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Valtiosalin joulukuusi
on perinne

Eduskunnan Valtiosalin kuusi on hankittu Met-
säylioppilaiden kuusikaupasta. Joulukuusipe-
rinne on vanha, varmuudella jo 70-luvulla Val-
tiosalissa on ollut koristeltu kuusi.

- Köyhien määrä on kaksinkertaistu-
nut viimeisen kymmenen vuoden aikana. 
Eriarvoisuuden raju kasvu hätkähdyttää, 
sanoo Raimo Vistbacka.

Arjen sankareita:

Kallis allekirjoitusKallis allekirjoitus

Kuvat: Harri Lindell

Heli Salminen kirjoitti hyvässä uskossa
nimensä kalliisiin takauspapereihin yli 
kaksikymmentä vuotta sitten. Allekirjoi-
tuksen hinta: hänen loppuelämänsä.
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Tietokoneet vievät
hoitajien ajan joulunakin

Oltiinpa sitten sairaalan 
kirurgisella osastolla tai 
terveyskeskuksen vuode-
osastolla, vie tietotekniikan 
päivittäinen käyttäminen 
liian ison siivun varsinaises-
ta työajasta. 

Ohjelmien hallitsema-
ton kirjo on yksi oleellinen 
ongelma, johon sairaalaelä-
mässä törmää. Jokainen sai-
raala päättää itse, mitä tie-
tokone-ohjelmia se hankkii. 
Ohjelmiin sijoitettu tieto ei 
sitten kuljekaan enää seu-
raavaan sairaalaan, eikä ai-
na saman talon sisälläkään. 

Koska ohjelmat ovat tyys-
tin erilaisia keskenään, niitä 
hankittaessa ei ole osattu 
ajatella kokonaisuutta.

Monesti hoitajat ja lää-
kärit joutuvat syöttämään 
potilastiedot useampaan eri 
ohjelmaan talon sisällä. Tä-
mä moninkertainen työ on 
täysin tarpeetonta, pelkkää 
byrokratian rattaiden ras-
vaamista. Terveydenhuol-
lossa käytettyjä ohjelmia 
vain muutamia mainitakseni 
ovat esimerkiksi Miranda, 
Opera, Oberon, Wbacess, 
Pacs ja Fial. Nämä ovat vain 

pieni osa terveydenhuollon 
käyttämistä ohjelmista, tie-
tojärjestelmiä on käytössä 
noin neljätuhatta.  Tämän 
tietotekniikan lisäksi tieto 
usein kirjoitetaan vielä pa-
perillekin.

Tiedon puute on syynä 
tähän katastrofi in 

Ohjelmien käyttö on pe-
rusteltua, kun haetaan ko-
konaiskuvaa siitä, miten 
saavutetaan nopeutta ja si-
tä kautta säästöä. Monesti 
sairaaloiden laitteet ja tilat 

pitää saada mahdollisim-
man kustannustehokkaasti 
käyttöön. Voimavaroja tuh-
laantuu kuitenkin turhaan 
ja on paljon päällekkäisiä 
tarpeettomia toimintoja. 

Julkishallinnon ja erityi-
sesti terveydenhuollon tie-
tojärjestelmät pitää saada 
yhdenmukaistettua ja sel-
keytettyä. Yhteensopimat-
tomien ohjelmien vuoksi 
tuhlaantuu valtava määrä 
veronmaksajien varoja ai-
van turhaan. Tästä eivät 
hyödy kuin alan konsultit 
ja ohjelmien myyjät. 

Tavoitellun säästön si-
jasta onkin syntynyt huo-
mattava menoerä yhteis-
kunnalle. Yksi syy tähän on 
mielestäni tietenkin se, että 
palvelut on usein ulkois-
tettu eikä tietotaitoa löydy 
riittävästi terveydenhuollon 
omasta henkilökunnasta. 
Potilasturvallisuus ja ih-
misten mahdollisuus päästä 
riittävän nopeasti hoitoon 
heikkenee. Syynä tähän on 
tietokoneohjelmien huono 
hallittavuus. Suuressa ter-
veydenhuoltolaitoksessa voi 
olla jopa sata erilaista kes-

kenään yhteensopimatonta 
tietojärjestelmää. 

Kunnat ja sairaanhoitopii-
rit ovat mielestäni hankkineet 
tietokoneohjelmansa epäam-
mattimaisesti ja osaamatto-
masti. Erikoissairaanhoidon 
työtunneista kuluu jopa noin 
60 prosenttia tietokoneiden 
kanssa puuhasteluun ja varsi-
nainen potilaiden hoitaminen 
on jäänyt toissijaiseksi. Näin 
joulun alla toivonkin päättä-
jien saavan lahjaksi Viisasten 
kirjan, jota tutkimalla he voi-
sivat löytää järjen hippusen 
muun tekstin joukosta.

PUOLUESIHTEERI■ ossi.sandvik@perusssuomalaiset.fi 

Elämme suuren juhlan, 
joulun kynnyksellä. Siihen 
liittyy monia myönteisiä 
mielikuvia. Joulu katkaisee 
hetkeksi arkisen aherruk-
sen, tuoden tullessaan elä-
määmme valoa ja lämpöä, 
sekä hyvää tahtoa ihmisten 
keskuuteen. Siksi ei ole mi-
kään ihme, että joulua odo-
tetaan.

Joulun odotus näyttäy-
tyy kovin erilaisena eri puo-
lilla armasta Suomeamme. 
Huonoilta uutisilta ei olla 
vältytty. Elämme nopean 
muutoksen aikaa ja talou-
den murros ravistelee yh-

teisöjä ja elinkeinoja. On 
vaikeaa virittäytyä iloiseen 
kulutusjuhlaan niillä paik-
kakunnilla, joissa lomau-
tus tai irtisanomisuhka vie 
pohjaa pois koko elämältä. 
Epätietoisuus ja epävar-
muus ovat monien perhei-
den kutsumattomana joulu-
vieraana.

Tässä tilanteessa tulee 
helposti mieleen, kenelle 
aikoinaan ensin kerrottiin 
joulun ihmeestä. Silloisen 
yhteiskunnan vähäväkisim-
mät, yölläkin työssä olleet 
paimenet kuulivat viestin 
ensimmäisinä. Viesti kertoo 

siitä, että on olemassa toi-
senlainen arvojärjestys kuin 
yhteiskuntamme näkyvä 
hierarkia.

Joulurauha on yksi 
yhteiskuntamme tärkeis-
tä arvoista ja suomalaiset 
viettävät joulunsa yleensä 
perinteisesti ja perhekeskei-
sesti. Perinteet voivat vaih-
della, siten kuin ovat kulle-
kin tavaksi muotoutuneet. 
Yleisesti jouluun kuuluvat 
ainakin joulusauna, koris-
teltu joulukuusi, jouluate-
ria kinkkuineen ja muine 
herkkuineen. Me vierailem-
me omaistemme haudoilla, 

sytytämme kynttilät heidän 
muistolleen, käymme jou-
lukirkossa, välitämme jou-
lutervehdyksiä ja jaamme 
joulumieltä, antamalla ja 
vastaanottamalla lahjoja. 
Lapsiperheissä eniten odo-
tuksia kohdistuneekin jou-
lupukkiin, jonka vierailua 
lapset aattoiltana maltta-
mattomina odottavat. Pu-
kin kun tiedetään tuovan 
lahjoja, mikäli lapset ovat 
olleet kilttejä.

Joulu on valon ja ilon 
juhla. Jouluna pimeyskin 
on pehmeää ja rauhoitta-
vaa. Tuokioksi kaiken ylle 

laskeutuu rauha ja hiljai-
suus, joka toisaalta saattaa 
yksinäiselle joulun viettä-
jälle olla ankea kokemus. 
Tämän muistaen, pyrki-
käämme kukin mahdolli-
suuksiemme mukaan huo-
mioimaan myös yksinäisiä 
lähimmäisiämme.

Perussuomalainen väki 
voi käydä joulun viettoon 
tyytyväisin mielin. Kun-
nallisvaalien suuri voitto 
oli lopullinen läpimurto. 
Olemme nyt aidosti valta-
kunnallinen puolue. Voi-
maa ja uskottavuutta on 
tullut reilusti lisää.

Joulu on
valon ja ilon juhla

Meillä Perussuomalai-
silla piisaa toki työtä toimi-
essamme tasavertaisemman 
yhteiskunnan puolesta, nyt 
ja alkavana vuonna 2009. 
Sitä työtä riittää tehtäväk-
si jokaiselle omalla paikal-
laan, omalla panoksellaan. 
Yksin ei kukaan ole mitään, 
yhdessä voimme vaikuttaa 
suomalaiseen yhteiskuntaan 
ja sen kehityksen suuntaan.

Toivotan Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta 
kaikille Perussuomalaisten 
kannattajille ja lehtemme 
lukijoille.
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Isoja asioita pienille ihmisille

Nämä ovat isoja asioita pie-
nille ihmisille. Kaikkea ei 
ole vielä nähty. Itä-Euroo-
pan entisissä sosialistimais-
sa, nykyisissä EU:n alus-
maissa, muhii pahanlainen 
pankkikriisi.

Hyvinä aikoina Kreikka, 
Italia, Portugal ja muut ”ka-
bardiinihousu -vyöhykkeen” 
maat eivät saaneet valtion-
talouttaan ylijäämäiseksi. 
Kuinka se nyt pahan taantu-
man aikana onnistuisi? Ku-
ka heille lainaa rahaa elvyt-
tämiseen ja millä korolla?

Suomessa on nyt satsat-
tava kaikin voimin siihen, 
että ihmiset pysyvät töissä. 
Valtion ja kuntien on näy-

tettävä esimerkkiä. Pien-
yrittäjien pääomahuolto on 
avainasemassa. Terveitä yri-
tyksiä ei saa päästää nurin.

Vanhasta testamentista 
ja elämän opetukseen no-
jautuen tiedämme, että la-
mat tulevat ja menevät. On 
seitsemän lihavaa ja laihaa 
vuotta ja nämä vaihtelevat. 
silti se tulee aina muka yllä-
tyksenä. Kultaisen vasikan 
palvojille tulee loppu aina 
yllätyksenä. Ei siinä ole sen 
kummempaa, että on toi-
minnallaan saanut sen pal-
kan, joka saada piti.

Perussuomalaiset kan-
nattavat järkevää elvyttä-
mistä sellaisiin kohteisiin, 

jotka ylläpitävät kotimaista 
kulutuskysyntää ja auttavat 
suomalaista ihmistä nyt ja 
tulevaisuudessa. Tärkeää on 
se, mikä on ihmiselle hyvä.

EU-demokratiaa 
Irlannille

EU-demokratiassa kyllä 
merkitsee kyllä, ja ei, mer-
kitsee sitä, että äänestetään 
niin kauan, että tuloksena 
on kyllä. Pieni Irlannin kan-
sa pistetään nyt menemään 
läpi kapeasta portista. Nöy-
ryyttävää katsella, kuinka 
pientä kansaa nöyryytetään.

EU pakottaa Irlannin 
äänestämään uudestaan 
SAMASTA sopimuksesta, 
minkä se jo kerran hylkäsi. 
Näin on, sillä muutenhan 
kaikki muut jo ratifi oineet 
maat joutuisivat käsittele-
mään uuden sopimuksen 
uudestaan.

Moinen EU-pelleily on 
saanut minutkin pohtimaan 
EU-ehdokkuutta. Toivon, 
että minun ei tarvitse ol-
la ehdokkaana, vaan että 
saamme edustavan ja hyvän 
ehdokaslistan, jolla saam-

me vähintään yhden paikan 
EU-parlamenttiin. Kylmä 
tosiasia on, että ehdokas-
asettelu ratkaisee saamme-
ko paikan. Kannatusta on, 
meidän on huolehdittava 
siitä, että äänestäjä uskoo, 
että listalla on läpimurron 
mahdollisuus.

Perussuomalaiselle kent-
täväellä on suuri vastuu 
esittäessään ehdokkaita EU-
vaaleihin. Jokainen ehdokas 
tarvitsee vähintään kymme-
nien ihmisten tukiryhmän.

Joulu on Kristuksen 
syntymäjuhla

Joulu on Kristuksen syn-
tymäjuhla. Joulun aikana 
on syytä tutkiskella elä-
män suuria totuuksia. On 
annettava aikaa itselle ja 
läheisille. Sinulla on mah-
dollisuus toteuttaa Joulun 
sanomaa. Antaa aikaasi ja 
itseäsi muille.

Muistakaamme yksinäi-
siä ihmisiä. Heitä on paljon. 
Kristus on keskellämme, 
jotta kenenkään ei tarvitse 
olla yksin. Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta vuotta.

Eduskunnassa sanottua
”Suomessa tutkitaan nimittäin hyvin paljon asioita ja 
sitten ei todellakaan tehdä oikeastaan mitään. Kaiken 
näköiset valiokunnat sitten käyvät sanomassa, mutta 
kunnon päätöksiä ei asioista uskalleta tehdä, koska 
kyse on politiikasta. Tässäkin asiassa tietysti Viro on 
luvannut, että heidän veronsa nousee, ja samaa ovat 
luvanneet muut Baltian maat. Mutta nyt, kun lama 
on iskenyt todella verisesti kyseisiin valtioihin, niin on 
ehkä turha odottaa apua siltä kannalta.”
Pertti Virtanen 8.12.2008

”Kokemuksia saatiin, kun kerralla rysäytettiin alas 
väkevienkin viinojen hintoja aika tavalla: Kotipoltto, 
pontikan keitto, on loppunut. Ei enää ainakaan hu-
hut kerro, että sitä olisi saatavilla tuolta kylänraiteilta. 
Myöskin pimeä viinanmyynti, sillä tavoin kuin sitä ai-
kaisemmin oli, loppui. Vaarana on minun käsittääkseni 
se, että jos hintoja lähdetään korottamaan, niin salakul-
jetus lisääntyy välittömästi ja kotipoltto samaten tuolla 
reuna-alueilla ja miksei myös kaupunkiasunnoissa.”
Raimo Vistbacka 8.12.2008

”Nyt kun työttömyys todella pahenee ja EU:sta ei ole 
apua, niin kuin yleensäkään ei ole, niin täytyy halli-
tuksen tehdä ja ottaa ehkäpä naftaliinistakin vanhoja 
hyviä keinoja. Esimerkiksi velvoitetyöllistäminen pisti 
kunnat ja valtion vastuuseen. Nythän on tärkeätä, et-
tä nimenomaan ihmisillä on töitä. On järjetöntä ajaa 
silloin valtion tuottavuusohjelman isoja asioita läpi ja 
pistää ihmisiä työttömiksi, koska nyt olisi nimenomaan 
julkisen sektorin tehtävä työllistää, koska maa on täyn-
nä tekemätöntä työtä.”
Timo Soini 4.12.2008

”Ruuan hinnan nousu on arkipäivää myös meillä Suo-
messa. Tiukoille joutuvat pienituloiset, kuten opiske-
lijat, työttömät, lapsiperheet sekä eläkeläiset. Aterioi-
den terveellisyydestä ja monipuolisuudesta joudutaan 
monessa kotitaloudessa tinkimään, ja leipäjonoihin 
turvautuvat yhä useammat. Näin ei hyvinvointivaltios-
sa saisi olla. Kysynkin, onko ministeriössä pohdittu 
konkreettisia toimenpiteitä myös suomalaisten köyhien 
auttamiseksi ruokakysymyksissä.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 27.11.2008

”Omaishoitajien asema maamme terveydenhuollossa 
tulee lähivuosina olemaan yksi suurimmista terveyden-
huoltoamme kohtaavista haasteista. Vanhusten suh-
teellinen määrä väestöstämme kasvaa, ja samalla kas-
vaa riski, että yhä useampi vanhus joutuu makaamaan 
vuodeosastolla vaipoissa ja makuuhaavoissa vain siksi, 
ettei hänellä ole kotihoitajaa tai mahdollisuutta pääs-
tä vanhusten palvelukotiin. Pula hoitajista on tosiasia. 
Vuodeosasto ei saa olla mikään vaihtoehto kotihoidol-
le tai vanhusten palvelutaloille.”
Pentti Oinonen 14.10.2008

Elämässä sattuu ja tapahtuu. Maail-
manlaajuisen kapitalismin rappioilmiöt 
aiheuttavat suurta vahinkoa myös Suo-
messa. Amerikkalaisten subrime- jup-
pien ja islantilaisten turskantuoksuis-
ten pörssipelureiden liikkeelle saama 
kansainvälisen rahamaailman pyörre-
myrsky kovistelee suomalaisiakin.

PerusSuomalainen 1/2009 ilmestyy

 23.1.2009.
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

tiistaina 13.11.2009.

Eduskunnan
peruskorjaus etenee
Eduskunnan kiinteistöjen peruskorjaus etenee. Ensi vuoden 
alussa peruskorjataan ns. D-talon (vanha kaupunkiliiton 
talo) sisäänkäynti sekä turvatarkastus tukitiloineen. Asias-
ta päätti kansliatoimikunta 4.12.2008. Hankkeen kustan-
nusarvio on 2,7 milj €.

Eduskuntatiedotus
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Kouvolan ja Salon
suurkuntiin ennätys-
määrä valtuutettuja

Tällä valtuustokaudella Kouvolan ja Salon uu-
siin suurkuntiin valittiin poikkeuksellisen paljon 
valtuutettuja, 75 kumpaankin. Enemmän val-
tuutettuja valittiin vain Helsingissä (85). Syynä 
poikkeuksellisen suuriin valtuutettujen määriin 
on kuntalain mahdollistama laajennettu valtuus-
tokoko kymmenessä kuntaliitoskunnassa. Jätti-
valtuustoja syntyi Kouvolan ja Salon lisäksi Ylö-
järvelle (51), Raaseporiin (59), Lappeenrantaan 
(71), Pöytyälle (39), Alajärvelle (43) ja Huittisiin 
(43) yhden valtuustokauden ajaksi sekä Sasta-
malaan (59) ja Maskuun (43) peräti kahdeksi 
valtuustokaudeksi.

Alpo Ylitaloa esitetään 
EU-vaaliehdokkaaksi

Keski-Pohjanmaan piirin syyskokous päätti yk-
simielisesti esittää Alpo Ylitaloa ehdokkaaksi 
ensi kesänä pidettäviin EU-vaaleihin. Vaaleihin 
osallistuvat ehdokkaat valitsee ja nimeää puo-
luehallitus.

EU-vaalien vaalipäivä on sunnuntai 7.6.2009. 
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 27.5.-
2.6. ja ulkomailla 27.-30.5. Äänestyspäivä ei ole 
Helluntai 31.5.2009 sunnuntaina.

Muista tehdä
vaalirahoitusilmoitus!

Lain mukaan jokainen kunnallisvaalissa valtuute-
tuksi tai varavaltuutetuksi valittu on velvollinen 
tekemään ilmoituksen vaalirahoituksestaan ja 
vaalikampanjansa kuluista, vaikka ulkopuolista 
rahoitusta tai kampanjakuluja ei olisi ollutkaan. 

Ilmoituksen voi tehdä oikeusministeriön 
vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella, 
joka on saatavissa oikeusministeriön verkkosi-
vuilta (www.vaalit.fi ). Ilmoitus on allekirjoitet-
tava, jolloin ehdokas ottaa vastuun sen sisällön 
oikeellisuudesta. Kuitteja tai kopioita ei liitetä 
ilmoitukseen. Lisätietoja saa kuntien keskusvaa-
lilautakunnilta.

Vaalirahoitusilmoitus on toimitettava kun-
nan keskusvaalilautakunnalle kahden kuukau-
den kuluessa vaalituloksen vahvistumisesta, eli 
viimeistään 29. joulukuuta 2008.

PerusSuomalaisten kannatus jo 6,3%
Kansa on herännyt ja se haluaa muutosta. Olemme yltäneet jo yli kuudenprosentin 
kannatusrajan ylitse, reilusti ohitse RKP:n ja Kristillisdemokraattien. Vasemmistoliiton 
kannatuksen ohi pääseminen on jo lähellä, on vain ajan kysymys, koska se toteutuu.

Satakunnan piiriltä on kysel-
ty monesta kunnasta, jossa 
puolueella ei ollut kunnal-
lisvaaliehdokkaita, mikset-
te asettaneet ehdokkaita 
vaikka olisitte saaneet pal-
jon ääniä. Tämän johdosta 
Satakunnan piirikokoukses-
sa Porissa 27.11. päätettiin 
pyrkiä asettamaan seuraa-
vissa kunnallisvaaleissa 
jokaiseen avoinna olevaan 
kuntaan paikallisosasto eh-
dokkaita hakemaan.

Tulevista EU-vaaleista 
oltiin innostuneita ja var-
moja siitä, että puolue saa 
paikan. Päätoimittajalle tuli 
vähän sellainen tunne, että 
kokousväki lähtee jo heti 
tilaisuuden jälkeen EU-ju-
listeita liimailemaan, kun 
kovin kyseltiin mistä niitä 
saa. Soneran lankaverkon 
purkaminen huolestutti, 
varsinkin kun vanhusväes-
tö on muutenkin huonossa 
asemassa tässä yhteiskun-
nassa. Palvelut heikkenevät 
koko ajan sivukylillä. Kun 
lankayhteyksien tilalle luva-
taan langattomia yhteyksiä, 
niiden haittapuolena on se, 
että ne ovat kovin hitaita 
nettikäytössä. Sietää kysyä 
myös, mahtavatko toimia 
ollenkaan. Terveisiä puo-
lueen johdolle, puolusta-
kaa heikompiosaisia tässä 
maassa.

Satakuntaan suunni-
teltiin piiritoimistotiloja 
Poriin ja muisteltiin siellä 
joskus sellaisen olleenkin, 
vaikka rakennus jossa tilat 
sijaitsivat on kylläkin jo pu-
rettu. Samaan tilaan siis ei 
ole paluuta, vaan uutta on 
ruvettava katselemaan.

Arkinen työ alkaa

Satakunnan piirin puheen-
johtaja Seppo Toriseva oli 
vuosikatsauksessaan tyyty-
väinen Satakunnan kuuden 
prosentin kannatukseen 
kunnallisvaaleissa.

Menestyksen salaisuu-
deksi Seppo listasi puolueen 
uskottavuuden nousun on-
nistuneen vaalilehden ansi-
osta, jota oli mieluisa jakaa. 

Timo Soinin valtakunnalli-
nen myönteinen julkisuus 
oli myös yksi hyvin men-
neiden kunnallisvaalien sa-
laisuuksista.

- Nyt on kolmet hyvin 
menneet vaalit takana. Arki-
nen työ alkaa kun loput tek-
niset vaaliliitot on saatu neu-
voteltua ja lautakuntapaikat 
jaettua. Olen tavannut miltei 
kaikki valtuutetut henkilö-
kohtaisesti, kuten myös suu-
rimman osan muista ehdok-
kaista. Olen vakuuttunut 
siitä, ettei satakuntalaisten 
tule pelätä meiltä mitään ra-
sistisia lausuntoja eikä kan-
nanottoja tai muutenkaan 
suhtautuvan eri vähemmis-
töihin halveksivasti. 

- Tulemme toimimaan 
kristillisten ja isänmaallisten 
arvojen pohjalta. Nyt alkaa 
työ, jossa meitä tullaan seu-
raamaan erityisen tarkkaan, 
miten luottamusmiestyössä 
toimimme kuntalaisten par-
haaksi. Olkaamme luotta-
muksen arvoisia ja täyttä-
käämme äänestäjien tahto, 
totesi Seppo.

Porissa oli torstaina 
27.11.2008 järjestetyssä Sa-
takunnan piirikokouksessa 
historiallisen paljon väkeä. 
Rovasti Anssi Joutsenlahti 
Kankaanpäästä totesi kan-
kaanpääläisten saaneen pe-
russuomalaisen romanihei-
mon edustajan valtuustoon. 
Tämä osoittaa, että emme ole 
mitenkään rasistinen puolue.

Kaikki esittelivät itsensä 
toisilleen ja kertoivat samal-
la keitä olivat ja mistä sekä 
vähän taustaansa. Paljon 
oli tuntemattomia kasvoja 
myös päätoimittajalle, vaik-
ka olen itsekin satakuntalai-
nen ja ollut jo kauan muka-

na puolueen toiminnassa. 
Mutta nythän tutustuttiin 
mukavalla tavalla.

Joku valtuutetuista il-
moitti saaneensa 24 ääntä, 
eli saman verran kuin hänel-
lä oli ollut tyttöystäviä kau-
pungissa. Kaikki siis olivat 
edelleen hänelle uskollisia. 
Nauru täytti koko ison sa-
lin. Huumoria riitti, vaikka 
satakuntalaisia sanotaankin 
totiseksi heimoksi.

Piiritoimikuntaan pää-
tettiin valita henkilö jokai-
sesta kunnasta, jossa oli 
valtuustopaikka.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Satakunnan piirikokouksessa 
paljon uusia kasvoja

Satakunnan piirin puheenjohtaja Seppo Toriseva oli vuosikatsauksessaan tyytyväinen 
Satakunnan kuuden prosentin kannatukseen kunnallisvaaleissa.
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Tänäkin jouluna on 
Eduskuntatalon Valtiosa-
lia koristamaan hankittu 
komea kuusimetrinen jou-
lukuusi. Joulukuusiperinne 
eduskunnassa on vanha, 
eikä ole olemassa tarkkaa 
tietoa siitä, milloin se on 
saanut alkunsa. 1970-luvul-
la taloon tullut eduskunnan 
kiinteistötoimiston johtaja 
Timo Saikkonen muistelee, 
että ainakin 1970-luvun 
loppupuolella Valtiosa-
lissa oli joulukuusi. Tuol-
loin kuusen koristeli talon 
henkilökunta, usein myös 
Saikkonen itse oli mukana 
koristelemassa. 

