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Politiikan toimittajana

EU-vaalit lähestyvät, ja 
niiden aiheuttama kuumen-
tuminen on selvästi havait-
tavissa, vaikka maamme 
onkin kylmän talouslaman 
kourissa. Vallan kamareissa 
tehdään päätöksiä Suomen 
tulevaisuudesta.

Kenelle jaetaan, pal-
jonko, ja millä perusteilla. 
Talouden ja varallisuuden 
uusjako on käynnistymässä 
maassamme. Monet yrittäjät 
tekevät konkursseja ja jou-
tuvat luopumaan vuosien ja 
ehkäpä sukupolvienkin ajan 
pyöritetystä sukuyrityksestä. 
Olen saanut puheluita, jos-
sa soittaja kertoo tehneen-
sä konkurssin ja olevansa 
ilman minkäänlaista tukea 
mistään päin. Työvoimatoi-
mistosta ei heru päivärahaa 
eikä kelasta liioin, ainut 

toivo ihmisellä on saada 
ruokaa hyviltä ystäviltä ja 
sukulaisilta. Yrittäjä on yh-
teiskunnan rikollinen, joka 
on riistäjä kun hän menes-
tyy ja kun hän ei menesty 
niin yhteiskunta rankaisee 
menneestä työllistämisestä ja 
verojen maksuista. Tunnen 
tuskaa ihmispoloista koh-
taan joka on tehnyt kovasti 
töitä ja työllistänyt useampia 
henkilöitä yrityksessään.

Missä valta luuraa?

Valta on käsite, jota en ole 
oppinut oikein ymmärtä-
mään. Se on kuin kokardi 
karvahatussa, josta näkyy 
vain pinta. Vallan pinnas-
sa näkyvät eduskunnan 
ja hallituksen kasvot, se-
kä kunnanvaltuustojen ja 

kunnanhallitusten kasvot. 
Vai onko se näkyvä osa nyt 
yhä enemmän EU:n päätök-
senteossa Strasbourgissa, 
Brysselissä vai parlamentin 
sihteeristön sijaintipaikassa 
Luxemburgissa?

Seuraava kerros kokar-
dista on sellaista valtaa, 
johon pääsee kurkistamaan 
toimittajana luomalla oman 
verkoston. Tämän verkos-
ton rakentamiseen menee 
useita vuosia aikaa. Yk-
si vaalikausi ei verkoston 
rakentamiseen tahdo riit-
tää. Herrojen kanssa pitää 
mennä marjaan, jos meinaa 
kirjoittaa näkymättömästä 
vallasta. Tämä valta on ku-
lisseissa, eikä sitä yleisesti 
nähdä. Toimittajalla ja polii-
tikolla on usein eri näkemys 
politiikasta kirjoittamisesta, 

jolloin ystävyyssuhteet ovat 
koetuksella ja törmäyksiä 
tahtoo tulla. Poliitikko pu-
huu suunnatusta uutisan-
nosta ja journalisti taas kä-
sittää termin uutisvuodoksi, 
jonka tarkoitukset ovat 
usein suunnattu jotakin vas-
taan ja jonkun puolesta.

EU-vaalien lähestyessä 
näitä suunnattuja uutisante-
ja alkaa pulpahdella mones-
ta mättäästä toimittajaparan 
arvioitavaksi. Joskus politii-
kan toimittajalla itsellään 
on vahva näkemys poliitti-
sesta näkemyksestä, ja hän 
haluaa vain haastattelullaan 
tukea omaa näkemystään. 
Tämän tapainen kirjoitta-
minen ei ole mielestäni puh-
dasta journalismia. Tässä 
asiassa toimii hyvin sanon-
ta: kenen leipää syöt, sen 

lauluja laulat. Tämän mal-
lin toimittajien ajatusmaa-
ilmaan ei sovi vääränlainen 
profetiaalinen poliittinen 
ajattelu, se sotii näiden toi-
mittajien etuuksia vastaan.

Kolmas vallan kerrostu-
ma on sellaista valtaa jota 
ei voi nähdä, ei haistaa eikä 
maistaa. Sen olemassaolon 
voi ainoastaan aistia ja 
joskus siihen vain törmää. 
Kuin häkä puulämmitteises-
sä pirtissä, sitä on mutta sitä 
ei voida paikallistaa. Näihin 
vallan kamareihin ei pääse 
kuin hyvin pieni joukko, ei-
kä ollenkaan toimittajia.

Mediavalta

Medialla on myös valtaa 
joskus yllättävänkin paljon. 
Se käyttää omaa valtaansa 

kuin yhteisestä sopimuk-
sesta. Mutta näin ei todel-
lisuudessa tietenkään ole. 
Asioiden eteenpäin meno 
vyöryttää ja paisuu entises-
tään mediavallan sitä paisu-
tellessa. Asiat vaan alkavat 
vierimään samaan huonoon 
suuntaansa asianomaisen 
kohteen enää sitä hallitse-
matta. Vanha tarina pitää 
tänä aikanakin hyvin paik-
kansa. Politiikan toimittaja 
on vallan tarkkailija, joka 
istuu korkealla valtansa 
kukkulalla ja seuraa alhaal-
la tapahtuvaa poliitikkojen 
raadollista taistelua vallas-
ta. Kun taistelun loppuu 
politiikan taistelutantereel-
la, laskeutuu politiikan toi-
mittaja alas ja ampuu kaik-
ki taistelussa haavoittuneet 
osapuolet ”kynällään”.
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Katastrofi kapitalismi
hyödyntää talouskriisin. Kun 
kansa on sokissa, saadaan 
ikävät päätökset helpommin 
läpi. Kansainvälisen talous-
kriisin varjossa eläkepäivät 
karkaavat vääjäämättömästi 
yhä kauemmaksi.

Hallitus aikoo nos-
taa vanhuuseläkeikärajan 
portaittain nykyisestä 63 
vuodesta 65 vuoteen. Muu-
tokseen käytetään siirtymä-
aikaa. Vuodesta 2011 eläke-
ikä alkaa nousta vuosittain 
kahdella kuukaudella ja 
vuonna 2022 on päädytty 
65 vuoden kohdalle. Eläke-

järjestelmiin keksitään ko-
ko ajan heikennyksiä. Yksi 
heikennys oli ja on elinai-
kakerroin, joka syö jo 1948 
syntyneiden eläkettä ja yhä 
enemmän tämän jälkeen 
syntyneiden eläkettä.

Eläkeiän nostolla hal-
litus rahoittaa mm. ve-
ronalennuksia ja maksajiksi 
joutuvat ikääntyneet työn-
tekijät. Koko talouskriisi ja 
suurituloisten veroalennuk-
set aiotaan kaiketi maksat-
taa tavallisella palkansaa-
jalla, koskapa pääomaveroa 
ei aiota korottaa, eikä omai-
suusveron palauttamista 

suunnitella. Ökyrikkaat po-
hatat ja kultalusikka suussa 
syntyneet ovat hallituksen 
erityissuojelussa.

Hallituksella on ko-
va hinku pitää lääkkeiden 
voimalla ja lähes rollaat-
toreiden avulla liikkuvat 
kehäraakitkin töissä. Taka-
ajatuksena taitaa olla, että 
kun eläkeikäraja hilataan 
tarpeeksi korkealle, harvalle 
tarvitsee ylipäätään eläkettä 
maksaa. Nykyinen työtahti 
tappaa monet hyvissä ajoin 
ennen 65-vuotissynttäreitä. 

Hallituksen päätös nos-
taa eläkeikää ajaakin raih-

naiset kansalaiset hakeutu-
maan työkyvyttömyyseläk-
keelle. Nykyisin työnteki-
jästä otetaan kaikki irti ja 
työelämän raadollisuuden 
olisi muututtava oleellises-
ti, jotta iäkkäämmät yhä 
jaksaisivat. Yli 60-vuotiaita 
tuskin isosti edes halutaan 
työelämään, työnantajat 
mielellään työntävät työt-
tömyysputkeen jo yli viisi-
kymppisetkin.

Taantumassa töitä ei 
yksinkertaisesti ole tarjolla, 
oli eläkeikä mikä tahansa. 
Kun aikanaan työpaikkoja 
taas aukenee, ikäihmiset ei-

vät näihin paikkoihin pää-
se. Avoimiin työpaikkoihin 
palkataan nuoria, mikä oi-
kein onkin. Nykyinen nuo-
risotyöttömyys hirvittää, 
onhan alle 24-vuotiaista 
miehistä työtä vailla lähes 
joka viides ja vastaavasti 
nuorista naisista joka kah-
deksas. Tilanteessa jossa 
työtä ei riitä kaikille, on 
parempi työllistää nuoret ja 
päästää ikääntyneet ansai-
tulle eläkkeelle.

Työoloja tulisi kehittää 
paitsi tuottavuuden, myös 
inhimillisyyden kannalta. 
Nuoremme eivät ymmär-

Kauas eläkepäivät karkaavat

rettävästi halua vain jonkin 
koneen osaksi, jotka par-
haat vuotensa työnantajal-
le antaneina saneerataan 
ulos. Hallitus toki koros-
taa, että työssä jaksaminen 
ja työelämän laatu otetaan 
erityistoimien kohteeksi. 
Sen päivän kun näkisi, niin 
hyvä olisi.

Lopuksi palautesivujem-
me kautta tullut viesti: Jos 
olet työtön tai irtisanottu, 
älä katkeroidu, suutu, juo-
pottele tai muuta sellaista. 
Kannata Perussuomalaisia, 
se auttaa jaksamaan.
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Perussuomalaiset
on kansan puolue
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Eduskunnassa sanottua

”Tällä hetkellä on käynyt ilmi se, että kun on 
keskitetty toimintaa pelastusviranomaisten 
osalta, niin reuna-alueille ei ole jäänyt va-
kituista henkilöstöä juuri lainkaan, ja tällai-
set erikoiset tulkinnat ovat vähentäneet nyt 
sitä nopeaa avunsaantia. Koska tässä ei ole 
kyse rahasta, vaan periaatteesta, niin toivoi-
sin kyllä, että asianomainen valiokunta voisi 
ottaa tämän lakialoitteen käsittelyynsä, kos-
ka tosiaan tässä ei ole kyse siitä, että rahaa 
menisi turhaan. Tässä on kyse monta kertaa 
myös ihmishengistä.”
Raimo Vistbacka 20.2.2009

”Ihmettelen suuresti, että Rkp:ssä jatkuvas-
ti puolustetaan nuuskan asemaa. Nuuskan 
käyttö, siinä missä tupakankin, aiheuttaa 
voimakkaan nikotiiniriippuvuuden ja kas-
vattaa merkittävästi vatsa-, ruokatorvi- ja 
haimasyövän riskiä sekä aivohalvausten ja 
infarktien vaaraa. Kansainvälisen syöväntut-
kimuslaitoksen Iarc:n mukaan nuuska sisäl-
tää jopa 28 syöpää aiheuttavaa ainetta, jotka 
kulkeutuvat suun kautta koko elimistöön. 
Pidän vastuuttomana, että valtakunnan po-
liitikot tällaista myrkkyä puolustavat.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 19.2.2009

