulta me itse päätäm-
me, mitkä näistä tuhansista 
syistä nousevat tärkeimmik-
si. Itse näkisin mieluusti, et-
tä olemassaolomme olisi so-
pivassa suhteessa protestiin 
perustuvana painekanavana 
toimimista ja sopivassa suh-
teessa aatetta. Meillä pitää 
olla PerusS-pohja, mutta 
emme saa pelätä ja siten 
joutua keinotekoisesti ta-
voittelemaan olemassaolol-
lemme oikeutusta. Parhai-
ten teemme, kun toimimme 
ahkerasti ja keräämme lisää 
kokemuksia aatteemme ra-
kennusaineeksi. 

Puolueemme perusaate 
- kivijalka - elää niissä toi-
mijoissa, jotka ovat olleet 

Perussuomalaiset varmistivat
kunnallisvaaleissa tulevaisuutensa

mukana remmissä pitkään. 
Kun siihen lisätään uusien 
ihmisten kokemukset ja eri-
tyisesti nuorten perussuo-
malaisten kyky aistia ajan 
henkeä, meiltä löytyy kyllä 
”arkkitehteja” esittelemään 
puolueväelle piirustuksia 
yhteisestä kodista, joka on 
ihmiselle hyvä ajasta ja pai-
kasta riippumatta ja jonka 
rakentamiseen ei tarvita kon-
sultteja tai vierastyövoimaa.

Meillä on takanamme ja 
edessämme yhteistä histori-
aa. Teemme nyt tulevaisuu-
den historiaa ja meistä tulee 
osa sitä. Teoillamme on en-
tistä enemmän merkitystä, 
koska tulemme olemaan 
osa yhä useamman suoma-
laisen historiaa. Hoidetaan 
meille annetut tehtävät hy-
vin ja ansaitaan paikkamme 
ajassamme tavalla, jonka 
tulevat sukupolvet pystyvät 
ymmärtämään.

Vesa-Matti Saarakkala
puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry.
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Suomalaisilla pitäisi 
olla oma suomalainen sel-
käranka, peräänkuuluttaa 
Rintamanaisten Liitto ry:
n puheenjohtaja Kaarina 
Peltola. Kun paras osaa-
misemme ja työvoimamme 
viedään ulkomaille ja täällä 
ollaan työttömiä, ei Suomen 
tulevaisuus hyvältä näytä.

- Eteenpäin mennään 
niin kovaa, ettei perässä 
tahdo pysyä. On vain muu-
tama ryhmä, joka hyötyy 
sellaisesta. Kukaan ei tule 
toimittamaan meille sel-
laista, mitä emme itse osaa 
tehdä.

Esimerkiksi EU näyttää 
sodan kokeneen sukupol-
ven silmissä todella huonol-
ta kaupalta Suomen kannal-
ta. Suomi ei saanut mistään 
muualta apua sota-aika-
nakaan, eikä mahdollisen 
kriisin sattuessa saisi sitä 
nytkään, uskoo Peltola.

- Mitä enemmän sinne 
maksetaan, sitä enemmän 
sieltä tulee Suomeen laiskaa 
porukkaa kerjäämään ka-
duille. Ihmisiä, jotka eivät 
ikinä ole tehneet mitään. 
Tämä on nähtävissä. Täl-
lainen on vanhan ihmisen 
yksityinen mielipide.

Naapuri on ja pysyy

- Myös naapuri tuossa kyl-
jessä tulee olemaan siellä 
aina. Koskaan ei tiedä mi-
tä tapahtuu kun siellä valta 
vaihtuu. Aina olisi pyrit-

tävä ottamaan myös tämä 
huomioon, niin ennen kuin 
myös tulevaisuudessa.

Peltola on sitä mieltä, 
että nuoremmat ja vanhem-
mat sukupolvet voisivat 
hyötyä toinen toisistaan, 
jos heidän välillään ei olisi 
niin suurta kuilua. Nuorilla 
on enemmän tietoa ja tai-
toa kuin vanhemmilla, mut-
ta käytännön taidot ovat 
useinkin puutteellisia.

- Olisi kaikille parempi, 
jos voisimme jakaa koke-
muksiamme ja taitojamme 
keskenämme. Rintama-
naisten Liitossa on pidetty 
kokoontumisia, jonne on 
kutsuttu myös nuoria, mut-
ta he tulevat vain silloin kun 
saavat vastineeksi itse jotain 
konkreettista. Tämä on tot-
ta, Peltola harmittelee.

Naiset sen tekivät

Rintamanaisten Liitto ry on 
valtakunnallinen veteraa-
nijärjestö, johon kuuluvat 
ovat kaikki rintamapalve-
lustunnuksen omaavia rin-
tamanaisia, joista suurin 
osa (90 prosenttia) entisiä 
lottia. Liitto on perustettu 
21.9.1980.

- Itse tulin mukaan toi-
mintaan vuonna 1983. 
Toimintaa pyörittävät oma-
toimisesti rintamanaiset it-
se. Palkattua työväkeä on 
kolme henkeä, mutta pää-
sääntöisesti toimimme itse 
hanttimiehinä.

Suomalainen selkära

Kautta historian vilisee 
nimiä, jotka ovat osallis-
tuneet erilaisiin liikkeisiin 
perustajina, kehittäjinä tai 
johtajina hyvässä tai pa-
hassa. Mainitsen hyvässä 
mielessä Suomesta muu-
taman nimen, työväenliik-
keessä vaikkapa Eetu Sa-
linin ja Miina Sillanpään. 
Talonpoikaiston herätteli-
jä ja puolustaja Santeri Al-
kio perusti Maalaisliiton 
omaksi yhteistyöjärjestök-
seen. Molemmista muo-
dostui vahva poliittinen 
voima maahamme. Näi-
den puolueiden johdolla 
rakennettiin tämä maa ja 
luotsattiin se läpi vaikei-
den aikojen.

Kehitys kuitenkin kehit-
tyy, ja sotiemme jälkeisenä 

aikana alkoi pienviljelijä-
valtainen maatalous olla 
kirosana maata hallitseville 
puolueille. Maalaisliitosta-
kin tuli oman perustansa 
syöjä, siirryttiin talonpojan 
tappolinjalle. “Tapa talon-
poika päivässä” oli isku-
lause, talonpojan lehmä oli 
suurin peto, josta makset-
tiin “tapporaha”. Sen ajan 
talonpoikaiston puolusta-
jaksi nousi Veikko Venna-
mo. Jokainen aika hakee 
omat johtajansa.

Kun pienviljelijäpoh-
jainen talonpoikaisto oli 
hävitetty, kapeni myös 
Maalaisliiton poliittinen 
perusta. Nimenmuutoksel-
la Keskustapuolueeksi py-
rittiin asutuskeskuksiin ja 
kaupunkeihin uusien äänes-

täjien toivossa ja osittain se 
onnistuikin, jonkin aikaa.

Kehitys kehittyy

Kuitenkin “kehitys kehit-
tyy”. Näin on käynyt meil-
läkin, entisistä kehityksen 
vetureista on tullut kehityk-
sen jarruja niille kansanosil-
le, joita varten ne aikoinaan 
perustettiin. Työväenliik-
keestä on tullut elitistinen 
rikkaiden ja hyväosaisten 
edunvalvoja. Samoin on 
käynyt Keskustapuolueelle. 
Kuka puolustaisi ”Nyytiä”? 

Taas on uusi tilanne, 
uuden kansanliikkeen aika 
ja tilaus. Tähän tarpeeseen 
vastaa Perussuomalaiset rp. 
Timo Soini ja Raimo Vist-
backa, muutakaan tiimiä 

unohtamatta, ovat pitäneet 
vanhan SMP:n pesän poh-
jaa lämpimänä tulevia aiko-
ja varten. Nut no se aika. 

Mikä on Perussuoma-
laiset rp? Minun mielestäni 
se on humaani ihmisten yh-
teenliittymä, vapaus, veljeys 
ja tasa-arvo -perustalle ra-
kentuva, ihmistä puolustava 
kansanliike. “Älä tee toisel-
le, mitä et haluaisi itsellesi 
tehtävän” tai päinvastoin 
“tee toiselle vain sellaista, 
mitä sallisit itsellesikin teh-
tävän”. Kaikessa on ihminen 
lähtökohtana. Siitä mikä on 
hyväksi ihmiselle, versoo 
kaikki muu toiminta yhteis-
kunnan kehittämisessä.  

Yhteiskunnan tilaa ei mi-
tata keskivertotilastoilla, vaan 
yhteiskunnan heikoin lenkki 

kertoo yhteiskunnan moraa-
lisen tahtotilan. Avoimuus ja 
rehellisyys, kansainvälisyys 
oikeassa mielessä. Jos olen oi-
keassa ajatuksineni, niin olen 
perussuomalainen. 

Suuri tulevaisuus

Perussuomalaiset rp:lla on 
suuri tulevaisuus. Työtä 
riittää ja kannatusta myös. 
Oikealle ja vasemmalle 
jäävät omat joukkueensa 
kannattajineen, niin että 
mielenkiinto säilyy. Toivon 
laajaa avointa keskustelua 
puolueen linjasta, moraa-
lista ja tavoitteista. Tiedän 
kuinka asemiaan menettä-
neet tahot hiovat kynsiään 
ja kieli pitkällä, aistit valp-
paina seuraavat, vahtivat ja 

toivovat, että perussuoma-
laiset valtuutetut ja muihin 
tehtäviin valitut möhlisivät 
saamansa luottamuksen, 
jotta he pääsisivät riekku-
maan, osoittamaan sormel-
la ja valtaamaan menetetyt 
asemansa takaisin.