Kuusi tuotiin kiinteistö-
toimiston toimistopäällikön 
omasta metsästä. Tämän 
jäätyä eläkkeelle 1990-lu-
vulla kuusi on hankittu 
Metsäylioppilaiden kuusi-
kaupasta.

- 1990-luvulla alkoi 
myös sellainen perinne, että 
kuusta koristelemaan kut-
suttiin eri taideoppilaitok-
sia ympäri Suomea. Tapa 
jäi pois vuonna 2006, mistä 
lähtien koristelu on tehty 
talon sisältä käsin, kertoo 
eduskunnan intendentti Lii-
sa Lindgren.

Kokoomus koristelee
Kuusen koristeluun saa il-
moittautua vapaaehtoisesti. 
Vuonna 2006 koristelusta 
vastasi hallintotoimisto, 
vuonna 2007 tietotoimisto. 
Tänä vuonna koristelun on 
halunnut ottaa vastattavak-
seen Kokoomuksen ryhmä-
kanslia.

- Koristelusta huolehtimi-
nen on yhteinen joulumielen 
osoitus. Toivottavasti ensi 
vuonna tehtävään ilmoittau-
tuu joku toinen yhtä innok-
kaasti mukaan, jotta vuoro 
vaihtuu, sanoo Lindgren.

Valtiosalin korkean kuu-
sen lisäksi myös Eduskunta-
talon Kansalaisinfoon hanki-
taan perinteisesti joulukuusi, 
joka on huomattavasti Val-
tiosalin kuusta matalampi, 
vain noin kolmimetrinen. 
Kuuset maksoivat vuonna 
2007 yhteensä 462 euroa.

Tänä vuonna kuuset 
tuotiin sisään keskiviikkona 
26.11. Joulunpyhien jälkeen 
kuusten kastelusta ja kun-
nossapidosta vastaava kiin-
teistötoimisto katsoo, mil-
loin on aika laittaa ne ulos.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Köyhien määrä on kak-
sinkertaistunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 
Eriarvoisuuden raju kasvu 
hätkähdyttää, kun muiste-
lee pääministeri Vanhasen 
kannanottoja siitä, kuin-
ka hänen hallituksensa on 
hyvin sosiaalinen. Taitaa 
tuo sosiaalisuus kohdentua 
vain hyvätuloisiin. Köyhien 
määrän tuplaantumiseen ei 
ole ehtinyt vaikuttamaan 
mikään kansainvälinen fi -
nanssikriisi.

Köyhä on sanana epä-
määräinen. Absoluuttises-
ti köyhiä ovat tietenkin 
ne, jotka elävät nälässä ja 
joiden perustarpeitakaan 
ei pystytä tyydyttämään – 
näinhän on kehitysmaissa. 
Toisaalta meilläkin ruoka-

pakettia jonottavien määrä 
on suhteellisen suuri.

Suhteellinen köyhyys

Tilastoja tehtäessä on otettu 
huomioon ns. suhteellinen 
köyhyys eli on huomioitu 
ne ihmiset, joiden rahava-
rat ovat liian pienet yhteis-
kunnassa vähimmäistasoksi 
katsotun elintason saavut-
tamiseksi.

EU määrittää henkilön 
köyhäksi, jos hänen tulon-
sa ovat 60 prosenttia koko 
väestön keskiarvoisesta tu-
losta. Tulot suhteutetaan 
kotitalouden kokoon ja 
rakenteeseen. Esimerkik-
si yksin asuva on laskettu 
pienituloiseksi, jos kuukau-
situlo jää alle 1 040 euron. 

Nelihenkisellä perheellä 
köyhyysraja on 2 480 euroa 
kuukaudessa.

Näiden tunnuslukujen pe-
rusteella Suomessa elää noin 
650 000 kanssaihmistä köy-
hyysrajan alapuolella. Lapsia 
heistä on noin 130 000.

Pienituloisten 
ostovoima

On myönnettävä, että joi-
tain etuuksia on korotettu, 
mutta toisessa vaakakupissa 
pitäisi ottaa huomioon pie-
nituloisten ostovoiman to-
dellinen kehitys. Maksujen 
ja verojen korotukset ovat 
paljolti etukäteen syöneet 
etuuksien korotukset. 

On väitetty, että noin 
miljoonan työeläkeläisen 

eläkkeen reaalinen ostovoi-
ma on heikentynyt Vanha-
sen pääministeriyden aika-
na. Toimeentulotuen perus-
osakin on jäänyt viimeisten 
kymmenen vuoden aikana 
jälkeen 25 prosenttia ylei-
sestä ansiotasosta.

Taitettu indeksi

Entä taitettu indeksi? Työ-
eläkettä nauttivat eivät ole 
saaneet oikeutettua osaansa 
maamme viime vuosina kas-
vaneesta hyvinvoinnista, vaik-
ka ovat olleet sitä luomassa. 

Olisi oikeudenmukaista, 
että indeksitarkistuksissa 
palattaisiin ainakin suhtee-
seen 50/50, jolloin eläkkeis-
sä näkyisi ainakin osa kas-
vavasta hyvinvoinnista.

Köyhien määrä kaksinkertaistunut

7. ja 14.12. KPSläiset saivat salkoon uunituoreen lippunsa Ha-
kaniemen torilla ensi kertaa. Lippu on noin viisi metriä korkea 
ja väreiltään sinikeltainen. Kuvan mukaisesti se on iso, vahva ja 
vankka ja pysyy viimassakin pystyssä.

Petri Haapasen kanssa teltalla ahersivat mm. Eeva Finning, 
Salme Mattila ja Arja Sulaojakin myyden A&V Cateringin tekemiä 
jouluisia laatikoita, pikkuisen pipareita ja sukkiakin, joiden myyn-

nin osasta hankittiin lisätienestiä yhdistykselle. Punainen teltta on 
kaunis vihreine kuusen lehvineen. Miltei nollakeli ja paljon ihmisiä 
torilla ja ostamassa takasivat Joulutunnelman alkamisen. 

Tätä on ajateltu tulevina vuosina perinteeksi myyjäisiin ja 
toivotaan, että jäsenetkin tulevat ostamaan näitä suussa sulavia 
puolikiloisia ja miltei kiloisia laatikoita, joita myytiin Naisten Jou-
lumessuilla, sinne ensin pääsymaksun maksettuaan.  

Kontulan Perussuomalaiset ry:n uusi lippu salkoon

Eduskunnan joulukuusi

Komea kuusimetrinen joulukuusi koristaa Eduskuntatalon Valtiosalia tänäkin jouluna. Kukaan ei tiedä, miten vanha 
kuusiperinne eduskunnassa on, mutta ainakin 1970-luvulla tapa oli jo olemassa.

Heikoimmista 
huolehdittava

Yhteiskunnan tärkein teh-
tävä on huolehtia heikom-
mistaan. Valitettavasti 
keskustavetoisen Vanha-
sen hallituksen aikana yh-
teiskuntamme arvot ovat 
koventuneet kiihtyvällä 
vauhdilla. Amerikkalai-
nen ”jokainen huolehtii 
itsestään” -ajattelumal-
li on valtaamassa myös 
suomalaista sosiaalipoli-
tiikkaa. 

Minä uskon vielä 
muutokseen ja siihen, että 
päättäjät ymmärtävät mi-
ten kohtuuton nykyinen 
tilanne on. Voi vain olla, 
että enemmistö päättäjistä 
pitää sitä ennen vaihtaa. 

Veteraanien kuntoutus

Kovin hyvää kuvaa nyky-
päättäjien enemmistöstä ei 
anna sekään, että veteraa-
nien kuntoutukseen varatut 
määrärahat ovat loppuneet 
monessa kunnassa jo kulu-
van vuoden heinäkuun ai-
kana. Sama tilanne on eräis-
sä Suomen sotiin liittyneissä 
tehtävissä palvelleiden kun-
toutukseen tarkoitettujen 
määrärahojen osalta. 

Erääseenkin hakemuk-
seen Valtiokonttori vastasi 
11.9.2008, että tälle vuo-
delle varatut määrärahat 
on käytetty loppuun, joten 
mahdollisuutta kuntoutuk-
seen ei ole.

Raimo Vistbacka
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A-Studio käsitteli 10.12.08 Kurikan 
valtakuvioita otsikolla “Toteutuiko 
kunnallisvaalien äänestystulos?”. Siellä 
vaalien häviäjät liittoutuivat lautakunta-
paikkojen jaossa ja pelasivat enemmistö-

asemallaan vaalien voittajat paitsioon.
Vastaavaan tilanteeseen ajauduttiin 

Jyväskylässäkin. Vaalien suurin voittaja 
Perussuomalaiset jätettiin enemmistöpää-
töksillä ilman ainoatakaan laitakunta- tai 
johtokuntapaikkaa. Valtakoalitioon liittou-
tuivat kaikki muut valtuuston puolueet.

Valtuuston suurimpien puolueitten ryh-
mäpuheenjohtajat Paavo Luukkonen (sdp) 
ja Ari Hiltunen (kok) astuivat julkisuuteen 
syyttäen Perussuomalaisia neuvottelukyvyt-
tömyydestä; ilmeisesti se perustuu heidän 
viiteryhmiensä poliittiseen kulttuuriin.

Eduskunnassa on 16 valiokuntaa, niis-
tä 7:ssä on Perussuomalaisten 5-jäsenisellä 
ryhmällä (2,5 % edustajista) edustaja + va-
rajäsenen paikka kahdessa; eduskunnassa 
näyttäisi olevan neuvottelukykyä/-halua. 
Jyväskylässä Perussuomalaisten 3-jäsenisel-

le ryhmälle (4 % valtuutetuista) ei annettu 
ainoatakaan. Eroa noissa kyvyissä/haluissa 
selvästikin on; vähintäänkin eroa neuvotte-
lukäytänteissä.

Jyväskylässä ainoa neuvotteluksi tul-
kittava keskustelu oli määrä pitää 31.11. 
kaikkien valtuustoryhmien yhteisenä. Tunti 
ennen tilaisuuden alkua YLE:n toimittaja 
pyysi haastattelua Perussuomalaisten jättä-
misestä oppositioon; “neuvottelun” tulos 
oli siis median tiedossa jo ennen “neuvot-
telun” alkamista.

Seuraava “neuvottelu” oli sdp:n kun-
nallisjärjestön puheenjohtaja Markku Vää-
täisen sähköpostiviesti, jossa ilmoitettiin 
Perussuomalaisille annettavan varsinaisen 
jäsenen paikka maaseutulautakunnassa ja 
johtokuntapaikka Kylän kattaus -liikelai-
toksessa.

Ilmoitimme ottavamme kiittäen vas-
taan nuo paikat, mutta esitimme poliit-
tista mandaattiamme vastaavaa kolmea 
lautakuntapaikkaa sekä ammattitaitoon 
perustuvaa puolikasta paikka tarkastus-
lautakunnassa. Vastaus tuli niin ikään 
sähköpostina: koska tarjous ei kelvannut, 
ei se ole enää voimassa. Valtakoalition 
keskinäistä sopua äänestyksissä rikkoi 
vain pari yksittäistä hajaääntä.

Vaalin tuloksen vaikutusta tuosta on 
vaikea erottaa. Mutta johtuiko se neu-
vottelukyvyttömyydestä, ja jos johtui 
niin kenen, jätän äänestäjien arvioita-
vaksi.

Jorma Uski
Kaupunginvaltuutettu
Perussuomalaisten piirisihteeri
Jyväskylä

Poliittisessa kulttuurissa eroja

80-luvun lopun ja 90-lu-
vun alun hulluina vuosina 
ennen lamaa ja sen aikana 
tuhannet ihmiset joutuivat 
ikuiseen velkavankeuteen 
konkurssien tai liian luotta-
vaisin mielin allekirjoitettu-
jen takauspaperien vuoksi. 
Luvialla asuva Heli Salmi-
nen on yksi heistä. Hänen 
tarinansa toimikoon varoit-
tavana esimerkkinä siitä, 
miten yksi ainoa allekirjoi-
tus voi pilata ihmisen koko 
loppuelämän.

Kaksikymmentä vuotta 
Heli on maksanut virhees-
tään, eikä velkataakka ole 
vähentynyt yhtään, vaan 
päinvastoin kasvanut koko 
ajan. Toisin kuin useimmat 
muut, Heli ei ole halunnut 
alistua sosiaalitoimiston elä-
tiksi, vaan on ollut koko ajan 
töissä kosmetologiyrittäjänä 
ja Satakunnan Kansan jaka-
jana. Itse hän ei ole hyötynyt 
työssäolostaan mitään, vaan 
kaikki on mennyt pankeille, 
ulosottomiehille ja perintä-
toimistoille viivästyskorkoi-
na ja perintäkuluina.

Heli Salminen on ollut 
yrittäjänä jo neljäkymmen-
tä vuotta. Kaksikymmentä 
vuotta sitten hän meni takaa-
maan talonremonttilainassa 
erästä puuvillatehtaan eko-
nomia ja tämän vaimoa sekä 
erästä talonmiehen rouvaa. 
Noina aikoina työttömyys 
kosketti lähinnä vain laita-
puolen kulkijoita eikä velka-
loukuista oltu kuultukaan.

- Hälytyskelloni eivät 
soineet, ettei puuvillateh-
taan ekonomi tarvitse mi-
nun takaustani. Lainaa ei 

edes lyhennetty, ja kun tuli 
lama, pani ekonomi itsensä 
velkasaneeraukseen, vaimo 
julisti itsensä varattomaksi 
ja talokin oli pankin tietä-
mättä jo myyty.

Takaajan osa

Heli oli allekirjoittanut 
myös talonmiehen rouvan 

takauspaperin. Tämän mies 
oli silloin juuri kuollut ja 
Heli uskoi rouvan maksa-
van velkansa kyllä, joten 
kilttinä ihmisenä hän ei hen-
nonut kieltäytyäkään. Vaan 
toisin kävi.

- Niin aloin sitten jaka-
maan Satakunnan Kansaa 
oman yritykseni ohella, 
koska kuvittelin voivani 

lyhentää velkaa. Aluksi en 
pitänyt mitään vapaata-
kaan, vaan painoin töitä 
hullun lailla - aivan tur-
haan. 23 vuotta jaoin Sa-
takunnan Kansaa ja joka 
tilistä vietiin kaikki mitä 
voitiin viedä. Ja jos en vel-
kasaneeraukseen pääse, se 
ei koskaan lopu niin kauan 
kuin elän.

- Takaajan osa on aivan 
älytön. Myös ulosottomak-
su on 50-100 euroa kuu-
kaudessa, ja velan korko on 
kaksikymmentä prosenttia. 

Joskus tulee itku…

Kuten yhteiskunnassamme 
hyvin usein käy heille, jotka 
ovat rehellisiä, hyväluontoi-

sia ja haluavat elättää itsen-
sä omalla työllään, ovat hai-
kalat olleet Helin kimpussa 
kaikki nämä vuodet.

- Talonmiehen rouvan 
velka oli paljon pienempi, 
ja sain sen maksettua joku-
nen vuosi sitten. Kokonaan 
maksettua, tai niin minulle 
sanottiin. Kunnes kolme 
neljä vuotta sitten sain ulos-
ottomieheltä kirjeen, että 
pankki oli pannut velkaa 
jäämäni 15 euroa ulosot-
toon. Siihen tuli sitten vielä 
yli viidensadan euron perin-
täkulut päälle, Heli tilittää 
katkerana.

Pankki otti myös He-
lin miehen tililtä yli 20 
000 markkaa, kun he myi-
vät talonsa yli kymmenen 
vuotta sitten.

- Sanoivat että se oli yh-
teistä rahaa, vaikka Heikin 
nimeä ei ollut velassa.

Viimeksi pankki myi 
Helin velat perintätoimis-
tolle, joka haki hänen yri-
tyksensä, Hoitola Liisan 
konkurssiin. Konkurssi 
kuitenkin todennäköisesti 
raukeaa hänen varatto-
muutensa vuoksi. Vaikka 
tulevaisuus ei kovin valoi-
salta näytäkään, Heli aikoo 
jatkaa sitkeästi eteenpäin. 
Eihän hänellä ole muuta-
kaan vaihtoehtoa.

- Ei kuin eteenpäin vain, 
ei auta jäädä suremaan pai-
kalleen. Vaikka joskus kyllä 
tulee itku, tunnustaa Heli 
murtuen kyyneliin.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Anne Kukkonen

Heli Salmisen kallis allekirjoitus:

”Se ei lopu niin kauan kuin elän!”

Heli Salminen kirjoitti hyvässä uskossa nimensä kalliisiin takauspapereihin yli kaksikymmentä vuotta sitten. Allekirjoituk-
sen hinta: hänen loppuelämänsä.
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Perheväkivalta voi il-
metä monella eri tavalla. 
Se voi olla lyömistä, pot-
kimista, tönimistä, kiu-
saamista, eristämistä tai 
alistamista. Se voi olla sek-
suaalista väkivaltaa, pilk-
kaamista, haukkumista, 
uhkailemista, räyhäämistä 
tai esineiden ja paikkojen 
rikkomista. Puoliso saat-
taa olla mustasukkainen 
tai käyttää yksin perheen 
varat. Viime vuonna turva-
kodeista joutui hakemaan 
suojaa noin 2 600 perhevä-
kivallan uhriksi joutunutta 
ihmistä, 1 200 naista ja 1 
400 lasta.

- Lähtökohtana on lap-
sen edun turvaaminen kai-
kissa olosuhteissa. Erityis-
tä huomiota kiinnitetään 
väkivallan todistajiksi tai 
kohteiksi joutuneiden lasten 
auttamiseen. Miehille tur-
vakotien Jussi-työ tarjoaa 
ammatillista apua väkival-
takierteen katkaisemiseksi 
ja ehkäisemiseksi, kertoo 
Ensi- ja turvakotien liiton 
tiedottaja Mikko Savelai-
nen turvakotien toiminta-
periaatteesta.

Turvakodeissa ja niiden 
avopalveluissa tehtävän 
työn tavoitteena on väkival-
takierteen katkaiseminen ja 
sen aiheuttamien kriisien ja 
muiden ongelmien hoitami-

nen. Turvakodit ja avopal-
velut ovat avoinna perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan kaikille 
osapuolille: naisille, lapsille 
ja miehille.

- Turvakotiin tulevis-
ta naisista puolet on alle 
40-vuotiaita. Noin viiden-
nekselle naisista turvakoti-
käynti ei ole ensimmäinen. 
Turvakodista apua hake-
via on kaikista sosiaali-
luokista ja yhteiskunnan 
eri aloilta.

Jouluna sinnitellään

Turvakodissa voi asua väli-
aikaisesti kriisitilanteen vaa-
timan ajan, tavallisimmin 
muutamasta päivästä pariin 
kuukauteen. Turvakodeista 
haetaan apua melko tasai-
sesti ympäri vuoden.

- Vaikka lomalla tilan-
teet voivat perheissä kärjis-
tyä, niin turvakodeissa tämä 
ei näy välittömänä asiakas-
määrän kasvuna. Esimer-
kiksi joulu on juhlista per-

hekeskeisin, joten silloin 
sinnitellään kotona mah-
dollisesta perheväkivallasta 
tai sen uhasta huolimatta.

Perheväkivallan esiin-
tymisessä ei ole alueellisia 
eroja. Palvelujen saatavuus 
vaihtelee alueellisesti paljon 
eikä nykyinen turvakotiver-
kosto ole riittävä. Poliisin 
tilastojen mukaan sekä nai-
siin kohdistuva perheväki-
valta että naisiin kohdistu-
va parisuhdeväkivalta ovat 

lisääntyneet vuodesta 1997 
vuoteen 2005 47 prosenttia.

- Lisääntyminen voi 
johtua siitä, että väkivalta 
on lisääntynyt tai siitä, että 
perheväkivallasta ilmoite-
taan poliisille aiempaa her-
kemmin. Poliisi on myös 
tehostanut perheväkival-
tatyötään, mikä saattaa 
lisätä tehtyjen rikosilmoi-
tusten määrää, Savelainen 
arvelee.

Kymmeniä kuolee 
vuosittain

Vuosina 2000-2004 kes-
kimäärin 39 naista kuoli 
väkivaltaan vuosittain. Per-
heväkivaltaan kuoli vuosit-
tain keskimäärin 23 naista. 
Kuolemaan johtaneen väki-
vallan tekijä oli puoliso tai 
partneri keskimäärin seitse-
mässätoista tapauksessa.

Täsmällisen kuvan saa-
minen parisuhdeväkivallas-
ta on vaikeaa, koska tutki-
mus- ja tilastointiperusteet 
ovat vaihtelevia ja ilmiötä 
salataan edelleen. Esille saa-
dut luvut kuitenkin kertovat 
ongelman vakavuudesta. 
Kyseessä ei ole marginaali-
ilmiö, vaan ongelma, joka 
kuuluu huomattavan mo-
nen perheen arkipäivään.

- Perhe- ja parisuhde-
väkivalta on kaikkien ikä-, 

koulutus- ja sosiaaliryhmien 
ongelma. Ylemmissä sosiaa-
liryhmissä se pysyy parem-
min piilossa ja siitä ilmoite-
taan harvemmin poliisille.

Suomessa 14 
turvakotia

Ensi- ja turvakotien liiton 
ensimmäinen turvakoti 
avattiin 1978 Turussa. Seu-
raavana vuonna toimin-
tansa aloitti Pääkaupungin 
turvakoti Helsingissä Ra-
ha-automaattiyhdistyksen 
projektiavustuksella. Sen 
jälkeen liiton jäsenyhdistys-
ten turvakoteja on synty-
nyt kaikkiaan kolmetoista. 
Useimmat turvakodit toimi-
vat ensikotien yhteydessä. 
Joillekin paikkakunnille on 
ensin perustettu turvakoti, 
joka on myöhemmin laa-
jentunut ensikodiksi.

Ensi- ja turvakotien lii-
ton jäsenyhdistykset ylläpi-
tävät neljäätoista turvako-
tia. Niitä on Rovaniemellä, 
Oulussa, Raahessa, Kokko-
lassa, Vaasassa, Porissa, Jy-
väskylässä, Imatralla, Tam-
pereella, Lahdessa, Turussa, 
Espoossa, Vantaalla ja Hel-
singissä. Liittoon kuuluu 28 
jäsenyhdistystä.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Kuvapörssi Oy

Väkivalta monessa
perheessä arkipäivää

Perhe- ja parisuhdeväkivalta Suomessa ei ole marginaalinen ilmiö, vaan valitettavan mo-
nelle arkipäivää. Kymmeniä naisia kuolee Suomessa vuosittain oman puolisonsa uhreina.

Syksyn kunnallisvaali-
en tulos olisi merkin-
nyt perussuomalaista 
kansanedustajaa 
eduskuntavaaleissa

Perussuomalaisten menestys 
ja kannatusprosentin kasvu 
oli Kymen vaalipiirissä sel-
västi maan kärkiluokkaa. 
Kun aiemmin vaalipiirin 
alueelta löytyi vain kaksi 
perussuomalaista kunnan-
valtuutettua, on niitä nyt 25 
kappaletta. Kannatus koho-

si 5,9 prosenttiin ja sillä Pe-
russuomalaiset nousi alueen 
viidenneksi suurimmaksi 
puolueeksi. Tulos merkitsi 
myös sitä, että jos nyt olisi 
kunnallisvaalien asemesta 
käyty eduskuntavaalit, oli-
si Vasemmistoliiton Pentti 
Tiusanen joutunut luopu-
maan paikastaan Arkadian-
mäellä ja tilalle olisi valittu 
perussuomalainen edustaja.

Karjalasta kajahti

Kaikista kovimpana ja kirk-
kaimpana jalokivenä hehkui 
kaakonkulman vaalikartalla 
piskuinen Ylämaan kunta. 
Pekka Peräkylä oli pitäjän 
ääniharava ja kannatuspro-
sentti 14,4 nosti puolueen 
koko kunnan kolmoseksi. 

Imatran tulos oli ällis-
tyttävä. 1621 ääntä, viisi 
valtuustopaikkaa ja pro-
senttilukema 11,9! Kau-
pungissa asuu liki 30 000 

asukasta, joten saavutus on 
puolueemme osalta ainut-
laatuinen koko Suomessa, 
eikä ole montaa Imatran yli 
käynyttä. Imatran tuloksen 
käsittämättömyyttä lisää 
vielä se, että eduskuntavaa-
leissa Tainionkosken joh-
totähtenä ollut Anssi Grön 
muutti juuri ennen vaaleja 
pois kaupungista, eikä sen 
vuoksi voinut näihin kinke-
reihin osallistua.

Lemillä puolueen vara-
puheenjohtaja Auli Kangas-
mäki veti joukot suurvoit-
toon. Kolmas valtuustopaik-
ka jäi parin äänen päähän 
ja olisi hieman paremmalla 
ennakkotaktikoinnilla ehkä 
ollut otettavissa.