”Perussuomalaisten mielestä verot pitää aset-
taa maksukyvyn mukaan. Se on oikeuden-
mukaista. Se on kohtuullista. Teillä on nyt 
hallituksen puolivälitarkastelu. Siinä teillä 
olisi oiva mahdollisuus avata tämä verolinja, 
mutta mitä hallitus on tehnyt? Ei ole kauaa 
siitä, kun te leikkasitte työttömien yhdistys-
ten tukia, ja nyt tulee lisää työttömiä. Olisi 
erittäin tärkeä resursoida, että siellä pääsisi-
vät ihmiset uudestaan työn syrjään kiinni ja 
pitämään työkuntoa yllä. ”
Timo Soini 19.2.2009

”Arvoisa puhemies! Suomessa eletään laman 
kourissa, työttömiä tulee satoja päivittäin. 
Kuinka on mahdollista, että tänne laman 
keskelle yhä kiihtyvällä vauhdilla rahdataan 
turvapaikanhakijoita sosiaalitoimiston asi-
akkaiksi? Toki siellä on tänä päivänä yhä 
kiihtyvällä vauhdilla myös suomalaisia. Mi-
nusta olisi mielekästä, että turvataan suo-
malaisille jokapäiväinen leipä, ja sitten kun 
on ajat paremmat, katsotaan asia uudelleen 
turvapaikanhakijoiden suhteen.”
Pentti Oinonen 17.2.2009

”Tosiaan vielä kerran se, että näin tärkeä mi-
nisteri kuin eurooppa- ja maahanmuuttomi-
nisteri leimaa tänne hädissään tuleville ihmi-
sille Suomen ikään kuin rasistiseksi maaksi, 
vaikka kuuluu siihen vähemmistöön, joka 
on ainutlaatuisena maailmassa saanut ai-
nutkertaiset oikeudet ylitse sen paljon oman 
määränsä, jolloin pitäisi näyttää ja todistaa 
Ahvenanmaan ja Rkp:n edustajien jokaisen, 
että Suomi on harvinaisen vähemmistöjä ym-
märtänyt maa, harvinaisin maailmassa.”
Pertti Virtanen 17.2.2009

Perussuomalaiset on Suo-
men kansan omaisuutta. 
Olemme tärkeä puolue sik-
si, että hoidamme Suomen 
politiikassa tehtävää, jota 
mikään muu puolue ei hoi-
da. Otamme talteen tyyty-
mättömyyttä ja muutamme 
sen poliittiseksi toiminnaksi 
rakentavalla tavalla. 

YLE:n teettämä tuore 
tutkimus Perussuomalaisis-
ta oli mielenkiintoista luet-
tavaa. Perehdyin aineistoon 
tarkasti. Tutkimus vastasi 
poliittisen kokemukseni 
myötä tullutta tuntumaa Pe-
russuomalaisten ja Suomen 
kansan suhteesta. Meitä pi-
tää tarpeellisena puolueena 
moni sellainenkin suoma-
lainen, joka ei Perussuoma-
laisia äänestä. Tärkeintä on 
kuitenkin se, että hyvin mo-
ni suomalainen on löytänyt 
Perussuomalaisista poliitti-
sen kodin itselleen. Tämä on 
hyvin tärkeää. Aivan kuten 
koti on jokaiselle merkityk-
sellinen, se on myös puut-
teellinen ja epätäydellinen.

Perussuomalaiset on 
Suomen todellinen työväen-
puolue, jonka arvomaailma 
on isänmaalliskonservatii-
vinen. Aatteellisesti olemme 
siellä SDP:n ja Keskustan 
tienoilla, itsenäisesti ja il-
man kahlitsevia kytköksiä. 
Emme ole ääripuolue, em-
me vasemmalla, emmekä 
oikealla. Olemme oikeassa.

Tämä tutkimustulos oli 
katkeraa kalkkia niille, jot-
ka toistuvasti ja leimaamis-
tarkoituksessa vääristellen 
yrittävät luoda meistä ih-
misvastaista kuvaa. Puhti 
poistui poliittissävytteisten 
leimaajien purjeista.

Perussuomalainen puo-
lue lähtee omalta murtu-
mattomalta perustalta, jo-
ka asettaa ihmisen rahan 
ja yhteiskunnan edelle, 
puolustaa kansanvaltaa, 
itsenäisyyttä ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta. Puo-
lue kunnioittaa kristillis-so-
siaalisia perusarvoja ilman 
kiihkoilua.

Perussuomalaisten on 
myös pidettävä kiinni juu-
ristaan ja rakennettava 
kestävälle perustalle. Oma 
käytöksemme perussuoma-
laisina määrittää sen, mitä 
meistä ajatellaan. Turha on 
peiliä syyttää, jos naama on 
vino. Politiikka on joukkue-
peliä, omista ajatuksista ei 
pidä, eikä saa luopua, mutta 
on ymmärrettävä myös se, 
että Sinä olet liittynyt puolu-
eeseen, eikä puolue sinuun. 
Puolueveljiä ja – sisaria on 
kunnioitettava. Siksi yhtei-
sistä päätöksistä pidetään 
kiinni. Näin saamme voi-
maa, jolla tehdään parem-
paa Suomea meille kaikille.

Olen ollut Perussuoma-
laisten puheenjohtaja kohta 
12 vuotta. Tiedän mitä etu-
linja on. Satoja puhetilai-
suuksia eri puolilla Suomea 
on takana, vielä jokunen on 
toivoakseni edessäpäin. 

Perussuomalaisten kent-
täväki on ollut minulle hy-
vä. Sain tuen myös silloin, 
kun tuli turpaan vaaleissa. 
Väki uskoi, että pystyn tä-
hän tehtävään. Sain aikaa 
ja tukea ja nyt tuloskunto 
on hyvä.

Haluan johtaa puolueen 
seuraaviin eduskuntavaalei-
hin ja vaalivoittoon. Uskon, 
että pystyn siihen Perussuo-

malaisen kentän tuella. Puo-
lueemme on kasvanut, kas-
vu tekee myös kipeää. Tulee 
ylilyöntejä, myös saalistus-
henkeä. Nämä ovat kuiten-
kin lieveilmiöitä päälinjan 
sivussa. Olen todella ylpeä 
tästä puolueesta. Olemme 
luoneet Suomeen poliitti-
sen voiman, joka ymmär-
tää kansaa ja jonka puheen 
kansa ymmärtää.

Tässä lehdessä on mon-
ta rohkaisevaa juttua. Puo-
lueemme naistoiminta on 
uskomattoman tärkeätä. 
YLE:n tutkimuksen mu-
kaan 33 prosenttia puo-
lueemme kannattajista on 
naisia. Luulen, että luku 
on suurempi, siltä ainakin 
minusta tuntuu yhteyden-
ottoihin ja palautteeseen 
perustuen. Perussuomalai-
set naiset ovat upeasti ym-
märtäneet sen tavan, jolla 
puoluetta rakennetaan. In-
nostava ja tilaa antava pu-
heenjohtaja Marja-Leena 
Leppänen saa esimerkillään 
innostusta muihinkin. Po-
liittinen kokemus ja sydä-
men sivistys näkyy.

Ollaan ylpeitä omasta 
puolueestamme. Me olem-
me siitä yhdessä vastuussa. 
Toimitaan niin, että Perus-
suomalainen puolue on ih-
miselle hyvä.

EU- vaalit ja 
puoluekokous

EU-vaalit ovat puolueel-
lemme ankara haaste. 
Valtakunnallinen vaali on 
haaste sekä poliittisesti et-
tä taloudellisesti. Raaka 
on myös ehdokkaiden osa. 
Pitää olla valtakunnallista 

sanottavaa ja olla valta-
kunnallisesti uskottava. 

Vetoan kenttään, että me 
kaikki yhdessä autamme eh-
dokkaita ja lähdemme hei-
dän tuekseen vaaleissa anta-
malla taloudellista apua ja 
osallistumalla ehdokkaiden 
vaalikampanjaan. 

EU-vaaleissa kaikki 
halukkaat eivät pääse eh-
dokkaiksi. Se on valitet-
tavaa. Puoluehallituksen 
epäkiitollinen tehtävä on 
tehdä ne kipeät päätökset, 
joita tämä tilanne vaatii. 
Puoluehallituksen jäsenet 
kantavat tästä vastuun pu-
heenjohtajaa myöten.

Puoluehallituksen, puo-
luejohdon ja puoluesihtee-
rin pestit ovat katkolla Sei-
näjoen puoluekokouksessa. 
Kenttä nostaa ja kenttä va-
pauttaa. Olen valmis jatka-
maan. Omana mielipiteenä-
ni lausun, että kannatan jat-
kokautta puoluesihteeri Os-
si Sandvikille. Sanoin kaksi 
vuotta sitten mitä edellytän 
lähimmältä työtoveriltani; 
ensimmäinen asia on lojaa-
lisuus. Keskustasta näemme 
toisenkin toimintakulttuu-
rin olevan voimissaan suo-
malaisessa politiikassa.

Päätökset henkilövalin-
noista ovat kentän käsissä. 
Viime kuntavaalit olivat 
Perussuomalaisille valta-
kunnallinen läpimurto, täs-
tä on hyvä jatkaa. Kilpailu 
puolueen johtopaikoista on 
luonnollista, aivan kuten 
ehdokkaiden välinen kilpa 
vaaleissakin. Kenttä ja kan-
sa päättävät.

Tule puoluekokoukseen, 
sinun ääntäsi tarvitaan ja se 
lasketaan.
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PerusSuomalainen 4/2009 ilmestyy

 27.3.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

keskiviikkona 17.3.2009.

Poliisi tehostaa
rikosten ennaltaehkäisyä 
internetissä

Poliisi tehostaa tietoverkkorikosten paljastamista 
ja tutkintaa muun muassa lisäämällä tietoverkko-
tiedustelua internetissä. Sisäasiainministeriö on 
kohdistanut tähän yli 880 000 euron määrära-
han kuluvana vuonna. Poliisin ylijohdon tekemän 
päätöksen perusteella keskusrikospoliisi saa seitse-
män, suojelupoliisi kaksi ja Helsingin poliisilaitos 
yhden uuden viran.

Myönnettävien uusien virkojen avulla kes-
kusrikospoliisi tehostaa tietoverkkotiedustelua ja 
kehittää sen menetelmiä, suojelupoliisi tehostaa 
omaan toimialaansa liittyvää tietoverkkotieduste-
lua sisäistä turvallisuutta uhkaavien ja terrorismiin 
liittyvien tahojen seurannassa ja Helsingin polii-
silaitos tehostaa näkyviä virtuaalisen ympäristön 
yleisvalvontatehtäviä internetissä.

Adultan palautettava 
oppisopimuskoulutuksen 
valtionosuuksia
Opetusministeriö on päättänyt, että Adulta Oy:n 
on palautettava opetusministeriölle yhteensä 3 642 
876 euroa oppisopimuskoulutuksen valtionosuuk-
sia. Summa vähennetään Adulta Oy:lle vuodelta 
2008 maksamatta olevista valtionosuuksista. Ope-
tusministeriö katsoo, että oppisopimuksiin liitet-
tävien henkilökohtaisten opiskeluohjelmien laati-
matta jättäminen on sääntöjen vastainen menettely.