Jokainen valittu on 
temppelin harjalla, jokaisen 
on jaksettava skarpata aina-
kin seuraavat neljä vuotta. 
Sitten voi harkita jatkaako 
kunnallispolitiikassa. Tätä 
luottamusta ei saa pettää, 
tämä kansa on sen arvoinen. 
Suomen kansalla on todelli-
nen hätä ja ahdistus, muu-
toksen tarve. Se kanavoituu 
perussuomalaisuuteen, ol-
kaamme sen arvoisia.

Reino Heiskanen
Ulvila

Mennyttä ja vähän tulevankin haarukointia

Marke Tuominen jatkaa 
Keski-Suomen piirin 
johdossa

Äänekoskella kokoontunut Perussuomalaisten 
Keski-Suomen piiri valitsi Marke Tuomisen 
(Äänekoski) uudelleen johtamaan piiriä. Myös 
Jorma Uski (Jyväskylä) jatkaa piirisihteerinä. 
Varapuheenjohtajaksi nousi Kauko Tuupainen 
(Jyväskylä).

Suurin muutos tehtiin vahvistamalla piiri-
toimikunta 15-jäseniseksi valitsemalla edustajat 
kaikista kunnallisvaaleihin ehdokkaita asetta-
neista kunnista. Muiksi piiritoimikunnan jäse-
niksi valittiin Pentti Tuomi (rh, Saarijärvi), Lasse 
Nortunen (Hankasalmi), Kai Vaaralahti (Joutsa), 
Minna Mäkinen (Jyväskylä), Petri Liimatainen 
(Jämsä), Tapio Levänen (Jyväskylä/Korpilahti), 
Harri Oksanen (Keuruu), Marko Manninen 
(Laukaa), Hannele Jaatinen (Muurame), Tapa-
ni Kankaanpää (Saarijärvi), Reijo Rokkamäki 
(Uurainen), Teuvo Hakkarainen (Viitasaari), 
Jari Paasonen (Äänekoski) ja Pirkko Veckman 
(Äänekoski).

Varajäseniksi valittiin Timo Aalto (Jyväsky-
lä), Jarmo Ikäheimonen (Jämsä), Voitto Kaipa-
nen (Keuruu), Pekka Nyström (Muurame), Anita 
Kangas (Urainen), Jukka Laitila (Äänekoski) ja 
Suvi Tikander (Äänekoski). Kolme varajäsentä 
jätettiin myöhemmin nimettäviksi.

Valtuutettujensa lukumäärän edellisistä kun-
nallisvaaleista kolminkertaistanut piiri ohjeisti 
piiritoimikuntaa jatkamaan kannatuksen kasvu-
uraa valmistautumalla ajoissa kesäkuun alussa 
pidettäviin EU-vaaleihin. Uusille valtuutetuille ja 
muille luottamushenkilöille toivottiin koulutusta 
tehtäviinsä. Samassa tilaisuudessa järjestäytynyt 
piiritoimikunta aloitti jo tammikuun alussa  pi-
dettävän viikonloppukurssin valmistelut. 

Piirin nettisivujen uudistamistakin toivonut 
kokous sai selvityksen jo käynnistyneen työn ny-
kyisestä tilasta.
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anka kadoksissa
Tällä hetkellä rintama-

naisia on jäljellä enää neli-
sentuhatta, ja poistuma on 
vuosi vuodelta suurempi.

Sotien jälkeisinä vuo-
sikymmeninä rintamalla 
palvelleet naiset joutuivat 
jostain syystä huonoon 
valoon. Heitä parjattiin 
ja mustamaalattiin syyttä 
suotta. Näin ollen liitto syn-
tyi olosuhteiden pakostakin. 
Pohjois-Pohjanmaan Rinta-
manaiset perustettiin vuon-
na 1970 ja pian sen jälkeen 
Helsingin- ja Uudenmaan 
yhdistys. Vuonna 1980 pe-
rustettiin Rintamanaisten 
Liitto koordinoimaan jäsen-
yhdistysten toimintaa ja aja-
maan rintamanaisten etua.

- Perustajajäseniä olivat 
Kerttu Hemmi Pohjanmaal-
ta sekä Laina-Maire Kyösti-
lä ja Maila Mikkola Helsin-
gistä. Liittoon kuuluu tällä 
hetkellä 26 jäsenyhdistystä 
ja viisi kerhoa.

Onneksi ajan myötä 
asenteet muuttuivat, kova 
työ ja edunvalvonta tuot-
ti tulosta ja rintamanaiset 
saivat takaisin sen arvon ja 
kunnian, joka heille kuuluu. 
Rintamapalvelustunnuksen 
saivat kaikki sotatoimi-
alueella töissä olleet naiset 

- lotat, sairaanhoitajat, so-
tilaskotisisaret, apusisaret, 
naislääkärit ja työkomen-
nuksen saaneet.

- Itse olin lottana. Kaik-
ki me teimme sota-aikana 
sotatoimialueella lujasti töi-
tä, myös kuolleet hoidettiin. 
Naiset sen tekivät, toteaa 
sekä talvi- että jatkosodassa 
koko sota-ajan lottana toi-
minut Peltola.

Viimeinen suora

Rintamanaisten Liitto toi-
mii saadakseen järjestettyä 
jäsenilleen kotiapua, retkiä, 
pienimuotoista kuntoutusta, 
avustuksia sairaus- ja lääke-
kuluihin sekä apuvälineitä 
kotona selviytymiseen. Kun 
ikää tulee lisää, myös hoi-
don ja avun tarve kasvaa.

- Siksi me olemme tääl-
lä, että meidät huomioi-
taisiin siinä missä miehet-
kin. Omasta mielestämme 
olemme onnistuneet hyvin. 
Esimerkiksi Helsingin Rin-
tamanaiset ry:ssä pidämme 
kerran kuussa kokoontu-
misia, joihin osallistutaan 
aktiivisesti. Jopa rollaatto-
reilla saavutaan paikalle.

Kokoontumiset pidetään 
Korkeavuorenkadulla seu-
rakunnan tiloissa. Jäsenet 
itse leipovat tilaisuuksiin 
kahvipullat, ketkä suinkin 
leipomaan vielä kykenevät. 
Yhteisten muisteloiden li-
säksi tilaisuuksissa kuullaan 
usein myös esitelmiä rinta-

manaisten sosiaalisista ja 
lääkinnällisistä tarpeista.

- Kun on taustalla sodan 
kaltainen suuri yhteinen 
kokemus, ovat tällaiset ko-
koontumiset tärkeitä. Kun 
olimme puolustamassa yh-
teistä kotimaatamme, meillä 
ei ollut kunnon ruokaa eikä 
vaatteita. Nyt kun olemme 
vanhoja, pitäisi korvauk-
seksi siitä valtion puoles-
taan huolehtia meistä.

Naisten sinnikkyyden, 
muuttuneiden asenteiden 
ja kehittyneen sosiaali-
poliittisen näkemyksen 
myötä on rintamanaisten 
yhdenvertaisuus sotiemme 
miesveteraaneihin nähden 
lakisääteisesti pystytty saa-
vuttamaan. Rintamanaisten 
Liitto toimii myös hyvässä 
yhteistyössä valtionhallin-
non, paikallishallinnon, 
viranomaisten ja muiden 
veteraanijärjestöjen kanssa. 
Silti tekemistä on vielä.

- Ilmainen hautapaikka-
han meillä on, mutta esimer-
kiksi hautauskustannuksia ei 
meille valtio korvaa. Myös 
sosiaaliset avustukset pitäisi 
saada samalle tasolle kuin 
miesveteraaneilla. Valtion 
pitäisi puristaa vielä tämä 
viimeinen suora, kuten me-
kin teimme omasta puoles-
tamme ja pidimme Suomen 
itsenäisenä, Peltola toivoo.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Rintamanaisten
Liitto ry

Rintamanaisten Liitto ry:
n puheenjohtaja Kaarina 
Peltola palveli itse lottana 
sekä talvi- että jatkosodas-
sa koko sodan ajan.

Ministeri Tuija Brax, olisiko Teidän aika 
vetäytyä politiikasta? Olette huolissanne 
perussuomalaisten kunnanvaltuutettujen 
kokouskäyttäytymisestä. Mm. siksi aiotte 
aloittaa kunnanvaltuustojen ja -hallitusten 
puheenjohtajien koulutuksen. Noteeraatte 
valtuustoihin valituksi tulleiden perussuo-
malaisten harkintakyvyn puutteelliseksi ja 
maanlaajuisesti uhkaavaksi vaaratekijäksi, 
jolla haluatte loukata  valtuutettuja sekä 
puolueen mainetta. - Pääministerin isä eme-
ritusprofessori Tatu Vanhanen pohti rotujen 
eroja oppimiskyvyssä.

Ette ole huolissanne valtuutettujen teois-
ta kokoussalin ulkopuolella eikä siitä, mi-
tä linnununtuvapukuihin sonnustautuneet 
cityvihreät tekevät Lapin metsätyömailla 

köyttäessään itsensä velkaisen yrittäjän työ-
koneisiin. Tahallinen haitanteko voi käyn-
nistää jopa konkurssin ja on muutoinkin 
rangaistava teko.