Puolustusministeri 
antautui Kotkassa

Elimäki, Anjalankoski, Val-
keala, Kuusankoski, Jaala 
ja Kouvola yhdistyvät vuo-

den 2009 alussa. Syntyvä 
uusi Kouvola tulee olemaan 
koko maamme suurimpia 
kaupunkeja. Kunnallisvaa-
lit 2008 käytiinkin jo uuden 
kuntajaon mukaisesti ja en-
nen vaaleja Kouvola oli yksi 
tärkeimmistä alueista Suo-
messa, jossa isot puolueet 
kävivät puoluejohtoa myö-
ten kampanjoimassa. Kou-
volan ylivoimaiseksi ääniku-
ninkaaksi nousi kuitenkin, 
ohi istuvien kansanedustaji-
en, piirijärjestömme varapu-
heenjohtaja Jari Lindström. 
Jarin 909 ääntä olivat puo-
lueemme kovimpia lukemia 
koko Suomessa.

Kouvolan eteläisessä 
naapurikaupungissa eli 
Kotkassa koettiin myös 
hurja yllätys. Allekirjoitta-
nut sai kunnian kerätä 822 
ääntä, joilla jätettiin niu-
kasti taakse Kokoomuksen 
istuva puolustusministeri 
Jyri Häkämies. Kotkassa 

Perussuomalaiset sai myös 
ensimmäisen maahanmuut-
tajataustaisen kunnanval-
tuutettunsa, kun eurovaa-
leihin jo tähyävä Freddy 
Van Wonterghem meni ry-
minällä läpi.

Kotkan sinnikäs pikku-
veli Pyhtää (Pyttis) keräsi 
hieman Kotkaakin parem-
man kannatusprosentin, 
8,4. Pyhtään tuoreen val-
tuustoryhmän keski-ikä jää 
noin kolmeenkymmeneen 
vuoteen. Hyvä nuoret! 

Parannettavaa jäi

Kymen vaalipiiri jakaan-
tuu kahteen maakuntaan, 
Kymenlaaksoon ja Etelä-
Karjalaan. Kymenlaakso 
sai asetettua ehdokkaita 
jokaiseen kuntaan, mutta 
muutamassa kunnassa, ku-
ten Haminassa, olisi ollut 
eväitä huomattavastikin 
parempaan tulokseen.

Etelä-Karjalan puolel-
ta löytyi muutama todella 
loistavan tuloksen tehnyt 
kunta, mutta toisaalta pe-
räti kolme kuntaa, joihin ei 
ehdokkaita saatu lainkaan. 
Rautjärven, Ruokolahden 
ja Parikkalan puuttuminen 
jätti prosentin alle kuuden 
ja Kristillisdemokraatit 
edelle. Luumäellä tuloksem-
me peräti laski vuoden 2004 
vaaleista ja Lappeenrantaan 
pätevät samat kritiikit kuin 
Haminaankin. Vaikka val-
tuutettuja tuli ja kannatus 
kasvoi, olisi parempaakin 
ollut luvassa.

On kuitenkin hyvä, että 
puutteet tiedostetaan. Tästä 
on hyvä lähteä tavoittele-
maan kahta kansanedusta-
jaa vuoden 2011 eduskun-
tavaaleissa.

Juho S.A. Eerola
puheenjohtaja
Kymen piirijärjestö

Ääniä virtasi Kymessä
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24-vuotias Vesa-Matti Saa-
rakkala on lyhyessä ajassa 
päässyt pitkälle Perussuo-
maisten riveissä, kiitos 
määrättömän energiansa ja 
voimakkaan oikeudentun-
tonsa, joka ei salli hänen 
olla puuttumatta näke-
määnsä heikompien sorta-
miseen ja tavallisten ihmis-
ten jallittamiseen.

- Uskon siihen, että ih-
minen pystyy saavuttamaan 
hyvin paljon, kunhan ensin 
hahmottelee mielessään mitä 
oikein haluaa ja lähtee sitten 
määrätietoisesti toteutta-
maan sitä. Eikä usko ympä-
rillään olevia epäileviä tuo-
maita, Saarakkala kertoo.

Perussuomalaisiin Saa-
rakkala lähti mukaan 17-
vuotiaana. Ajatus politiik-

kaan lähtemisestä oli hautu-
nut nuoren miehen mielessä 
jo kauan, mutta oikean 
puolueen löytäminen otti 
aikansa. Useimmat puolu-
eet eivät tarjonneet houkut-
televaa vaihtoehtoa, mutta 
samoja arvoja tunnustavat 
Perussuomalaiset alkoivat 
vaikuttaa yhä vahvemmin 
oikealta vaihtoehdolta.

- Eniten minua ärsyttävät 
toisaalta elitistit ja kyläpääl-
liköt, toisaalta vihervasem-
mistolaiset hörhöilijät, jotka 
eivät pysty olemaan riittävän 
kriittisiä oman ajatusmaail-
mansa suhteen. Vasemmis-
tolaiset ovat täynnä kauniita 
ajatuksia, mutta historia on 
kerta toisensa jälkeen osoit-
tanut, miten kauheita asioita 
tapahtuu kun ne viedään ra-
kenteiden tasolle.

Matkavauhdin pitää 
olla sopiva

Vesa-Matti Saarakkala on 
ollut puolueen toiminnassa 

mukana monella eri tasolla: 
Kurikan kaupunginvaltuus-
tossa ja eri luottamustehtä-
vissä, puolueen varapuheen-
johtajana, nuorisojärjestön 
puheenjohtajana ja Timo 
Soinin eduskunta-avustaja-
na. Näissä tehtävissä hän on 
päässyt läheltä seuraamaan, 
mitä esimerkiksi kansan-
edustajan työ on, eikä halua 
polttaa itseään loppuun ete-
nemällä liian nopeasti.

- Siihen tehtävään ei 
ole ihan helppo kuvitella 
edes itseään, se vaatii vielä 
paljon harjoitusta. Mei-
dänlaisessamme liikkeessä 
toiminta on hyvin repivää. 
Kun puolet päivästä menee 
politiikan ajatteluun, on ko-
ko elämä jo pelissä. Matka-
vauhdin pitää olla sopiva, 

jotta siihen pystyy. Mie-
lestäni oma toimintani on 
opettanut, mikä on minulle 
sopiva etenemisvauhti.

Saarakkala ei myöskään 
usko mihinkään muodik-
kaisiin itämaisiin fi losofi oi-
hin ja feng shui –juttuihin. 
Kovimpien poliitikkojen 
menestyksen salaisuus on 
se, että on rakentanut elä-
mänsä kestävälle pohjalle, 
jotta elämässä on muutakin 
kuin politiikka.

Vastakohdat 
kärjistyvät yhä 
enemmän

Kommunismissa ihmistä ei 
nähdä paljon eläintä kum-
mempana, vaan vain osa-
na koneistoa, uhrattavana 
pelinappulana. Hyvin sa-
manlainen näkemys on pe-
siytynyt myös kapitalistisiin 
järjestelmiin näennäisestä 
vastakkaisuudestaan huo-
limatta. Suomi on omak-
sunut mallioppilaan roolin 

ei vain EU:ssa, vaan myös 
vallitsevissa uusliberaaleissa 
virtauksissa.

- Uskon, että kahden-
kymmenen vuoden kulut-
tua elämme valitettavasti 
yhteiskunnassa, jossa vas-
takohdat ovat kärjistyneet 
yhä enemmän, rikkaiden ja 
köyhien välinen kuilu kas-
vanut entisestään ja esimer-
kiksi koululaitos jo osittain 
yksityistetty.

Saarakkala pelkää, et-
tä tavallinen suomalainen 
syrjäytyy yhä enemmän 
päätöksenteosta, jossa ko-
rostuvat yhä enemmän 
toisaalta kansainvälisten 
markkinavoimien tahto ja 
toisaalta pienten kulttuuri-
piirien edut.

- En usko siihen, että 
kaikki voisivat olla kaikki-
en kavereita. Ketään ei pidä 
vihata, mutta oma lähiyh-
teisö ja oma kansallisvaltio 
luovat ihmiselle turvaa ja 
mahdollisuuden toteuttaa 
elämässään muutakin kuin 
vain henkiinjäämistä. Ra-
jattomassa yhteiskunnassa 
ihminen taantuu, koska 
ihmisten välillä ei ole luon-
nollisia luottamussuhteita, 
vaan yksilöitä joudutaan 
valvomaan ja käytös alkaa 
perustua ärsyke-reaktio 
tyyppiseen toimintaan, ku-
ten eläimillä.

Perussuomalaisilla on 
siis selvä ja kasvava tilaus 
tulevaisuuden yhteiskun-
nassa. Mikä on se todelli-
nen vaikutusvalta, minkä 
puolueemme kykenee saa-
vuttamaan, jää nähtäväksi, 
mutta merkittävästi suurem-
pi se on kuin tänä päivänä. 
Pahoinvoinnin lisääntyessä 
alkaa meidän maailmanku-
vamme saavuttamaan kan-
natusta yhtenä uskottavana 
suuntana.

Teksti: Mika Männistö

Rajattomassa yhteiskunnassa 
ihminen taantuu

Vesa-Matti Saarakkala asuu tällä hetkellä Tuusulassa opettajavaimonsa kanssa toimien 
Timo Soinin osa-aikaisena avustajana. Tuusulasta käsin hän myös käy Kurikassa valtuus-
tossa ja eri luottamustehtävissään. Reissaaminen ei ole hänelle uutta – Saarakkala tottui 
siihen opiskellessaan Jyväskylän yliopistossa. Opinnot ovat yhä kesken, yhteiskuntatie-
teen kandin paperit häämöttävät muutaman opintoviikon päässä.

”Eniten minua ärsyttävät toisaalta elitistit ja 

kyläpäälliköt, toisaalta vihervasemmistolaiset 

hörhöilijät, jotka eivät pysty olemaan riittävän 

kriittisiä oman ajatusmaailmansa suhteen.”

Oikeusministeri Tuija Brax (vihr) ei pidä henkeen ja tervey-
teen kohdistuvien rikosten valmistelun pikaista kriminali-
sointia perusteltuna ilman riittävää taustaselvittelyä. Kan-
sanedustaja Raimo Vistbacka esitti kirjallisessa kysymykses-
sään oikeusministerille asian olevan nyt hyvin ajankohtainen 
kouluihin kohdistuneiden uhkausten vuoksi, jotta Jokelan ja 
Kauhajoen kaltaisilta tragedioilta voitaisiin välttyä.

Murhan valmistelu edelleen sallittua
Brax toteaa vastauksessaan, ettei henkeen ja tervey-

teen kohdistuvien rikosten valmistelun kriminalisointi ole 
rikosoikeudellisesti ongelmatonta. Hänen mukaansa on 
syytä odottaa esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain uu-
distamista pohtivan toimikunnan ehdotuksia ennen kuin 
asiaa voidaan arvioida.
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Otsikon mukaisesti ni-
metty Elinkeinoelämän 
Valtuuskunnan (EVA) ra-
portti suomalaisten asen-
teista EU:ta ja muuta maa-
ilmaa kohtaan sisältää pe-
russuomalaisittain varsin 
rohkaisevia tutkimustulok-
sia. Raportin mukaan suo-
malaisten kielteinen suhtau-
tuminen Euroopan Unionia 
kohtaan on kasvanut ja 
myönteinen suhtautuminen 
vähentynyt. Vuonna 1996 
Euroopan Unioniin suhtau-
tui kielteisesti 26 prosenttia 
suomalaisista, kun vuonna 
2008 siihen suhtautuu kiel-
teisesti jo 35 prosenttia.

Mikä mahtaa olla syynä 
suomalaisten kasvavaan EU-
kielteisyyteen? Raportin mu-
kaan tärkeäksi syyksi tunnis-
tettiin EU:n tuomat säännöt 
ja normit, joita emme tarvit-
se, mutta meidän on pakko 
niitä kuitenkin noudattaa. 
79 prosenttia vastaajista oli 
sitä mieltä, että EU on tuo-
nut meille liian paljon nor-
meja tai säännöksiä, joita 
emme tarvitse. 66 prosenttia 
oli sitä mieltä, että EU:n jä-

senmaksut ovat liian korke-
at hyötyihin nähden.

Evan raportti herättää 
mietteitä. Olemmeko sit-
ten saaneet EU:ssa mitään 
sellaista, mitä emme olisi 
voineet saada EU:n ulko-
puolella?

Merkittävimpänä argu-
menttina EU:n puolesta on 
esitetty, että EU:hun liitty-
misen myötä muun muassa 
vapaakauppa on mahdollis-
tanut Suomen talouskasvun. 
On kuitenkin huomattava, 
että tämä sama etu olisi 
voitu saavuttaa myös EU:
n ulkopuolella kuulumalla 
vuonna 1992 perustettuun 
Euroopan talousalueeseen 
(ETA). ETA takasi ihmis-
ten, tavaroiden, palveluiden 
ja pääoman vapaan liikku-
misen Euroopassa samalla 
tavalla kuin EU. Toisena 
argumenttina on tarjottu 
eurovaluuttaan siirtymisen 
myötä saavutettua raha- ja 
talouspoliittista vakautta. 
Esimerkiksi Ruotsin kilpai-
lukyky ei ole heikentynyt, 
vaikka se on jättäytynyt 
eurovaluutan ulkopuolelle. 

Lopputuloksena on, että 
suuri osa EU:n hyödyistä 
olisi voitu saavuttaa ilman 
jäsenyyttäkin.

Jäsenyydestä on selkeitä 
haittoja. Nykyisin jo 80-90 
prosenttia Suomea koske-
vasta lainsäädännöstä pää-
tetään Brysselissä. Samalla 
myös Suomen tämänhetki-
siä omia lakeja muutetaan 
vastaamaan EU:n lakeja. 
Nykyisen ulkoministerim-
me tekemän arvion mukaan 
noin 80 prosenttia eduskun-
nan tekemästä työstä on 
Suomen lakien muuttamis-
ta vastaamaan EU:n lakeja. 
On loogista, että itsenäisyys 
vähenee, kun sitä luovute-
taan pois. Mitä kauemmas 
ylikansallisille tahoille pää-
täntävaltamme karkaa, sitä 
kauempana se on suoma-
laisten käsistä.

Kohti EU-vaaleja

Vuonna 1999 ainoastaan 
31 prosenttia Suomen ääni-
oikeutetuista kävi äänestä-
mässä EU-vaaleissa. Vuon-
na 2004 äänestysprosentti 

hieman kasvoi, mutta jäi sil-
ti vaivaiseen 40 prosenttiin. 
Mikä mahtaa olla syynä, 
ettei kansaa kiinnosta EU:
n vaikutukset Suomeen? EU 
koetaan suomalaisten kes-
kuudessa luultavasti liian 
kaukaiseksi ja byrokraatti-
seksi elimeksi, eikä sen mer-
kitystä Suomelle ole vielä 
täysin sisäistetty. Seuraavis-
sa EU-vaaleissa on Suomen 
kansalla protestin paikka ja 
mahdollisuus näyttää, kuka 
on isäntä talossa. Äänestä-
mällä Perussuomalaisia ää-
nestät demokratian ja itse-
näisyyden puolesta!

Koko raportti löytyy 
EVA:n sivuilta, ja se sisäl-
tää erittäin mielenkiintoisia 
tutkimustietoja kansalais-
ten asenteista esimerkiksi 
NATOA tai globalisaatiota 
kohtaan.

http://www.eva.fi /fi -
les/2166_kenen_joukois-
sa_seisot.pdf

Teksti: Olli Immonen
Kuva: Kuvapörssi Oy

Kenen joukoissa seisot? Lomautus
saattaa katkaista
osa-aikaeläkkeen
maksamisen
Osa-aikaeläkkeellä olevan kannattaa olla tarkka-
na lomautuksen sattuessa, jotta eläkkeen mak-
saminen ei katkeaisi. Eläkettä ei makseta, jos 
osa-aikatyöhön tulee yli kuuden viikon mittainen 
tauko, kerrotaan Eläketurvakeskuksesta. Vuosi- 
tai sairaslomaa ei katsota tällaiseksi katkoksi.

Osa-aikaeläkkeeltä käy työssä reilut        
30 000 ihmistä.

Katkennut osa-aikaeläke myönnetään uudelleen 
entisin ehdoin, jos lomautus kestää alle kuusi 
kuukautta. Jos lomautus kestää yli puoli vuotta, 
osa-aikaeläkettä ei makseta entisin ehdoin, vaan 
sitä täytyy hakea uudelleen. Juuri ennen osa-ai-
kaeläkkeen alkamista pitää tehdä vähintään vuo-
si kokopäivätyötä eläkettä edeltävän 18 kuukau-
den aikana.

Jos osa-aikatyö loppuu lomautuksen jälkeen 
kokonaan, myös osa-aikaeläkkeen maksaminen 
päättyy pysyvästi. Jos uutta osa-aikaista työtä ei 
löydy, vaihtoehtona on työttömyyspäiväraha. An-
sioon suhteutettu työttömyyspäiväraha lasketaan 
osa-aikaeläkettä edeltäneiden kokopäivätyön an-
sioiden perusteella.

Osa-aikaeläkettä voivat saada 58 - 67-vuoti-
aat osa-aikatyössä käyvät palkansaajat ja yrittäjät 
eläkkeen kaikkien ehtojen täytyttyä. Asiasta pitää 
ensin sopia työantajan kanssa. Yrittäjä neuvotte-
lee osa-aikaeläkkeestä suoraan eläkevakuutusyh-
tiönsä kanssa.

Eläketurvakeskus

PerusS Nuorten
periaateohjelma 
julkaistu
Perussuomalaiset Nuoret ry on valmistellut vuo-
den ajan omaa periaateohjelmaansa. Varsinaisessa 
periaateohjelmatyöryhmässä ovat työskennelleet 
Maria Lohela Turusta, Teemu Lahtinen Espoosta, 
Veli-Pekka Kortelainen Oulusta, Vesa-Matti Saa-
rakkala Kurikasta ja Ville Vähämäki Oulusta.

Ohjelma on luettavissa osoitteessa www.ps-
nuoret.net ja ohjelmasta otetaan myös painos.

Päivärahat
Kotimaan kokopäiväraha nousee 32 eurosta 35 euroon. 
Osapäiväraha nousee 14 eurosta 16 euroon. Ateriakorvaus 
nousee 8,00 eurosta 8,75 euroon. Ulkomaanpäiväraha on 
vahvistettu 210 maalle tai alueella. Niistä 100 nousee, 38 las-
kee ja 72 säilyy ennallaan. Päätökseen ei tule uusia maita.

Verohallinto

Kilometrikorvaukset
Oman auton käytöstä työmatkoihin maksettava kilomet-
rikorvaus nousee 44 sentistä 45 senttiin kilometriltä. Lisä-
henkilöstä maksettava korvaus nousee 2 sentistä 3 senttiin 
henkilöä kohden. Käyttöetuauton kilometrikorvaus on 
edelleen 12 senttiä/km.

Verohallinto
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Kirkosta eroamises-
ta tuntuu nykyään tulleen 
muotivillitys. Vuoden 2008 
kahdeksan ensimmäisen 
kuukauden aikana kirkosta 
erosi eroakirkosta.fi  -palve-
lun kautta 23 166 kirkon-
jäsentä, kun edellisen vuoden 
aikana vastaava luku oli 16 
305 henkilöä. Kirkosta eroa-
minen kasvoi eroakirkosta.fi  
–palvelun kautta yli 40 pro-
senttia viime vuodesta Eroa-
kirkosta.fi  arvioi osuutensa 
kaikista eroista olevan jo 90 
prosenttia, kun se vuonna 
2007 oli 85 prosenttia. Mis-
tä tämä kertoo?

- Luulisin, että Suomi 
kulkee tässä asiassa hieman 
jälkijunassa. Euroopassa 
kirkosta eroamisten aalto 
alkoi jo 60-70 –luvuilla. 
Suomessa ihmiset ovat entis-
tä enemmän maallistuneet, 
eivätkä monetkaan enää 
tunne vetoa uskontoja koh-
taan. Niinpä yhä useampi 
alkaa ihmetellä, miksi kuu-
lun tällaiseen yhteisöön ja 
vieläpä maksan siitä, pohtii 
eroakirkosta.fi :n tiedottaja 
ja Tampereen vapaa-ajatte-
lijat ry:n puheenjohtaja.

Tampereen vapaa-ajat-
telijat ry on uskonnottomi-
en yhdistys, joka ajaa muun 
muassa kirkon erottamista 
valtiosta. Mutta miksi valti-
onkirkko on huono asia?

- Meidän mielestämme 
modernissa sekulaarissa yh-
teiskunnassa ei millään us-
konnolla saisi olla erityisase-
maa. Sellainen sopii huonosti 
nykyiseen demokraattiseen 
Suomeen. Itselläni ei ole mi-
tään henkilökohtaista uskon-
toja vastaan, haluan vain että 
kaikki uskonnot saatettaisiin 
lainsäädännöllisesti samalle 
viivalle. Nythän esimerkik-

si kauppojen aukioloaikoja 
säätelevät ideologiset syyt.

Suomessa ei ole 
valtionkirkkoa

Tampereen hiippakunnan 
piispa Matti Revon mukaan 
ihmisillä on monenlaisia 
syitä jättää kirkon jäsenyys. 
Usein kysymys on pidem-
mästä prosessista, vaikka 
lopullinen päätös olisikin 
seurausta jostain yksittäi-
sestä asiasta.

- Ellei kirkkoon ole sisäl-
löllisiä siteitä, myös ulkoiset 
katkeavat helposti. Tähän 
asti suomalaisilla on ollut 
nimenomaan vahvat sisäi-
set siteet kirkkoon, vaikka 
ne näyttävät ohuilta. Ellei 
uskolla omassa elämässä 
ole ylipäätään mitään mer-
kitystä, kyseenalaistuu kir-
kon jäsenyyskin.

Kirkko ei ole minkään 
aatteellisen järjestön tai ur-
heiluseuran kaltainen orga-
nisaatio, jonka edustamaa 

asiaa voi harrastaa jos ehtii, 
muistaa tai huvittaa, vaan 
se on yhteisö, joka elää us-
kosta. Kirkon työntekijöi-
den ja kaikkien sen jäsenten 
tehtävänä on auttaa niitä, 
jotka eivät jostain syystä 
pidä kirkon jäsenyyttä mie-
lekkäänä, kokemaan itsensä 
tervetulleiksi seurakuntaan. 
Tärkeintä on rohkaista us-
komaan Jumalaan; millään 
ulkonaisilla konsteilla ei 
kirkon jäsenkatoa voi py-
säyttää.

Matti Repo haluaa myös 
tähdentää, että sanaa ”valti-
onkirkko” käytetään aivan 
liian löysästi ja määrittele-
mättä, eikä Suomessa ole 
valtionkirkkoa. Koska yli 
80 prosenttia suomalaisista 
kuuluu evankelisluterilai-
seen kirkkoon, ei näin suur-
ta joukkoa voi olla ottamat-
ta huomioon. Vaikka kun-
nat eriytettiin seurakunnista 
jo 1865, hoitaa kirkko edel-
leen eräitä yhteiskunnallisia 
tehtäviä, joita ovat esimer-

kiksi diakonia, kasvatus- ja 
nuorisotyö, vankien ja soti-
laiden sielunhoito, kulttuu-
rihistoriallisten rakennusten 
ylläpito ja niin edelleen.

- Uusimmassa uskon-
nonvapauslaissa vuodelta 
2003 on valtio määritellyt 
evankelisluterilaisen sekä 
ortodoksisen kirkon ase-
man historiallisista syistä 
vahvemmin kuin muiden us-
konnollisten yhdyskuntien.

Teksti: Mika Männistö

Kirkosta erotaan nyt ennätysvauhtia

Jos kirkkoon ei ole sisällöllisiä siteitä, kyseenalaistuu kirkon jäsenyyskin.

Kuva: Kuvapörssi Oy

Professori Deffeyes arvioi, että tässä ajassa (järkevillä 
taloudellisilla kustannuksilla hyödynnettävissä olevi-
en) öljyvarojen hiipumisesta johtuva raakaöljyn hinta 
saavuttaa 300 dollarin tynnyrihinnan  ja bensan hinta 
USA:ssa nousee yli kahdeksan taalan gallonalta (eli 2,12 
euroa litra). Silloin Yhdysvaltain kansantaloudessa liik-
kuvasta rahasta 15 prosenttia menee öljyn raaka-ainei-
den hankintaan. Jenkkien  monimutkainen ja erittäin 
velkaantunut talousjärjestelmä ei Deffeyesin  mukaan 
voi kestää tällaista rasitusta, vaan se tulee hajoamaan! 
Tässä ei ole enää kyse vain lamasta saati taantumasta, 
vaan taloudellisesta romahduksesta.

Talousjärjestelmien monimutkaisuus ei voi kasvaa 
loputtomiin. Mitä monimutkaisempi ja suurempi talous 
on, sitä haavoittuvammaksi se tulee, koska sitä on yhä 
vaikeampi hallita tai ohjata. Lopulta taloussysteemille 

käy kuin liiaksi turvonneelle kohokkaalle, ja se läsähtää 
pannuun. Näin on käynyt ennenkin. Suurin osa histori-
an suurista imperiumeista on romahtanut noudattaen tätä 
systeemiteoreettista kaavaa. Tämä on järjestelmien raken-
tajille tuttu teoria.

Kuvitelkaapa: pahimmassa tapauksessa, siis pahimmas-
sa tapauksessa amerikkalaisten kannalta, edessä on USA:n 
kohdalla vastaava romahdus kuin mitä Neuvostoliitto koki! 
Tämä voi kuulostaa mielikuvitukselliselta, ja kuulen jo virtu-
aalikorvillani miten ekonomit naureskelevat allekirjoittaneel-
le tätä tekstiä lukiessaan, mutta nämä arviot eivät olekaan 
minun, vaan vakavasti otettavien asiantuntijoiden suusta.