Adulta Oy ei ole laatinut ollenkaan henkilö-
kohtaisia opiskeluohjelmia  tarkastuksen kohteina 
olleisiin 709 oppisopimukseen, joten Adultalle on 
myönnetty vuosina 2005 ja 2006 rahoitusta vir-
heellisin perustein. Oikeusministeriön päätökseen 
voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen.

Kantelu/selvityspyyntö 
Lex-Nokian valmistelusta

Vakuutusongelmaisten liitto Ry on tehnyt kantelun 
oikeuskanslerinvirastoon 19.02 2009. Liitto pyy-
tää selvitystä siitä, kunnioittaako Lex-Nokiana 
tunnettu lakimuutos perustuslain takaamat perus- 
ja ihmisoikeudet sekä oikeuden yksityisyyteen. 
Koska julkisuudessa on väitetty lainsäätämiseen 
osallistuneiden henkilöihin kohdistuneen painos-
tusta, pyytää liitto myös selvitystä siitä onko vi-
ranomaisten ja muiden julkisia tehtäviä hoitavien 
toiminnassa toimittu objektiivisesti ja laillisesti 
sekä ilman ulkopuolista painostusta Lex-Nokiaa 
valmistellessa.

Olen hämmennyksen val-
lassa seurannut maassamme 
EU:n johdolla harjoitettua 
maatalouspolitiikkaa. 

Uutiset kertovat toistu-
vasti erilaisista tuotannon ja 
tukien leikkauksista. Jokin 
aika sitten leikattiin soke-
rijuurikastuotantoa, jon-
ka seurauksena lopetettiin 
toinen sokeritehtaistamme. 
Puskutraktorit taitavat pa-
rasta aikaa tehdä työtään Sa-
lon entisellä sokeritehtaalla.

Tärkkelysperunatuotan-
toa ollaan vaikeuttamassa 
entisestään. Jo tähän men-
nessä on alueeltamme use-
ampi tehdas joutunut lopet-
tamaan tuotantonsa. Miten 
käy vielä toiminnassa ole-
vien tehtaiden kanssa, jos 
pahimmat EU:n asettamat 
uhkakuvat toteutuvat? 

Ministerit kertovat tois-
tuvasti Brysselin tuliaisinaan 
uusista torjuntavoitoista, 
vaikka tosiasiassa kotimaa-
han tullaan niin sanotusti 
housut nilkoissa. Näiden 
"voittojen" perusteella on 
aste asteelta heikennetty ta-

lonpojan tilannetta ja romu-
tettu EU-liittymissopimuk-
sessa sovittuja artikloiden 
141 ja 142 tukia. Pala palal-
ta tukia on irrotettu tuotan-
nosta ja annetaan ymmärtää, 
ettei ahkeralla työnteolla ja 
hyvällä sadolla olisi juuri mi-
tään merkitystä.

Toisaalta taas talonpoi-
kia on kannustettu inves-
toimaan ja kehittämään 
maataloutta EU-mittoihin. 
Suurella velkarahalla on 
alueellemmekin syntynyt 
koko joukko käsittämät-
tömän suuria tuotantoyk-
siköitä. Monessa tapauk-
sessa on turha enää puhua 
mistään perheviljelmästä. 
Tämä kaikki valtiovallan 
ikiomassa ohjauksessa, 
kun on luotettu lupauksiin 
muun muassa artiklan 142 
pysyvyydestä, joka tarkoit-
taa ns. pohjoista tukea.

Viimeisin näytelmä täs-
sä sarjassa käytiin kuluvan 
vuoden tammi-helmikuun 
vaihteessa. Tällöin valtio-
valta ja tuottajajärjestöt 
pääsivät ainakin muodolli-

sesti sopimukseen kuluvan 
vuoden kansallisista sika- ja 
siipikarjatalouden tuista. 
Siinä laajennettiin ilmeisen 
vapaaehtoisesti etelän eli ar-
tiklan 141 tukien leikkauk-
sia pohjoisemmalle alueelle. 

Hyvällä syyllä voi ky-
syä, että onko niin, että ete-
län viljelijäväestölle EU:sta 
tullutta kurjuutta piti jakaa 
näille lakeuksille lähinnä 
kateudesta. Tällaiseen joh-
topäätökseen tulee helposti, 
kun lukee asiaa uutisoineita 
tiedotusvälineitä. Voi vain 
kysyä miten EU-komissio 
ja tiukan linjan maatalous-
komissaari nuokin viestit 
tulkitsee, kun tähänkään 
mennessä ei EU-liittymis-
sopimukselle ole annettu 
suurta arvoa.

Vuosien varrella maata-
lousministerit ja maatalo-
uskomissaari ovat saaneet 
tuntea nahoissaan ainakin 
Etelä-Pohjanmaalla alueen 
talonpoikien tuntoja maata-
lousasioista. Joskus asioita 
on jouduttu setvimään jopa 
käräjillä. Onneksi useimmi-

Mustasta
ei saa valkoista

ten on selvitty vähemmällä. 
Joskus miesmaatalousmi-
nisterille on tarjottu hame-
kangasta ja joskus vaadittu 
suoraan eroa, kuten runsas 
viikko sitten Seinäjoella. 

Nyt torjuntavoitto kuule-
man mukaan oli, kun oli saa-
tu estettyä komission esitys 
naudanlihan ja maidon tuki-
en irrottaminen tuotannosta. 
Mikähän lienee seuraavan 
neuvottelukierroksen viesti?

Ymmärrän kyllä, että on 
vaikeaa puolustella sellaisia 
ratkaisuja, jotka heikentä-
vät jo entuudestaan talou-
dellisissa vaikeuksissa olevi-
en talonpoikien asemaa. Jos 
tukimenetykset ovat tilalla 
muutamia kymmeniä tu-
hansia euroja, niin miksi ei 
kerrota rehellisesti totuutta, 
että näin se EU meitä taas 
kyykytti. Ei pitäisi yrittää 
mustasta valkoista, kun se 
ei kuitenkaan onnistu.

Ei mene talonpojalla hy-
vin EU-Suomessa.

Raimo Vistbacka
kansanedustaja
PerusS

Eduskunnan puolustusvaliokunta tukee suomalais-
ten rauhanturvaajien lähettämistä Afganistaniin 
turvaamaan maahan suunniteltuja vaaleja. Hallitus 
on esittänyt selonteossaan, että Afganistaniin lähe-
tettäisiin väliaikaisesti noin sata suomalaissotilasta.

Puolustusvaliokunta katsoo ulkoasiainvaliokunnalle 
antamassaan lausunnossa, että vaalien järjestäminen 
on tärkeää Afganistanin vakaudelle ja demokratia-
kehitykselle. Valiokunta korostaa, että lisäjoukot on 
kotiutettava suunnitellusti vaalien jälkeen

Puolustusvaliokunta tukee lisäjoukkojen 
lähettämistä Afganistaniin
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Suomalainen yhteiskunta 
on ilmeisesti säästösyihin 
vedoten rakentanut itsel-
leen loukun, jolla on ar-
vaamattomat seuraukset 
päästämällä koululaitokset 
ja niiden ryhmäkoot kas-
vamaan liian suuriksi. Lak-
kauttamalla systemaattises-
ti kyläkouluja ja antamalla 
ryhmäkokojen kasvaa jopa 
kolmenkymmenen oppilaan 
suuruisiksi yhteiskunta on 
tehnyt lasten opettamisen 
käytännössä mahdotto-
maksi. Erkki Rakkolainen 
Perussuomalaisten Savon-
linnan valtuustoryhmästä 
kutsuu näitä kouluja ”häi-
rikköhautomoiksi”.

- Olen keskustellut asi-
asta lukuisten opettajien 
kanssa, ja he ovat kaikki 
aivan hätää kärsimässä ja 
samaa mieltä kanssani siitä, 
että juuri ylisuuret ryhmä-
koot ja koulut ovat syypäitä 
ongelmiin. Pitäisi ehdotto-
masti saada aikaan laki, jos-
sa ryhmäkoot määrättäisiin 
enintään kahdentoista oppi-
laan suuruisiksi tai vieläkin 
pienemmiksi, eikä koulu-
jenkaan saisi antaa kasvaa 
miten suuriksi tahansa.

Merkittävä 
pilottihanke

Erkki Rakkolaisen valtuus-
toryhmänsä kanssa 26.1. 
Savonlinnan valtuustolle 
jättämässä aloitteessa hän 
ehdottaa, että Savonlin-
nassa tehtäisiin turvallisia 
kouluja jakamalla Mer-
talan ja Talvisalon koulut 
sekä lyseon lukio kukin 
kahteen eri kiinteistöön ja 
käynnistettäisiin uudelleen 
lakkautetut kyläkoulut, mi-
käli niihin löytyy riittävästi 
oppilaita. Aloitteessa esite-
tään myös ryhmäkokojen 
pienentämistä enintään 
kahteentoista oppilaaseen. 
Kyseinen uudistus olisi 
merkittävä pilottihanke ko-
ko koululaitosta ajatellen, 
joten siihen tulisi pyrkiä 
saamaan valtion rahoitusta.

- Savonlinnan tulisi olla 
edelläkävijä tässä asiassa. 
Kävin itse kansakoulun Jo-
kelan Uudenkylän koulus-
sa 40-50-luvulla, ja siellä 
oli oppilaita yhteensä noin 
kaksikymmentä neljällä 
eri luokalla. Silloin ei ollut 
vielä Jokelan kuuluisaksi 
tehnyttä murhakoulua eikä 
koulukiusaamista tunnettu, 
ei tarvittu koulukuraatto-
reita tai koulupsykologeja, 
koulupoliiseista puhumat-

takaan. Lapsia ei myöskään 
kiusattu jopa tunteja kes-
tävillä koulukuljetuksilla, 
koska kouluja oli riittävän 
tiheässä jotta oppilaat kul-
kivat sinne itse.

Vielä viime vuosisadan 
alkupuolella ei voitu aja-
tellakaan, että opettajat 
olisivat olleet vaarallisessa 
työssä, sillä he olivat auk-
toriteetteja joiden sanaa 
kuunneltiin. Silloin ei oppi-
laita eikä opettajia pahoin-

Ylisuuret koulut
häirikköhautomoja

Kehitysvammaisten
yksilöllisiä tarpeita ei 
huomioida tarpeeksi

Kehitysvammaliiton tuoreen selvityksen mukaan 
kehitysvammaisten yksilölliset toiveet ja tarpeet tu-
lisi huomioida nykyistä paremmin asumispalveluis-
sa. Pienestä kiinni –hankkeessa selvitettiin kuntien 
ja palveluntuottajien näkemyksiä asumispalvelujen 
kysynnästä, tarjonnasta ja kehityshaasteista sekä 
kehitysvammaisten näkemyksiä siitä, mikä eniten 
rajoittaa heidän osallistumistaan.