Ministeri Brax, mikä on viestinne tur-
kistarhureille ja -kauppiaille, joiden omai-
suutta Teidät valtaan  nostaneet cityvihreät 
tuhoavat? Mikä on viestinne heille, joiden 
tilat on pantu lainvastaisesti, perusteitta ja 
lähes korvauksitta esim. Natura 2000-suo-
jeluohjelmaan. Entäpä niille, jotka ymmär-
tävät, ettei heidän maillaan ole EU:n kri-
teerit täyttäviä luontotyyppejä, uhanalaisia 
kasveja tai eläimiä, kun heidän omaisuut-
taan pakkolunastetaan saman ohjelman 
toteuttamiseksi. Kuka on opettanut maise-
man ennallistamisessa ”toimivat” lampaat 

sellaisiksi, etteivät ne syö uhanalaisia 
kasveja, joiden perusteella suojelukoh-
de on valittu? - Antaisivatko esimerkit 
aiheen pohtia ministerin pätevyysvaati-
muksia ja etiikkaa. 

Ohjatkaa käytettävissä olevat voi-
mavarat tärkeämpiin kohteisiin eikä 
pyrkimyksiin säilyttää vihreiden kanna-
tus perussuomalaisten yläpuolella! Kii-
hotatte tuontyyppisellä toiminnallanne 
ääriaineksia ja takaatte, että sade tulee 
suoraan perussuomalaisten laariin.   

Alpo Ylitalo
Ps:n Keski-Pohjanmaan piirin pj.
(koulutusryhmän ulkopuolinen 
valtuutettu) 

Tuija Braxin ajatuksia perussuomalaisista
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PerusSuomalainen-leh-
den edellisessä nume-
rossa 13/2008 olleessa ri-
kosuhripäivystys RIKUsta 
kertoneessa jutussa oli vir-
heellisiä tietoja. Toisin kuin 
minulle kerrottiin ja jutussa 
mainittiin, ei rikosuhripäi-
vystys Suomessa saanut 
alkusysäystään Ruotsista, 
vaan palvelu on juuriltaan 
suomalainen, voisi jopa sa-
noa perussuomalainen. Riko-
suhripäivystyksen edeltäjän, 
Pahoinpitelyn uhrien tuki ry:
n nimittäin perusti helsinki-
läinen perussuomalainen ja 
entinen SMP:läinen kirjailija 
Pirjo Seppä vuonna 1986.

- Olin tuolloin itse joutu-
nut erittäin vakavan rikoksen 
uhriksi ja saanut karvaasti ko-
kea, että Suomessa ei kukaan 
auta rikoksen uhriksi joutu-
nutta. Sain SMP:n lähtemään 
hankkeeseen mukaan, ensin 
Marketta Silmälän, sitten 
Marita Jurvan, jonka ansios-
ta saimme toimistotarvikkeet. 
Sittemmin mukaan lähti vielä 
Pentti Skön, joka tuolloin toi-
mi SMP:n kansanedustajana, 
kertoo Pirjo Seppä.

Toiminta alkoi vaati-
mattomissa puitteissa. Pirjo 
Seppä laittoi ensin Helsin-
gin Sanomiin ja muutamaan 
ilmaisjakelulehteen ilmoi-
tuksen: ”Oletko joutunut 
rikoksen uhriksi? Soita” ja 
alle oman puhelinnumeron-
sa. Hän sai heti yli sata yh-
teydenottoa.

Useita lakiuudistuksia

Rikoksen uhrien tuki ry. sai 
pian valtakunnallistakin jul-

kisuutta ja onnistui ajamaan 
läpi myös lakimuutoksia. 
80-luvulla ei esimerkiksi 
henkisistä kärsimyksistä 
saanut vielä minkäänlai-
sia korvauksia – tämä asia 
muuttui yhdistyksen työn 
tuloksena. Toinen yhdistyk-
sen 80-luvun loppupuolella 
läpi runnoma lakiuudistus 

johti siihen, että ulosottovi-
rasto ei enää perinyt uhrilta 
toimistokuluja sen jälkeen 
kun rikoksen tekijältä ei 
saanut mitään perittyä.

- Minä itse aloin en-
simmäisenä puhua lähes-
tymiskiellosta, eli loppujen 
lopuksi me saimme aikaan 
senkin. Teimme hyvin laa-

Rikosuhripäivystyksellä 
perussuomalaiset juuret

jamittaista työtä, ja minut 
kutsuttiin usein myös edus-
kuntaan puhumaan.

Vuonna 1989 Pirjo Sep-
pä kutsuttiin sosiaali- ja 
terveysministeriön tasa-ar-
voasiain neuvottelukunnan 
väkivaltajaoston puheille, 
jossa olivat paikalla myös 
suurempien suomalais-

Pirjo Seppä on ollut tekemisissä rikosten kanssa läpi elämänsä. Sen lisäksi että on itse ollut vakavan rikoksen uhrina ja perustanut Pahoinpitelyn 
uhrien tuki ry:n hän oli myös ensimmäinen joka valmistui Sovinto ry:stä. Tällä hetkellä hän toimii lautamiehenä Helsingin käräjäoikeudessa. Kuvassa 
(vas.) Marita Jurva ja Pirjo Seppä Naisasialiitto Unionin kokouksessa marraskuussa 1990.

ten ihmisoikeusjärjestöjen 
edustajat, jotka tänä päi-
vänä toteuttavat rikosuhri-
päivystystä keskenään yh-
teistyössä. Heille hän esitti 
ajatuksensa rikosuhripäi-
vystyksen toteuttamisesta, 
ja he kuuntelivat.

- Meidän tietotaitomme 
otettiin käyttöön, ja sitten 

meidät jätettiin sivuun. On 
todella valitettavaa, ettei 
meille voi antaa edes sitä 
kunniaa joka kuuluu meil-
le, ei nimettömille ”ruotsa-
laisille palvelutuottajille”, 
Seppä pahoittelee.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Pirjo Sepän arkisto

Perussuomalaisten Lapin 
piiri ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous käytiin 
15.11.2008 Rovaniemellä 
Hotelli Scandicin kokous-
tiloissa.

Paikalla oli 28 aktiivista 
puolueen jäsentä. Piirin kut-
susta kokoukseen osallistui 
myös puolueen sihteeri Os-
si Sandvik sekä puolueen 
naisjärjestön puheenjohtaja 
Marjo Pihlman. Lämpimät 
kiitokset kaikille kokouk-
seen osallistuneille.

Kokouksen aiheiksi 
nousivat tällä kertaa Perus-
suomalaisten Lapin piirin 

Lapin piiri kokoontui Rovaniemellä
uudelleenorganisointi jäsen-
valintoineen.

Piirin luottamustoimista 
käydyn äänestyksen jälkeen 
uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin piirin aikaisempi 
varapuheenjohtaja Harri 
Tauriainen Kemistä, 1. va-
rapuheenjohtajaksi Jouni 
Yliriesto Sodankylästä, 2. 
varapuheenjohtajaksi Samu-
li Riesto Savukoskelta sekä 
piirisihteeriksi Eila Kivioja 
Sodankylästä, jonka Lapin 
piiri valitsi myös uudeksi 
taloudenhoitajaksi.

Lapin piirin piiritoimi-
kunnan jäsenmäärä kasva-

tettiin viidestä yhdeksään 
jäseneen johtuen jäsenten 
määrän lisääntymisestä La-

pin eri kunnissa. Piiritoi-
mikuntaan valittiin lisäksi: 
Juha Antinkaapo (Tervola), 

Pertti Sirkka (Kolari), Piritta 
Nenonen (Rovaniemi), Sep-
po J. Keinänen (Tornio) sekä 
Matti Säärelä (Rovaniemi). 

Vajaassa  kolmessa vuo-
dessa Perussuomalaisten 
jäsenmäärä on lisääntynyt 
kahdesta jäsenestä yli seitse-
määnkymmeneen. Kunnal-
lisvaaleissa saimme kuudes-
sa kunnassa valtuustoihin 
yhdeksän valtuutettua.

Keskustelua käytiin 
myös kunnallisvaalien erin-
omaisesta menestyksestä ja 
keinoista, miten voitaisiin 
laajentaa toimintaa vielä 
niihin kuntiin Lapissa, missä 

meillä ei ole ollut ehdokkai-
ta. Kannatusta kyllä riittäisi, 
mutta rohkeita ehdokkaita 
tarvittaisiin vielä lisää.

Olemme kiitollisia kai-
kille niille perussuomalaisia 
ajatuksia kannattaville ih-
misille, jotka lähtivät vaa-
liuurnille antamaan meille 
äänensä, sekä puolueen 
aktiiveille, jotka tekivät 
mahdolliseksi, vaikkakin 
pienellä budjetilla ja voima-
varoilla, tämän vaalivoiton 
täällä Lapissa.

Harri Tauriainen  
Matti Säärelä
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Perussuomalainen 
3/1999

Kiitollisuus

“Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallem-
me. Se on suloista: Ylistäminen on soveliasta.” 
(Ps.147:1)

Kiitollisuus on asia, joka ei synny meihin toisten ihmisten 
käskemisellä, tai opettamisella. Osaamme sanoa kiitos, tai 
kiitoksia paljon, mutta näillä sanoilla ei välttämättä ole 
mitään tekemistä kiitollisuuden kanssa. Ihmisellä joko on 
kiitollinen mieli, tai sitten hänellä ei ole sitä. Jotkut ovat 
saaneet Jumalan armosta muuttaa asumaan Kiitoskadun 
varteen, useimmat kai tyytyvät asumaan Nurinakadulla.