Odotan mielenkiinnolla ja niskakarvat pystyssä ensi 
talvea. Sittenpähän näemme, mitä tuleman pitää. En tosin 
itse odota ihan yhtä synkkää tulevaisuutta kuin professori 
Deffeyes. Amerikan talous voi hörpätä keulasta niin paljon 

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

Merkille pantavaa on, että koska Euroopassa mak-
setaan bensasta tuplasti jenkkeihin nähden, niin eu-
roissa mitattuna kahden euron litrahinta USA:ssa tar-
koittaa yli neljän euron litrahintaa Euroopassa, ja jopa 
yli kuuden euron hintaa täällä Suomessa. Viimeistään 
tällaisen hinnannousun uhatessa valtion pitäisi nöyrtyä 
alentamaan polttoaineveroa.
Lähde: http://www.princeton.edu/hubbert/current-
events.html

Veli-Pekka Kortelainen
puheenjohtaja
Oulun Seudun Perussuomalaiset ry.

Princetonin yliopiston professori Kenneth S. Deffeyes:

Länsimainen talousjärjestelmä voi romahtaa
6 - 24 kuukaudessa
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Nykyinen suuntaus on 
se, että luokkakokoja suu-
rennetaan koko ajan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että yhtä 
opettajaa kohtaan saattaa 
olla 30-40 oppilasta. Tällöin 
yksilöllinen opettaminen on 
heikosti hoidettavissa. Kun 
luokassa on ylivilkas lapsi, 
tilanne on kaaosmainen. 

Miten tunnistaa, että 
luokassa saattaa olla ylivil-
kas lapsi? Erityislapsen tun-
nistaminen on vaikeaa, mut-
ta yleensä erityislapsen huo-
maa siitä, että hänestä tulee 
hyvin herkästi luokassa niin 
sanottu häirikkölapsi. 

Miten iso luokkakoko 
vaikuttaa erityislapseen? 
Lapsella on vaikeuksia py-
syä opetuksen mukana, pu-
hutut asiat unohtuvat hyvin 
äkkiä ja oppiaineet sekoit-
tuvat, lapsi on levoton tai 
syrjään vetäytyvä. 

Mitä iso luokkakoko 
tekee erityislapselle? Jos 
häntä ei tunnisteta ajois-
sa ja saada oikeanlaiseen 
luokkaryhmään, lapsen it-
setunto heikkenee ja lapsi 
alkaa ajatella ettei viitsi edes 
yrittää kun ei kuitenkaan 
onnistu ja toiset vain naura-
vat. Silloin heikkenee myös 
oppimiskyky. Fyysiset oireet 

ilmenevät päänsärkyinä tai 
mahakipuina. 

Kokeiden kohdalla lap-
sella saattaa esiintyä paniik-
kikohtauksia tai täysi muis-
tamattomuus. Jos opettajat 
huomaavat, että lapsella al-
kaa jatkuvasti olla ongel-

mia muistaa päiväjärjestystä 
koulussa, hän myöhästelee, 
pulpetti on täysin sekaisin, ta-
varoita unohtuu kotiin tai ne 
ovat jääneet kouluun jonka 
vuoksi läksyt ovat tekemättä, 
lapsella on masentumis- ja/
tai levottomuusoireita tai jos 

21-vuotias Tiina Elovaara 
valittiin Tampereen kaupun-
ginvaltuustoon nuorimpana 
valtuutettuna Perussuoma-
laisten valtuustoryhmässä. 
Nuoresta iästään huolimat-
ta hänellä on paljon sanot-
tavaa:

- Tärkeimmät vaalitee-
mani liittyivät mielenter-
veysongelmaisten ja kehi-
tysvammaisten asemaan. 
Yleensäkin olen huolissani 
niistä ihmisistä, jotka ovat 
pudonneet yhteiskunnan 
oravanpyörästä. Mielenter-
veysongelmaiset ja kehitys-
vammaiset ovat esimerkkejä 
niistä ryhmistä, joita hyvin 
usein poljetaan, koska he ei-
vät tuota mitään yhteiskun-
nalle. Heidän palvelujensa 
leikkaaminen on kuitenkin 
kaksiteräinen miekka, sillä 
he tuovat kuluja, jos heitä 
ei oteta huomioon.

Vaikka maailmanlaajui-
sella tasolla nuorten asema 

Suomessa on hyvä ja heille 
tarjotaan hyvä koulutus, 
alkaa tehotuotanto ja kil-
pailuyhteiskunta jo näkyä 
nuorissa. Osa nuorista on 
jäänyt jalkoihin ja heiltä on 
hukassa kosketuspinta to-
dellisuuteen.

Yhteisöllisyyttä 
kaivataan

- Olen suoraan sanoen huo-
lissani. Materian arvostuk-
sen käytyä liian suureksi on 
nuorilta kadoksissa se, mi-
kä elämässä oikeasti on tär-
keää iloineen ja suruineen. 
Television ja netin kautta 
haetaan draamaa omaan 
elämään. Yhteisöllisyyttä 
kaivattaisiin nyt.

Tiinan mielestä surullista 
on myös se, etteivät nuoret 
osallistu politiikkaan. Siinä 
jää paljon hyödyllistä tietoa 
piiloon esimerkiksi koulu-
tusjärjestelmän puutteista. 

Nuoret ovat jääneet
kilpailuyhteiskunnan jalkoihin

Tampereen kaupunginval-
tuuston Perussuomalaisten 
valtuustoryhmän nuorin 
valtuutettu Tiina Elovaara 
on 21-vuotias liiketalou-
den opiskelija Pirkanmaan 
ammattikorkeakoulussa. 
Näin joulun alla hän toivoo 
lukijoilta, että vanhemmat 
antaisivat lapsilleen lahjaksi 
selvän joulun.

lapsi tulistuu pienistä asioista, 
olisi syytä jutella vanhempien 
kanssa. Jos lapsi on oppinut 
jo lukemaan mutta lukemi-
nen takkuilee kuitenkin, esi-
merkiksi kirjaimet vaihtavat 
paikkaansa tai unohtaa lau-
sua sanojen loput, on syytä 

epäillä lukivaikeutta tai jopa 
muuta vaihtoehtoa.

Lapsen vaikutus 
luokkaansa

Miten ylivilkas lapsi vaikut-
taa luokkaansa? Opettajalle 

oppilaan opettaminen tuot-
taa töitä normaalia enem-
män esimerkiksi valvonnan 
suhteen. Usein toiset oppi-
laat turhautuvat jatkuvaan 
keskeyttelyyn lapsen vuok-
si, jolloin myös opettaja tur-
hautuu hyvin herkästi. Siitä 
seuraakin hyvin nopeasti 
kiusaamista ja niin edelleen. 
Huonon käytöksen vuoksi 
lapsen kotitehtävien määrä 
lisääntyy ja poissaoloja tu-
lee enemmän. Myös opetta-
jan tai rehtorin puhutteluun 
lapsi joutuu herkemmin. 
Tämä aiheuttaa ristiriitati-
lanteita kotona vanhemman 
ja lapsen välillä. 

Eniten diagnooseja teh-
dään vuosittain 7-12-vuo-
tiaille, seuraavaksi eniten 
0-6-vuotialle ja kolmannek-
si eniten 13-16-vuotiaille. 
Vanhempien ei pitäisi pelä-
tä tutkimuksiin menemistä, 
sillä diagnoosin avulla lapsi 
saa parhaan mahdollisen tu-
en opiskeluunsa. Jos erityis-
lapsi jätetään oman onnensa 
nojaan, seuraukset saattavat 
ovat todella ikäviä.

Kati Suomalainen
erityislasten ohjaaja
lakimiehen avustaja
Pohjois-Karjalan piirin
1.varapuheenjohtaja

Ylivilkas lapsi isossa luokassa

Jos nuoret eivät osallistu, 
on päättäjien hyvin vaikea 
tehdä oikeita päätöksiä hei-
dän puolestaan. Nuorten ja 
keski-ikäisten välillä on täl-
lä hetkellä syvä kuilu.

- Myös opiskelijat laite-
taan hyvin ahtaalle. Vaikka 
opintotukeen pieni korotus 
tulikin, edellyttää opiskelu 
useimmilta kuitenkin, että 
opintojen ohella ollaan töissä 
ja myös lomat ollaan töissä. 

Hyvin paljon loppuunpala-
mista tapahtuukin jo opis-
keluaikoina. Ammattitut-
kintojen ja oppisopimusten 
arvostusta tulisi nostaa, sillä 
kaikki eivät voi olla maiste-
reita. Myös nuoret perheet 
ajetaan todella ahtaalle tä-
män päivän Suomessa.

Politiikkaan ajautumi-
nen oli Tiina Elovaaralle 
melko luontainen tie, sillä 
hän on aina ollut kiinnos-
tunut yhteiskunnallisista 
asioista ja hänellä on kova 
halu vaikuttaa. Puolueen 
valintakaan ei tuottanut 
vaikeuksia.

- Olen pienituloisen per-
heen lapsi, joten valtapuolu-
eet eivät tarjonneet minulle 
houkuttelevaa vaihtoehtoa. 
Perussuomalaiset ovat tar-
jonneet minulle poliittisen 
kodin ja maanläheisemmän 
tavan tehdä politiikkaa.

Teksti: Mika Männistö
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Suomenruotsalaisten 
asema Suomessa on vä-
hemmistöryhmäksi tavat-
toman hyvä. Samaa ei voi 
sanoa vastaavasta vähem-
mistöstä Pohjanlahden tuol-
la puolen, ruotsinsuoma-
laisista. Heidän asemansa 
on paikoin heikompi kuin 
Ruotsin romaneilla, juuta-
laisilla ja saamelaisilla. Vi-
rallisen vähemmistöaseman 
suomen kieli sai Ruotsissa 
vasta vuonna 2000.

- Yleisesti ottaen ruot-
sinsuomalaiset ovat Ruot-
sissa kansanosana arvostet-
tua esimerkiksi työmarkki-
noilla, mutta vähemmistön 
oikeuksissa esimerkiksi 
viranomaisiin päin olisi 
toivomisen varaa, kertoo 
Ruotsinsuomalaisten Kes-
kusliiton (RSKL) puheen-
johtaja Voitto Visuri.

Vähemmistöasema on 
hieman paremmalla tolalla 
pohjoisessa Norrbottenin 
hallintoalueella, joka sai 
vuonna 2000 jonkinlaiset 
oikeuden käyttää suomen 
kieltä yhteyksissä viran-
omaisiin. Virallinen asema 
suomen kielellä on kuiten-
kin vain viidessä kunnassa, 
Jällivaarassa, Haaparannas-
sa, Kiirunassa, Pajalassa ja 
Ylitorniossa.

- Koko hallintoalueella 
asuu ruotsinsuomalaisista 
vain noin viisi prosenttia, 
ehkä parikymmentätuhatta 
henkeä.

Lupaukset venyvät

On olemassa monenlaista 
tietoa siitä, paljonko Ruot-
sissa asuu ruotsinsuoma-
laisia. RSKL lähtee siitä, 
että heitä on siellä noin 450 
000. Sama luku oli ennen 
valtion tilastoissa, mutta 
muutama vuosi sitten tilas-
tointia uusittiin siten, että 
virallisten tietojen mukaan 
ruotsinsuomalaisia on enää 
noin 250 000.

- Siitä karsittiin pois ne, 
jotka eivät ole täysin puh-
dasverisiä suomensukuisia. 
Lukua voi tietysti kasvattaa 
ihan riippuen siitä miten 
kauas ajassa taakse menee 
– varmaan kaikilla ruotsa-
laisilla virtaa pisara suo-
malaista verta suonissaan, 
Visuri toteaa.

Työ suomenkielisen hal-
lintoalueen laajentamisek-
si on käynnissä. Edellisen 
hallituksen aikana kansan-
edustaja Paavo Vallius esitti 
hallituksen toimeksiannosta 
hallintoalueen laajentamis-
ta kattamaan Tukholmaa 

ja Mälarinlaakson aluet-
ta. Hallituksen vaihduttua 
pantiin käyntiin uusi selvi-
tys, joka lupauksista huo-
limatta ei ollut tullut vielä 
vuodenvaihteessa.

- RSKL otti kantaa jo 
Valliuksen selvitykseen. Me 
emme halua osasia, vaan 
toivomme suomenkielelle 
vähemmistöasemaa koko 
Ruotsin alueelle. Asia on ve-
nynyt jo vuosia, emmekä ole 
ollenkaan tyytyväisiä tilan-
teeseen, Visuri pahoittelee.

Pajalassa tehtiin 
historiaa

Ruotsinsuomalaisten ja 
suomenruotsalaisten asemat 
ovat siis valovuosien päässä 
toisistaan. Siihen vaikutta-
vat ennen kaikkea historial-
liset syyt.

- Ruotsinsuomalaisten 
ja suomenruotsalaisten ase-
maa ei millään tavalla voi 
verrata toisiinsa, emmekä 
usko että pääsisimme kos-
kaan samaan, että olisi esi-
merkiksi mahdollisuus käy-
dä koulut alusta loppuun 
suomen kielellä. Kateellisi-
na toki seuraamme sivusta 
ja yritämme parhaamme 
mukaan parantaa omaa 
asemaamme.

20. päivänä helmikuu-
ta tehtiin Pajalan kunnassa 
historiaa. Silloin pidettiin 
ensimmäistä kertaa kun-
nanvaltuuston kokous, 
jossa sai käyttää suomen- 
ja Tornionjokilaaksossa 
puhuttua meänkieltä. Kol-
mestakymmenestäviides-
tä valtuutetusta vain viisi 
joutui käyttämään apunaan 
simultaanitulkkausta.

Vanhustenhoito suurin 
ongelma

RSKL pitää jatkuvia yh-
teyksiä päättäjiin, pyy-
tää selvityksiä ja antaa 
lausuntoja. On olemassa 
myös Ruotsinsuomalaisten 
valtuuskunta, joka toimii 
ruotsinsuomalaisten etuja 
valvovana valtakunnallis-
ten järjestöjen kattojärjes-
tönä. RSKL on valtuuskun-
nan suurin järjestö.

Tällä hetkellä tärkeällä 
sijalla RSKL:n asialistalla 
ovat vanhusten hoito- ja 
huoltokysymykset. Ensim-
mäisen aallon maahan-
muuttajat alkavat jo tarvita 
hoivapalveluja, ja dementi-
an iskiessä ihminen unohtaa 
aikuisena opitun kielen. Sil-
loin tarvitaan suomenkielis-
tä palvelua.

- Joissain kunnissa nä-
mä asiat on hoidettu hy-
vin, joissain ei ollenkaan. 
Valitettavasti kaikilta 
paikkakunnilta ei löydy 
niitä tulisieluja, jotka jak-
saisivat näitä asioita ajaa. 
Kaikkemme kuitenkin 
teemme.

Asiat eivät etene
Suomenkielen virallisessa 
asemassa otettiin askel pa-
rempaan suuntaan vuonna 
1999, kun tehtiin päätös 
seuraavana vuonna voimaan 
astuneesta Norrbottenin 
hallintoalueesta. Virallisella 
tasolla asia on edistynyt sen 

jälkeen pikkuaskelin, mutta 
kovin paljon mitään konk-
reettista ei ole tapahtunut.

- Tammikuussa tapasim-
me vähemmistöministeri 
Nyamko Sabunin, jonka 
mukaan hallituksen esitys 
hallintoalueen laajentami-
sesta ei valmistu ennen syk-
syä. Emme ole tyytyväisiä 
siihen, että asia vain venyy 
ja venyy.

Yhtenä ongelmana 
Visuri näkee tiedonkulun 
omallekin väelle. Olisi tär-
keää, että esimerkiksi nuo-
ret perheet huolehtisivat 
suomenkielen säilymisestä. 
Esimerkiksi suomenkieliset 
koululuokat ovat katastro-
faalisesti vähentyneet.

- Mielestäni tähän on 
syynä se, että kunnat eivät 
ole huolehtineet tiedottami-
sesta. Ruotsissa on lisäksi 
kymmenkunta ei-kunnallis-
ta niin sanottua vapaakou-
lua, jossa suomenkielistä 
opetusta saa tuhatkunta 
oppilasta. Kunnallisista lu-
vuista minulla ei ole tietoa.

Syrjintääkin ilmenee

Kieltenopetuksessa suomen-
kieli on vielä tällä hetkellä 
kehnommassa asemassa 
kuin romanien, juutalais-
ten, saamelaisten ja tornion-
jokilaaksolaisten meänkieli. 
Edellämainittujen vähem-
mistöjen kotikieltä on pi-
tänyt opettaa, jos koulussa 
on yksikin vähemmistön 
edustaja. Suomenkielisiä on 
täytynyt olla viisi.

Asemaan on tulossa 
parannus syksyllä, kun 
suomenkieli saa kotikielen 
opetuksessa saman aseman 
kuin muut Ruotsin vähem-
mistökielet.

- Aika paljon joudumme 
puolustamaan myös jo saa-
vutettua. Esimerkiksi Luula-
jan ja Lundenin yliopistoissa 
ollaan aikeissa lopettaa suo-
menkielen opetus. Joillain 
työpaikoilla on saatettu 
kieltää suomen puhuminen, 
joka on jo varsinaista syr-
jintää. Päivittäin joudumme 
valvomaan näitä meidän 
asioita, Visuri tiivistää.

Taloudelliset syyt 
vaikuttavat

Myös Pohjoismaiden 
neuvoston Ruotsin-val-
tuuskunnan puheenjohta-
ja, kansanedustaja Sinikka 
Bohlin vahvistaa, että on-
gelmat vaihtelevat suuresti 
paikasta toiseen. Suurimpia 
ongelmia ovat kotikielen 

opetus ja erityisesti vanhus-
tenhoito.

- Kotikielen opetuksesta 
saimme eduskuntapäätöksen, 
vanhustenhuollosta olemme 
jättäneet useampia aloitteita. 
Tämä on kuitenkin kuntien 
asia, joka toisissa kunnissa 
toimii hyvin, toisissa taas ei 
saada mitään aikaan vaikka 
kuinka yritettäisiin.

Syiksi ongelmiin Bohlin 
näkee kaksi asiaa. Kaikis-
sa kunnissa ei ole tarpeeksi 
tietoa siitä, miten tärkeitä 
nämä kysymykset ovat. Toi-
saalta se on myös taloudelli-
nen kysymys.

- Pitäisi olla enemmän 
suomalaisia poliitikkoja 
töitä tekemässä, jotta saa-
taisiin kaikki kunnat patis-
tettua tarttumaan toimeen.

Ruotsinsuomalainen 
puolue

Olisiko koskaan mahdollis-
ta, että Ruotsiin perustettai-
siin oma ruotsinsuomalais-
ten asemaa ajava poliittinen 
puolue?

- Meitä on toki paljon, 
mutta ongelmana on se, että 
ruotsinsuomalaiset asuvat 
niin hajallaan ympäri maata. 
Meillä on ollut esimerkiksi 
puolueen sisällä suomen-
kielisiä demariyhdistyksiä, 
mutta alamme kaikki olla 
jo niin vanhoja. Nuoria on 
vaikea saada tänä päivänä 
houkuteltua mukaan poli-
tiikkaan, Bohlin valittaa.

Eräs ongelma on sekin, 
ettei Suomen televisiota 
enää näe kaikissa paikoissa 
digiuudistuksen myötä, jo-
hon molemmat valtiot siir-
tyivät samanaikaisesti. Nyt 
ruotsinsuomalaisten etuja 
ajavat tahot joutuvat tais-
telemaan molempien hal-
litusten kanssa ongelman 
korjaamiseksi.

- Olen lähettänyt tästä 
asiasta aloitteen myös Poh-
joismaiden neuvostolle. Saa 
nähdä millainen vastaus 
sieltä tulee.

Myös rajaongelmia on 
paljon, kuten jo pitkään 
tapetilla ollut paluumuutta-
jien kaksoisverotus. Niiden 
poistamiseksi on nyt asetet-
tu Pohjoismaiden ministeri-
neuvoston alainen työryhmä 
johdossaan Ole Norrback.

- Ongelmia on joka puo-
lella. Toivon että Norrback 
saa työryhmän organisaa-
tion pian siihen kuntoon, 
että näitä vyyhtejä voidaan 
alkaa purkamaan.

Teksti: Mika Männistö

Syrjityt ruotsinruotsinsuomalaiset

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton puheenjohtaja Voitto 
Visuri ei ole tyytyväinen siihen, miten ruotsinsuomalais-
ten asemaan luvatut parannukset siirtyvät vuosi toisensa 
jälkeen.

Pohjoismaiden neuvoston Ruotsin-valtuuskunnan 
puheenjohtaja Sinikka Bohlin nimeää tämän hetken 
suurimmiksi ongelmiksi vanhustenhoidon ja kotikielen 
opetuksen.
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Kokous alkoi kello 12.30 
nuorisojärjestön istuvan 
puheenjohtajan Vesa-Matti 
Saarakkalan tervehdyspu-
heella. Pakollisten kokouk-
sen aloituspykälien jälkeen 
saapuikin odotettu vieras 
Timo Soini, joka piti nuo-
rille puheen. Hän korosti 
puhuessaan muun muassa 
puolueemme vaalivoittom-
me merkitystä ja oli tyy-
tyväinen siitä, että nuoret 
olivat ahkerasti mukana ja 
monet heistä saivat kansal-
ta tuen ja tulivat valituiksi 
omien kuntiensa valtuus-
toihin. Lisäksi hän ilmaisi 

tyytyväisyytensä siihen, että 
nuorisojärjestömme kasvaa 
ja kehittyy.

Toimintasuunnitelmas-
ta periaateohjelmaan

Puolisen tuntia kestäneen 
Soinin vierailun jälkeen ko-
kous jatkui asialistan asi-
oilla. Keskustelua käytiin 
muun muassa vuoden 2009 
toimintasuunnitelmasta. 
Ensimmäistä kertaa histori-
ansa aikana nuorisojärjestö 
pyrkii saamaan riveihinsä 
osa-aikaisen työntekijän, 
jonka tehtävänä on toteut-

taa kevään 2009 aikana 
Nuorten EU-kriittinen kier-
tue ja hoitaa siihen liittyviä 
asioita. Henkilön palkkaa-
minen on luonnollisesti 
kiinni Opetusministeriön 
avustuksesta, jota päätettiin 
jälleen hakea, tällä kertaa 
nelinkertainen määrä viime-
kertaiseen verrattuna.

Toinen keskustelua he-
rättänyt asia oli nuorisojär-
jestön 1. periaateohjelman 
hyväksyminen. Työ aloitet-
tiin vuosi sitten jäsenistön 
kommentointi- ja ideointi-
kierroksella ja lopullinen, 
10 sivuun tiivistetty ohjelma 
hyväksyttiin lopulta pienin 
muutoksin syyskokoukses-
sa. Periaateohjelman kan-
tavana punaisena lankana 
on periaate ”maassa maan 
tavalla”. Ohjelma on lu-
ettavissa nuorten kotisi-
vujen etusivulta löytyvän 
linkin kautta (osoite www.
ps-nuoret.net). Siitä on tar-
koitus teettää myös painettu 
versio, jota jaetaan tahoille, 
joita se kiinnostaa. Unohta-
matta omia jäseniämme.

Hallitusvalinnat

Koska kyse oli syyskokouk-
sesta, valittiin luonnollisesti 

NUORET

myös uusi hallitus vuodelle 
2009. Puheenjohtajaksi va-
littiin Vesa-Matti Saarakka-
la Kurikasta, 1. varapuheen-
johtajaksi Maria Lohela 
Turusta, 2. varapuheenjoh-
tajaksi Tiina Elovaara Tam-
pereelta, sihteeriksi Simo 
Grönroos Kirkkonummelta 
ja toiminnanjohtajaksi Ant-
ti Valpas Helsingistä. Nämä 
tehtävänimitykset vahviste-
taan varsinaisesti vasta uu-
den hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa. 

Hallituksen muiksi jäse-
niksi valittiin äänestyksen 
jälkeen Jiri Keronen Turus-
ta, Ville Vähämäki Oulusta, 
Heikki Tamminen Salosta, 
Teemu Lahtinen Espoosta, 
Jenna Simula Oulusta ja 
Tommi Otamo Raumalta. 

Hallituksen varajäse-
niksi valittiin Niina Puus-
tinen, Veli-Pekka Kortelai-
nen, Teijo Petäjäjärvi, Joni 
Sundholm, Tuomas Tonte-
ri, Mauri Rasinkoski, Timo 
Hellman, Antti Rantakok-
ko, Jani Visunen ja Minna 
Mäkinen.

Teksti: Antti Valpas
Kuva: Johannes Nieminen

Nuorisojärjestö
kasvaa ja kehittyy

Tarvitsemme pikaisia
toimenpiteitä
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen peräänkuu-
luttaa 1.12.2008 julkaistussa blogikirjoituksessaan 
turvapaikanhakijoiden määrän kasvun aiheuttamien 
ongelmien takia pikaisia toimenpiteitä. Pajunen listaa 
ongelmiksi mm. seuraavaa: maahanmuuttajien työttö-
myys on 2,5-kertainen kantaväestöön nähden ja työ-
voimaosuus kantaväestöä alhaisempi. Lisäksi turvapai-
kanhakijat joutuvat kuuden kuukauden pakkojonoon 
ennen kuin työllistyminen on edes mahdollista. Pajusen 
mukaan suuri osa muualle Suomeen sijoitetuista pako-
laisista muuttaa ennen pitkää Helsinkiin. Pajunen mai-
nitsee erääksi ongelmaksi myös turvapaikanhakijoiden 
määrän räjähtämisen tämän vuoden aikana 2 000 ha-
kijasta 5 000 hakijaan, joista “valtaosa tullee saamaan 
myönteisen päätöksen.”