Palvelunkäyttäjien mielestä heidän osallistu-
mistaan rajoittaa autonomian ja läheisten ihmis-
suhteiden puute sekä köyhyys. Kuntien mukaan 
asumisen tukipalvelujen kysyntä ylittää tarjonnan 
ja kasvaa edelleen. Asumisen järjestämistä vaikeut-
tavat rahan ja työntekijöiden ajan puute sekä muu-
tokset kuntien toimintaympäristössä.

Ylioppilaat nopeammin 
korkea-asteelle

Uusien ylioppilaiden hakeutumista korkea-asteen 
koulutukseen voitaisiin nopeuttaa asettamalla 
kaikki hakijat samalle viivalle julkistamalla pääsy-
kokeiden materiaalit ja valintakriteerit vasta yliop-
pilaskirjoitusten jälkeen. Yhdellä pääsykokeella ja 
pääsykoemateriaalilla tulisi myös pystyä hakemaan 
kaikkiin alan toimipisteisiin. Pääsykokeita olisi myös 
kehitettävä vastaamaan paremmin mittaamaan haki-
jan soveltuvuutta alalle ja kykyä hahmottaa laajoja 
asiakokonaisuuksia nykyisen ulkoaoppimisen sijasta.

Nykyään uudet ylioppilaat joutuvat viettämään 
keskimäärin useita välivuosia ennen kuin pääsevät 
opiskelemaan, mikä on pois korkeakoulutuksen 
jälkeiseltä työuralta.

Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry.

Kunnan ja seurakunnan 
yhteisestä työpaikasta

kantelu oikeusasiamiehelle

Vapaa-ajattelijain liitto kanteli eduskunnan oike-
usasiamiehelle kunnan ja seurakunnan yhdessä 
hakemasta työntekijästä. Liiton mukaan kunta 
ei saa järjestää työtä, jonka vaatimuksiin kuuluu 
kirkon jäsenyys.

Sauvon kunta ja Sauvo-Karunan seurakunta 
palkkaavat nuoriso-ohjaajan, jolle palkan maksaa 
kumpikin puoliksi. Työhön hyväksytään vain kon-
fi rmoitu kirkon jäsen.

YLE Uutisten Taloustutkimuksella teettämän tut-
kimusten mukaan Perussuomalaiset on poliittiseen 
keskustaan sijoittuva työväenpuolue, jonka kan-
nattajissa on työväkeä jopa enemmän kuin vasem-
mistopuolueilla.

Perussuomalaisia on muita puolueita hanka-
lampi sijoittaa oikeistoon tai vasemmistoon suuren 

Perussuomalaiset ei ole oikeistopuolue
ideologisen hajonnan vuoksi. Asteikolla 1-10, jossa 
1 on äärimmäinen vasemmisto ja 10 äärimmäinen 
oikeisto, perussuomalaiset saavat arvon 5,4 (kes-
kiarvo 5,5). Perussuomalaisten kannatuksen raju 
kasvu on verottanut erityisesti keskustaa ja SDP:tä.

Lähde: YLE Uutiset, www.yle.fi 

pidelty tai jopa murhattu. 
Rakkolainen ihmettelee, mi-
ten Suomella oli varaa kou-
luttaa lapset silloin? Kun ar-
meijassakin koulutus tapah-
tuu noin seitsemän hengen 
ryhmissä, kuinka voidaan 
ajatella löytyvän opettajia, 
jotka pystyvät opettamaan 
kolmenkymmenen hengen 
ryhmää?

Teksti: Mika Männistö
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Tuottaako
tuottavuusohjelma?
Teksti TV uutisoi 21.1.09: ”Lisääntynyt työttö-

myys ja lomautukset ovat ruuhkauttaneet työ- 

ja elinkeinotoimistot ympäri ”Suomen. Kaik-

kialla ei palveluja pystytä tarjoamaan entiseen 

malliin. Mm. ammatinvalinnan ohjaukseen ajat 

ovat usein täynnä, ja ajan saamiseksi pitää soit-

taa monta kertaa. Lisäksi työvoimaneuvojille on 

vaikeaa saada henkilökohtaista aikaa. Ruuhkien 

pelätään vielä kasvavan, sillä työ- ja elinkeinotoi-

mistojen henkilökuntaa joudutaan vähentämään 

valtion tuottavuusohjelman takia”.

Ovella vaanivasta taantumasta on puhuttu jo 
pari vuotta. Yt-neuvotteluista, lomautuksista ja 
näiden seurauksena lisääntyvästä työttömyydes-
täkin on puhuttu jo vuoden verran.

Kenellekään ei pitäisi olla yllätys, että työ- 
ja elinkeinotoimistojen asiakasmäärä kasvaa 
samaan tahtiin lomautusten kanssa. Kun asia-
kasmäärä kasvaa, niin luonnollista olisi vastata 
kasvavaan asiakasmäärään lisäämällä em. toi-
mistojen henkilökuntaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö näyttää vastaa-
van kasvavaan asiakasmäärään kuitenkin varsin 
erikoisella tavalla: henkilökuntaa vähennetään! 
Henkilökunnan vähentämiseen ”pakottaa” val-
tion tuottavuusohjelma, jonka pilkun tarkka 
noudattaminen johtaa siihen, että yhä suurem-
paa asiakasmäärää palvelee yhä pienempi työ-
voimaneuvojien määrä.

Tilanne on kestämätön, ja tämän seurauk-
sena yhä useampi työvoimaneuvoja uupuu työ-
taakkansa alle. Seuraa pitkiä sairauslomia, jotka 
kuormittavat entisestään niitä harvoja vielä töis-
sä olevia, joiden työtaakka näin moninkertaistuu 
ja johtaa jälleen uusiin sairastumisiin. Surullinen 
”oravanpyörä” on valmis.

Toisena seurauksena on heikentynyt asiakas-
palvelu. Palvelun heikentymisestä kertoo se, että 
työvoimaneuvojille on vaikeaa saada henkilö-
kohtaista aikaa, sillä ajan saadakseen työnhakija 
joutuu soittelemaan useampaan kertaan.

Kun ihminen on jo menettänyt työpaikkan-
sa, taikka on sen menettämässä, hänen itsetun-
tonsa on usein melkoisen alhaalla. Myös usko 
paremmasta tulevaisuudesta on horjunut. Kun 
tällainen ihminen soittaa työvoimaneuvontaan, 
on erittäin tärkeää, että hänen soittonsa vasta-
taan nopeasti ja hän näin saa ”asiansa esille” 
mahdollisimman pikaisesti. 

Jos muutenkin ”alamaissa” olevan soittajan 
avunpyyntöön ei vastata ollenkaan, taikka vas-
tataan vasta useamman soittokerran jälkeen, ei 
tällainen ”asiakaspalvelu” motivoi työnhakijaa, 
joka turhautuneena saamastaan kohtelusta saat-
taa pahimmassa tapauksessa syrjäytyä, ja jättäy-
tyä kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. ”Ei 
tupata jos ei tykätä”.

Tämäkö on valtion tuottavuusohjelman ta-
voite?

Reijo Hongisto
Vimpeli

 ■KOLUMNI

Perussuomalaisten
kannatus on nyt 7,8%
Taloustutkimuksen YLE Uutisille tekemän helmikuun 
kannatusarvion mukaan Perussuomalaisten luku oli 
7,8 %, siinä oli laskua 0,3 prosenttiyksikköä. Talous-
tutkimuksen kyselyyn haastateltiin noin 3 400 henkeä.

Arvoisa herra puhemies! Al-
kuperäiseen esitykseen uu-
deksi ulkomaalaislaiksi si-
sältyy kohta, jonka mukaan 
sellaisille turvapaikanhaki-
joille, joita ei voida jostakin 
teknisestä syystä johtuen 
palauttaa lähtömaahansa, 
on myönnettävä automaat-
tisesti jatkuva oleskelulupa.

Tämä on ollut todella 
vastuuton esitys ja paljas-
taa, mistä lähtökohdis-
ta tätä lakia on laadittu. 
Suomeen halutaan lisää 
elintasopakolaisia. Tätä 
perussuomalaiset eivät voi 
hyväksyä. Henkilöt, jotka 
tulevat tänne vaikeiden kul-
kuyhteyksien päästä ja ta-

hallaan kadottavat matkus-
tusasiakirjansa ja tekevät 
muuta vastaavaa niin, että 
syntyy tekninen este palaut-
tamiselle, eivät suomalai-
sessa yhteiskunnassa, joka 
perustuu rehelliselle työnte-
olle, tule työllistymään. Jos 
muuttaa Suomeen ja vielä 
ketunhäntä kainalossa ja 
saa yhteiskunnalta kaiken 
kuin Manu illallisensa, niin 
kannustin työntekoon ei ole 
järin suuri.

Arvoisa puhemies! Laki-
esitys on epämääräinen eri-
tyisesti siltä osin, ettei siitä 
käy ilmi, mitä voidaan pitää 
huonosta turvallisuustilan-
teesta johtuvana vaikeana 
ihmisoikeustilanteena. Pa-
himmassa tapauksessa la-
kiesitys tarkoittaa sitä, että 
pieni Suomi alkaa ratkaista 
kehitysmaiden ongelmia siir-
tämällä väestöä sieltä meille 
tänne Suomeen. Meidän ra-
hamme eivät riitä tällaiseen 
ylellisyyteen. Meillä ei ole 
ollut siihen ennenkään varaa 
ja vielä vähemmän meillä on 
siihen varaa nyt, kun olem-

me taantumassa. Meidän 
on huolehdittava, ettemme 
missään nimessä tee sellaista 
lainsäädäntöä, jolla käytän-
nössä viestitetään, että terve-
tuloa tänne kaikki. Nyt pitää 
panostaa apua tarvitseviin, 
suomalaisten hyvinvointiin 
ja erityisesti parantaa lapsi-
perheiden asemaa. Näin suo-
malaisilla on aito mahdolli-
suus valita, haluammeko me 
tulevaisuutemme perustuvan 
monilla tavoin epämääräi-
seen maahanmuuttoon vai 
terveeseen syntyvyyden nos-
tamiseen kotimaisin voimin.

Lopuksi vielä, arvoisa 
puhemies, haluaisin lukea 
ikään kuin muistutukseksi 
lainauksen Hufvudstads-
bladetista, joka on ilmes-
tynyt vuonna 1940. Siinä 
käsitellään karjalaisten 
asuttamista ruotsinkieliseen 
osaan Suomea. Mitä mieltä 
te, hyvät edustajakollegat 
ja rouva ministeri, olette 
tästä seuraavasta tekstistä? 
"Yli 30 vuoden aikana ovat 
suomalaiset jyrsineet pala 
palalta meidän ruotsalaista 

Pentti Oinosen puhe
eduskunnassa koskien
ulkomaalaislakia

maatamme ja kaikenlaisil-
la metkuilla saaneet suo-
malaisia kouluja seuduille, 
minne niitä ei tarvittaisi, ja 
kaikki tämä heidän suoma-
laistumisliittojensa johdon 
alaisina. Mutta nyt se on 
lopussa. Nyt seisomme yh-
tenä miehenä, kun uhataan 
pirstoa se, minkä me vuo-
sisatojen kuluessa olemme 
rakentaneet. Se on pyhää 
maata meille. Sitä ei anne-
ta muukalaisille, sillä he 
ovat meille muukalaisia eli 
karjalaisia. Emmehän edes 
ymmärrä heidän kieltään. 
Ja me olemme saaneet tar-
peeksemme kaikista niistä 
laiskiaisista, joita meidän 
on ollut pakko pitää ja ra-
vita viime talvesta alkaen, 
heidän tekemättä puoles-
taan pienintäkään hyötyä."