Tänä aikana on ennenkuulumattoman paljon tyytymät-
tömyyttä. Ja onkin totta, ettei kiitollisuus synny meihin va-
rallisuuden tai nautintojen määrästä, vaan yksinkertaisesti 
kiitollisesta mielestä. Ja tällaisen mielen voi vain Jumala 
meihin ihmisiin synnyttää, tai luoda. Hän tekeekin sen hy-
vin mielellään kun sitä Häneltä pyydämme. Tosin lääkkeet 
tai kasvatusmenetelmät saattavat Jumalalla olla tällaisessa-
kin tapauksessa varsin kovat. Monta kertaa lienee niin, että 
kaikkein kiitollisimmat ihmiset tapaamme sairasvuoteilta, 
tai köyhistä ja puutteellisista oloista. 

Ihminen, joka on vähästäkin kiitollinen, osaa myös 
runsauden päivinä antaa Jumalalle kunnian, sillä kaikki-
nainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee Häneltä, valke-
uksien Isältä. 

Kuningas Daavid, jossa asui Jumalan Henki, oli kiitolli-
nen mies. Lukemattomat kerrat hän psalmeissaan kehottaa 
ylistämään ja kiittämään kaikkivaltiasta Jumalaa Hänen 
ihmeellisestä avustaan ja johdatuksestaan. Samoin apostoli 
Paavali - tuo syvällinen kristitty ja voimakas Jumalan ase 
- kertoo osaavansa elää yhtä hyvin  niukkuudessa kuin run-
saudessakin. Tässä on meille hyvinvoinnin keskellä eläville 
paljon oppimista. 

Kun Paavali oli vankityrmässä yhdessä toverinsa Sii-
laksen kanssa kaksilla kahleilla sidottuna ja verille asti ha-
kattuna, he yön pimeimpänä hetkenä kajauttavat ilmoille 

LEIVÄNJAKAJA■

kiitosvirren. Vankilan perustukset alkavat täristä. Nuo 
miehet, jotka tahtoivat kaikille ihmisille vain hyvää, kiitti-
vät Jumalaa siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään 
häväistystä Kristuksen nimen tähden.

Jumalan Hengen valossa näemme, miten paljon meil-
lä on aihetta kiitollisuuteen. Olemme saaneet syntyä ja 
kasvaa kristityssä maassa. Jumalan Sana on vielä vapaas-
ti luettavana ja kuultavana. Sanassaan Jumala ilmoittaa, 
että pelastuksemme eteen on tehty kaikki mahdollinen. 
On vain otettava uskossa vastaan omakohtaisesti tämä 
pelastuksen lahja. 

Jumala on siunannut kansaamme ennennäkemättömäl-
lä aineellisella hyvinvoinnilla. Pois siis valitus. Laittakaam-
me kädet ristiin ja kiittäkäämme Jumalaa Hänen ylenpaltti-
sesta hyvyydestään meitä kaikkia kohtaan. Herra on hyvä 
ja Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

Unto Lähteenmäki

HISTORIAA■

Työttömyyseläkkeet myöhästyvät

Kansanedustaja Raimo Vistbacka on kiinnittänyt edus-
kuntakyselyssään huomiota työttömyyseläkkeiden hi-
taaseen käsittelyyn.

Tietoon on tullut tapauksia, jossa odottelua on 
useita kuukausia sen jälkeen, kun päätös eläkkeestä 
on tullut. Eläkekassoissa vedotaan ruuhkiin ja työvoi-
mapulaan, mutta lähes kaksi vuotta työttömyyskorva-
uksella elämisen jälkeen useita kuukausia ilman tuloja 
eläminen on useimpien kansalaisten osalta käytännössä 
mahdotonta. Eläkepäätökset tulisi saada käsitellyksi 
nopeammin.

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu 
menestyksekäs

Perussuomalaiset asettivat yhteensä 55 ehdokasta. Eh-
dokkaista naisia on 29% (16 henkeä) ja miehiä 77% 
(39). Ehdokkaiden keski-ikä on 49 vuotta, nuorin 
ehdokas on 22 vuotta ja vanhin 72. Ehdokkaiden su-
kupuolijakauma vastaa suurin piirtein puolueen jäsen-
kunnan rakennetta, samoin kuin ikärakenne.

Rolf ”Fred” Sormo

Pertti “Veltto” Virtanen 
on aikaan saava persoonal-
lisuus: psykologi, rock-vai-
kuttaja ja Perussuomalais-
ten kansanedustaja. Lisäksi 
Virtanen on vapaa tutkija, 
joka tuoreessa kirjassaan 
Finix, liekkisiipinen ja 
myyttien alkukoti selvitte-
lee mytologioiden juuria eri 
tieteenalojen keinoja yhdis-
tellen.

Mytologiahan tarkoittaa 
jonkun kansan tai heimon 
yhteistä tarustoa ja usko-
muksia. Suomalaisen my-
tologian alkukotia voi etsiä 
kalevalaisen kansanrunou-
den kautta, mutta Virtanen 
ei jätä tutkimustaan Väinä-
möiseen ja kumppaneihin 
vaan porautuu kreikkalai-
seen tarustoon. Yhtymä-
kohtia löytyy, ja aikoinaan 
soveliaisuussyistä vaietut 
eroottiset motiivitkin nou-
sevat päivänvaloon.

Virtasen pitkään vireil-
lä ollutta tutkimustyötä 
on eniten innoittanut edes-
menneen Viron presidentin 
Lennart Meren tunnettu 

teos Hopeanvalkea. Kuten 
Meren teoksesta, heijastuu 
Virtasen työstäkin laaja lu-

keneisuus. Ote on Merta 
psykologisempi, voi sanoa 
psykohistoriallinen. 

Maallikkolukijan ei ole 
aina helppo ymmärtää Vir-
tasen vuolasta ajatuksen 
virtaa, mutta humaanin 
shamaanin kykyä luoviin 
mielleyhtymiin ei voi ol-
la ihailematta. Innovaati-
on ja poikkitieteellisyyden 
kautta Virtanen on suoma-
laisuuden asialla, kaiken 
maapalloistumisen keskellä 
kohottamassa kulttuurista 
itsetuntoamme.

Finixin takakannen sa-
noin: “Vaka vanha Väinä-
möinen ja Lieto Lemminkäi-
nen eivät ole nöyristelijöitä, 
vaan suuria vaikuttajia. 
Heidän terapeuttinen hen-
kensä johdattaa Suomi-nei-
toa Lönnrotin ja Snellmanin 
viitoittamalla tiellä!”

Jussi Niinistö

Pertti Olavi Virtanen: 
Finix, liekkisiipinen ja 
myyttien alkukoti.

Sanasato Oy 2008. 
510 sivua. Lisätietoa: 
www.sanasato.net.

LUETUT KIRJAT■

Finix, liekkisiipinen
Vaalipäivän tunnelmia 
Vihdin Nummelan
lukiossa

Olen näkövammainen ja Länsi-Uudenmaan Näkö-
vammaiset ry:n puheenjohtaja. Olen myös Lohjan 
Seudun Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja ja 
kunnallisvaaliehdokkaana Lohjalla, mistä syystä en 
voinut toimia vaalikeräyslippaan vartijana Lohjalla. 
Vihdin jäsenemme pyysivät minua auttamaan var-
tioinnissa heitä, johon suostuin ja olin kelvollinen, 
koska en ole siellä ehdokkaana.

Lipasvartiointi oli uusi kokemus minulle. Ihmiset 
laittoivat keräykseen hyvin varoja samalla keskus-
tellen uudesta sähköisestä äänestystavasta, jota he 
kehuivat hyväksi. Tuosta aamupäivästä jäi positiivi-
nen kuva ja se ennusti hyvää tulosta vaaleille! Illalla 
Perussuomalaiset saivat vaalivoiton ja Lohjallekin 
tuli valtuusto paikka! Haluan kiittää äänestäjiäm-
me ja tukijoitamme vammaispuolella varoista, joita 
saimme keräyksen tuottona! Tästä on hyvä jatkaa.

Puheenjohtaja Jarko Jokinen
Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry.
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JÄRJESTÖTOIMINTA

PIIRIEN SYYSKOKOUKSET

PITÄJÄNMÄEN PERUSSUOMALAISET

Pitäjänmäen Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään 
maanantaina 1.12. kello 18.00 alkaen ravintola Henrikis-
sä, osoitteessa Konalantie 6-8, 00370 Helsinki.

Perussuomalaisten Vaasan osasto pitää syyskokousta 
sunnuntaina 7.12.2008 klo 14.00, osoitteessa Ojatie 1, 
Purola, Vaasa. Esillä sääntömääräiset asiat, mm. puheen-
johtajan ja johtokunnan valinta. Kaikki mukaan.

VAASAN OSASTO

POHJOIS-KARJALAN PIIRI

Pohjois-Karjalan piirikokokous Joensuussa 30.11.2008 
klo 12.00 lähtien. Paikka: Malmikatu 2, Joensuu.

Satakunnan Perussuomalaisten sääntömääräinen syysko-
kous pidetään torstaina 27.11.2008 klo 18.00 Porin kau-
pungin työväen opistolla (Gallen-Kallelankatu 14).
Luokka: Pakkari  2 krs.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tilai-
suus on jäsenille ja kannattajille avoin

Porin Perussuomalaisten osaston syyskokous pidetään 
samassa paikassa ennen Satakunnan piirin kokousta klo 
17.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

SATAKUNNAN PERUSSUOMALAISET

OULUN PIIRI

Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokous pidetään sunnuntai-
na 30.11.1008 klo 12.00 alkaen Seinäjoen kaupunginta-
lon valtuustosalissa, osoitteessa Kirkkokatu 6 Seinäjoki.

Paikalla ovat mm. kansanedustaja Raimo Vistbacka ja 
puoluesihteeri Ossi Sandvik. Nyt on hyvä tilaisuus tavata 
myös Perussuomalaisten uusia ja työssään jatkavia kun-
nanvaltuutettuja. Tervetuloa!