Me Perussuomalaiset Nuoret tervehdimme ilolla jär-
jen ääntä ja olemme tyytyväisiä siihen, että emme ole 
ajatustemme kanssa yksin. Odotamme maamme hal-
litukselta pikaisia toimia, etenkin nyt kun näin arvo-
valtainen taho ja ongelmat varmastikin lähietäisyydeltä 
toteamaan päässyt henkilö niitä peräänkuuluttaa.

Ville Vähämäki
Varapuheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry

Perussuomalainen 
4/1999

HISTORIAA■

Perussuomalaisten uusi linja
Puolueemme ei voi, eikä saa olla smp:n hiilikopio. Mei-
dän ei pidä, eikä tarvitse hävetä henkilöinä, jos olemme 
olleet smp:ssä mukana. Smp:ssä oli aikoinaan paljon 
hyvää, mutta ihmisten mielissä smp edustaa setelisel-
kärankaista rappiota, Pekka Vennamolaista ”en ota 
virkaa, ajan ylipitkällä audilla ja teen osakekauppoja 
porsasnäkökulmasta” –linjaa. Tämä mielikuva, oli se 
oikein tai väärin, on hyvin voimakas.

Timo Soini

Lukijoilta:

Uudet vaalit tulossa

Nyt vaalien jälkeen kenttä on pidettävä vaalikunnos-
sa, sillä vaalien tulos ennakoi pikaisesti uusia vaaleja. 
Kepu tuskin tyytyy oppositioasemaan vaan pommittaa 
hallitusta, joka kestää enintään presidentinvaaleihin. 
Kentälle on vietävä näkemystä ja valistusta Perussuo-
malaisesta vaihtoehdosta. Vistbackan tulee eduskun-
nassa toimia ahkerasti ja iskeä näkyvästi eri asioihin.

Leo Lahtinen
Lohja

Perussuomalaisten Nuorten syysko-
kous pidettiin Helsingissä 29.11.2008 
Pääpostin kabinettitiloissa. Paikalle oli 
saapunut lähes 40 nuorta ympäri Suo-
men, aina Oulua ja Kuopiota myöten. 
Osanottajien määrä oli jälleen uusi 
kokousennätys ja vuosi vuoden jälkeen 
tarvitaan uudet entistä isommat ko-
koustilat. Kokouksen erityisvieraaksi 
odotettiin puolueen puheenjohtaja 
Timo Soinia.
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Joulun perinteet ovat edel-
leen kunniassa ja voivat 
hyvin. Suomalaisen Työn 
Liitto on jo monta vuotta 
tutkinut suomalaisten ar-
vostuksia joulun suhteen ja 
tulokset ovat aina samoja 
– suomalaiset arvostavat 
erittäin perinteistä joulun-
viettotapaa.

- Esimerkiksi nuoret toi-
vovat joululta hyvinkin pe-
rinteisiä asioita, kuten yh-
dessäoloa ja rauhoittumista 
perheen kanssa. On myös 
hieno asia, että suomalaiset 
jouluperinteet ovat nuorten 
keskuudessa arvossaan ja 
heidän kauttaan ne tulevat 
säilymään, kertoo markki-
nointipäällikkö Eve Jussila 
Suomalaisen Työn Liitosta.

Suomalaisen Työn Lii-
ton www.suomalainenjou-
lu.fi  -projektin vuonna 2006 
teettämän verkkokyselyn 
perusteella suurin osa nuo-
rista (86%) viettää joulun 

vanhempiensa tai kumppa-
ninsa vanhempien luona. 
Jouluun kuuluvat vanhat 
tutut perinteet, kuten lahjo-
jen antaminen (93%), jou-
lukuusen koristelu (81%), 
joulusauna (72%) ja hau-
tausmaalla käynti (62%), 
joita myös pidetään eniten 
säilyttämisen arvoisina.

Yhteinen jouluateria 
kuuluu myös useimpien 
jouluun, ja sen ykkössuo-
sikki on tietysti kinkku yli 
40 prosentin kannatuk-
sellaan. Pisteitä keräävät 
myös riisipuuro ja laatikot. 
Vähiten kannatusta keräsi 
lipeäkala, eniten tunteita ja-
koi lanttulaatikko, joka oli 
lähes yhtä monelle herkku 
kuin iljetyskin.

Ennen oli ennen

Muinaisina aikoina ennen 
kristinuskon rantautumista 
Suomeen meillä vietettiin 

kekriä marraskuun ensim-
mäisenä päivänä tai sitä 
edeltävänä iltana. Kekri oli 
sadonkorjuun ja uudenvuo-
den juhla, joka kulki pit-
kään kristinuskon rinnalla, 
mutta väistyi vähitellen kir-
kon vakiinnutettua valtan-
sa. Joulukuun 25. päivää 
on vietetty Kristuksen syn-
tymäjuhlana 300-luvulta 
lähtien.

Kaikkien kansojen kes-
kuudessa vuoden vaihtu-
misen juhlaa on vietetty 
uhrijuhlana, jotta jumalat 
antaisivat seuraavana vuon-
na entistä parempia satoja 
ja hyvää riistaonnea. Myös 
muinaiset suomalaiset vaih-
toivat keskenään uhrilah-
joja ja hyvän vuodentulon 
toivotuksia, tapa joka siirtyi 
jouluun sellaisenaan.

Kristinuskon mukaan 
joululahjaperinne syntyi 
Itämaan tietäjien vasta-
syntyneelle Jeesus-lapselle 

tuomien lahjojen myötä. 
Ihmiset antoivat toisilleen 
joululahjoja jo keskiajalla, 
mutta Skandinaviaan nyky-
aikainen lahjatapa saapui 
vasta 1700-luvulla. Aluksi 
kaikki lahjat valmistettiin 
itse, mutta 1900-luvulta 
lähtien niitä alettiin myös 
ostaa kaupoista.

Kortit ja kalenterit

Ensimmäiset joulukortit 
lähetettiin tiettävästi Eng-
lannissa vuonna 1843, kun 
kuuluisan Victoria ja Albert 
–museon ensimmäinen joh-
taja Sir Henry Cole tilasi 
taiteilija John Calcott Hors-
leylta joulutervehdykseksi 
kortin. Kivipainossa pai-
netusta ja käsin väritetystä 
kortista otettiin tuhannen 
kappaleen painos.

Joulukorttien edeltäjinä 
voidaan pitää myös englan-
tilaisten sisäoppilaitosten op-

Joulun perinteet ede
voimissaan

Tutussa jouluevankeliumissa saamme seurata 
Jumalan toimintaa meidän ihmisten parhaak-
si. Hän antoi Poikansa syntyä köyhän Ma-
ria-äidin lapsena halvassa tallissa, jossa äiti 
kapaloi hänet olkivuoteelle seimeen. Näin su-
loisella tavalla Jumala osoitti olevansa armol-
linen kaikille maan päällä oleville alhaisille ja 
halveksituille, kun hänen ainoa Poikansakin 
syntyi tänne köyhyyteen. Enkelit iloitsivat 
syntymästä, mutta ilmoittivat hekin sen vain 
köyhille paimenille.

Enkeli Gabrielin joulusanoman: “Minä 
ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko 
kansalle” mekin saamme - vaikkakin kuin-
ka heikolla uskolla tahansa - omakohtaisesti 
omistaa. Lutherinkin mukaan oikea armori-
kas usko ei ole muuta kuin sitä, että kiinteäs-
ti saamme uskoa Kristuksen syntyneen juuri 
minulle ja minun hyväkseni. Opettavathan 
evankeliumitkin Kristuksen syntyneen, kär-
sineen, kuolleen ja ylösnousseen juuri mei-
dän tähtemme saadaksemme uskolla omistaa 
syntimme anteeksiannetuiksi. Ja juuri tätä 
on enkelin ilmoittama ilosanoma, suurta iloa 
kaikelle kansalle, meille jokaiselle. Tämä on 
evankeliumin pääasia, suurin aarre. Saamme 
omistaa sen  lahjana ilman mitään ansioitam-
me sulasta armosta!

Kun näin olemme Vapahtajamme, Joulun 
Lapsen omia, saamme häneltä voiman tehdä 
hyviä tekoja. Näin häneltä ammentaen voim-
me tehdä rakkauden tekoja niin kaukana 
kuin lähelläkin oleville lähimmäisillemme. 
Näin uskon kautta opimme oikealla tavalla 
ymmärtämään evankeliumien ilosanomaa 
ja Vapahtajaamme, josta omatunto ilostuu, 
vapautuu ja rauhoittuu. Ja näin kasvaa rak-
kaus ja kiitollisuus Jumalaan, joka Poikan-
sa kautta antaa meille lahjaksi määrättömiä 
siunauksiaan. Onhan meillä Vapahtajamme 
opetus: Tämä on minun käskyni, että te ra-
kastatte toinen toistanne niin kuin minäkin 
olen teitä rakastanut!

Usko saa aikaan sen, että Jeesus Vapahta-
jamme on meidän omamme. Hänen rakkau-
tensa saa puolestaan aikaan sen, että olemme 
hänen omiaan. Ja kun hän näin auttaa meitä 
kaikessa, mekin autamme lähimmäisiämme, 
ja näin maailmassamme vallitsee rauhan ja 
rakkauden henki niin kuin enkelikuoro jou-
luyönä julisti kedon paimenille.

Anssi Joutsenlahti
rovasti Kankaanpäästä

Joulun ilosanoma
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pilaiden kotiväelleen lähettä-
miä jouluaineita, joita kir-
joitettiin erikseen leikatuille 
papereille. Jotkut tekivät 
myös piirrettyjä kortteja. En-
nen joulukortteja läheteltiin 
myös ystäville ja sukulaisille 
kirjekuoressa käyntikortteja, 
joissa saattoi olla jouluter-
vehdyksen ohella runo.

Joulukalenterin toi Suo-
meen Teresita Fazer vuonna 
1947 nähtyään Ruotsis-
sa adventtikalentereita ja 
kerrottuaan niistä Suoma-
laiselle Partiotyttöliitolle. 
Ensimmäisen adventtika-
lenterin, jossa oli ruskea 
piparkakkutalo, suunnitteli 
Ulla von Wendt. Alkuvuosi-
na kalenterissa oli aina talo, 
jonka ovet ja ikkunat olivat 
luukkuja. Lucia-neito ja ad-
venttikynttilät vakiintuivat 
luukkujen kuva-aiheiksi jo 
ensimmäisenä vuonna.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Kuvapörssi Oy

elleen 

Kahden
ruhtinaan
jouluevankeliumi
Jouluevankeliumin henkilögalleriasta jää 
usein, oikeastaan aina, hyvin vähäiselle huo-
miolle keisari Augustus. Huomattavaa juuri 
tässä on se, että hänestähän tiedetään kaikkein 
eniten. Viivähtämällä hetken Augustuksen, 
tuon suuren roomalaisen ja kaikkien aikojen 
mahtavimman hallitsijan parissa, löydämme 
ehkä jotain uutta makua niin loppuunkalu-
tusta jouluevankeliumista.

Gaius Octavianus Augustus, tuon Asterixis-
ta tutun Julius Caesarin sisarentyttärenpoika, 
eli Jeesuksen syntyessä jo elämänsä toisen puo-
liskon jälkimmäistä osaa. Koko tunnettu maa-
ilma eli Välimeren ympäryskansat olivat saa-
neet nauttia pysyvästä rauhasta jo muutaman 
vuosikymmenen ajan; puhuttiin Augustuksen 
rauhasta. Elettiin myös taloudellisen kasvun ja 
suurten investointien aikaa sikäli, että kauppa 
kävi ja kannatti ja yrittäjyys oli kunniassaan. 
Yksi valtio armeijoineen ja hallinto- ja oikeus-
laitoksineen takasi rauhan ja vakaat olot kaik-
kialla pieniä rajakahakoita lukuun ottamatta. 
Siksipä verollepanokin eli väestönlaskenta ko-
ko valtakunnassa oli mahdollista.

Augustus oli mahtava mies. Mutta kuin-
ka mahtava? Pitää aivan oikeutetusti herättää 
kysymys siitä, oliko hän kaikkitietävä ja kaik-
kivaltias? Kyllä oli, jos otetaan kaikki hänen 
aikansa mittapuut huomioon. Mutta kaikki-
tietävä ja kaikkivaltias hän oli vain ihmisten 
valtakunnan hallitsijana. Eräässä toisessa, eikä 
välttämättä niin vähäarvoisessa, pyhäpäivän 
evankeliumitekstissä lukee seuraavasti: »Minä 
sanon teille, ystävilleni: Älkää pelätkö niitä, 
jotka tappavat ruumiin mutta joiden valta ei 
ulotu sen pitemmälle. Kuulkaa, ketä teidän tu-
lee pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta sekä 
tappaa ihminen että syöstä hänet helvettiin. 
Niin, sanon teille: häntä teidän on pelättävä. 
Varpusia saa kahdella kolikolla viisi, eikö 
niin? Silti Jumala ei unohda yhtäkään niistä. 
Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. 
Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia 
kuin kaikki varpuset.» (Luuk. 12: 4–7) 

Tuon pyhän aiheena on “Kahden valta-
kunnan kansalaisena.” Jeesuksen sanat ovat 
yhtä aikaa pelottavia ja lohduttavia. Mutta 
oliko keisari Augustus niin mahtava mies että 
hänen valtakunnassaan “jokainen hiuskarva-
kin oli laskettu.” Eräällä tavalla näin oli! Ja 
tapa jolla hän hallitsi, oli varsin erikoiselta 
kuulostava. Kun hän oli perustanut valtansa 
hyvin veristen vaiheiden jälkeen näytti siltä, 
että hän oli luopunut vallasta kokonaan. To-
siasia oli kuitenkin, että mitään Rooman val-
takunnassa ei tapahtunut ellei Augustus niin 
halunnut; ainakin poliittisessa mielessä näin 
voidaan sanoa. Tässä mielessä jokainen hius-
karva oli todellakin laskettu… 

Torsti Äärelä

Eduskuntaryhmä, puolue ja
erityisryhmät toivottavat

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
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Tiistain vastaisena sy-
dänyönä 25.11.2008 
siirtyi ajasta iäisyyteen 
Loimaan aluesairaalas-
sa Pöytyällä 7.9.1915 
syntynyt veteraani, Itä-
Karjalan Maaselässä jat-
kosodan loppuvaiheessa 
poskeensa haavoittunut 
Kurkelan suuren sisarus-
sarjan toiseksi viimeinen 
pojanvesa Vilho Mikael 
Kurkela, joka sai elää pit-
kään kotitilallaan maata 
viljellen, metsää hoitaen 
ja asuinympäristöä huo-
lella vaalien. Vilhon puo-
liso Kerttu Emilia (o.s. 
Skog) oli uusmaalaisia, 
mutta Pöytyän Kulhuan 
Kurkelasta Terttu-tytär-
kin sai vanhempien uu-
rastuksen tuloksena kau-
niin lapsuudenkodin.

Vilho Kurkela oli 
pienviljelijä, todellinen 

pientalonpoika, joka osallis-
tui myös aktiivisesti yhteistä 
hyvää tarkoittaviin rientoi-
hin. Lukemattomat kerrat 
on Kurkelan vieraanvarai-
sessa kodissa kokoonnuttu, 
kahvipöydän ääressä asioita 
valmisteltu, päätöksiä tehty, 
vaaleihin osallistuttu. SPP:n 
nimi muuttui ensin SMP:ksi 
ja Vilhon aikana vielä PS-
puolueeksi. Puheenjohtajan 
tehtävissä halusimme pitää 
hänet Pöytyällä vielä yli 80-
vuotiaana, koska hän oli 
arvostettu ja sopuisa. Kur-
kela kuului aikanaan Pöy-
tyän kunnanvaltuustoon ja 
eräisiin lautakuntiin. Myös 
seurakunnan työtä hän piti 
tärkeänä.

Leskeksi jäätyään Vilho 
varmaan usein katseli kan-
tatien liikenteen soljumista 
kotikuusten ja riihirivin vä-
listä. Miksi elämä on niin 

lyhyt, ettei 93 vuotta 
täyttänyttä hyvää ystä-
vääkään ehdi riittävän 
usein käydä tapaamas-
sa? Someron Lammin-
niemestä saamani kiitos-
kortti on kaunis muisto 
Vilho-ystävästä. Hän 
muisti aina…

Vilho Kurkelan to-
mumaja lasketaan hau-
dan lepoon kotikirkossa 
suoritettavan siunauk-
sen jälkeen. Liput te-
kevät tällöin kunniaa. 
Pöytyäläiset paljastavat 
päänsä. Vilhon ja Ker-
tun yhteinen joulu alkaa 
3. adventtisunnuntaina, 
14.12.2008.

Pöytyäläisten
ystävien puolesta,

Ilmari Jalonen

Vilho Kurkela

IN MEMORIAM■

Perussuomalaisten Hämeen 
piirin syyskokous pidet-
tiin Riihimäellä lauantaina 
29.11.2008.

Uuteen piiritoimikun-
taan tulivat valituiksi seu-
raavat henkilöt: 

Puheenjohtajana jatkaa 
Harri Kerijoki Heinolasta, 
Paavo Rautkoski ja Reijo 
Skippari Lahdesta, Antero 
Niemelä ja Harri Kauranen 
Hämeenlinnasta, Merja 
Muronen ja Kristiina Jokela 
Riihimäeltä, Tommi Naak-
ka Lopelta, Anne Louhelai-
nen Hollolasta, Onni Hil-
tunen ja Seppo Venesjärvi 
Orimattilasta, Sami Mattila 
Forssasta, James Hirvisaari 
Asikkalasta ja Arto Paaja-
nen Nastolasta.

Piiritoimikunta hyväk-
syi seuraavat julkilausumat 
1-4: 

1 Veteraanien 
kuntoutus 

Kuntien on varattava ta-
lousarvioonsa riittävästi 
rahaa veteraanien kuntou-
tukseen.

2 Puolueeton 
neuvonantaja Kelan 
avustusten hakijoille 

Kelan byrokratialle on teh-
tävä jotakin, sillä vanhus-
väestö lisääntyy. Jos teet 

Kelalle anomuksia liittyen 
hoito- tai raha-asioiden 
hoitamiseen, kaikki ano-
mukset tulevat takaisin. Jos 
esimerkiksi vanhus hakee 
jotakin hänelle oleellisesti 
kuuluvaa, hän ei jaksa enää 
täyttää 2-5 anomusta, kos-
ka suomalaiseen mentali-
teettiin kuuluu: ei rukoilla 
vaan kärsitään. 

Ratkaisuksi ehdotetaan 
puolueetonta neuvonanta-
jaa kaikille avustusten ha-
kijoille. Puolueeton henkilö 
perehtyy asiakkaan ano-
mukseen ja auttaa paperien 
täyttämisessä ja niiden jat-
kohoitamisessa. Toimeen-
tulotuen hakemiseen saa 
myös apua tältä hoitavalta 
henkilöltä.

3 Omaishoidon 
tukimitoitus 
riittämätöntä monissa 
kunnissa

Perussuomalaisten Hämeen 
piiri on huolestunut omais-
hoidon riittämättömistä voi-
mavaroista monen kunnan 
osalta. Omaishoitajien ta-
loudelliset korvaukset ovat 
jopa pudonneet. Vapaapäi-
vät ovat usein riittämättö-
miä ja korvaavan hoidon 
järjestäminen vapaapäivien 
ajaksi ontuu pahasti. 

Omaishoidolla turva-
taan kotona asuminen ja 

kevennetään yhteiskun-
nan kustannuksia. Tämä 
ei saa kuitenkaan tapahtua 
omaishoitajia loppuun uu-
vuttamalla taloudellisesti 
tai fyysisten voimavarojen 
osalta. 

Perussuomalaisten Hä-
meen piiri edellyttää, että 
valtiovalta ja kunnat oh-
jaavat riittäviä taloudellisia 
voimavaroja omaishoidon 
tukemiseen. Vanhusmäärän 
kasvu on huomioitava, jot-
ta omaishoitajien tuki voi-
daan pitää riittävänä myös 
kuntien henkilöstön osalta. 
Omaishoitajat kaipaavat 
kunnan henkilöstön tukea 
työssään. 

4 Kuntaliitosten 
käsittely edellyttää 
kuntaäänestyksiä

Kuntien tulee saada itse 
päättää, pyrkivätkö ne kun-
taliitoksiin vai kuntarajat 
ylittäviin yhteistoiminnan 
muotoihin. Liitossuunnitel-
mien tulee perustua vapaa-
ehtoisuuteen ilman valtio-
vallan painostusta.

Perussuomalaisten Hä-
meen piiri edellyttää, että 
liitoshankkeista tulee jär-
jestää aina kuntakohtainen 
kansanäänestys. Kunta-
laisten ääntä on kuultava 
erikseen näin huomattavia 
muutospäätöksiä tehtäessä.

Hämeen piirikokouksen satoa

Perussuomalaisten Kainuun 
piiri linjasi tavoitteitaan 
ensi vuodelle sunnuntaina 
23.11.2008 pitämässään 
syyskokouksessa. Eräs ensi 
vuoden tärkeimpiä tapah-
tumia on kesällä pidettävä 
puoluekokous. Puolueko-
kouksessa Kainuun perus-
suomalaiset tulevat neuvot-
telemaan mahdollisuudesta 
saada Kainuun edustus pe-
russuomalaisten puoluehal-
litukseen. Piirin syyskokous 
katsoi tähän tavoitteeseen 
olevan täydet mahdollisuu-
det syksyn hyvän vaalitu-
loksen perusteella. Kokous 
totesi, että kainuulaisella 
puoluehallituksen edusta-
jalla olisi paljon annettavaa 
puolueen kehittämiseksi. 

Piirin syyskokous linjasi 
myös veropoliittisia tavoit-
teitaan. Näistä tavoitteista 
kokous teki erillisen julki-
suuteen annettavan tavoite-
ohjelman (oheinen julkilau-
suma). 

Piirin puheenjohtajak-
si tulevalle vuodelle piirin 
syyskokous valitsi yksimie-
lisesti entisen kansanedusta-
jan Pentti Kettusen. Hän on 
johtanut perussuomalaisten 

Kainuun piiriä myös viimei-
sen vuoden ajan, eli siitä 
alkaen kun Kainuun piiri 
herätettiin uudelleen hen-
kiin yli kymmenen vuoden 
tauon jälkeen. 

Kokouksessa pitämäs-
sään poliittisessa tilanne-
katsauksessa Pentti Ket-
tunen totesi syksyn vaalien 
tuloksen todistavan sen, 
että kansalaisilla oli tar-
vetta vaihtaa sekä kunnal-
lisia että maakunnallisia 
päättäjiä. Kettusen arvion 
mukaan perussuomalaiset 
mm. Kainuussa saivat ää-
nensä ennen kaikkea nuk-
kuvilta, entisiltä SMP:tä 
äänestäneiltä sekä keskus-
talta, vasemmistoliitolta 
ja sosiaalidemokraateilta. 
Tätä osoittaa jo sekin, et-
tä nämä mainitut puolueet 
kärsivät vaaleissa huomat-
tavia menetyksiä. Edelleen 
Kettunen arvioi, että perus-
suomalaisilla on tulevissa 
eduskuntavaaleissa realisti-
set mahdollisuudet tavoitel-
la Oulun läänin vaalipiiris-
tä kolmea kansanedustajan 
paikkaa, joista ainakin yksi 
olisi mahdollisuus saada 
Kainuuseen.

Piirin syyskokous 
valitsi piiritoimikunnan 
johtamaan piiriä vuonna 
2009. Valituiksi tulivat:

Pentti Kettunen, pj 
(Kajaani), Matti Halo-
nen (Kajaani), Elvi Jaa-
nus-Nykänen, (Kajaani), 
Jaakko Kettunen, (Ka-
jaani), Eija Hakkarainen 
(Kajaani), Anja Moilanen 
(Kajaani), Matti Pehko-
nen (Kajaani), Matti Puu-
ronen (Kajaani), Jaana 
Sankilampi (Kajaani), Ari 
Tihinen (Kajaani), Paavo 
Arffman (Paltamo), Las-
se Oikarinen (Paltamo), 
Unto Hyyryläinen (Ris-
tijärvi), Kalle Moilanen 
(Vaala), Yrjö Puurunen 
(Suomussalmi).

Piiritoimikunnan va-
rajäsenet vuodelle 2009:

Erkki Kari (Kajaa-
ni), Timo Kananen (Ka-
jaani), Jarkko Räsänen 
(Kajaani), Silja Rissanen 
(Kajaani), Seppo Elfving 
(Kajaani), Marja-Lee-
na Pulkkinen (Kajaani), 
Jatta Romppainen (Pal-
tamo), Ilkka Jokelainen 
(Paltamo).

Kainuun Perussuomalaiset
tavoittelevat paikkaa
puoluehallitukseen

Hallitus perustelee valtion 
progressiivisen tuloveron 
marginaaliveroprosenttien 
alentamista sillä, että näin 
lisätään ostovoimaa ja ku-
lutuskysyntää ja kansanta-
louden pyörät pyörivät pa-
remmin.