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä toivoo, ettei 
tällaista ajattelutapaa esiin-
ny missään eikä milloin-
kaan tulevaisuudessa.

Pentti Oinonen
17. helmikuuta 2009

Pentti Oinosen puhe her-
mostutti RKP:n ministeri 
Thorsin.

6. päivänä helmikuuta 2008 
eduskunta lähetti hallinto-
valiokuntaan valmistelevas-
ti käsiteltäväksi hallituksen 
esityksen laeiksi ulkomaa-
laislain ja eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttami-
sesta (HE 166/2007 vp). 
Maahanmuuttoministeri 
Astrid Thorsin ideoima esi-
tys herätti suuren kohun ja 
vastalausevyöryn kansalais-
ten keskuudessa, ja muun 
muassa hylkäystä vastusta-
va nettiadressi keräsi viime 
vuonna parissa päivässä yli 
3500 nimeä. Eduskunnassa 
lakiesitystä ovat vastusta-
neet ainoastaan Perussuo-
malaiset.

Erityistä kritiikkiä on 
herättänyt lakiin ehdotettu 
uusi säännös, jonka mu-
kaan maasta poistettava 
turvapaikanhakija voisi 
saada pysyvän oleskelulu-
van, jos maasta poistaminen 
ei hänestä riippumattomien 
syiden vuoksi olisi mahdol-
lista. Tällöin vaikkapa ri-

kokseen syyllistyneen maa-
hanmuuttajan karkottami-
nen voisi kaatua tekniseen 
esteeseen, kuten matkus-
tusasiakirjojen puutteeseen 
tai kohdevaltion vastustuk-
seen. Esitys tekisi Suomen 
ulkomaalaislaista Euroopan 
väljimmän.

Maahanmuuttaja-
määrät kasvaisivat 
entisestään

Hallintovaliokunta käsit-
teli asiaa 12.12.2008, jol-
loin kansanedustaja Pirkko 
Ruohonen-Lerner esitti sen 
hylkäämistä. Perusteluis-
saan Ruohonen-Lerner piti 
lakiesitysten positiivisena 
puolena sitä, että maahan-
muuttajien työnsaantia 
helpotetaan. Kuitenkin jo 
nykyisellä lainsäädännöllä 
Suomen maahanmuuttaja-
määrät ovat huomattavasti 
kasvaneet. Heidän joukos-
saan on ollut runsaasti ala-
ikäisiä, yksin saapuvia lap-

sia, joiden 
kustannukset 
yhteiskunnalle ovat sel-
vitysten mukaan olleet mer-
kittäviä. Jos lakiehdotukset 
sellaisinaan hylättäisiin, 
tulisi Suomen käytännöstä 
maahanmuuttoasioissa liian 
tulkinnanvarainen ja väljä 
verrattuna monien muiden 
maiden vastaaviin, joissa 
maahanmuuttoa on pyritty 
rajoittamaan.

Eduskunnan käsiteltä-
väksi asia tuli 17.2.2009. 
Asia herätti paljon keskus-
telua puolesta ja vastaan. 
Esityksestä järjestettiin 
äänestys 25.2.2009, jos-

sa ainoastaan Perussuo-
malaiset äänestivät yhtenä 
rintamana esitystä vastaan 
(äänestystulos: jaa 161, ei 

5, poissa 33). Myös Pirkko 
Ruohonen-Lernerin lausu-
maehdotuksesta lakiesityk-
sen muuttamisesta äänestet-
tiin samana päivänä. Tässä 
äänestyksessä lakiesityksen 
muuttamisen kannalla olivat 
ainoastaan Perussuomalais-
ten eduskuntaryhmä yhtenä 
rintamana ja yksi sosialide-
mokraatti (äänestystulos: 

jaa 160, ei 6, poissa 33). 
Asian käsittely on päättynyt.

Teksti: Mika Männistö

Suomeen suunniteltiin Euroopan 
väljintä ulkomaalaislakia
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Lea on ollut kunnallispoli-
tiikassa mukana kolmekym-
mentä vuotta ja kansan-
edustajanakin kolme kaut-
ta. Hänet valittiin Kihniön 
kunnanvaltuuston puheen-
johtajaksi viimesyksyisissä 
kunnallisvaaleissa. Valtuus-
ton puheenjohtajan nuija 
on kädessä ensimmäistä 
kertaa. Lea suhtautuu uu-
teen tehtäväänsä tosissaan. 
Nöyrä ja toisten kanssa 
samalla tasolla kulkeva, 
ihmistä kuunteleva nainen 
– niillä eväillä tie on auen-
nut ennen ja vie eteenpäin 
nytkin. Kunnioitus ei tule 
koskaan tyhjästä, se on asia 
jonka voi saavuttaa vain 
osoittautumalla äänestäji-
en luottamuksen arvoiseksi 
– ja Lea on osoittautunut, 
kerta toisensa jälkeen.

Lea ei mielellään lähde 
tekemään politiikasta su-
kupuolikysymystä. Teema 
naisena politiikassa saa Le-
an kokoamaan ajatuksiaan 
pitkään.

- En näe ehkä niinkään 
asiaa sukupuolikysymykse-
nä, minä olen kokenut että 
minua on kyllä kuunneltu. 
Asia on ehkä enemmän 
yksilöasia, kiinni persoo-
nasta ja puolue merkitsee 
usein enemmän kuin suku-
puoli, Lea muotoilee. –Jos 
mietitään kuitenkin näitä 
eroja, nainen ehkä pystyy 
samaistumaan helpommin 
arkeen kokonaisuutena, ja 
kannattaa pehmeitä, sosi-
aalisia arvoja. Raskaissa, 
esimerkiksi hoitoalan am-
mateissa on paljon naisia. 
Naiset on luotu naisiksi ja 
siihen kuuluu tietynlainen 
herkkyys. Uskon, että se on 
myös vahvuutemme.

Hyvä itsetunto ei ole 
toisten tallaamista

Kunnallisella tasolla pää-
tetään ihmisten asioista. 
–Syntymästä kuolemaan 
saakka kaikki ikäryhmät 
pitää pystyä ottamaan huo-
mioon, Lea määrittelee. 
Työmaa on haastava, jos-

kin myös palkitseva. Käy-
tettävissä olevin keinoin 
asioita pitää osata kuljettaa 
eteenpäin. Asiat muodos-
tavat ketjuja ja niveltyvät 
toisiinsa - kaikki vaikuttaa 
kaikkeen. Resursseja pitää 
osata kohdentaa oikein, ja 
rahaakin on käytettävissä 
rajallisesti. 

Lea Mäkipää on eniten 
huolissaan turvallisuudesta 
ja perheiden hyvinvoinnis-
ta. Äitinä ja isoäitinä hänel-
lä on arjen tasolla kokemus-
ta siitä, mistä puhuu. 

- Kuinka saisimme jo 
nuorille ja lapsille oikean-
laisen, terveen itsetunnon? 
Sellaisen, että heillä olisi 
mahdollisuus omaan ajatte-
luun ja että he pärjäisivät? 
kysyy Lea, ja jatkaa; -Hy-
vä itsetunto ei koskaan ole 
toisten tallaamista, vaikka 
sitäkin jollakin tavalla ny-
kyään valitettavasti ihan-
noidaan, sellaista väärää 
kyynärpäätekniikkaa. Tä-
män päivän vaarat tulevat 
monelta suunnalta, niistä 
on hyvä olla tietoinen, Lea 
pohtii. Internetin verkko-
maailmassa ja todellisessa 
maailmassa kummassakin 
on omat vaaransa ja vää-
ristymänsä, mutta myös 
mahdollisuutensa. -Näissä 
asioissa pitää olla valveilla. 
Väkivalta on raaistunut ja 
välinpitämättömyys on li-
sääntynyt. Turvattomuutta 
on paljon.

Ennaltaehkäisy 
tärkeää

- Kihniössä on haluttu kiin-
nittää huomiota muun mu-
assa koulumatkan turvalli-
suuteen. Kodeissa ja kou-
luissa on käyty läpi asioita, 
joita nuoret voivat joutua 
kohtaamaan. Meidän pitäi-
si evästää näitä nuoria niin, 
että he pärjäävät tämän 
kaiken keskellä, huolehtii 
Lea. Hän miettii myös niitä, 
joilta puuttuu kunnollinen 
toimeentulo. 

- On paljon  epätoivoa ja 
yksinäisyyttä, puutetta toi-

meentulosta. Perheitä, joilla 
rahat eivät riitä ruokaan-
kaan. Yli 65-vuotiaiden it-
semurhat ovat hälyttävästi 
lisääntyneet ja masennus on 
hyvin yleistä kaikenikäisten 
keskuudessa, Lea listaa. 

Kokonaisvaltainen ih-
misten kohtaaminen olisi 
Lean mukaan hyvä lääke 
ennaltaehkäistä vakaviakin 
seurauksia. 

- Esimerkiksi neuvolois-
sa pitäisi minun mielestäni 
kohdata perhe kokonai-
suutena, puuttua asioihin 

riittävän ajoissa eikä vasta 
sitten kun ongelmat ovat 
kärjistyneet, Lea miettii. 
Pelkkä lasten kasvukäyrien 
seuraaminen ei riitä, koko 
perheen hyvinvointi on tär-
keää. Taloudellisestikin aja-
teltuna ennaltaehkäisy on 
aina myös yhteiskunnalle 
kannattavampaa.

Kannatan avoimuutta

- Tämän päivän haasteet 
ovat valtavia, Lea tunnus-
taa. Kuntatasollakaan poli-

Lea Mäkipää uusien haasteiden edessä

Lea Mäkipää on huolissaan lasten ja nuorten turvallisuudesta. Kausi Kihniön kunnanvaltuuston puheenjohtajana on 
lähtenyt käyntiin.

tiikka ei ole sooloilua, vaan 
yhteispeliä, jossa jokainen 
voi omalta osaltaan olla 
vaikuttamassa ja viemässä 
asioita eteenpäin. Joskus se 
kysyy myös paljon aikaa ja 
kärsivällisyyttä, nopeita rat-
kaisuja ei aina ole mahdol-
lista tehdä.