ETELÄ-POHJANMAAN PIIRI

Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry:n syyskokous 
13.12.2008 klo 12 Kuopion Kaupunginkirjastolla. Asia-
listalla sääntömääräiset asiat. Paikalla Timo Soini ja piirin 
pj. Pentti Oinonen.

POHJOIS-SAVON PERUSSUOMALAISET

Vetelin Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous 
pidetään perjantaina 28.11.2008 klo 19.00 Räyringin 
monitoimitalon kerhotiloissa. Tervetuloa.
Puheenjohtaja

VETELIN PERUSSUOMALAISET

Perussuomalaisten Kymen piirijärjestön syyskokous pi-
detään lauantaina 22.11.2008 alkaen klo 12.00 Lap-
peenrannassa Ravintola Kimarassa, osoite Valtakatu 23. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja 
käydään keskustelua kunnallisvaaleista.
Mukana kokouksessa puolueen varapuheenjohtaja Auli 
Kangasmäki. Tervetuloa kokoukseen!

Puheenjohtaja Juho Eerola
Piirisihteeri Marja-Leena Leppänen
Perussuomalaisten Kymen piiri ry.

KYMEN PIIRI

Perussuomalaisten Oulun piirin sääntömääräinen syysko-
kous pidetään Muhoksella, Koivu ja Tähti -kulttuurikes-
kuksessa, su 30.11.2008 alkaen klo 12.00. Piiritoimikunta 
kokoontuu klo 11.00. Tervetuloa!
Piiritoimikunta

Tampereen Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään 
torstaina 27.11.2008 klo 18.00 piiritoimistolla, os. Savi-
linnankatu 9, Tampere. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!
Hallitus

TAMPEREEN PERUSSUOMALAISET

Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin syyskokous pide-
tään Ikaalisten Luhalahdessa Luhatuulessa lauantaina 
29.11.2008 alkaen klo 17.30. Esillä syyskokousasiat. 
Tampereelta yhteiskuljetus kokoukseen ja pikkujouluun 
10€/hlö. Ilmoittautumiset kuljetukseen Tapani Yli-Har-
julle. Tervetuloa!

Puheenjohtaja

PIRKANMAAN PIIRI

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri kokoontuu 
sunnuntaina 30.11. Kaustisen kunnantalon valtuustosa-
lissa. Piiritoimikunnan kokous alkaa klo 17, jonka jälkeen 
jatketaan yleisellä kokouksella klo 18. Toivomme runsas-
ta osanottoa!

Puheenjohtaja Alpo Ylitalo

KESKI-POHJANMAAN PIIRI

Kannuksen Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään 
perjantaina 28.11.2008 klo 18.00 ravintola Cavalierissa 
Kannuksessa. Esillä ovat sääntömääräiset asiat, piiriko-
kousedustajavalinnat ja kunnallisasiat. Tervetuloa!

KANNUKSEN PERUSSUOMALAISET

Nurmijärven Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään 
torstaina 4.12.2008 klo 18 ravintola Duetossa (Pekon-
tie 3, Nurmijärven kirkonkylä). Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!

Hallitus

NURMIJÄRVEN PERUSSUOMALAISET

Mahtavat kiitoksemme ehdokkaille, äänestäjille ja vaali-
työtä tehneille tukijoillemme! 1141 ääntä on loistava tu-
los! Pidetään yhteyttä! Puh. 03-6165 903.

Hämeenlinnan Perussuomalaisten syyskokous torstaina 
27.11.08 klo 17.30 Café Reskassa (Raatihuoneenkatu 29, 
Hämeenlinna). Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Hallitus

HÄMEENLINNAN PERUSSUOMALAISET

Perussuomalaisten Kainuun piirin sääntömääräinen syys-
kokous järjestetään sunnuntaina 23.11.2008 klo 14 al-
kaen Kajaanissa Kainuun portin baarin kabinetissa. Ko-
kouksen jälkeen pidetään koulutustilaisuus valtuustoihin 
valituille valtuutetuille ja varavaltuutetuille. Tiedustelut: 
Jaana Sankilampi 040-5135038. Tervetuloa!

Piiritoimikunta

KAINUUN PIIRI

Tervetuloa piirimme syyskokoukseen sunnuntaina 
30.11.2008 klo 13 (piiritoimikunta klo 12) Helsingissä, 
Urheilumuseosäätiön kokoustilassa, sisäänkäynti Olym-
piastadionin tornin vierestä. Vahtimestarit opastavat.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kertoo 
vaalivoiton avaimista ja kenttätyön käynnistämisestä kun-
nissa.
Piiritoimikunta

UUDENMAAN PIIRI

Helsingin Perussuomalaiset ry:n syyspiirikokous pidetään 
maanantaina 24.11.2008 klo 19 Ravintola Henrikin ko-
koustilassa osoitteessa Konalantie 6-8, Helsinki. Kokouk-
sessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Piirihallitus

HELSINGIN PERUSSUOMALAISET

Syyskokous pidetään sunnuntaina 30.11.2008 klo 12.00 
alkaen. Piiritoimikunta klo 10.30. Paikkana Ravintola 
Huvikumpu, Otava, Mikkeli.

ETELÄ-SAVON PERUSSUOMALAISET

Hämeen piirin syyskokous lauantaina 29.11.2008 klo 
13.00 - 16.00 Riihimäellä. Pohjoinen koulu, osoite: Ka-
rankatu 13, Riihimäki. Paikalla myös kansanedustaja 
Pertti Virtanen

Merja Muronen, Hämeen piirisihteeri

HÄMEEN PIIRI

LOHJAN SEUDUN PERUSSUOMALAISET

Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous maanantaina 24.11.2008 klo 18.00 alkaen, 
Ravintola Rosson kabinetti, Lohja. TERVETULOA!
Kokouksessa voi samalla liittyä jäseneksemme!
Jarko Jokinen, puheenjohtaja

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin syyskokous 
pidetään torstaina 27.11.2008 alkaen kello 18.30 Kah-
vila-Ravintola Liedon Härkätien kahviossa (Liedon kun-
nantalo, Kirkkotie 13). Tervetuloa!

VARSINAIS-SUOMEN PIIRI

PAIKALLISYHDISTYSTEN SYYSKOKOUKSET
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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
Jalasjärvi
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
Asematie 4 E 20
69100 Kannus
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
■POHJOIS-SAVON PIIRIN     

PIKKUJOULU

Pohjois-Savon piiri ry:n Perussuomalai-
set järjestävät pikkujoulun Iisalmessa la 
13.12.2008 klo 18.00-24.00.
Juhlapaikkana toimii Hotel Atros osoittees-
sa Kyllikinkatu 8, Iisalmi.
Illalliskortti 22 euroa. Hintaan sis. 
jouluruoka,kahvi ja pikkupaketti. Ilmoit-
tautuminen viimeistään 01.12.2008.
Puh. Toivo 017-822492  Martti 0400-
570011.

Perussuomalaiset Nuoret ry:n syyskoko-
us pidetään lauantaina 29.11.2008 kello 
12.30 - noin 15.00 Helsingissä Pääpostin 
Isossa neuvotteluhuoneessa, Mannerheimi-
naukio 1 B, 00100 Helsinki.

Kello 16 lähtien keskustellaan samassa 
paikassa nuorisojärjestön kehittämisestä; 
organisaatiosta ja piiri- sekä paikallisosas-
tojen perustamisista. Illalla vapaamuotoista 
yhdessäoloa.

Päivän ohjelma on seuraava:

kello 12 alkaen kahvi/tee/limu ja pullaa
12.30 - 15.00 Syyskokous
15.00 - 16.00  Tauko,
 tarjolla pikkusyötävää
16.00 - 19.00 Nuorisojärjestön
 kehittämiskeskustelu
19.00 - 21.00  Tauko
21.00 ->  yhteistä vapaamuotoista
 illanviettoa Helsingin
 keskustassa. 

PERUSSUOMALAISET NUORET RY

Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin pik-
kujoulua vietetään Ikaalisten Luhalahden 
Luhatuulessa Lauantaina 29.11 -08 alkaen 
klo 19.00. Tervetuloa myöskin muista pii-
reistä!
Jouluista ohjelmaa, joulupukki, arpajaiset 
ym. Mukaan pikkupaketti.
Jouluaterian hinta 20 €/hlö. Ilmoittautumi-
set viimeistään 25.11 -08 mennessä puheen-
johtaja Reijo Ojennus puh. 0400 984238 
tai email: paakari@jippii.fi   tai
sihteeri Tapani Yli-Harju puh. 050 5956313  
tai email: yliharjut@wlanmail.com.

PIRKANMAAN PIIRIN         
PIKKUJOULU

Alustavan tiedon mukaan puolueen puheen-
johtaja, kansanedustaja Timo Soini vierailee 
luonamme iltapäivällä. 