Vuodesta 1995 lähtien 
jokainen maamme hallitus 
on alentanut tuloveroja ja 
tänä vuonna suurituloisim-
mat maksavat ylimmän 
progressiiviportaan ylittä-
västä tulosta veroa vain 32 
%. Todettakoon, että vielä 
1980-luvulla sama vastaava 
veroprosentti oli 52 %.

Nämä suurituloisten saa-
mat verojen huojennukset 
on siirretty välillisiin ja ku-
lutusveroihin. Verorasitusta 
on lisätty pienituloisille ja 
köyhille sekä lapsiperheille. 
Tämän lisäksi on vielä sää-
detty laki pääomatulojen 
verosta, jota voivat käyttää 
vain hyväosaiset ja rikkaat ja 
veroprosentti on 28 %. Van-
hasen ykköshallitus poisti 
vielä varallisuusveron antaen 
näin rikkaille jättipotin.

Moottoripolttonestei-
den lähes jokavuotinen ve-

rotuksen kiristäminen on 
tuonut lisärasitusta ammat-
tiautoilijoille ja kuljetuskus-
tannuksiin ja aiheuttanut 
kuluttajahintoihin nousu-
painetta. Erityisesti maam-
me syrjäisillä seuduilla ja 
pitkien etäisyyksien alueilla 
asuvat ovat tunteneet lom-
pakoissaan polttonesteiden 
verojen korotukset.

Kaikilla näillä veropo-
liittisilla toimillaan halli-
tukset ovat siis keventäneet 
suurituloisten ja rikkaiden 
verorasitusta ja siirtäneet 
verotuksen painopistettä 
pienempituloisten, eläke-
läisten ja lapsiperheiden ra-
sitteeksi.

Verotuksen linjaan on 
tehtävä selkeä muutos. 
Isotuloisten ja rikkaiden 
osuutta veroista voidaan 
kasvattaa ja pääomatulo-
jen verotus voidaan säätää 
progressiiviseksi. Pääoma-
tulojen verokertymästä on 
tilitettävä kunnille osuus 
esimerkiksi niiden saamien 
valtionosuuksien suhteessa.

Vakituisessa käytössä 
olevien asuntojen kiinteistö-
veroa voitaisiin alentaa tai 

jopa poistaa. Tämä tulee 
korvata kunnille valtion 
kassasta.

1990-luvulla Ahon 
hallituksen toimesta lak-
kautettu yritysten inves-
tointivarausjärjestelmä 
on palautettava takaisin 
käyttöön. Yritysverotuk-
sessa tulee suosia sitä, 
että jos yritys käyttää 
syntyneen voittotulok-
sen yrityksen kehittämi-
seen kotimaassa, verotus 
voi olla siltä osin lievää. 
Jos yrityksestä otetaan 
voittoa ulos osinkoina, 
optioina tai muutoin, 
verotuksen tulee olla tiu-
kempaa.

Vain kansan laajojen 
kerrosten verorasituksen 
alentaminen tuo lisää 
kaivattua ostovoimaa ja 
kulutuskysyntää. Tähän 
päämäärään ei päästä 
antamalla lisää rahaa 
niille, joilla sitä jo tällä-
kin hetkellä on liikaa.

Pentti Kettunen
piirin puheenjohtaja 
   
Lasse Oikarinen
tiedotusvastaava

Piirin syyskokouksen 23.11.2008 julkilausuma:

Verotukseen tarvitaan suunnanmuutos
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Ammattikalastajien 
määrä on kuutisensa-
taa ja keski-ikä lähestyy 
kuuttakymmentä vuotta. 
Kehityk-sen syy on yk-
sinkertainen: kalastus ei 
elätä. – Uutta hallinnon 
ahaa-elämystä mestari-
titteliä ei voi syödä. Perä-
merellä v. 2007 alkanees-
sa hylkeiden ravintoselvi-
tyksessä kalat ovat muik-

ku, siika, silakka, taimenen 
ja lohi. Hylkeiden vatsasta 
löytyi istutuskalojen Carlin 
merkkejä.

Hylkeiden määrästä ei 
tunnu löytyvän tietoa. Jos 
on, sitä ei kerrota julkisuu-
teen. Oulun erämessuilla 
ao. virkamiehet eivät tien-
neet Perämeren hylkeiden 
määrää, mutta kertoivat 
ruotsalaistiedoista, joiden 
mukaan niitä olisi 5 000-6 
000. Määrä lienee n. 20 000, 
jopa 30 000 ja kanta lisään-
tyy ainakin 10 % vuodessa. 
Kalastajien mukaan kanta 
ei supistuisi, vaikka hylkeitä 
pyydettäisiin 1 000 vuodes-
sa. Halli on lisääntynyt Perä-
merelläkin. Paljon kalatuloja 
saanut saa hyljekorvauksia, 
mutta ne, joilta hylkeet ovat 
syöneet koko saaliin, jäävät 
korvauksetta.

Särkiä ja muita vähäar-
voisia kaloja on jo Tank-
karissa ja Maakallassa 
saakka. Veden laatu huono-
nee. Siika on siirtynyt kauas 
rannikosta ja saaliit ovat ro-
mahtaneet, ettei sadallakaan 
verkolla saa aina yhtäkään 
siikaa. Turvesoilta alkavat 
tulvat ovat eräs syy kutu-
jokien huonoon kuntoon 
ja matikkasaaliiden romah-
dukseen. Sähkölaitokset es-
tävät vaelluskalojen nousun 
moniin kutujokiin. Sähkön 
myyntivoittovaroja sijoite-
taan ilman investointisuojaa 
mm. Venäjälle 2,7 miljar-
dia. Jos valtion omistamien 
laitosten voitoista muutama 
prosentti käytettäisiin vael-
luskalojen nousureittien 
rakentamiseen, investoin-
nit tulisivat takaisin mm. 
viihtyisyytenä ja kalastus-

Perämeren kalastajien hätähuuto
matkailu- sekä verotuloina. 
Investointi hyödyttäisi koko 
merialuetta sekä Suomea 
matkailumaana.

Kustaa Vilkunan ve-
rotustiedoista keräämien 
myyntilukujen mukaan 
Tornionjoen lohisaaliit oli-
vat noin 350 t ja Kemijo-
esta noin 160 t vuodessa. 
Pohjanlahden rannikon 
lohisaalis on ollut monin-
kertainen jokiin verrattuna. 
Tänä vuonna Tornion ja 
Muonionjokien yhteissaalis 
oli 5 tonnia. 

Tilastojen mukaan ka-
lastustulot ovat pienentyneet 
vuodesta 1980 lähtien. Vaik-
ka tulo jakautuu yhä har-
vemmalle, ansiot pienenevät. 
Elämme eräässä maapallon 
vesistörikkaimmassa maassa, 
mutta  kalan tuonti kasvaa 
vuosi vuodelta. Puhdas vesi 

on tärkein luonnonvaram-
me, mutta silti suojeluhystee-
ria kohdistuu maa-alueisiin. 
Valtiontilintarkastajat huo-
mauttavat, että suojeluohjel-
mien toteutus vaatii vuosit-
tain enemmän varoja kuin 
niiden hankinta. - Hyöty on 
silti kyseenalainen. Järjenvas-
taisiin hankkeisiin tuhlataan 
vuosittain miljoonia euroja. 
Keski-Pohjanmaallakin Finn 
Fisherman-veneprojektissa 
”poltettiin” rahaa ilmeisesti 
yli miljoona euroa. Jo esisel-
vitystiedot osoittivat valheel-
lista tarkoitushakuisuutta.  

Vuosikymmen sitten 
troolikalastajat olisivat 
puhdistaneet Lestijokisuun 
merialueelta ns. roskakala-
kantaa veloituksetta. Länsi-
Suomen ympäristökeskus 
esti työn verukkeella, että 
särki on taimenen ruokaa ja 

arvokalat olisivat vaaras-
sa. Nyt roskakalakanta 
on paisunut hallitsemat-
tomaksi ja levittäytyy 
merelle noin puoli mailia 
vuodessa. Himangan Sii-
kahullusta, joka on noin 
kymmenen kilometriä 
taajaman Sautinkarilta 
merelle, särkikalaa on 
runsaasti, mutta taimen-
kanta ei ole vahvistunut. 
– Kalastustroolarit on 
myyty pois!

Veden laatu vaikuttaa 
sekä ihmisiin että kala-
kantoihin. Mikään taho 
ei hyödy, kun metsähalli-
tuk-sen reviiri laajennee 
ja kalastusta rajoitetaan. 
Kalastus vähentää myös 
roskakalakantaa.

Alpo Ylitalo
Kokkola

Jaettu työnantajamalli

Tässä tilanteessa, missä 
Suomen talous on menos-
sa aina vain kurjempaan 
suuntaan, tarvitsemme 
kaikki mahdolliset kei-
not käyttöön millä siitä 
suosta noustaan. Elvy-
tyspaketti rakentamisen-
teollisuuden ja viennin 
osalta ovat hyviä ja tär-
keitä, mutta on unohdet-
tu täysin nämä omat koti 
-ja lähimarkkinat. Koska talouskasvu on kulutuksesta 
kiinni, kannattaa teot myös kohdistaa pienyrittäjiin.

Viimeisten vuosien aikana noin 70% uusista työpai-
koista ovat luoneet pienyrittäjät. Tässä maassa on pien-
yrittäjiä noin 240 000, joista yksinyrittäjiä 130 000. Siis 
todella suuri joukko. Tarvetta ja halua työllistämiseen kyllä 
olisi enemmänkin, mutta näin ei tapahdu. Yksi suurimmis-
ta esteistä ovat kohtuuttoman korkeat työnantajamaksut.

Tosin niihin on kaavailtu alennuksia, mutta nolla 
pilkku jotain alennukset eivät auta. Niin kauan kun on 
nolla edessä on turha odottaa tuloksia. Koska suuria 
alennuksia on turha odottaa, kannattaa käyttöön ottaa 
jaettu työnantajamalli.

Jaetussa työnantajamallissa kaksi yrittäjää jakaa yh-
den työntekijän. Eli työntekijän työpanoksen sekä kus-
tannukset puoliksi. Myös mahdollinen sairastuminen 
tms. poissaolo on helppo tasata, työvuorolistat on joka 
tapauksessa suunniteltava.

Tämä malli palvelisi etenkin yksinyrittäjiä ja perus-
tettavia uusia yrityksiä. Niissä pelko taloudellisesta sel-
viämisestä työllistämistilanteessa on suuri ja näin myös 
este työllistää.

Työntekijän hyödyt: kokoaikainen vakituinen työ (hy-
västi pätkä- sekä osa-aikatyö), palkka koko kuukaudelta, 
lakisääteiset lomat, eläkekertymä, vaihteleva työ, henki-
nen hyvinvointi itselle ja näin myös koko perheelle.

Työnantajan hyödyt: kustannusten jako (mahdollisuus 
selviytyä taloudellisesti paranee), helpotusta työtaakkaan, 
verkostoitumisen mahdollisuus muihin yrittäjiin, pidem-
pien lomien mahdollisuus. Kun yrittäjä voi hyvin, sillä on 
suuri merkitys koko perheen hyvinvoinnille.

Rohkeita uudistuksia tarvitaan tämänpäivän  työvoi-
mapolitiikkaan!

Katriina Sundqvist
yrittäjä

Lasten pahoinvointi on 
kirvoittanut paljon hyviä-
kin kirjoituksia mm. pai-
kallislehtiin. Eri asiantun-
tijat ovat antaneet pitkää 
kokemustaan jakoon ja 
huolestuneet vanhemmat 
kirjoittaneet mielipiteitä 
lehtiin. Hyviä keskusteluja 
on käyty ystävien kesken ja 
koulujen vanhempainillois-
sa. Silti mitään ei tapahdu. 
Resurssit suunnataan kor-
jaaviin toimenpiteisiin, ei 
ennaltaehkäiseviin. Aivan 
kuin kivi olisi lähtenyt vie-
rimään rinnettä alas, nyt on 
jo monta musua mukana, 
kohta koko vyöry. Voisim-
me vielä sen pysäyttää jos 
tahtoa ja tekijöitä riittäisi.

Kuuden lapsen uusper-
heellisenä olen elänyt mur-
rosikää viimeiset 10 vuotta 
ja vielä olisi noin 5 vuotta 
jäljellä. Murrosikiä on eri-
laisia, niin kuin on lapsia-
kin, vaikka perintötekijät 
olisivat kuinka samanlaisia. 

Tai vaikka perintötekijät 
olisivat kuinka erilaisia, niin 
samoja piirteitä löytyy silti. 
Muutaman yhteisen tekijän 
olen kuitenkin huomannut. 
Lasta ei voi pakottaa pu-
humaan. Mutta sitten kun 
lapsi haluaa puhua, täytyy 
paikalla olla aikuinen, joka 
kuuntelee. Aikuisen tehtävä 
ei ole ratkaista kaikkia lap-
sen ongelmia, vaan kuun-
nella ja olla tukena. Aikui-
sen täytyy asettaa lapselle 

turvalliset rajat. Ja lapsen 
tehtävä on murrosiässä re-
piä itsensä irti vanhempien 
vaikutuspiiristä kehittyäk-
seen tasapainoisiksi aikui-
siksi. Kukin nuori repii ra-
jansa omalla tavallaan.

Vanhempien tulee par-
haan kykynsä mukaan oh-
jata, neuvoa, olla tuomitse-
matta ja antaa lapsen yrittää 
itse. Vanhemman täytyisi 
uskaltaa myös kieltää, sa-
noa ei. Ja jokaisella lapsella 
tulee olla vanhemmat olivat 
nämä keskenään aviossa tai 
ei. Kenelläkään aikuisella 
ei tulisi olla oikeutta riistää 
lapselta toista vanhemmista 
oman edun vuoksi tai omien 
loukattujen tunteiden hyvit-

tämiseksi. Aina tulisi huo-
mioida lapsen etu vaikka se 
olisi itselle kuinka vaikeaa.

Kärjistetään vähän. So-
dan jälkeen yhteiskuntamme 
ontui pitkään mutta nousi. 
Perheissä isät olivat poissa, 
joko henkisesti tai ruumiil-
lisestikin. Raskaat koke-
mukset varjostivat arkea ja 
katkerat muistot kaiversivat 
mieltä. Isä ei ehkä ollut ihan 
läsnä vaikka olikin “läsnä”. 
Isän rooli ei ollut se, minkä 

me tänä päivänä miellämme 
isän rooliksi perheessä. Sit-
ten äidit lähtivät. Äidit läh-
tivät töihin, polttivat rintsi-
kat ja pukeutuivat housui-
hin ollakseen kuin miehet. 
Tasa-arvoisia? Kotiin jäivät 
avainkaulalapset, yksin.

Tänään yhteiskunta on 
muuttunut raadolliseksi ja 
julmaksi. Töissä ei enää vain 
käydä, työt tulevat kotiin 
saakka “etätöinä”. Työnan-
tajan täytyy saavuttaa tietty 
vuosittainen kasvu, jotta yri-
tyksen toiminta turvautuu ja 
kannattaa. Sen kasvun saa-
vuttamiseksi ei ole muuta 
vaihtoehtoa kuin piiskata 
työntekijöistä enemmän irti. 
Kotiin raahautuu väsyneet 

vanhemmat, joiden iltavuo-
roon kuuluu lasten harkat, 
treenit ja turnaukset. Enää 
ei ole aikaa kuunnella. Enää 
ei ole aikaa olla läsnä. Yh-
teiskunta puristaa perheistä 
viimeisetkin mehut ja ääri-
tapauksessa lopputulos kul-
keutuu käsiaseena kouluun 
tai repussa kauppakeskuk-
seen.

Ihmisellä on tapana et-
siä syyllisiä ja mieluiten 
kaukaa itsestänsä. Kuka-
pa sitä haluaisi tunnustaa 
vapaaehtoisesti tehneensä 
jotain väärin? Vain vahvat, 
tai uskossansa vahvat, voi-
vat olla nöyriä ja tunnustaa 
syntinsä. Omien vikojen tut-
kiskelu kuuluu aina johon-
kin aikakauteen tai kasvun 
paikkaan. Nyt olisi tilaus 
yhteisölliselle kasvunpaikal-
le. Me tarvitsemme aikuisen 
jokaisen lapsen elämään, 
vaikka kouluterveydenhoi-
tajan nimikkeellä vaitiolo-
velvollisuuksineen. Me tar-
vitsemme tapoja ja arvoja, ei 
materian tuomaa korvausta 
menetetystä ajasta tai kado-
tetusta statuksesta. Meillä 
on tänään tietoa mm. erilai-
sista neurologisista häiriöis-
tä, tämä tieto täytyy saattaa 
lasten kanssa työskentelevil-
le. Tässä tapauksessa tieto ei 
luo tuskaa vaan päinvastoin. 
Me tarvitsemme tekijöitä!

Riikka Slunga-Poutsalo

Olisiko jo korkea aika 
muuttaa sanat teoiksi?

”Kenelläkään aikuisella ei tulisi olla 
oikeutta riistää lapselta toista van-
hemmista oman edun vuoksi tai omien 
loukattujen tunteiden hyvittämiseksi.”
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Raisiossa tapahtuu

Raision PerusSuomalaiset ry: ssä puhaltavat uudet tuulet. 
Valtuustopaikka tuli tännekin, ja jouduttiin vielä arpomaan 
kun tuli tasaäänet. Suurkiitos äänestäjille.

Kävipä tuo Kokoomuskin meitä kosimassa yhteistyö-
hön. Kuuliaisena kuunneltiin mitä asia koski.

Puolueeseen on hyväksytty nippu uusia/vanhoja jäseniä 
ja hallitus on kokenut muutoksen. Jäseniä hallituksessa ny-
kyisin viisi.

Myös puheenjohtaja vaihtui. Uutena puheenjohtajana 
on naisenergiaa, Sirke Peltokorpi. Kunniakkaasta työstä 
Raision PerusSuomalaiset ry:n puheenjohtajana vuosia toi-
mineelle Reino Louhelle suuret kiitokset hyvästä työstä. 
Reino on toiminut ihan perustamisesta asti eli ei mikään 
pikku juttu! Yhdistyksen hallitukseen valittiin Mika Pelto-
korpi, Teuvo Helenius, Jani Leppänen, Paavo Kinnunen ja 
Kyösti Sjöman

Raisiossa on suunnitelmia ja tavoitteita, unelmathan 
ovat toteuttamista varten!

Raision PerusSuomalaiset ry
puheenjohtaja Sirke Peltokorpi

Pirkanmaan piiri oli järjestänyt arpajaiset, joissa oli todella 
paljon voittoja jaossa. Arvan hinta oli vain yksi euro. Ilo oli 
ylimmillään, kun lähes kaikki voittivat jotakin.

Pirkanmaan iloiset pikkujoulut

Pirkanmaan piirin pikku-
joulua vietettiin  Ikaalisten 
Luhatuulessa. Luhatuuli 
on yksityinen hoitokoti, 
jossa on 55 huonetta ja 61 
asukasta tällä hetkellä. Ari 
Heiska toimii vaimonsa Vir-
ven omistamassa paikassa 
jokamiehen roolissa. Teh-
täviä riittää miehelle, joka 
osaa ja haluaa tehdä töitä. 
Ensi kesänä tulee täyteen 
kolme vuotta paikan pitä-
jänä, joka on ollut perheen 
pitkäaikainen haave. 

Ari toimii Perussuoma-
laisten Luhalahden paikal-
lisosaston puheenjohtajana. 
Politiikassa miehellä on 
vuosia takana jo 24 vuotta. 
Hän on entinen kepulainen, 
joka sai eduskuntavaaleis-
sa vuonna –91 noin 1 900 
ääntä. Päätös siirtyä pois 

Keskustan riveistä kypsyi 
miehen mielessä vähitellen, 
kun puoluetoverit  päättivät 
asioista Arin puolesta. Ari 
oli ensin sitoutumattomana  
ja on nyt paikkakuntansa 
ylivoimainen ääniharava 
paikkakunnallaan.

- Kansa osoitti halu-
avansa muutosta nykypo-
litiikkaan äänestämällä pe-
russuomalaisia. Perusasiat 
on laitettava kuntoon, van-
husten ja lasten asiat ensin. 
Terveyskeskusjonot on saa-
tava lyhyemmiksi. Ham-
maslääkärijonot eivät voi 
olla lähes vuoden mittaisia, 
jos sanotaan että kunta tar-
joaa palveluita. Rahat tähän 
kaikkeen saadaan järkeistä-
mällä toimintoja ja luopu-
malla oman edun tavoitte-
lusta päätöksenteossa.

Joulupukki saapui päätoi-
mittajan saamien tietojen 
mukaan paikalle poikkeuk-
sellisesti helikopterilla eikä 
perinteen mukaisesti reellä 
porojen vetämänä. Huono 
lumitilanne oli pakottanut 
pukin toimimaan näin. He-
likopteri oli saamieni tieto-
jen mukaan saksalaista eko-
mallia, joka käyttää poltto-
aineenaan lehmän lantaa.

Pukilta kysyttiin, ovat-
ko perussuomalaiset erityi-
sen kilttiä porukkaa. Tämä 
vastasi puolueväen olevan 
kiltteydessä sellaista kes-
kivertoporukkaa. Pukin 
poliittista kantaa kysyttiin 
myös. Onko pukki kenties 
liittynyt Perussuomalaisiin? 
Pukki tunnustautui sitoutu-
mattomaksi.

Ketä pukki vaaleissa ää-
nesti? Tämä on vaalisalai-
suus, jota Joulupukki kertoi 
noudattavansa.

Käykö pukki Timo Soi-
nia katsomassa tänä jou-
luna? Kyllä pukki käy ja 
vie Timolle Panu Rajalan 

kirjan. Perusjätkä Soinin 
kirjan pukki taas kertoi 
vievänsä Matti Vanha-
selle.

Joulun juhlaruokapöytä notkui talon maittavista joulu-
ruuista.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Lavian Perussuomalaisten 

henkilövalinnat
Lavian Perussuomalaisten syyskokouksessa 11.12.2008 
osaston puheenjohtajaksi valittiin Altti Järvenpää ja vara-
puheenjohtajaksi Markku Heinimäki. Sihteeriksi valittiin 
Raija Järvenpää ja muiksi hallituksen jäseniksi Taru Kank-
konen sekä Esko Mikkola.

RAISION PERUSSUOMALAISET

LAVIAN PERUSSUOMALAISET

Sipoossa
uusi yhdistys
Sipoon Perussuomalaiset ry. on perustettu 10.12.2008. 
Tuoreen yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Rope, 
varapuheenjohtajana toimii Pentti K. Sittnikow.
Hallitukseen valittiin kaikkiaan kuusi jäsentä: Maarit Ro-
pe, Tuula Rautiainen, Jari Hursti, Timo Rope, Mika Kallio 
ja Pentti Sittnikow.
Jäsenyyttämme koskevissa asioissa ottanet rohkeasti yh-
teyttä allekirjoittaneeseen.

Pentti K. Sittnikow.
Sipoon perussuomalaisten tiedottaja
info@sittnikow.fi 

SIPOO
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Hallituksen metropolilinjaukset ovat osaltaan olleet 
vaikuttamassa maahanmuuttopolitiikan epäonnistu-
miseen. Slummien muodostuminen on seurausta huo-
noista ratkaisuista ja tehottomasta kotouttamisjärjes-
telmästä. Tämä leimaa turhaan kaikki ulkomaalaiset.

Kulttuurien väliset erot on opetettava jo maahan 
tultaessa. Suomen kielen opetusta on tehostettava ja sen 
toteutumista on valvottava. Tämä mahdollistaa myös 
ulkomaalaisten työhön sijoittumista.

Humanitäärinen apu on aivan eri asia kuin työpe-
räinen maahanmuutto. Perussuomalaiset Naiset toivo-
vatkin, että asioita tulevaisuudessa käsitellään oikealla 
nimikkeistöllä. Muutkin puolueet ovat viime aikoina 
voimakkaasti lähestyneet kannanotoissaan Perussuo-
malaisten ajamaa työperäistä maahanmuuttoa.

Suomessa on keskusteltava asioista avoimesti ja 
päätöksien teon tulee olla läpinäkyvää. Vastuullisessa 
asioiden hoidossa on kyse koko Suomen ja suomalais-
ten tulevaisuudesta.

Perussuomalaiset Naiset ry:n hallitus

NAISET
Ulkomaalaisten
kotouttamisesta on
voitava keskustella

Perussuomalaisten 
kunnallisvaalimenes-
tyksen takana oli myös 
puolueen naisten runsas 
mukanaolo. Naiset eivät 
olleet vain mukana, vaan 
olivat aktiivisia myös vaali-
työssä. Naisjärjestö ansait-
see kiitoksen naisehdokkai-
den aktivoimisesta mukaan 
kunnallisvaaleihin.

Perussuomalaisten kun-
nallisvaalimenestyksen taka-
na oli myös puolueen naisten 
runsas mukanaolo. Naiset ei-
vät olleet vain mukana, vaan 
olivat aktiivisia myös vaali-
työssä. Naisjärjestö ansaitsee 
kiitoksen naisehdokkaiden 
aktivoimisesta mukaan kun-
nallisvaaleihin.

Minulla ei ole aivan 
tarkkaa tietoa naisten me-
nestyksestä koko maan 
osalta, mutta ainakin Pir-
kanmaalla naisten suhteelli-
nen osuus uusista valtuute-
tuista on merkittävä.