- Oman kunnan suhteen 
toivon, että päättäjät olisi-
vat avoimia ja kaikesta voi-
taisiin keskustella. Meillä 
on vastuu siitä, että viemme 
niitä asioita eteenpäin, joita 
ihmiset tuovat esille. Kan-

natan ehdottoman avointa 
työskentelyä. Asiat saavat 
riidellä, kunhan ihmiset ei-
vät riitele. Toista pitää pys-
tyä kunnioittamaan eriävis-
tä mielipiteistä huolimatta. 
Kunnasta on pidettävä kai-
kin tavoin hyvää huolta, 
myös luonnosta. Täällähän 
on paljon puhdasta luon-
toa, kauniita järviä ja upeita 
maisemia. Mielestäni luon-
tomatkailuakin voisi kun-
nassa kehittää, sanoo Lea. 

Teksti: Anne Kukkonen

Maaliskuiset hanget kimmeltävät ja 
lintujen laulussa on jo kevään riemua, 
auringon paisteessa enemmän lämpöä. 
Lea Mäkipää suuntaa katseensa päät-
täväisesti eteenpäin; tuleviin asioihin ja 
tuleviin päätöksiin. Hänellä on kunnal-
lispolitiikalle vielä paljon annettavaa, 
kokemuksen kautta tullutta viisautta ja 
vahvaa näkemystä.
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Eduskunta järjesti toimit-
tajille 9.-12.2. koulutuk-
sen, jonka tarkoituksena 
oli perehdyttää toimittajia 
eduskunnan työskentelyta-
poihin ja sen eri sektoreiden 
toimenkuviin. Tiedotus-
päällikkö Marjo Timonen 
esitteli kurssin ohjelman 
maanantaina 9.2., jonka 
jälkeen kurssilaiset esitteli-
vät itsensä.

Osanottajia oli niukan-
laisesti. Lama oli verottanut 
toimittajakunnan osallistu-
misintoa. Pääsihteeri Seppo 
Tiitinen aloitti esittelemällä 
perustuslakia ja eduskun-
nan työjärjestystä. Mo-
nien eri tahojen edustajia 
puhemiehestä tavalliseen 
rivikansanedustajaan kävi 
kertomassa asioista toimit-
tajayleisölle.

Kohokohtia

Päivien kohokohtia olivat 
eduskuntaryhmän varapu-
heenjohtajan Johannes Kos-
kisen ja presidentin kanslian 
tarjoamat illalliset. Isäntänä 
presidentin kanslian juhla-
ruokasalissa toimi neuvon-
antaja Timo Tuovinen, joka 
on ennen ollut eduskun-
nassa kanslianeuvoksena ja 
kertoi palaavansa entiseen 
toimeensa eduskuntaan 
presidentin kanslian töiden 
päätyttyä. Neuvonantajan 
työ presidentin kabinetissa 

kun kestää vain presidentin 
toimikauden.

Varapuhemies ja neu-
vonantaja vastailivat au-
liisti toimittajien tekemiin 
kysymyksiin. Presidentin 
kansliaan tulee paljon yh-
teydenottoja kansalaisilta. 
Virkamiehet karsivat ja 
suodattavat presidentille 
menevää postia. Kaikkien 
lasten vastauspyyntöihin 
vastataan.  Aina kun vas-

tauksessa on presidentin 
allekirjoitus, se on todella 
hänen aito vastauksensa.   

Kurssin poliittista 
satoa

Monissa taukokeskuste-
luissa kävi ilmi, että perus-
suomalaisuutta arvostettiin 
enemmän kuin muita po-
liittisia suuntia. Toimitta-
jat odottivat torstaipäivän 

paneelikeskustelua, johon 
puolueen puheenjohtaja Ti-
mo Soinikin osallistui. Hän 
kun kuulemma osaa sanoa 
asian selkeästi ja huumo-
rilla höystettynä, niin että 
tyhmempikin toimittaja sen 
ymmärtää.

Vastakkaisiakin äänen-
painoja kuultiin kukkahat-
tutädeiltä: ”No se nyt on 
sellainen puolue, joka saa 
vain protestiääniä. Taksi-

kuskit ja rekkamiehet nii-
tä korkeintaan äänestää.” 
Teki mieleni kommentoida 
väliin, että onhan meillä 
tohtoreita ja maistereitakin 
jäseninä ja ehdokkaina, jo-
ten varmasti hyvinkoulute-
tutkin ihmiset äänestävät 
perussuomalaisia.  Pidin 
mielipiteeni kuitenkin oma-
na tietonani aiheuttamatta 
debattia, joka vastaväittees-
täni olisi ehkä seurannut.

Soinin sutkautukset pa-
neelikeskustelussa saivat 
yleisössä aikaan tyytyväistä 
kohinaa.  Seuraavassa muu-
tamia poimintoja Timon 
puheesta: ”Polarisaatio, ja-
ko köyhiin ja rikkaisiin, on 
meneillään. Jos olet kipeä 
ja rikas, sinut hoidetaan, 
muuten ei. Amerikan mal-
liin ollaan menossa niin että 
kolina käy.” ”Tämä on sitä 
kukkahattujen politiikkaa. 
Kokoomuksen kimpussa 
ollaan myös, ei ainoastaan 
Perussuomalaisten, kos-
ka molempien puolueiden  
kannatus on noussut kohis-
ten. Näissä kahdessa puo-
lueessa täytyy olla jotakin 
vikaa, ajattelevat jotkut ta-
hot.” ”On toimittajia, jotka 
tekevät jutun asian pohjalta 
ja on toimittajia, joilla on 
jo valmiiksi mielipide asi-
asta ja jotka haastattelevat 
poliitikkoa saadakseen vah-
vistuksen omalle mielipi-
teelleen. Riippumatta siitä, 
mikä asian totuus on.”

- Ihmiset tuijottavat 
tv:tä aivan liikaa. Kotta-
raispönttöä tuijottamalla 
päivästä toiseen ei hyvää 
seuraa, sanoi Soini paneelin 
lopussa.

Teksti ja kuva:
Harri Lindell

Toimittajakurssille osallis-
tunut PerusSuomalainen-
lehden päätoimittaja

Toimittajien eduskuntakoulutuksessa

Odotetuimpia panelisteja oli Timo Soini (oikealla).

Suomalaisilla yrityksil-
lä on mennyt viime vuo-
det paremmin kuin hyvin. 
Vaan mitä on tehty? Aina-
kin suuryrityksissä on luo-
tettu siihen, että jos tulee 
taantuma, poliitikot tulevat 
ja pelastavat. Koko nousu-
kauden ajanhan poliittinen 
eliitti toitotti, miten se pi-
tää nyörit kireällä pahan 
päivän varalle On siis ta-
vallaan tiedetty, että jos 
samalla tavalla jatketaan, 
niin kohta rysähtää.

On myyty valtionyhti-
öitä ja näytetty esimerkkiä 
pörssipelissä. Osinkoja on 
otettu yhtiöistä ulos ennä-
tystahtiin ja osakekursse-
ja nostatettu pilviin. On 
keinoteltu. Tuloeroja on 
kasvatettu OECD-maiden 
ennätystahtia. Nyt kauhis-
tellaan, miten joltakin pelu-
rilta on mennyt puolet mil-
joonien omaisuudesta.

Ahneen loppu

Ahneella on eräänlainen 
loppu, mutta mikä pahinta, 
yhteiskunnallisen ahneuden 
vaikutukset ulottuvat aina 
myös "tolokun immeissiin" 
eli tavallisiin kansalaisiin. 
Johtajien voitot maksimoi-

daan ja he omivat ne itsel-
leen, mutta jos tulee ongel-
mia, ne sosialisoidaan Suo-
men kansan maksettavaksi. 
- Tätä se on, kun kapitalis-
mi on isäntänä ja politiikka 
renkinä omassa talossaan!

Tämän surkuhupai-
san näytelmän päätteeksi 

pääministeri sitten tulee ja 
murjaisee, että nyt pitää hil-
litä osingonmaksua. Ainakin 
pääomapiireissä tällainen 
isällinen ulostulo koetaan 
kaiken kannustuksen jäl-
keen silmänkääntötempuksi.

Sirkushuvit ovat Keskus-
talla arvossaan, mutta miten 
on leivän laita? Alkiolaisuu-
den opit ovat menneet Kank-
kulan kaivoon, jos köyhän 
asialla ymmärretään että pi-
tää olla suuret tuloerot, jotta 
varmasti huomaamme kuka 
on rikas ja kuka köyhä, jotta 
tiedämme ketä auttaa.

Keinottelua ja 
kasinopeliä

Tähän on tultu, koska öky-
rikkaat ovat jo vuosikausia 
nähneet, miten vanhat puo-
lueet tässä maassa asioita 
hoitavat. Kansalle on seli-
tetty, miten rikkaille annet-

Pentti Oinonen:

Kapitalismi isäntänä, politiikka renkinä
tu veronkevennys on tuotta-
vin investointi. Mihin sitten 
rikkaat ovat investoineet? 
On investoitu määrään ei-
kä laatuun. On investoitu 
pörssipeliin.

Optiomiljonäärit ovat 
sitoneet hallituspuolueidem-
me johdon pikkusormensa 
ympärille. Kyse on poliit-
tisesta syrjähypystä, jossa 
Suomen kansa on petetty 
osapuoli. Ensin pohatat ovat 
vikitelleet poliittisia päättä-
jiä ja kuiskutelleet korvaan, 
mitä heidän toivotaan teke-
vän ja siitä innostuneena mi-
nisterit ja virkamiehet ovat 
sitten antautuneet vietäväksi 
ja tehneet kaikki ne temput, 
mitä ikinä yrityselämän joh-
to on toivonut.

Tällainen peli ei vete-
le! Keinottelua voi verrata 
kasinopeliin. Valtiojohto ei 
voi olla olemassa sitä var-
ten, että se käy veronmak-

sajien rahoilla pelastamas-
sa pelurit vain siitä syystä, 
että se on itse ollut suur-
yritysten optiopelissä. Nyt 
on aika päästää tavallinen 
kansa: lomautetut, työttö-
mät, pieneläkeläiset ja lap-
siperheet sekä pienyrittäjät 
osingoille ja laittaa optio-
herrat kuriin.

Peruspalvelut taattava

Kansalaisten kahtiajaon 
on loputtava. Hallituksen 
on kohdistettava katseensa 
nopeasti heikkenevän kun-
tatalouden tilaan samalla 
muistaen, että ihmisten pe-
ruspalvelut on pyrittävä ta-
kaamaan kaikissa tilanteissa.

Lisätalousarvioesityksen
lähetekeskustelussa 
eduskunnassa 12.2.2009 
pidetty Perussuomalaisten 
ryhmäpuheenvuoro
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Pirkko Ruohonen-
Lernerin mukaan on on-
gelmallista, että vaalirahoi-
tusta koskevan ilmoitus-
velvollisuuden ulkopuolelle 
on edelleen jäämässä suuri 
joukko ehdokkaita.

– Eduskuntavaaleissa 
vaalirahoitusilmoituksen 
jättävät vain kansanedusta-
jiksi valitut sekä varaedus-
tajat. Sama käytäntö pätee 
myös kunnallisvaaleissa se-
kä europarlamenttivaaleis-
sa. Valitsematta jääneillä 
ehdokkailla ilmoitusvelvol-
lisuutta ei ole, vaikka osa 
heistä on saanut vaalikam-
panjoihinsa merkittäviäkin 
summia ulkopuolista tukea. 
Heistä useat ovat mukana 

kotikuntiensa päätöksente-
ossa, ja näin ollen heidän si-
donnaisuutensa vaalien va-
kituisiin rahoittajiin pitäisi 
saada päivänvaloon, toteaa 
Ruohonen-Lerner. 