Majoitus:

Nuorisojärjestömme on varannut yhteen-
sä 14 vuodetta Helsingin keskustan hos-
tel Lönnrotista (kolmen ja neljän hengen 
huoneita) lauantain ja sunnuntain väliseksi 
yöksi. Ne jäsenemme, jotka tulevat syysko-
koukseen pitkän matkan takaa ja haluavat 
jäädä yöksi Helsinkiin, ilmoittakoot majoi-
tustarpeestaan allekirjoittaneelle VIIMEIS-
TÄÄN sunnuntaina 2311. Majoitus on jä-
senillemme maksuton ja sisältää aamiaisen. 
Tervetuloa!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Antti Valpas, Toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry
s-posti: antti.valpas@ps-nuoret.net
puhelin: 050-561 4334

Ensinnäkin täytyy kiittää kaikkia meitä 
äänestäneitä ja vaalityössä mukana olleita 
sekä yhteistyökumppaneita ja perheitä jak-
samisesta. Perussuomalaiset olivat Tornion 
markkinoilla mukana ja täytyy sanoa, että 
kyllä meidän teltalla riitti kuhinaa. Makka-
ra ja mehu tekivät hyvin kauppansa ja hyvä 
niin. Selvää muutoshakuisuutta oli ilmassa. 
Ihmisiä tuntui todella kiinnostavan se, että 
nyt oli mahdollisuus äänestää muutoksen
puolesta.

Täytyy kyllä sanoa, että muiden puo-
lueiden teltoilla ei ollut läheskään sellais-
ta hurmosta kuin perussuomalaisten. Sen 

verran tuli siellä markkina-alueella pyörit-
tyä, että asian hyvin havaitsi. Ihmiset oli-
vat huolissaan palveluiden saatavuudesta 
tulevaisuudessa. Kuntaliitoksista puhuttiin 
myös. Saavutetaanko niillä todellisia sääs-
töjä ja karkaavatko palvelut pois reuna-alu-
eilta? Myös sairaalapalveluiden keskittämi-
sestä oltiin huolestuneita, näin muutamia 
mainitakseni. Tunnelma oli kaikin puolin 
hyvä ja tapahtuma onnistunut. Kiitokset 
talkooväelle.

Harri Tauriainen
varapuheenjohtaja
Perussuomalaiset, Lapin piiri

Tornion markkinoilla

Kuvassa keskellä Jarmo Tikkanen ja vasemmalla Juhani Keinänen.
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ESKO■

Suomessa järjestetään 
ulkomaalaisille ja maahan-
muuttajille ammatillista 
koulutusta myös englannin 
kielellä. Kun koulutusjär-
jestelmämme tarkoitus on 
kouluttaa suomalaisen yh-
teiskunnan tarpeisiin osaa-
via työntekijöitä, niin esim. 
ammattikorkeakoulutuksen 
toteuttaminen muilla kuin 
kotimaisilla kielillä ei tätä 
tarkoitusta palvele. Englan-
niksi ammattikorkeakoulu-
tutkintonsa opiskelevat eivät 
helposti työllisty Suomessa.

Opetusministeriön mu-
kaan ammatilliseen perus-
koulutukseen opiskelijaksi 
valittavalla ulkomaalaisella 
tai maahanmuuttajalla tulee 
muiden tarvittavien opiske-
luvalmiuksien ohella olla 
opetuskielen (suomi, ruotsi 

tai saame) riittävä taitotaso. 
Opetuskielen taidon vah-
vistamiseksi ammatilliseen 
perustutkintoon johtavas-
sa koulutuksessa maahan-
muuttajille järjestetään myös 
suomi tai ruotsi toisena kie-
lenä -opetusta. Tämä onkin 
olennaisen tärkeää kotoutu-
misen, ammatillisissa opin-
noissa menestymisen ja tule-
van työllistymisen kannalta. 
Saamieni tietojen mukaan 
nyt kuitenkin tilanne on siltä 
osin muuttumassa, että eng-
lanninkielistä sairaanhoita-
jakoulutusta aletaan tarjota 
monilla paikkakunnilla.

Sairaanhoitajia on eh-
dottomasti pyrittävä kou-
luttamaan lisää, että heitä 
olisi riittävästi käytettävissä 
sairaaloissa ja muissa hoito-
paikoissa ympäri Suomen. 

Englanninkielisen ammatillisen 
koulutuksen järjestäminen

Englannin kielellä tarjottu 
koulutus kuitenkin on omi-
aan viemään valmistuneet 
sairaanhoitajat työskentele-
mään Suomen ulkopuolelle, 
jolloin koulutuksesta ei jää 
yhteiskunnallemme mitään 
hyötyä.

Mihin toimiin hallitus 
aikoo ryhtyä, että amma-
tillisen koulutuksen osalta 
panostetaan suomenkielisen 
opetuksen tarjoamiseen, ei-
kä esimerkiksi sairaanhoi-
tajia kouluteta englannin 
kielellä, jolloin voidaan 
paremmin saavuttaa ulko-
maalais- ja maahanmuut-
tajaopiskelijoiden kotou-
tumiselle ja työllistymiselle 
asetetut tavoitteet?

Helsingissä 12.11.2008
Raimo Vistbacka

KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ■

Ulkomaalaislain 48 §:n 
perusteella säädetään oles-
kelulupien myöntämisestä 
entisen Neuvostoliiton alu-
eelta peräisin oleville henki-
löille. Tämä laki mahdollis-
taa inkerinsuomalaisille pa-
luumuuttajille oleskeluluvan 
saamisen Suomesta. Valitet-
tavasti inkerinsuomalaisten 
paluumuuttajien oleskelulu-
van saaminen ei kuitenkaan 
ole ongelmatonta.

Eräässä tietooni saate-
tussa tapauksessa inkerin-
suomalainen suomalaisen 
sotaveteraanin leski oli sai-
raan tyttärensä kanssa hake-
nut Suomesta oleskelulupaa. 
Oleskelulupa olikin lopulta 
pitkällisen käsittelyn jäl-
keen myönnetty vaadittavat 

kriteerit täyttävälle äidille, 
muttei hänen psyykkisesti 
sairaalle täysi-ikäiselle tyt-
tärelleen, joka ei yksin tule 
toimeen. Maahanmuutto-
viraston tytärtä koskevaan 
kielteiseen päätökseen eivät 
olleet myönteisesti vaikut-
taneet edes suomalaisten 
lääkärien lausunnot tyttä-
ren terveydentilasta ja siitä, 
että hän tarvitsee jatkuvasti 
äitinsä hoitoa ja tukea.

Tällaisessa tapauksessa 
perheenjäsenen tukea tar-
vitsevaa henkilöä ei tulisi 
lähtömaahan palauttamalla 
erottaa läheisestään ja sa-
malla vakavasti vaarantaa 
henkilön terveydentilaa. 
Hallituksen tulisikin ensi 
tilassa taata nykyistä ihmis-

arvoisempi kohtelu inkerin-
suomalaisten paluumuut-
tajien ja varsinkin heidän 
läheistensä oleskelulupaha-
kemuksien käsittelyssä.

Mihin toimiin hallitus 
aikoo ryhtyä, että ulkomaa-
laislaki tai sen tulkintatapa 
on jatkossa sellainen, että 
se nykyistä paremmin takaa 
inkerinsuomalaisten paluu-
muuttajien perheenjäsenille 
oleskeluluvan myöntämisen 
silloin, kun näiden palaut-
taminen lähtömaahansa 
ei inhimillisesti katsoen ja 
heidän terveydentilansa 
huomioon ottaen ole pe-
rusteltua?

Helsingissä 24.10.2008
Raimo Vistbacka

Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien
lähiomaisten oleskeluluvan myöntäminen 

Eduskunnan oikeus-
asiamies Riitta-Leena 
Paunio on huolissaan 
siitä, että julkisuuteen 
pääsee ajoittain salassa 
pidettäviä tietoja kesken 
olevista esitutkinnoista. 
Erityisen vakavina oike-
usasiamies pitää poliisin 
tahallisia tietovuotoja. 
Hän on selvittänyt omas-
ta aloitteestaan, miten 
poliisi pyrkii estämään 
salassa pidettävien tieto-
jen leviämisen, ja miten 
se aikoo tehostaa tieto-
vuotojen tutkintaa.

Oikeusasiamies ko-
rostaa, että poliisin lain-
mukainen ja avoin tiedot-
taminen esitutkinnoista ei 
ole ongelma. Viranomai-
silta edellytetään mahdol-
lisimman avointa ja ak-
tiivista tiedottamista. Jos 
esimerkiksi katsotaan, 
että jonkin rikosepäilyn 
yhteiskunnallisen merki-
tyksen vuoksi on painava 
syy sille, että tuosta esi-
tutkinnasta tiedotetaan - 
huolimatta haitasta, joka 
tiedon julkistumisesta voi 
aiheutua epäillylle - kyse 
ei ole tietovuodosta. Sen 
sijaan tärkeää on, että 
asian, jonka katsotaan 
lain mukaan olevan sa-
lassa pidettävä, tulee 
myös pysyä salassa.

Poliisi on myöntänyt 
lausunnoissaan oikeusasia-
miehelle, että tietovuotoja 
tapahtuu. Lausuntojen mu-
kaan usein on kuitenkin ky-
se varomattomuudesta. Var-
sinaisia tahallisia vuotoja 
esimerkiksi tiedotusvälineil-
le poliisi pitää harvinaisina.

Vuodoista 
peruuttamatonta 
vahinkoa

Oikeusasiamies huomaut-
taa, että tietovuototapauk-
set voivat aiheuttaa yksit-
täisille henkilöille suurta ja 
peruuttamatonta vahinkoa. 
Lisäksi niistä saattaa olla 
haittaa rikosten tutkinnal-
le. Vuotojen tutkimiseen 
tuleekin erityisesti panos-
taa, vaikka rikosepäilyjen 
tutkinta on muun muassa 
toimittajien lähdesuojan 
vuoksi haastavaa.