Toivottavasti myös 
miesvaltaiset valtuustoryh-
mämme huomioivat naisten 
panoksen muutenkin, kuin 
vain kiintiön täyttäjinä.

Meillä Parkanossa, 
vaikka valtuustoryhmäm-
me onkin miehinen, naiset 
ovat tasapuolisesti mukana 
jaettaessa lautakunta- ja 
hallituspaikkoja. Kaupun-
ginhallitukseen ja jokai-
seen lautakuntaan tulee 
Perussuomalaisilta naisjä-
sen. Paikkojen jaossa nou-
datetaan tasapuolisuutta, 
ainoana kriteerinä ehdok-
kaan sopivuus paikalle ja 
kunnallisvaaleissa saatu 
äänimäärä. Tietysti myös 
omia haluja eri tehtäviin 
kysellään. Me lupasimme jo 
kunnallisvaaliohjelmassa, 
että pois oman edun tavoit-
telu kunnallispolitiikasta. 
Se koskee myös luottamus-
paikkajakoa.

Ne jotka ovat kunnallis-
vaalityössä mukana olleet 
ja ehdokkaiksi asettuneet, 
ovat etusijalla eri paikoille. 
Tällaisen vetoomuksen hei-
tän kaikille valtuustoryh-
mille ympäri maan. Kunnal-
lisvaaleja tulee jatkossakin. 
Uudet valtuustoryhmämme 
aloittaessaan toimintansa 
ensi vuoden alussa aloitta-
vat samalla kunnallisvaali-
työn toimimalla tasapuoli-
sesti ja epäitsekkäästi  ää-
nestäjiensä ja samalla oman 
kuntansa parhaaksi.  

Toivotan lukijoille Ilois-
ta Vapahtajamme syntymä-
juhlaa!

Helena Ojennus
Perussuomalaisten
puoluehallituksen jäsen

Naisia mukaan
luottamushenkilöpaikoille!

Sähköpostit kuriin, 
kokoomus poliisina!

Aamutelevisiossa oli 
ministeri Suvi Linden ker-
tomassa, että koko maahan 
saadaan 100 megan laaja-
kaistat ja ilmaiseksi, sillä 
eihän köyhillä ole varaa sel-
laiseen (KK 790/2008 vp). 
Toimittaja halusi kuitenkin 
ensin kysyä hallituksen laki-
esityksestä, joka antaa työn-
antajille oikeuden tarkastaa 
työntekijöiden sähköpos-
tiliikenteen tunnistamistie-
toja (Sähköisen viestinnän 
tietosuojalain ja eräiden sii-
hen liittyvien lakien muut-
tamisesta HE 48/2008 vp). 
Kokoomus on kyllä hyvin 
työnantajien asialla ja töitä-
hän ei ole, jos ei ole työnan-
tajia. Me veronmaksajatkin 
olemme työnantajia sekä 
kunnissa että valtiolla ja 
arvolisäveron kautta myös 
palveluiden ja hyödykkei-
den tuottamisessa.

Nyt ollaan valitsemassa 
uudet luottamushenkilöt 
kuntien, seutujen, kunta-
liittojen ja valtakunnallisiin 
tehtäviin kunnallisvaalien 
jälkeen. Koska tästä lähtien 
luottamushenkilöt eivät voi 
ottaa vastaan tai lähettää 
vastauksia työpaikaltaan, 
tulee valtion maksaa kai-
kille luottamustehtävissä 
toimiville henkilöille tieto-
koneet ja nopeat yhteydet 
kotiin. Koska lankapuhe-
limetkin loppuvat, on var-
masti paras hankkia myös 
kännykät. Kuitenkin voi 
olla, että jotkut Suomen 
kansalaiset voivat lähettää 
luottamushenkilöille heidän 
luottamustehtäväänsä liitty-
vää postia työsähköpostiin 
ja työntekijä joutuu virka-
ajan puitteissa lähettämään 
sähköpostia työaikana, tu-
lisi tähän olla kontrolli.

Työntekijöiden, jotka 
ovat jossain luottamus-
tehtävässä, tulee merkitä 
luottamustehtävään liit-
tyvät postinsa, tulevat ja 
lähtevät, punaisella ja ra-
portoida ne kuukausittain 
työnantajalleen, myös yk-
sityisille työnantajille. Jotta 
tasa-arvoisuus säilyisi luot-
tamushenkilöiden välillä eri 
työnantajasta riippumatta 
ja hänen suhtautumisestaan 
tai hyötymisestään työnte-

kijän luottamustehtävään, 
tulee työnantajan säilyttää 
nämä kuukausittaiset ra-
portit tarkastusta varten. 
Tarkastukset suorittaa vies-
tintäministeriöön perustet-
tava sähköisen viestinnän 
suojeluelin. Tarkastuksista 
kootaan vuosittain tiedos-
to, josta kansalaiset voivat 
tarkistaa kenelle on tehty 
tarkistus, niiden tulokset ja 
että tarkistukset tapahtu-
vat tasapuolisesti suhteessa 
luottamusmiespaikkojen 
määrään alueella.

Kansanedustajat ovat 
työssään luottamustehtä-
vässä, joten heidän tulee 
raportoida kaikki ei luot-
tamustehtävään liittyvät 
sähköpostinsa vihreällä. 
Heidän kuukausittaiset ra-
porttinsa tarkastetaan kans-
liatoimikunnassa. Lisäksi 
arvotaan joka kuukausi, 
kuinka monennes sähkö-
posti tarkastetaan lisäksi 
kaikilta kansanedustajilta, 
ettei vain vahingossa ole 
jäänyt jotain raportoimat-
ta. Myös nämä raportit tu-
lee olla kansalaisten tarkas-
tettavina, ettei tästä tulisi 
mitään salaisen poliisin toi-
mintaa. Ongelma on tietysti 
sähköpostien poisto, mutta 
kun laki tulee voimaan ke-
rätään kaikkien roskapostit 
talteen, varmaan tämä 100 

megaa mahdollistaa sen, ja 
myös näistä posteista tulee 
merkitä henkilökohtaiset 
postit ja postit tulee kans-
liatoimikunnan tarkistaa. 
Ehkä kansliatoimikunnan 
avuksi voisi perustaa jonkin 
jaoksen.

Suomessa on kyllä tämä 
viestintäpolitiikka ollut ai-
van retuperällä, mutta näin 
me saamme nämä suoraan 
verovaroillamme tapahtuvat 
väärinkäytökset kuriin. Ih-
meellistä, että kansanedus-
tajana on voinut värkätä 
vaikka väitöskirjoja, vaikka 
on tarvittu avustajatkin ja 
ministereillä on aikaa toimia 
maakunnissa johtokuntien 
puheenjohtajina, vaikka on 
täytynyt palkata valtiosih-
teerit avuksi EU-kiireiden 
vuoksi. Tietysti sähköpostit 
tarkastetaan myös avusta-
jilta ja muilta työntekijöiltä 
eduskunnassa. Lama lisää 
haluamme tarkastaa, ettei 
rahojamme käytetä väärin. 
Muualla EU:ssahan tämä 
varmasti on jo käytäntö, 
jonka me vain tässä päivi-
tämme lainsäädäntöömme. 
Presidentin sähköpostin 
jättäisin tarkastamatta Suo-
messa, mutta kaikki muut 
kyllä syyniin!

Vaili Jämsä-Uusitalo
tuleva Oulun valtuuston 
jäsen

Sähköpostit kansalaisten vaarana
Naisten hallituksen 
henkilövalintoja

1. varapuheenjohtaja Lea Mäkipää (Kihniö)

2. varapuheenjohtaja Tuula Kuusinen (Helsinki)

Sihteeri Iiris Peltomaa (Pyhäranta)

Taloudenhoitaja Auli Kangasmäki (Lemi)

Toiminnanjohtaja Marjo Pihlman (Espoo)

Naisjärjestön puheenjohtajaksi oli aiemmin pidetys-
sä vuosikokouksessa valittu Marja-Leena Leppänen 
Lappeenrannasta.
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SYYSKOKOUKSET
EURAN PERUSSUOMALAISET

Euran Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään ma 29.12.2008 klo 18.00 alkaen, osoit-
teessa Yhdystie 19, Eura (Euran pääkirjaston kokous-
huone). Kaikki jäsenet ja jäseneksi aikovat mukaan. 
Tervetuloa!

SATAKUNTA

Satakunnan valintoja
Perussuomalaisten Satakunnan piirikokous Porissa ko-
kosi väkeä runsaasti. Puolueemme valtuutettujen mää-
rä Satakunnassa nousi 460%. Muutosta halutaan, jo-
ten toivottavasti äänestäjien tahto kunnissa tulee myös 
kuulluksi.

Piirin puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Seppo 
Toriseva Raumalta. Piiritoimikunnan muiksi jäsenik-
si valittiin Nevala Antti (Eura), Rantanen Jani (Eura-
joki), Saarinen Pauli (Honkajoki), Riuttamäki Ilkka 
(Huittinen), Rudenberg Erkki (Jämijärvi), Lilja Erkki 
(Kankaanpää), Törmä Ilmo (Karvia), Rautio Tommi 
(Köyliö), Palomäki Markku (Noormarkku), Laiho Vil-
le-Petteri (Pori), Tuulensuu Paavo (Siikainen), Järvelä 
Tero (Ulvila), Anttila Irma (Pori) ja Joutsenlahti Anssi 
(Kankaanpää). Varajäseniksi valittiin Lehtovirta Onni 
(Noormarkku), Otamo Tommi (Rauma), Laitila Tom-
mi (Honkajoki), Salokangas Tommi (Pori) ja Lindstedt 
Jouko (Huittinen).

Puoluevaltuuston jäseniksi valittiin Ari Jalonen Po-
rista, Pauli Saarinen Honkajoelta, Simo Riuttamäki 
Huittisista ja Anssi Joutsenlahti Kankaanpäästä.

Etelä-Savossa
uusi puheenjohtaja

Etelä-Savon Perussuomalaisten syyskokous valitsi yksi-
mielisesti Pekka Leskisen Kangasniemeltä puheenjohta-
jaksi vuodelle 2009. Pitkään puheenjohtajana toiminut 
Erkki Rakkolainen Savonlinnasta ei enää asettunut eh-
dolle piirin vetäjäksi.

Syyskokouksessa vieraillut puolueen varapuheenjoh-
taja Auli Kangasmäki kiitteli kokousväkeä hyvin tehdys-
tä vaalityöstä ja kannusti uusia valtuutettuja tarttumaan 
rohkeasti kuntansa asioihin. Varapuheenjohtajan tuo-
mat terveiset tuleviin eurovaaleihin valmistautumisesta 
loivat hyvän pohjan Kymen ja Etelä-Savon piirien väli-
selle yhteistyölle tulevissa vaaleissa.

Piiriväki nosti keskusteluissa esiin maakunnallisten 
energiayhtiöiden kuten Suur-Savon Sähkön merkityksen 
ja vastustavat yksimielisesti ESEN myyntiä ja turhia fuu-
sioita, jotka johtavat vain energian hinnan nousuun.

Perussuomalaiset antoivat myös evästyksiä tuleville 
maakuntavaltuustoon valittaville valtuutetuille ja hy-
väksyivät näkemykset HELMI-ratahankkeen kehittä-
misestä, mutta suunniteltua kapeampana.

Piiritoimikunnan jäseniksi valittiin:

Timo Hirvonen, Ismo Juottonen, Salme Vehviläinen ja 
Marja Hämäläinen, Mikkelistä.
Erkki Rakkolainen, Hannu Paukkonen ja Jari Eloranta, 
Savonlinnasta.
Seppo Lappalainen, Pieksämäeltä.
Markku Pöyry ja Jarmo Tonteri, Pertunmaalta.
Jaana Laukkarinen ja Päivi Valkonen, Kangasniemeltä.
Jaakko Kontinen, Juvalta.
Olavi Eteläinen, Heinävedeltä.
Pertti Saarenniemi, Rantasalmelta.

Varajäseniksi.
Jarkko Kajova, Kerimäeltä. Jussi Nykänen, Joroisista.
Veli-Pekka Myyryläinen, Pieksämäeltä.
Raimo Lyytinen, Savonlinnasta.

Ismo Juottonen
piirisihteeri
Etelä-Savon piiri

Auraan uusi
paikallisyhdistys

Perussuomalaiset saavuttivat vuoden 2008 kuntavaaleis-
sa merkittävän vaalivoiton saaden 9.1 prosenttia kun-
nassa saaduista äänistä. Kokonaisäänimäärä oli 165 
ja puolue sai kaksi paikkaa Auran kunnanvaltuuston. 
Valituiksi tulivat kirkkoherra, teologian maisteri Tors-
ti Äärelä (88 ääntä) ja yrittäjä, toimitusjohtaja Marko 
Valkama (42 ääntä). Vaalimenestyksellään, siis 9.1 pro-
senttiyksikön kannatuksellaan, Auran perussuomalaiset 
olivat Varsinais-Suomen vaalipiirin kunnista toiseksi 
perussuomalaisin yhdessä Laitilan kanssa. Vain Mart-
tila oli edellä 14.6 prosentin kannatuksellaan. Piirin pe-
russuomalaisista kunnanvaltuutetuista kirkkoherra Ää-
relän saama prosentuaalinen äänimäärä 4.8% kaikista 
Aurassa annetuista äänistä oli piirin suurin yksittäiselle 
perussuomalaiselle ehdokkaalle annettu ääniosuus.

Nähtiin siis tärkeäksi perustaa paikallisyhdistys Au-
raan. Perustava kokous pidettiin sunnuntaina 23.11 
Aurassa. Paikallisyhdistyksellä oli viisi perustajajäsentä. 
Perustamiskokouksen puhetta johti Perussuomalaisten 
Varsinais- Suomen piirin puheenjohtaja Lauri Heikki-
lä Marttilasta. Kokous valitsi Auran perussuomalaisten 
hallituksen puheenjohtajaksi Torsti Äärelän ja sihteeriksi 
Marko Valkaman, varapuheenjohtajaksi valittiin Janne 
Rinne. Äärelä kiitti luottamuksesta ja totesi, että vaali-
voitto saavutettiin kovalla tiimityöllä ja se tulee olemaan 
vastaisuudessakin hänen toimintaperiaatteensa.

Kokouksessa hahmoteltiin jo jossain määrin tulevan 
toiminnan suuntaviivoja. Yhdistykselle perustetaan jo 
ennen joulua oikeat ja omat kotisivut, ettei niiden enää 
tarvitse olla Äärelän omien sivujen nurkissa. Sivuille tu-
lee kaikille avoin keskustelupalsta. Yhdistys ei aio jäädä 
toimettomaksi, vaan se ryhtyy välittömästi rakentamaan 
toimintaansa ja paikallista puoluekonetta. Auran perus-
suomalaiset tulevat olemaan näkyvästi esillä mm. ensi 
maaliskuussa 8.3.2009 Auran markkinoilla. Perussuo-
malaisen puolueen puheenjohtaja Timo Soini on luvan-
nut tulla ko. päivänä vierailulle Auraan.

Auran perussuomalaisten tilapäiset kotisivut ovat 
osoitteessa: http://industrius.nettisivut.fi /auran_perus-
suomalaiset/

Keski-Pohjanmaan valinnat
Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtajaksi valittiin Las-
se Lehtinen Kannuksesta. Piiritoimikunnan jäseniksi 
valittiin Urpo Myllymäki ja Raija Läspä (Kaustinen), 
Jukka Riippa (Kannus), Kosti Tervala ja Ari Olkkola 
(Toholampi), Arto Pihlajamaa ja Leo Saari (Veteli), Mi-
ka Siirilä (Kälviä) Pekka Puolimatka, Alpo Ylitalo ja 
Leena Oikarinen (Kokkola), Jalo Kivelä (Halsua). Vara-
jäseniksi Toivo Mäkelä (Kaustinen) Juha Nevala (Lesti-
järvi), Seppo Särkioja(Pietarsaari).

Keski-Pohjanmaan piiri päätti osallistua Eu-vaalei-
hin, ehdokkaaksi valittiin yksimielisesti Alpo Ylitalo 
Kokkolasta.

KESKI-POHJANMAAN PIIRI

Rovaniemelle
perustettiin yhdistys

Perussuomalaisten listoilta kaupunginvaltuustoon vali-
tut varsinaiset ja varajäsenet ovat perustaneet Rovanie-
men Perussuomalaiset nimisen yhdistyksen. Yhdistys on 
kaikille avoin ja siihen voivat liittyä jäseneksi henkilöt, 
jotka eivät kuuluu puolueeseen tai ovat puolueen jäseniä. 
Ei puolueen jäsenet toimivat täysvaltaisesti yhdistyksen 
toiminnassa ja varsinaisilla puolueen jäsenillä on oikeus 
osallistua puoluekokoukseen ja sen päätöksentekoon.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Juk-
ka Paakki ja sihteeriksi Pirita Nenonen ja kouluttaja-
tiedottajaksi Hemmo Koskiniemi sekä muiksi jäseneksi 
Oskari Autti, Tapani Kumpu ja Matti Säärelä. Varajä-
seneksi Raimo Tuomisalo.

Yhdistys vetoaa Rovaniemen pieniin valtuustoryh-
miin, että ne muodostaisivat koalition ja turvaisivat 
näin pienten ryhmien edustuksen kaupungin päätök-
senteossa. Nykyinen kuntalaki suosii suuria puolueita 
paikkajaossa ja hyväkin vaalitulos hukkuu suurten ryh-
mien keskinäiseen valtapeliin. Yhteistyöllä pienryhmien 
on mahdollista saada äänensä kuuluviin.

Tulevan vuoden aikana yhdistys järjestää uusille 
luottamushenkilöille koulutusta yhteistyössä muiden 
Lapin perussuomalaisten kanssa sekä kutsuu koulu-
tuksiin myös sitoutumattomien listoilta valitut luotta-
mushenkilöt. Rovaniemen seudulla järjestetään myös 
avoimia keskustelutilaisuuksia. Ensimmäisenä teemoina 
ovat lasten kotihoidon Rovaniemi-lisä ja omaishoidon-
tuki sekä palvelukylähanke. Lähiötyöstä järjestetään 
erillinen valtakunnallinen seminaari yhteistyössä mui-
den perussuomalaisten maakuntien kanssa.

Yhdistykselle tehdään myös kotisivut sekä selvite-
tään mahdollisuudet perustaa toimisto yhdessä Lapin 
piirin kanssa.

Yhdistykseen voi liittyä jäseneksi ottamalla yhteyttä 
ko. henkilöihin tai liittyä puolueeseen suoraan www.
perussuomalaiset.fi  kotisivujen kautta.

ROVANIEMI

AURA

ETELÄ-SAVO

Oulun piirin valintoja

Perussuomalaisten Oulun Piirin syyskokous pidettiin 
30.11.2008 Muhoksella. Henkilövalintoja seuraavasti:

Puheenjohtajana jatkaa Ahti Moilanen Utajärveltä. 
Valinta oli yksimielinen. Piiritoimikuntaan valittiin 12 
varsinaista jäsentä ja 8 varajäsentä;
Piiritoimikunta 2009

Seppo Leskinen (Haukipudas), Esko Sikkilä (Siikajo-
ki), Tuula Kellola (Raahe), Tuomas Okkonen (Liminka), 
Vaili K. Jämsä-Uusitalo (Oulu), Jari Pirinen (Oulu), Vil-
le Vähämäki (Oulu), Vesa Jaakola (Nivala), Alli Visuri 
(Siikalatva), Aimo Remes (Kärsämäki), Pirkko Mattila 
(Muhos), Anne Snellman (Oulunsalo).
Varajäsenet:

Paula Juka (Muhos), Martti Eskola (Siikajoki), Timo 
Isola (Kiiminki), Urpo Viitala (Vihanti), Jussi Pellikka 
(Kempele), Veli P. Kortelainen (Oulu), Päivi Martikkala 
(Raahe), Kari Tykkyläinen (Pudasjärvi).

OULUN PIIRI

Valinnat 2008-2009

Jäsenet:
Petri Haapanen (puheenjohtaja), Martti Holmström 

(varapuheenjohtaja). Tommi Tampio (2. Varapuheen-
johtaja), Salme Mattila (sihteeri), Ritva Holmström (ra-
hastonhoitaja), Arja Sulaoja, Eeva Finning Eeva Finning, 
Arto “Atte” Koskinen, Jani Helsten´, Kim Högström.
Varajäsenet:

Mika Raatikainen, Pekka Tiusanen.

KONTULAN PERUSSUOMALAISET RY.

JÄRJESTÖTOIMINTA
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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
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
Hiekkointie 95, 51440 VUOJALAHTI
Puh. 040-702 0865

ETELÄ-SAVO
Pj Pekka Leskinen
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 Lasse Lehtinen
Asematie 4 E 20, 69100 KANNUS
Puh: (06) 873 358, 0500-704 956

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
Harri Tauriainen
Perta-aapantie 207, 94600 KEMI
Puh: 040-726 6842
harri.tauriainen@gmail.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
■

Tampereen syyskokous pi-
dettiin 27.11, ilmassa oli 
alusta pitäen suuren urheilu-
juhlan tuntua. Näin vaalivoi-
ton jälkeen oli piiritoimisto 
ulko-ovea myöten täynnä, 
paljon oli uusia kasvoja ja 
muutoinkin aktiivisuus hui-
pussaan. Ensimmäistä ker-
taa koskaan pidettiin oikein 
suljettu lippuäänestys, jossa 
valittiin uudelle kaudelle 
puheenjohtaja. Ehdokkaik-
si ehdotettiin ja kannatettiin 
Tommi Sirviötä joka on 28-
vuotias myyntiedustaja ja 
aarimestari Jouni Viitasta 
joka on 39-vuotias ja aiem-
pi puheenjohtaja.

Äänestys sujui reilussa 
PS-hengessä ja toivottiin 
parhaan miehen voittavan. 
Lopputulokseksi muodostui 
tiukan äänestyksen jälkeen 
16-11 Jouni Viitasen hyväk-
si. Tästä on helppo jatkaa 
uusiin koitoksiin.

Hallituksen kokoonpa-
noksi äänestyksen jälkeen 

Tampereella suunnataan
kohti uusia koitoksia

muodostui, Laila Koskela, 
Pertti Virtanen, Heikki Luo-
to ja Tiina Elovaara sekä 
Reijo Pitkänen, Mervi Ka-
rinkanta, Varpu Vartiainen, 

Markku Forsberg, Tapani 
Yli-Harju, Tommi Sirviö, 
Arja Elovaara, Lehtonen 
Rami, Raimo Viitanen ja 
Terhi Kiemunki.

Piirijärjestön syyskokous 
pidettiin Lappeenrannassa 
22.11. Kokous antoi julki-
lausuman, jossa vastustetaan 
voimakkaasti maan myyntiä 
EU:n ulkopuolisille henki-
löille. Sotiemme veteraanien 
lunastama isänmaa ei ole 
edelleenkään myynnissä.

Omaishoitajien tarve tulee 
lisääntymään, omaishoidon 
tuki pitää saada Kelan hoidet-
tavaksi jolloin se on kuntien 
varallisuudesta riippumatta 
samansuuruinen kaikille. 
Tuen määrän on oltava suh-
teessa työn määrään ja myös 
hoitajan vapaat on pystyttävä 
järjestämään asiallisesti.

Myös Konnunsuon van-
kilan säilyttämiseksi on teh-

tävä kaikki voitava, on ris-
tiriitaista että alueella jossa 
valtiovallan tukitoimin pyri-
tään luomaan uutta työllis-
tymistä, samalla lopetetaan 
toimivia työpaikkoja.

Kokous valitsi piirijär-
jestön puheenjohtajaksi 
yksimielisesti  edelleen pa-
kolaisohjaaja Juho Eerolan 
Kotkasta.
Piiritoimikuntaan valittiin:

Juho Eerola (Kotka), 
Juha Pekka Koponen (An-
jalankoski), Janne Nyholm 
(Hamina), Freddy Van Won-
terghem (Kotka), Jorma K. 
Merivirta (Kotka), Marja-
Leena Leppänen    (Lappeen-
ranta), Satu Virtala (Lap-
peenranta), Jani Mäkelä 

(Lappeenranta), Eeva-Riitta 
Pitko (Kouvola), Raul Leh-
to (Pyhtää), Jyrki Malinen 
(Pyhtää), Eliisa Timonen 
(Valkeala), Jari Lindström 
(Valkeala), Arto Siitonen 
(Imatra), Ukko Matti Bam-
berg (Kuusankoski)

Varalle: Martti Tammi-
nen (Hamina), Rauno Juuti-
nen (Kouvola), Arto Hirvo-
nen (Kotka), Auli Kangas-
mäki  (Lemi), Kari Hänni-
nen (Anjalankoski), Mikko 
Koivuranta (Lappeenranta), 
Heikki Hiltunen (Iitti), Pert-
ti Myllyoja (Kotka), Harri 
Lunkka (Lappeenranta).

Marja-Leena Leppänen
piirisihteeri

TAMPERE

KYMEN PIIRIJÄRJESTÖ

Perussuomalaisten Kymen piirijärjestö:

Isänmaa ei ole myytävänä

Perussuomalaiset menes-
tyivät vaaleissa myös Koil-
lis-Savossa vaalivoittajina. 
Hyvissä ajoin aloitettu 
vaalityö ja etenkin Juan-
koski-Kaavi -yhteistyö tai 
sen toimimattomuus olivat 
puheenaiheena myös vaa-
likentillä. Juankoskelaisit-
tain terveyskeskusremontin 

KOILLIS-SAVON PERUSSUOMALAISET

aloittamisen yhä vain pit-
kittyminen on ollut “suolaa 
keittoon”. Kaupungin joh-
don viimeaikaiset tempa-
ukset, sekä tietojen pimittä-
minen ei luonnollisesti ole 
ollut kuin etu perussuoma-
laisille. Muun muassa näis-
tä aiheista syyskokouksessa 
keskusteltiin.