Eriävässä mielipiteessään 
Ruohonen-Lerner esittää eh-
dokkaiden vaalirahoitukseen 
selkeitä rajoituksia sekä vaa-
likampanjoille kulukattoja. 

– Ehdokkaan vaalira-
hoitukseen ei kunnallisvaa-
leissa saisi sisällyttää tukea 
yhdeltä tukijalta enem-
pää kuin 1000 euroa, eikä 
muissa vaaleissa presiden-
tinvaalia lukuun ottamatta 
enempää kuin 3000 euroa. 
Yksittäinen tuki ja sen anta-
ja tulisi yksilöidysti ilmoit-
taa, mikäli tuen arvo on 

Oikeusministeriön asettama, vaali- ja 
puoluerahoituksen uudistamista selvit-
tänyt toimikunta on saanut valmiiksi 
ehdokkaiden vaalirahoitusta käsittele-
vän välimietinnön.

Toimikunta ehdottaa, että yhden 
tukijan antaman tuen yläraja kunnal-
lisvaaleissa olisi 3000 euroa, eduskun-
tavaaleissa 6000 euroa ja europarla-
menttivaaleissa 10 000 euroa. Vaali-
kampanjoiden kulukatoksi esitetään 
kunnallisvaaleissa 20 000 euroa, edus-
kuntavaaleissa 100 000 euroa ja euro-
parlamenttivaaleissa 200 000 euroa.

Hallituspuolueet keskusta ja kokoo-
mus jättivät mietintöön eriävät mieli-

Pirkko Ruohonen-Lerner:

Vaalirahoituslakiin
ei saa jäädä aukkoja

kunnallisvaaleissa yli 200 
euroa, eduskunta- ja eu-
roparlamenttivaaleissa yli 
1000 euroa sekä presiden-
tinvaaleissa yli 2000 euroa. 

Usein pienikin rahalah-
joitus aiheuttaa saajalleen 
kiitollisuudenvelan, mikä 
saattaa näkyä tulevaisuu-
den päätöksenteossa, Ruo-
honen-Lerner toteaa.

piteensä, joiden mukaan ehdokkaiden 
kampanjointirahalle ei tulisi määrätä 
kattosummaa.

Myös Perussuomalaisten kansan-
edustaja Pirkko Ruohonen-Lerner jätti 
eriävän mielipiteen, jossa hän esittää 
ehdokkaiden vaalikampanjoille ehdotet-
tua tiukempia kulukattoja. Ruohonen-
Lerner laajentaisi myös vaalirahoituksen 
ilmoitusvelvollisuutta koskemaan kaik-
kia ehdokkaita eduskunta- ja europarla-
menttivaaleissa.

Työryhmän mietinnön pohjalta teh-
tävä vaalirahoitusta koskeva lakiesitys 
on määrä antaa eduskunnalle helmi-
kuun aikana.

Vaalirahoitukselle suunnitteilla uusia rajoituksia

Valmistellessamme tulevan 
vuoden budjettia käytös-
sämme on monentyyppisiä 
ennusteita. Kaikille niille on 
yhteistä, että  taantuma on 
tosiasia ja tämä pitää huomi-
oida päätöksenteossa. Hyvät 
ajat ovat tällä erää ohi.

Perussuomalaisten val-
tuustoryhmän mielestä 
vuoden 2010 budjetin val-
mistelutyön pitää perustua 
tavoitteisiin, jotka auttavat 
omalta osaltaan kaupunkia 
ja erityisesti kaupunkilaisia 
selviytymään taantumasta 
mahdollisimman vähin va-
hingoin. 

”Sossun luukku”  ei 
saisi olla kenellekään pää-
asiallinen toimeentulon 
lähde. Tavoitteeksi pitää 
asettaa kaupunkilaistemme 
toimeentulon turvaami-
nen esimerkiksi  tukemalla 
pienyrittäjyyttä ja huoleh-
timalla siitä, että kaupun-
gissa nyt olemassa olevia 
työpaikkoja pystytään säi-

lyttämään mahdollisimman 
paljon.

Asumiskustannukset 
ovat nousseet pääkaupun-
kiseudulla viime vuosina 

huimasti. Pääsyy tähän on 
selvä: meillä on liian vähän 
vuokra-asuntoja suhteessa 
kysyntään. Helsingin asun-
totuotanto on jäänyt pahasti 

jälkeen todellisesta tarpees-
ta, tilanne tuleekin korjata 
voimaperäisin keinoin te-
hostamalla  rakennustuo-
tantoa.  Kohtuuhintaisten 

vuokra-asuntojen puute 
muodostuu esteeksi Helsin-
gin taloudelliselle kasvulle 
ja johtaa myös lisääntyvään 
liikenteeseen, joka puoles-
taan vaikuttaa kielteisesti 
pyrkimyksiimme hillitä il-
mastonmuutosta.

Maahanmuuttopolitii-
ikka on puhuttanut  viime 
aikoina paljon. Me kanna-
tamme vastuullista, hallit-
tua maahanmuuttoa, jossa 
vastaanotettavien maahan-
muuttajien määrä sopeute-
taan käytettävissä oleviin re-
sursseihin. Jos kaupunkiim-
me olisi tulossa tuhat ihmis-
tä ja meillä on resursseja 
vain kahdensadan henkilön 
vastaanottamiseen, vastuul-
lisesti toimimalla otamme 
kaksisataa hädänalaista, 
kotoutamme heidät kerral-
la ja kunnolla, ja ohjaamme 
muut kahdeksansataa muu-
alle Suomeen. 

Vastuuttomasti toi-
mimalla otamme vastaan 

kaikki tuhat ja panemme 
kahdelle sadalle hengelle 
varatut resurssit hoitamaan 
kahdeksaasataa ylimääräis-
tä. Tilanne on tällöin sama 
kuin jatkaisi hyvää mehua 
vedellä, jotta se riittäisi 
kaikille: Jokainen kyllä saa 
jonkinlaista mehua, mutta 
se on niin kovin laihaa ja 
makukin on pilalla.

Perussuomalaisten val-
tuustoryhmän mielestä kau-
pungin tulee huolehtia myös 
riittävien peruspalveluiden, 
erityisesti sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden saannista. 
Kun yhdessä kupissa ovat 
harvojen huvit ja toisessa 
kupissa kaupunkilaisten 
terveyspalveluiden turvaa-
minen ja lapsiperheiden toi-
meentulo, on valinta meille 
hyvin selvä.

Lisätietoja: 
Antti Valpas,
valtuustoryhmän pj.
antti@valpas.info

Helsingin kaupungin budjetin 2010 lähetekeskustelun ryhmäpuheenvuoro:

Hyvät ajat ovat tällä erää ohi

Parlamentissa puhuttua

Tšekin presidentti
kyseenalaisti integraation 
syventämisen
Lissabonin sopimus pahentaisi EU:n demokratia-
vajetta, totesi EU-puheenjohtajamaan Tšekin pre-
sidentti Václav Klaus puheessaan Euroopan parla-
mentin täysistunnossa torstaina. Hän kyseenalaisti 
myös parlamentin roolin. Osa edustajista buuasi, 
osa aplodeerasi ja osa käveli ulos puheen aikana. 
Puhemies Pöttering katsoi, että presidentin puhe oli 
osoitus Euroopan moninaisuudesta ja että enem-
mistön kanta voittaa demokratiassa. Ilman parla-
menttia Eurooppa olisi byrokraattien käsissä.

EP: myös EU:n jäsenmaat 
ovat vastuussa CIA:n
vankien luovutuksista
Viimeisimmät tiedot vahvistavat, että EU:n jäsen-
mailla on ollut oma osuutensa CIA:n vankikul-
jetuksissa ja laittomissa vankien säilyttämisissä. 
Siksi myös EU:n jäsenmailla on moraalinen vastuu 
vankien pitämisestä Guantánamossa. Näin toteaa 
Euroopan parlamentti torstaina hyväksymässään 
päätöslauselmassa.
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Lappeenrannan seudun 
Perussuomalaiset järjesti-
vät lasten talvitapahtuman 
Lappeenrannan keskuspuis-
toon 22.2.2009 laskiaissun-
nuntaina klo 11.00-13.30 
välisenä aikana. Puolueen 
puheenjohtaja Timo Soini 
oli paikalla kahdestatoista 
yhteen ja hänen ympärillään 
kävikin melkoinen kuhina. 
Mahtoivatko puheenaiheet 
liittyä muuhunkin kuin las-
kiaistapahtuman huvitte-
luihin? Arvata saattaa, että 
kyse oli myös politiikasta, 
kuinkas muutenkaan. 

Myytävänä oli kuumaa 
makkaraa, kuumaa mehua 
ja tietenkin myös kahvia, 
teetä ja pullaa. Sotaveteraa-
nit saivat ilmaiset pullakah-
vit tapahtuman järjestäjiltä. 
Karkki-Smurffi ina oli sini-
sessä asussaan ja sinisenä 
kasvoiltaankin (Smurffi i-
nan luonnollinen ihonväri) 
jakamassa makeaa karkkia 
tapahtuman lapsille. Toi-
mittajakin sai punarai-
dallisen Marianne-karkin 
Smurffi inan pussista, kiitos 
siitä Smurffi inalle. 

Lumipallon tarkkuus-
heitto on taitolaji, jossa 
yritetään heittää lumipallo 
pieneen koloon. Temppu 
osoittautui yllättävän vai-
keaksi. Monen heittäjän 
pallo lipsahti aivan muual-
le kuin minne oli tähdätty. 
Paikalla oli kävijöitä useita 
satoja, jotka olivat tulleet 
nauttimaan tapahtuman tar-
jonnasta. Arpakauppa kävi 
myös hyvin. Arvan hinta 
oli kaksi euroa kappaleelta, 
viidellä eurolla sai kolme 
arpaa ja lähes kaikki arvat 
voittivat. Puolueen lehtiäkin 
suorastaan pyydettiin ja il-
mapiiri oli hyvin myönteinen 
perussuomalaiselle aatteelle.

Tapahtuman 
järjestämiseen 
tarvittiin paljon 
vapaaehtoisia

Odotukset reilusti ylittä-
nyt lasten talvitapahtuma 
oli Lappeenrannan Seudun 
Perussuomalaisten yhteis-
työtiimin aikaansaannos-
ta. Lapsille oli järjestetty 
poniratsastusta ja koira-
valjakkoajelua, ja noutaja-
koirat esiintyivät yleisölle 
hakemalla lumihangesta 
piilotettuja esineitä koiran 
erehtymättömällä vainulla.  
Mäenlaskussa ilma suo-
si laskijoita. Muutaman 
asteen pirteä pakkanen ei 
tuntunut kylmältä kun py-
syi liikkeessä, ja aurinko-
kin tuli pilvien takaa aika 
ajoin lämmittämään tapah-
tuman järjestäjiä.