Oikeusasiamies painot-
taa, että poliisin tulee te-
hostaa tällaisten vuotojen 
estämistä. Esimerkiksi re-
kisterien käytön valvontaa 
tulee lisätä. Toinen keino 
on koulutus. Oikeusasia-
mies pitää lisäksi tärkeänä, 
että esitutkinta-, pakkokei-
no- ja poliisilain parhail-
laan valmisteilla olevan 
kokonaisuudistuksen yhte-
ydessä tarkoin arvioidaan 

säännöksiä, joilla on mah-
dollista vaikuttaa salaisten 
tietojen pysymiseen salassa 
ja tietovuotojen tutkintaan 
samalla kuitenkin pitäen 
mielessä sen, että poliisin 
tiedottaminen on riittävän 
avointa ja aktiivista. Yh-
teiskunnallisesti merkittäviä 
rikosepäilyjä on ainakin

pääsääntöisesti voitava 
käsitellä julkisuudessa jo 
ennen mahdollista tuomio-
istuinkäsittelyä - tietysti 
syyttömyysolettamaa kun-
nioittaen. Poliisi ei saa sa-
lassapidon nimissä sulkeu-
tua julkisuudelta.

Oikeusasiamies pyytää 
poliisiosastoa ilmoittamaan 
2.2.2009 mennessä, miten 
poliisin ylijohdon Rekisteri-
tietojen käytön laillisuusval-
vonta –työryhmän esittämiä 
toimenpiteitä on viety käy-
täntöön ja millä aikatau-
lulla vielä toteumattomat 
toimenpiteet on tarkoitus 
ottaa käyttöön. Lisäksi po-
liisiosaston tulee selvittää 
mahdolliset toimenpiteet 
sen johdosta, että eräät po-
liisin lääninjohdot ovat esit-
täneet epäilyjä poliisin ja 
toimittajien yhteistyöhön
liittyvistä epäkohdista.

Lähde: Eduskunnan
oikeusasiamiehen kanslia

Tietovuotoihin
suhtauduttava vakavasti

EDUSKUNNASTA■

Matti Halla-aho Alajär-
veltä täytti 90 vuotta 27. 
lokakuuta. Perussuoma-
laisten eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Raimo 
Vistbacka kävi onnittele-
massa päivänsankaria. 

Puolue- ja sotavete-
raani Matti Halla-aho on 
tehnyt pitkän päivätyön 
pienviljelijöiden ja vähä-
osaisten puolesta. Hele-
na Vistbackan ottamassa 
kuvassa keskellä puoliso 
Ida Halla-aho. Perussuo-
malaisten puolue ja lehti 
yhtyvät lämpimiin onnit-
teluihin!

JUHLAPÄIVÄ■

Matti Halla-aho 90 vuotta
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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

Vastine nimimerkille 
”Aasillakin on häntä”
Jos ikä ja kunto kestäisi, lähtisin heti varusmiespalve-
lukseen, kun ei ole lapsiakaan esteenä. Työttömiä mie-
hiä löytyy varmasti, jotka mieluusti hoitavat lapsetto-
mankin perheen kotityöt ja juoksevat asiat sinä aikana 
kun nuori vaimo on metsässä naama kurassa pyssyn 
kanssa. Ja tulevat sihteereiksi palveluksessa olevien toi-
mistonaisten tilalle.

Jos sota-aikana Suomessa olisi ollut sama asenne 
“tasa-arvoon”, olisi moni tölli kaatunut ilman naisten 
ylläpitävää voimaa. Sitä paitsi miehen geeneissä muis-
taakseni on jotain erilaista kuin naisella. Olisiko se liit-
tynyt jotenkin reviirin puolustamiseen.

Nimim. Ei häntää

Oon pieneläkeläinen
Mitä silmäni nyt nähdä saikaan;
oli eturivin toveri, kansalainen

täysin rinnoin laulamassa
helmet heilui povellansa
timantteja sormissansa

rintarossi kultaa, hopeaa
vartaloaan ruusunhehkuvaa
peitti muotiluomus Pradan.

Mitä lauloi toveri, kansalainen?
Lauloi solidaarisuudesta, tasa-arvosta!

Hehkui posket ihan innostuksesta.

Nyt tahdon laulaa laulun toisen,
myös minä, pieneläkeläinen, tasa-arvosta!

On vihkisormukset kiikutettu panttilainaamoon,
eikä rahaa hampaisiin, siis pudotkoon. Huh hah hei!

Ei ole rahaa parturiin, siis kasvakoon.
Eri paria on napit talvipalttoon. Huh hah hei!

Ei pala vuokseni bensa, ei kerosiini,
ei varaa edes Forssan lehteen.

Täällä mökissäni puita polttelen
ja ulos tuijotan. Huh hah hei!

Elo on ankeaa ja joka paikkaa kolottaa.
Kai suotta työtä tehnyt oon 46 vuotta! Huh hah hei!

Kai minut kohta kunnan laitokseen kärrätään
ja viimeisetkin hampaat pois revitään. Huh hah hei!

Onhan helpompaa sitten mössöä syöttää,
sinne rautasänkyyn kapeaan viimein unohdetaan. Huh 

hah hei!
Mutta aivojani jättänyt en narikkaan,

kai niistä hyötyä vielä olla vois. Mitä? Häh?

Astrid Leino

Oikeusministeri Tuija Brax 
sanoi YLE Uutisille tiistaina 
28.10.2008, että kunnan-
valtuustojen puheenjohta-
jia on tarkoitus kouluttaa 
mahdollisten vihaa lietsovi-
en puheiden varalta.

Sunnuntaina, 1.11.2008 
hän YLE Uutisissa kertoo 
häntä ymmärretyn väärin.

Rouva ministerille on ai-
heellista kertoa, että vaalien-
aikaisen lähihistorian koh-
dennukset ja vaalitulokseen 
liittyvät tulokset eivät anna 
tilaa väärinymmärrykselle. 
Mitä nuo kohdennukset ja  
vaalitilastot sitten kertovat:

- Perussuomalaiset kas-
vattivat kannatustaan edelli-
siin kunnallisvaaleihin näh-
den 4,5 prosenttiyksikköä.

- Edellisissä kunnallis-
vaaleissa perussuomalaiset 
saivat 0,9 prosentin kanna-
tuksen ja nyt 5,4 prosentin 
kannatuksen. Toisin sanoen 
heidän kannatuksensa kuu-
sinkertaistui.

Vastaavaa yhtä rajua 
kasvua ei löydy muualta. 

Kohdennus on tältä osin ai-
van selvä.

Turvallisuusuhka?

Kerrottakoon tässä, että var-
sinaisen valtuutettumme sai-
rastuttua olen varavaltuutet-
tuna ollut jo kuluneen kau-
den aikana lähes jokaisessa 
valtuuston kokouksessa.

Tilanteessa on täysin 
oikeutettua kysyä ja vaatia 
rouva ministeriltä vastauk-
sia mm. seuraaviin kysy-
myksiin:

Mikä tekee minusta 
vuodenvaihteen jälkeen 
valtuutetun, jonka vuoksi 
turvallisuussyistä kuntam-
me puheenjohtajistoa tulisi 
kouluttaa?

Vuodenvaihteen jälkeen 
saan kotipitäjäni valtuus-
toon rinnalleni toisenkin pe-
russuomalaisen, kolmikymp-
pisen nuoren perheenäidin. 
Mikä tekee meistä yhdessä 
parivaljakon, jonka vuoksi 
kuntamme puheenjohtajisto 
tarvitsisi lisäkoulutusta?

Julkisuus on osoittanut, 
että kaltaisiamme perus-
suomalaisvaltuutetuista on 
noin 99 prosenttia.

Entä lähihistoria?

23.9.2008 klo 10.47 kerro-
taan hälytyskeskukseen saa-
puneen ensimmäiset ilmoi-
tukset Kauhajoen traagi-
sesta ampumatauksesta. Jo 
saman päivän aikana, lähin-
nä tapahtumaa seuranneen 
tunnin aikana ilmestyivät 
ensimmäiset nimimerkkikir-
joitukset nettien keskustelu-
palstoille, joissa meidät sekä 
puolueena että yksittäisinä 
henkilöinä vedettiin erittäin 
ikävällä tavalla surutyön 
liitteenä syntyneen vihan 
kohteiksi.

Ja lietsonta jatkuu, mis-
tä lähin esimerkki TV-lähe-
tyksestä 30.10., jossa meitä 
äänestäneitä kutsuttiin hyö-
dyllisiksi idiooteiksi!

Muutamaa päivää en-
nen julkituloanne ministeri 
Thors yritti omilla kannan-

otoillaan leimata meidät itä-
valtalaisäärioikeistolaisten 
kaltaisiksi ja erottelematta 
väitti, että meillä olisi heihin 
yhteyksiä.

Yleensä, tilanteessa, jol-
loin muut ministerit ovat eri 
mieltä jonkun toisen minis-
terin kanssa, he ilmaisevat 
sen lähes seuraavana päi-
vänä. Nyt muut ministerit 
ovat kaikissa tapauksissa 
olleet vaiti. 

Viimeksi mainittu sanoo 
allekirjoittaneelle enemmän 
kuin näennäinen pakenemi-
senne väärinymmärryksen 
polulle.

Katsonkin, että perus-
suomalaisiin liittyvä ai-
heeton ryöpyttäminen on 
synnyttänyt oppositiolle 
vankan aiheen tarkistuttaa 
hallituksen luotettavuus ja 
koko eduskuntalaitoksen 
moraali.

Osmo Ristiluoma
tuleva valtuutettu (ps)
Teuva

Vai että väärinymmärrys!

EU alkaa muistuttamaan 
yhä enemmän entisen Neu-
vostoliiton kolhooseja ja 
sovhooseja. Ylhäältä tulevia 
direktiivejä ei kyseenalaiste-
ta, eikä mietitä.