Tulevalle kaudelle valit-
tiin hallitus. Puheenjohta-
jana jatkaa Mika Wallius, 
hallituksen jäseninä Pekka 
Vartiainen, Tuula Partanen, 
Seppo Räsänen, Kalevi Pit-
känen, Ilkka Korhonen ja 
Risto Heiskanen. Varalle 
valittiin Ari Korhonen sekä 
Matti Räsänen.

Syyskokous Juankoskella
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Minimiäitiys- ja minimivan-
hempainpäivärahan suu-
ruus on 15,20 euroa arki-
päivältä. Vuonna 2008 tä-
mä tarkoittaa keskimäärin 
380 euron kuukausittaista 
tukea huomioon ottaen 
keskimääräinen arkipäivien 
määrä kuukaudessa.

Äitiys- ja vanhempain-
päivärahan nostaminen on 
lakisääteisesti pakollista, ei-
kä perhe käytännössä ole tä-
nä aikana oikeutettu Kelan 
kotihoidon tuen hoitora-
haan, vaikka vauvan lisäksi 
kotona hoidettaisiin yhtä 
tai useampaa leikki-ikäistä 
sisarusta. Ainoastaan tapa-
uksissa, joissa äitiysraha on 
pienempi kuin ensimmäi-
sestä lapsesta maksettu hoi-
toraha, korvataan näiden 
välinen erotus.

Kun kotona hoidetaan 
vauvan lisäksi yhtä alle 3-

KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ■

vuotiasta lasta ja oikeus 
vanhempainpäivärahaan 
päättyy, on kotihoidon tuen 
hoitorahan ja sisarkorotuk-
sen suuruus yhteensä 388,37 
euroa kuukaudessa. Mikäli 
perhe on oikeutettu kotihoi-
don tuen tulosidonnaiseen 
hoitolisään, kuten usein on 
toisen vanhemmista ollessa 
kokopäiväisesti kotona, ero 
äitiys- ja vanhempainraha-
kauteen kasvaa.

Tämä johtuu siitä, että 
vaikka myös äitiys- ja van-
hempainrahakaudella makse-
taan hoitolisää isommasta si-
saruksesta, ei lisän suuruutta 
laskettaessa oteta huomioon 
vauvaa, josta on vielä oikeus 
äitiys- tai vanhempainpäivä-
rahaan silloin, kun määrite-
tään perheen kokoa. Näin 
ollen pientä vauvaa ja alle 
3-vuotiasta kotona hoitava 
vanhempi saa vähemmän yh-

Suomessa on viime vuosina 
esiintynyt yhä laajemmassa 
mittakaavassa ammatti-
maista marjanpoimintaa. 
Oleellinen osa tätä kaupal-
lista toimintaa ovat ulko-
mailta sesonkiluonteisesti 
maahamme tulevat mar-
janpoimijat; mm. Thaimaa, 
Ukraina, Valko-Venäjä ja 
Venäjä ovat olleet tulijoiden 
lähtömaita. Kesällä 2008 
marjanostajat ilmoittivat 
odottavansa Pohjois-Suo-
meen noin 4 500:aa poimi-
jaa.

Useat maanomistajat ja 
kyläkunnat ovat huolestu-
neina seuranneet marjan-
poimijoiden kasvavaa mää-
rää. Huolta ovat herättäneet 

suomalaisen jokamiehenoi-
keuden ja perinteisen väis-
tämisvelvollisuuden nou-
dattaminen sekä paikallisille 
asukkaille tärkeiden lisätu-
lojen ja marjanpoimintape-
rinteen uhanalaisuus.

Jokamiehenoikeuteen 
kuuluu marjojen poimin-
ta, mutta Lapin yliopiston 
ympäristöoikeuden asian-
tuntijoiden mukaan nykyi-
nen tilaustyönä tehty laaja-
mittainen, ammattimainen 
marjanpoiminta ei noudata 
sitä henkeä, mikä jokamie-
henoikeuteen liittyy. Aivan 
liian usein marjanpoimijat 
poimivat marjoja talon pi-
hapiirin välittömästä lähei-
syydestä. Väistämisvelvolli-

suuden osalta on perintei-
sesti toimittu siten, että jos 
suomalainen näkee toisen 
poimimassa marjoja, hän 
siirtyy muualle poimimaan. 
Mutta jos ulkomaalainen 
ammattimainen marjanpoi-
mija näkee toisen poimi-
massa marjoja, hän liittyy 
poimijan seuraan.

Mihin toimenpiteisiin 
valtiovalta ryhtyy, että am-
mattimaiselle, organisoidul-
le ja laajamittaiselle marjan-
poiminnalle saadaan selkeät 
pelisäännöt ja samalla turva-
taan paikallisväestön perin-
teiset jokamiehenoikeudet?

Helsingissä 19.11.2008
Timo Soini

Marjanpoiminta kaupalliseen
tarkoitukseen ja jokamiehenoikeudet 

teiskunnan tukia kuin kahta 
leikki-ikäistä hoitava. Useis-
sa kaupungeissa maksettava 
kotihoidon kuntalisä kasvat-
taa edelleen vanhempainva-
paan ja hoitovapaan aikana 
saatavien tukien välistä eroa, 
sillä kuntalisää ei makseta 
äitiys- ja vanhempainvapaa-
kaudella.

Kotihoidon tuki tulosi-
donnaisine hoitolisineen ja 
mahdollisine kuntalisineen 
olisi siis useissa tapauksissa 
perheelle äitiys- ja vanhem-
painpäivärahaa edullisempi.

Onko hallitus tietoinen 
siitä, että oikeus vanhem-
painpäivärahaan saattaa 
olla minimipäivärahaa saa-
valle, lapsiaan kotona hoi-
tavalle vanhemmalle rasite?

Helsingissä 18.11.2008
Pirkko
Ruohonen-Lerner

Lastenhoidon tukimuodot 

ESKO■

Suomen kansa antoi huikean 
luottamuslauseen Perussuo-
malaisille, ja aivan kautta 
maan. Ihmettelemään jäivät 
mm. kepu, demarit ja RKP. 
Monessa paikassa tehtiin 
ihan historiaa: Perussuoma-
laiset tulivat valituiksi val-
tuustoon useassa kunnassa 
ensimmäistä kertaa koko 
puolueen historian aikana 
- Turussakin jopa kahden 
valtuutetun voimin.

Mutta sitten tuli lunta 
tupaan.

Vain parin viikon ku-
luttua valitsemisestaan toi-
nen kahdesta turkulaisesta 
loikkasikin, täysin yllättä-
en, Kokoomuksen leiriin. 
Tämä herätti valtakunnan 
laajuisesti huomiota, ja 
saatiin kuulla monenlaisia 
lausuntoja ja “lausunto-
ja”. Osa niistä oli loikka-
ria sympatiseeraavia, osa 
taas puoluetta osoittelevia 
(tyyliin “Kyllähän se tie-
dettiin, Perussuomalaisista 
kun kerran on kyse - täyt-
tä epäluotettavaa huuhaata 
koko joukko!”). Tällaisista 
kannanotoista huolimatta 
ylivoimaisesti suurin osa 
oli kannanotoista oli kui-
tenkin puoluetta kohtaan 
myötätuntoa osoittavia ja 
loikkaria - väliin vähän 
tarpeettomankin jyrkästi ja 
alatyylisesti! - moittivia.

Turun Sanomien päätoi-
mittaja Aimo Massinen otti 
asiaan jämerän kannan: loik-
kausta tulee kohdella äänes-
täjiä vastaan tehtynä petok-
sena, ja siitä pitäisi seurata 

myös jonkinlainen sanktio. 
Nykyisen lainsäädäntömme 
mukaan tällaisesta “petok-
sesta” ei kuitenkaan seuraa 
yhtään mitään! Loikkari 
perusteli tekoaan mm. seu-
raaviin seikkoihin vedoten: 
toinen valtuutettu on täysin 
yhteistyökyvytön, eikä loik-
kari itse ole saanut vähäisin-
täkään tukea “työlleen”.

Väitteet ovat täysin 
absurdeja: eihän valtuus-
totyö ollut vielä edes alka-
nut! Näin ollen voidaankin 
kysyä, mistä loikkari sai 
perusteet näille motiiveil-
leen? Ei mistään, tieten-
kään. Päinvastoin: piirin 
puheenjohtajan laskelmien 
mukaan loikkari oli saanut 
vaalityössään piirin ja puo-
lueen tukea  yli 2400 euron 
edestä, 20 viikon (puolueen 
38 muun ehdokkaan) tal-
kootyöt sekä 1000 muille 
tullutta “tukiääntä” tullak-
seen itse valituksi. Eikö se jo 
ollut tarpeeksi?

Valtakunnallisellakin ta-
solla on esiintynyt erilaisia 
ilmiöitä, sillä siinä määrin 
ovat vanhat valtapuolueet 
kannatuksemme räjähdys-
mäisestä kasvusta järkytty-
neet, ja myös aidosti peläs-
tyneet - ja on syytäkin!

Sen tarkemmin yksi-
tyiskohtiin paneutumatta 
eli vain luettelonomaisesti: 
ministeri Thorsin hyökkä-
ys, jonka Soini oikopäätä 
ampui alas, MTV3:n se-
koilu ottelussa Jiri Keronen 
- ministeri Wallin, Braxin 
nerokkaat ohjeistamislau-

sunnot (kun näistä ei 
seurannutkaan mitään, 
piti seuraavaksi hölmöil-
lä sähköistä äänestystä 
koskevissa lausunnoissa, 
ja kun sekään naula ei 
vetänyt, yritys virittää 
keskustelu “kriminaaleis-
ta” mc-jengeistä - kaikki 
yhtä turhia ponnistelu-
ja!), ja kuin pisteeksi i:n 
päälle, vihreiden naisten 
Jussi Halla-ahon kirjoi-
tuksia koskeva täysin 
järjenvastainen tutkinta-
pyyntö. Jossakin välissä 
ehti myös tunnettu Moo-
ses-niminen putkimies 
haukkua median siitä, et-
tä se oli aiheuttanut nou-
summe, kun oli ottanut 
Soinin “lellikikseen.”

Voi tätä hurskastelun 
- ja todellisen kauhun! - 
määrää...

Varsinais-Suomen 
piiri pyrkii nyt kokoa-
maan voimansa seuraa-
vaan projektiin. Ehdote-
taan eduskuntaryhmälle, 
että se tekisi lakialoitteen 
alussa kuvatun kaltaisen 
loikan sanktioimiseksi, 
vähintäänkin siinä mi-
tassa, että edustaja/val-
tuutettu automaattises-
ti menettäisi vaaleilla 
voittamansa aseman, ja 
varamies astuisi tilalle. 
Taloudelliset sanktiot 
ovat jo toinen asia: mil-
läs mittaat esimerkiksi 
muiden tekemän pal-
kattoman talkootyön 
hinnan - ja kenelle se 
maksettaisiin?

VARSINAIS-SUOMEN PIIRI

”Turun tautiako” tämäkin?

Henkilövalinnat

Perussuomalaisten Varsinais-Suo-
men piirin syyskokous Liedossa 
27.11.2008 valitsi yksimielisesti FT 
Lauri Heikkilän Marttilasta jatka-
maan piiritoimikunnan puheenjoh-
tajana. Lisäksi valittiin muut piiri-
toimikunnan jäsenet ja varajäsenet 
vuodelle 2009.

Piiritoimikunnan varsinaisiksi jä-
seniksi valittiin:

Pentti Alinen (Lieto), Kike Elomaa 
(Masku), Juhani Hannula (Mynämä-
ki), Leila Hannula (Mynämäki), Pert-
ti Hannula (Lieto), Lauri Haverinen 
(Loimaa), Arvo Heikkilä (Loimaa), 
Teuvo Helenius (Raisio), Simo Hovi 
(Salo), Pasi Huhtanen (Pöytyä), Il-
mari Jalonen (Pöytyä), Tuija Ketonen 
(Loimaa), Matti Kultanen (Somero), 
Timo J. Laihinen (Turku), Leila Leh-
tola (Masku), Veikko Lehtonen (Tur-
ku), Pasi Lepistö (Pöytyä), Jani Lep-
pänen (Raisio), Janne Louhi (Raisio), 
Veijo Nummi (Uusikaupunki), Yrjö 
Ojaniemi (Marttila), Sirke Peltokorpi 
(Raisio), Iiris Peltomaa (Pyhäranta), 

Juhani Pilpola (Lieto), Seppo Rinne 
(Laitila), Mikko Räisänen (Vehmaa), 
Eero Saarela (Laitila), Kari Salminen 
(Nousiainen), Kalevi Satopää (Salo), 
Tuula Sellman (Turku), Kyösti Sjöman 
(Raisio), Riikka Soini (Laitila), Anneli 
Suominen (Salo), Tommi Vainiotalo 
(Laitila), Marko Valkama (Aura), Ma-
nu J. Vuorio (Turku), Teemu Välimäki 
(Turku), Taito Ylhäinen (Masku), Kari 
Yrjänäinen (Kaarina) ja Torsti Äärelä 
(Aura).

Varajäseniksi valittiin:
Reino Louhi (Raisio), Jukka Au-

ranen (Turku), Jiri Keronen (Turku), 
Teemu Seikkula (Turku), Hannes 
Heikkilä (Lieto), Sirkku Saarinen 
(Laitila), Ari Lehtonen (Laitila), Heli 
Augustin (Nousiainen), Ari Augustin 
(Nousiainen), Tuija Uusitalo (Veh-
maa), Pekka Railamaa (Vehmaa), 
Jelena Sjöholm (Turku), Arsi Saari-
järvi (Loimaa), Tauno Kummunsalo 
(Somero), Kimmo Sjöholm (Turku) ja 
Paavo Raikko (Marttila).
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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

Vantaan voitto
ylivoimainen!
Saimme tarkistuslaskennan lopputulokseksi jopa seit-
semän kaupunginvaltuutettua, hyvä parannus nollati-
lanteesta.

Tehtyämme työtä vantaalaisten hyväksi näinä vuo-
sina, on siitä hyvä ponnistaa edessä oleviin eduskun-
tavaaleihin. Asettakaamme tavoitteeksi kaksi-kolme 
lisäpaikkaa Arkadianmäelle!

Jorma E. Taivainen, Vantaa

Tulli ohjailee
autorekkoja
Imatralle ja
Nuijamaalle
Venäjän uuden asetuksen jälkeen Suomen tulli voi operoi-
da vain kahden rajanylityspaikan, Imatran ja Nuijamaan 
välillä. Aiemmin ohjailua voitiin tehdä myös Vaalimaalla. 
Kun Vaalimaalle tehdään kuitenkin rekkaparkki, miten 
sille käy?

Nykyisellä vauhdilla Venäjälle viedään tänä vuonna 
miljoona uutta autoa. Venäjällä myytävistä autoista 70 
prosenttia tulee maahan Suomen kautta. Minusta Suo-
men tullin pitäisi itse päättää, missä se operoi.

Pertti Myllyoja, Kotka

Keskusta
velkaannuttamassa 
Ilmajokea
Ilmajokea on velkaannutettu pitkään Keskustan johdol-
la. Ilmajoki on niitä harvoja ylivelkaantuneita maaseu-
tukuntia, joissa velkaantuminen on suuressa kasvussa. 
Kiitos velkaantumisesta kuuluu Keskustan talousneroil-
le. Keskusta on jatkossakin velkaannuttamassa Ilmajo-
kea. Keskusta on heikentämässä kuntalaisten peruspal-
veluja järjettömän huonolla taloudenhoidollaan.

Matti O.K. Talvitie

EU:n tuomioistuin on teh-
nyt lukuisia päätöksiä siitä, 
ettei Suomella ole oikeutta 
periä arvonlisäveroa maa-
han tuotavan auton ”veros-
ta”. No nyt on hallituksen 
asettama porukka sitten 
päättänyt, että poistetaan 
autoverosta perittävä ALV 
ja lisätään vastaavasti au-
toveron määrää 22 prosent-
tia. Näinkö hallitus luulee 
taas välttyvänsä autoveron 
alennuksesta?

Supermiehiä on hallituk-
sen riveissä ja muussakin 
hallinnossa. Päättäjät eivät 
nyt kuitenkaan ole perehty-
neet asiaan riittävästi, sillä 
tuo verossa oleva vaikka 
käytettynä maahan tuota-
vassa autossa ollut ALV on 
yrittäjälle vähennyskelpoista 
veroa. Vero voidaan vähen-
tää yrityksen kirjanpidossa. 
Tässä tulee siihen lopputu-
lokseen, että autojen hinnat 
nousevat, vaikka päinvas-
toin pitäisi tapahtua. Saksa 

on harkitsemassa kaikkien 
verojen poistamista autois-
ta, koska vaarana on jopa 
autotehtaiden kaatumista 
Euroopan alueella. Saksassa 
autojen vero on vain ALV, 

jota kannetaan vain 19 pro-
senttia.

Lopuksi täytyy todeta, 
että hallituksen pitäisi nyt 
tehdä jotain, eli pitäytyä 
oikeuden päätöksessä pois-

taa koko verosta perittävä 
ALV.

Suuresti ihmettelevä, 
autokaupan rattaissa 
myös oleva

Onko maamme hallitus
oikomassa taas kurveja?

Voi kuinka monen lapsen 
salainen hiljainen iltaruko-
us taas tänäkin jouluna on: 
“Anna Taivaan Isä meil-
le raitis Joulu”. Juomisen 
määrillä ei ole merkitys-
tä, vaan kodin ilmapiirillä 
toimimattomassa kodissa. 
Pohdi onko sinun kotisi al-
koholismin oireista kärsivä? 
Ovatko perhesairauden oi-
reet tunnistettavissa? 

Kulissit ovat jouluna 
todella hyvin pystyssä. Juo-
misen määrillä ei ole merki-
tystä, vaan sillä ilmapiirillä: 
ÄLÄ TUNNE; ÄLÄ LUO-
TA; ÄLÄ PUHU ovat alko-
holismista kärsivän kodin 
elementit. Joulun lämmön 
läheisyys ja perheen sisäiset 
sosiaaliset vuorovaikutus-
taidot kertovat sinulle onko 
kyseessä  toimimaton perhe. 

Alkoholismi on sairaus, 
jonka suurin oire on sen 
kieltäminen. Tähän valhei-
den verkkoon liittyvät koko 
perhe ja läheiset sekä työka-
verit. Kaikkia pyörittää se 
yksi ja muut kärsivät juo-
misen seurauksista. Kulissin 
pitoon tarvitaan vähintään 
8-10 ihmistä, jotka jatku-
vasti pelastavat, peittävät ja 
pidättävät omat tunteensa. 

Tämä perheen juova ei 
pidätä tunteitaan. Hän pi-
tää oikeutenaan itsekkäästi 
päästää tunnehöyryt pihal-
le jopa heittämällä perheen 
jouluna ulos. Joskus jopa 
ikkunasta, tai yöpaidassa 
hankeen. Kaikki salataan ja 
pelätään. Kun tunnekuohut 
ja itsekkyys ovat jo keskus-
hermosto-oireina niin näky-
viä, että niitä saattaa tulla 
jopa selvin päin, on “losah-
taminen” jo lähellä. 

Salailun ja häpeän 
kulttuuri

Tätä perhehelvettiä kes-
tää yleensä 30-40 vuotta, 
riippuen siitä miten kauan 
kulissia perhe jaksaa pitää. 
Oikeaa ja rakentavaa oli-
si se, että sairaus tehdään 
näkyväksi. Oikeaa välittä-
mistä on aina puheeksi ot-
taminen. Ikävää että meillä 
on tämä salailun, häpeän 
ja selittelyn kulttuuri al-
koholismista puhuttaessa. 
Raittius ja absolutismi ovat 
joillekin hämmästelyn ja 
kummastelun kohteita, kun 
niiden tulisi olla iloisia asi-
oita. Absolutismi ei ole vie-
lä  trendikästä.

Meidän on muistettava 
se tosiasia, että alkoholi on 
etanoli, joka liuottaa aivo-
ja. Kun siihen lisätään muu 
aivojen kemiaan vaikuttava 
“onnellisuuspilleri” jonka 
“lääkäri määrää”, on de-
mentian ja muistamatto-
muuden tie alkanut. Ihmi-
nen muuttuu “kasvikseksi”, 
jota sitten pidetään työssä 
työkykyisenä muutaman 
vuoden, kunnes jokin muu 
oire laukaisee tilanteen tai 
pelastava kuolema vapaut-
taa perhehelvetistä. 

Näin salaisuus ja per-
heen sairaus siirtyvät toi-
seen sukupolveen ja jatku-
vat ja jatkuvat, ellei joku 
omaa sitä oikeaa tietoa, 
jolla voi oikeasti välittää ih-
misestä. Katkaisten kolmen 
neljän sukupolven kirouk-
sen. Kertomalla toipumisen 
mahdollisuudesta jokainen 
meistä voi vaikuttaa ja vä-
littää lähimmäisestämme. 
Se tarkoittaa alkoholismin, 
perhesairauden puheeksi 
ottamista. Jos asia on arka 
tai moraalin pettämiset ja 
humalassa ajamiset ovat 
piilossa pidettäviä asioita, 
on syytä olettaa kyseessä 
olevan sairauden oireet. 

On aika keskittyä syyn 
hoitoon, ei oireiden peit-
telyyn. Vain muuttamalla 
omaa käytöstämme voimme 
oikeasti auttaa ja pelastaa 
ennenaikaiselta kuolemalta 
ihmisen, joka on kemialli-
sesti riippuvainen. Alkoho-
listi on ihminen joka itse 
sanoo sitä olevansa. Raitis 
alkoholisti on ihminen joka 
on halunnut toipua sairau-
destaan. 

Alkoholismi on perhe-
sairaus, jossa kaikki valeh-
televat eikä kukaan ole re-
hellinen itselleen. Näytelmä 
jatkuu, vaikka kulissit vaih-
tuvat. Alkoholismin suurin 
oire on sen kieltäminen ja 
selittelyt. Raittiuttaan ei 
tarvitse selittää, vain juop-
po selittää juomistaan ja 
juomiseen on aina syy. Mi-
tä jos monen lapsen rukous 
selvästä joulusta toteutuu si-
nun kohdallasi? Näet läheis-
tesi kasvot ja kohtaat joulun 
myös henkisellä lämmön, 
valon ja välittämisen juhla-
na omassa sydämessäsi. 

Sirkka-Liisa Lamminkoski
vastaava päihde-
terapeutti
Ähtäri

Monen lapsen hiljainen joulurukous
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”Hyvää Joulua kaikille Perussuomalaislehden lu-
kijoille. Vuosi vaihtuu 6.3% kannatuksen saatte-
lemana ja Eu-vaaleissa ensi kesänä saamme yhteis-
työllä yhden paikan.”

”Perussuomalaisten kansanedustajien tulee tehdä 
kaikkensa estääkseen homoilta ja lesboilta adop-
tio-oikeus. Kokoomuksen ja Kepun edustajat ovat 
muuttaneet kantansa myönteisemmäksi, todellisia 
takinkääntäjiä.”

Vetelin Perussuomalaiset ovat 
täynnä energiaa. Valtakun-
nallisessa julkisuudessa Suo-
men perussuomalaisimpana 
kuntana on ollut naapurikun-
ta Kaustinen, mutta hyvänä 
kakkosena tulee kuitenkin 
Veteli – perussuomalaisten 
kannatus kunnallisvaaleissa 
oli vain kolme kymmenystä 
pienempi kuin naapurissa eli 
33,7 prosenttia.

Perussuomalaisten val-
tuutettujen määrä Vetelissä 
nousi seitsemään, eli val-
tuustoon saatiin kaksi lisä-
paikkaa. Myös uusia val-
tuutettuja nousi kolme ja 
lisäksi vanhat ehdolla olleet 
saivat jatkaa.

Siinä, missä Kaustisella 
naiset jäivät Perussuoma-
laisten valtuustoryhmän 
ulkopuolelle, Vetelissä val-
tuustoon nousi kolme nais-
ta, joista kaksi uusia.

Perussuomalaisten Ve-
telin paikallisosaston syys-
kokouksessa hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin 
edelleen Arto Pihlajamaa ja 
hallituksessa jatkavat niin 
ikään Esko Aho, Kaarle 
Kaistila, Marketta Pulkki-
nen, Urpo Pulkkinen ja Leo 
Saari. Varajäseniksi valittiin 
Tiina Kiviaho, Vuokko Lah-
ti, Jouko Palosaari ja Anna-
Liisa Möttönen.

Paikallisosaston syysko-

kouksessa myös valtuusto-
ryhmä piti järjestäytymis-
kokouksensa. Neuvotteluja 
uuden valtuustokauden hal-
litus- ja lautakuntapaikoista 
käydään parhaillaan.

Vuokko Lahti

Veteliläiset täynnä 
virtaa ja intoa

Tiina Kiviaho (takavasemmalla), Vuokko Lahti, Urpo Pulkkinen, Esko Aho, Jouko Palosaari, 
Kaarle Kaistila, Leo Saari ja Anna-Liisa Möttönen valtuustoryhmän järjestäytymiskokouk-
sessa lähes riehakkaan iloisina.
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