Viimeisenkin toivon sii-
tä, että komission aika di-
rektiivi puuhastelujen kans-
sa menisi todella tärkeisiin 
asioihin on mennyt, ainakin 
minulta. Sen vei valmisteilla 
oleva joulukuusidirektiivi. 
Eikö meillä muuta huolta 
enää ole? Ilmeisesti kurk-
kujen käyryydet ja muut on 
jo hoidossa, kun tälläiseen 
riittää aikaa.

Vaikka joulu meni jo, 
niin tulevina vuosina voi-
daan tuskailla paitsi lumet-
tomuutta, niin myös joulu-
kuusidirektiiviä. Standar-
doimisliitto on jo tilantee-
seen varautunutkin, nöyrä 
ja tottelevainen suomi tekee 
taaskin mitä käsketään, 
järjestä ei sen häivääkään 
sitten. Direktiivissä olevat 
tuumamitat viittaavat älyn-
väläyksen olevan lähtöisin 
Englannin kuusiviljelmiltä.

Tässä muutamia yksi-
tyiskohtia: Kuuselle, jos sitä 
käytetään joulupuuna, val-
misteilla olevasta direktiivis-
tä:  Pituus tulee olla 1 jalkaa 
ja kuusituumaa – 10 jalkaa 
ja 6 tuumaa. Kuusi voi olla 
juurellinen tai juureton puu 

tai irtisahattu latva. Juurel-
linen joulukuusi on puu, 
jonka juurista osa on kiinni 
puussa. Juureton joulukuusi 
on puu, joka on katkaistu 
maantasalta tai latvasta. 
Termeillä erotetaan juuret-
tomat puut juurellisista.

Direktiivin ydin sisältyy 
Joulukuusen ulottovuus-
vaatimustaulukkoon. Joulu-
kuusen laajuuden tulee olla 
kuusen pituudesta riippuen 
taulukon vaatimusten mu-
kainen. Oksakiehkuroilla 
on vähimmäismäärä ja nii-

den tulee olla sopivinvälein. 
Oksistossa ei saa olla auk-
koja, eikä kuolleita oksia. 
Joulukuusen kannan pituus 
määräytyy puun korkeuden 
mukaan, eikä saa ylittää 
taulukkopituutta, kanta on 
direktiivin mukaan varren 
pituus alimmasta oksakieh-
kurasta varren tyveen. Ok-
sakiehkura on puun rungon 
samalta tasolta säteilevien 
pääoksien ympyrä.

Erityisen vaativa direk-
tiivi on kuusen lehvästölle, 
neulasten tulee peittää oksa 

kunnolla ja oksassa tulee ol-
la vähintää kyseisen ja edel-
lisenvuoden neulaset. No jos 
nyt menee vaikeaksi, niin ei 
hätää, direktiivissä on myös 
laskukaavat neulastiheyden 
määrittämiseksi. Voi hyvä 
isä sentään. Tulevina jou-
luina siis muistakaa varata 
laskukoneet ja mittanauhat 
kuusen hankintareissulle, 
muuten saatatte nauttia jou-
lusta, joka ei ole direktiivien 
mukainen.

Raul Lehto

Joulukuusidirektiivi
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LYHYET■

En etsi valtaa kunniaa! Olen vaan niin perus-perus-
suomalainen! Silloin nuorena kun jätin taistolai-
suuden, liberalismin, vas. liiton, demarit, vihreät! 
Etsin… turhaanko? Ei, mutta tunnustakaa! Ei tässä 
maassa suomalainen oikeutta saa! Tää taistelu on 
mulla viimeinen, olen loppuikäni perussuomalai-
nen, miksi vaihtaisin sen?
Jukka

Palkkaa ei tule ennen teh-
tyä työtä. Kunnallisvaalien 
eteen tehtiin töitä ja palkka 
oli sen mukainen. Nelinker-
tainen määrä valtuutettuja 
kuntien valtuustoihin, se on 
ennenkuulumatonta se.

Puolueen varapuheen-
johtajana ajoin kesästä 
lähtien vaalityön merkeissä 
puhujamatkoilla yli 8000 
kilometriä ja pidin 41 vaa-
lipuhetta eri paikkakunnilla 
Suomenmaata. Vaalikierros 
oli laaja: Useat paikkakun-
nat Pohjois-Pohjanmaalla, 
Kainuussa, Pohjois-Karja-
lassa ja Etelä-Savossa tuli-
vat tutuiksi. Myöskin lähes 
kaikissa Pohjois-Savon kun-
nissa pidin puhetilaisuuksia 
tai olin mukana muunlaisis-
sa yleisötapahtumissa, tuo-
massa näkyville Perussuo-
malaisuutta.

Vaalityö oli aika ajoin 
raskasta ja näiden tuhansi-
en kilometrien aikana tuli 
ajettua mitä erilaisimpia 
teitä. Monet tiet olivat niin 
surkeita, että rasitus tuntui 
näiden kilometrien jälkeen 
kropassa. Jopa sen verran 
pahasti, että se osaltaan vai-
kutti niskanikamiin ja väli-
levyihin, jonka vuoksi nyt 
olen sairaslomalla ja menen 
pikaisesti leikkaukseen. 

Tämän kesän ja syksyn 
aikana kävi selväksi, missä 
mennään armaassa Suo-
menmaassa. Kansalaisten 

viesti oli selvä; oli kyllästyt-
ty politiikkaan, jossa ihmi-
set on unohdettu ja päätös-
ten motiivina on vain puo-
lueen ja rahan vallan etu. 
Kansa odotti vaalipäivää 
näyttääkseen missä kaappi 
seisoo ja kapinoidakseen. 
Perussuomalaisten sanoma 
oli kuultu kaikkialla ja se 
näkyi myös vaaliuurnilla. 

Erityisesti vanhemmat 
ikäpolvet ja lapsiperheet 
olivat aktiivisesti liikkeellä 
ja kertoivat mitä liikutta-
vimpia tosielämän kerto-
muksia vanhojen päättäjien 
tekosista.

Mieleeni jäi erityisesti 
erään pohjoiskarjalaisen 
mummun tarina. Huomasin 
kauempaa, että hän lähestyy 
minua itkien, pyyhkien kyy-
neleitä silmistään.  Pohdin 
mielessäni, mitä on vanhuk-
sella mielessä. Mummu otti 
kädestä kiinni ja kertoi kyy-
nelsilmin, kuinka hänen ja 
sairaan veljensä oma asuin-
kunta oli päättänyt säästää 
ja siirsi veljen naapurikun-
taan hoitoon, kauas suku-
laisistaan. Veli oli ikävissään 
ja peloissaan pyytänyt sisar-
taan luokseen katsomaan 
häntä, koska oli tiennyt läh-
dön hetken olevan lähellä. 
Mutta rahattomana ja au-
tottomana hänellä ei ollut 
heti mahdollisuutta mennä 
katsomaan veljeään. Van-
huksen suureksi suruksi veli 
oli kuollut juuri edellisenä 
iltana, ilman että hän ehti 
nähdä veljeään. Mummolla 
oli vain yksi lohtu tässä sur-
keassa tilanteessa: hän oli 
varma että veli pääsi taivaan 
isän huomaan. Näin ei saisi 
yhteiskunnassamme tapah-
tua. Kaikille kansalaisille on 

taattava mahdollisuus tava-
ta läheistään hänen kuolin-
vuoteellaan.

Tämänkaltaiset tarinat 
kertovat tuskaista kieltään 
siitä, mihin yhteiskunnas-
samme on menty. Inhimilli-
syys ja ihminen ovat saaneet 
väistyä säästöjen nimissä. 
Ihmiset pakotetaan syrjä-
seuduilla muuttamaan pois 
kotoaan jätevesiasetuksilla. 
Lankaverkkojen alasajolla 
luodaan lisäksi turvatto-
muuden tunnetta viemällä 
tutut ja turvalliset lanka-
puhelimet. Tilalle tarjotaan 
teknologiaa, jonka käyttä-
miseksi tarvitaan jatkuvasti 
ohjekirjaa. 

Haluan kiittää kaikkia 
Perussuomalaisuuden eteen 
töitä tehneitä. Suuret kii-
tokset kaikille kentän aktii-
veille ja vapaaehtoisille, il-
man teitä tämä ei olisi ollut 
mahdollista. Kiitokset myös 
puoluetoimiston väelle sekä 
Perussuomalaisille Naisille 
ja Nuorille. Me teimme sen 
yhdessä!

Meillä Perussuoma-
laisilla on nyt edessämme 
näytön paikka. Mediassa 
ja kilpailijoiden taholta on 
esitetty epäilyjä, että osaam-
meko tehdä muuta kuin pu-
hua “populistisesti”. Kyllä 
osaamme. Osoitetaan ole-
vamme yhteistyöhön kyke-
neviä ja puolustetaan kan-
saa. Pidetään sydämemme 
puhtaina ja päämäärät kirk-
kaina mielessä tehdessäm-
me töitä. Se tuottaa tulosta 
pitkälle tulevaisuuteen.

Pentti Oinonen
Kansanedustaja
- Pohjois-Savon piirin pj
- Perussuomalaisten
  1. varapuheenjohtaja

Voitto tuli, työ alkaa

Asiaa päätoimittajalle?
Päätoimittajan tavoittaa varmimmin arkisin klo 
13.00-17.00 välisenä aikana puhelimitse numeros-
ta 0207 920 362.

Tai sähköpostitse osoitteesta: perussuomalainen.
toimitus@saunalahti.fi 
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