Tapahtumaa olivat yh-
teistuumin suunnitelleet, 
hioneet ja toteuttaneet Sa-
tu Virtala, Lappeenrannan 
Seudun Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Harri Lunk-
ka perheineen, Lappeenran-
nan kaupunginvaltuutettu 
Marja-Leena Leppänen se-
kä Lappeenrannan ensim-
mäinen varavaltuutettu Jani 
Mäkelä. Lisäksi toteutuk-
sessa oli mukana talkoopo-
rukka paikan päällä, johon 
kuuluivat jo mainittujen 
lisäksi Ylämaan kunnan-
valtuutettu Pekka Peräkylä, 
Lemin kunnanvaltuutettu 
Auli Kangasmäki ja Mikko 
Koivuranta Lappeenrannas-
ta. Lappeenrannan Seudun 
Perussuomalaisiin kuuluvat 
Lappeenrannan, Ylämaan, 
Lemin, Savitaipaleen ja Tai-
palsaaren perussuomalaiset.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Suuri yleisömäärä yllätti talvit
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Tämä oli puolueemme his-
torian toinen niin kutsuttu 
polegaattimatka, jonka tar-
koituksena oli muun muassa 
lisätä poliittisten vaikuttaji-
en kansainvälisyystietoutta.

Osallistujia oli yksi hen-
kilö joka eduskuntapuolu-
eesta. Lisäksi matkallamme 
oli ensimmäisellä viikol-
la kansalaisyhteiskunnan 
edustaja Liisa Kauppinen. 
Hän on kuulovammainen 
ja hänellä oli kaksi tulkkia 
mukanaan. Kommunikoin-
ti viittomakielellä oli hel-
pon näköistä niin suomeksi 
kuin englanniksi. Tuntuu 
vain erittäin oudolta, että 
Suomen kaltainen hyvin-
vointivaltio ei ole heidän 
asioitaan hoitanut, vaan 
Liisan oli lähdettävä itse 
ns. lobbausmatkalle, jonka 
aikana hän oli yhteyksissä 
mm. vammaisten henkilöi-
den oikeuksien asiantunti-
joiden kanssa.

Ensimmäisen viikon 
olimme enimmäkseen YK-
talossa ja Suomen YK-
edustustossa, jossa meidät 
toivotti tervetulleeksi suur-
lähettiläs Lintonen. Meille 
kerrottiin mm. suojeluvas-
tuusta, aseidenriisunnasta 
ja YK:n roolista maailman-
politiikassa. Lähettiläs Alpo 
Rusi selvitteli YK:n yleisko-
kouksen roolia. Seurasimme 
myös paikan päällä koko-
uksen kulkua. Tasavallan 
presidentti Tarja Halonen 
ja Yhdysvaltain silloinen 
presidentti George Bush 
puhuivat sinä päivänä, kun 
olimme kokousta seuraa-
massa. Teemana vierailum-

me aikana YK-talossa oli 
selvästikin ilmastonmuutos. 
Valitettavasti maailmanlaa-
juinen lama tuli jarrutta-
maan hanketta. 

Pysyviä muistoja

Vähäisellä vapaa-ajallamme 
kävimme mm. jazz-klubilla 
Harlemissa ja kaupungilla. 
Lauantaina oli vapaapäivä 
ja koska en tykkää shoppai-
lusta, lähdin yksin Manhat-
tanin toiseen päähän kartta 
kädessä, ensin metrolla ja 
sitten kävellen Broadway-
tä pitkin. Löysin etsimäni, 
WTC:n tornitalojen rauniot. 
Pelottavan korkeat kerros-
talot tyhjän aukion ympä-
rillä toivat elävästi mieleen 
vuoden 2001 tapahtumat.

Toisella viikolla menim-
me Washingtoniin junalla. 
Siellä meidät toivotti ter-
vetulleeksi suurlähettiläs 
Pekka Lintu. Kävimme 
mm. Valkoisessa talossa, 
Capitol Hillillä, republi-
kaanien ja demokraattien 
puoluetoimistoissa ja maa-
ilmanpankissa.

Matka oli raskas mut-
ta mieleenpainuva. Kielenä 
oli suurimman osan ajasta 
englanti, asiat olivat uusia 
ja meitä vietiin paikasta 
toiseen vajaan kahden vii-
kon ajan. Lennot olivat pit-
kiä ja aikaero suuri, mutta 
amerikkalaisten yllättävän 
suuri ystävällisyys ja Wa-
shingtonin kauneus ja his-
toriallisuus jäivät pysyväksi 
muistoksi mieleen.

Auli Kangasmäki

Poliittinen valtuuskunta New Yorkissa

tapahtumassa
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Olen maalaistalon tyttö, 
Nopperlan kamarissa syn-
tynyt, kuten muutkin sisa-
rukseni. Lapsena tehtiin töi-
tä navetassa ja pellolla sekä 
urheiltiin ahkerasti. Perhees-
sä harrastettiin myös mu-
siikkia. Esiintymiset SMP:n 
tilaisuuksissa, kulttuurikil-
pailuissa, maatalousnäytte-
lyissä ja nuorten taidetapah-
tumissa antoivat valmiuksia 
nuoruuteen. Kotona sain 
ohjenuoraksi elämään oi-
keudenmukaisuuden.

Lukion jälkeen urheilu 
vei mennessään. Opiske-
lin sairaanhoito-opistossa, 
treenasin kaksi kertaa päi-
vässä ja tein vielä töitäkin 
samaan aikaan. 1980-luvun 
alussa saavutin kehonra-
kennuksessa kaiken mah-
dollisen. Lopetin urani am-
mattilaisena 1985, edelleen 
puhtaana urheilijana.

Esiintymiset laulajana, 
juontajana sekä liikunnan ja 
ravintotietouden luennoitsi-
jana alkoivat. Olen kiertä-
nyt maailmaa suomalaisena 
”voiman lähettiläänä” viisi 
vuotta. Pitkä esiintymis-
kokemus (25 vuotta) koti-
maassa antaa minulle kor-
vaamatonta tietoa ja tunte-
musta siitä, kuinka suoma-
lainen kansa voi ja ajattelee. 
Olen myös pienyrittäjä.

Isänmaallisuus 
vahvana sydämessäni

Isäni Arvo Robert Sainio 
oli SMP:n kansanedustaja 
1970-luvulla. Veikko Venna-
mo oli tuttu vieras kodissam-
me. Poliittinen kasvuympä-
ristö on herättänyt kiinnos-
tukseni yhteiskunnallisiin 
asioihin. Isänmaallisuus on 
vahvana sydämessäni.

Vuonna 2007 olin kan-
sanedustajaehdokkaana 
Varsinais-Suomessa. Ää-
nimäärä 1847 yllätti. Siitä 
lähtien olen toiminut aktii-
visesti Perussuomalaisten 
piiritoimikunnassa. YLEn 
vaalikaranteeni esti kunnal-
lisvaaliehdokkuuteni (Talli-
tähdet TV2). Nyt olen täy-
sillä mukana EU-ehdokkaa-
na. Aion kiertää ahkerasti 

 ■ EUROVAALIEHDOKKAAT

Suomea ja toivon yhteistyö-
tä muiden ehdokkaiden ja 
piirijärjestöjen kanssa.

Rahaa ei ole käytettävis-
sä mainostamiseen suurten 
puolueiden tapaan. Olen 
Timo Soinin kanssa samoil-
la linjoilla siitä, että tässä 
taloustilanteessa on kor-
nia pröystäillä jättimäisillä 
vaalimainoksilla, kun suuri 
osa kansasta elää kädestä 
suuhun. Uskon, että ihmiset 
haluavat tavata ehdokkaan 
kasvotusten henkilökohtai-
sesti, ei pelkästään netissä 
tai lehtien sivuilla. Siksi 
lähden kiertämään Suomea 
jo maaliskuussa. Suomi on 
pitkä maa.

Suomi-imagolla
ilman järjetöntä kiihkoilua

Kiken
vaalikalenteri
7.3 la Auran markkinat klo 9.00
8.3 su Naistenpäivä, Turku
11.3 ke Hullumies Huittinen klo 15.30
11.3 ke Huittisten kaupungintalo 18.30
13.3 pe Stone Bay In-pubi Kivenlahti
14.3 la Cafe Reska Hämeenlinna klo 9.30
14.3 la Lahti klo 13.00-15.00
15.3-19.3 Isabella (su-to)
21.3 la Torni-pub, Turku
28.3 la Mynämäki, Ps-teltta klo 9-16
29.3 su Ps, Turku ja Konserttitalo, Turku  
 (päivätilaisuuksia)
1.4 ke Hyväntekeväisyyskonsertti, Turku
4.4 la Jyväskylä, Kävelykatu klo 10.00
4.4 la Mikkeli klo 14
5-9.4 su-to X-pr-laiva
14.4 ti Turku-tv, aamu
18.4 la Merisali, Naantali
19.4 su Kuopion tori klo 12.00
20.4 ma Iisalmi
20.4 ma Kiuruvesi
20.4 ma Siilinjärvi, Harrys Bar
21.4 ti Juvankoski
21.4 ti Kaavi
21.4 ti Outokumpu
22.4 ke Varkaus 
22.4 ke Suonenjoki
23.4 to Kankaanpään tori klo 9.00 
23.4 to Pori, Eetun aukio klo 13.00
24.4 pe Rauma-pubi
25.4 la Rauman Tori
26.4 su Kouvola
26.4 su Kotka
26.4 su Hamina
27.4 ma Lappeenranta
27.4 ma Imatra
28.4 ti Joensuu
28.4 ti Joensuu
29.4 ke Nurmes 
29.4 ke Lieksa
2.5. la Tampereen kirjastotalo Metso,
 auditorio
3-6.5 me-ke Amorella-laiva
9.5 la Torni-pubi, Turku
12.5 ti Turku-tv, aamu
16-17.5 puoluekokous, Seinäjoki
22.5 pe Merisali,Naantali
23.5 la Jyväskylä Kävelykatu klo 10.00
23.5 la Laukaa tori ja K-kauppa
23.5 la Äänekoski Tori ja (Tahti)
24.5 su Maailma kylässä -tapahtuma 
5.6 pe Merisali, Naantali

Jos haluat tulla mukaan Kiken vaalitukiryh-
mään tai jos sinulla on ehdotuksia missä voisi 
järjestää vaalitapahtuman, niin ota reippaasti yh-
teyttä Kikeen.

Kike Elomaa 0400-824774
kike.elomaa@kikeelomaa.com
www.kikeelomaa.com

NAISET

Suomalaisena suomalaisten 
puolesta, Perus-Kike:

- EU-kriittisyys.
-  Kansallista etua pitää ajaa voimakkaammin kuin
 tähän asti.
- EU:n mallioppilaana toimiminen on aiheuttanut 
 joidenkin haitallisten direktiivien toteutumisen 
 maassamme.
-  Kolmentoista edustajamme yhteistyön pitäisi olla
 tiiviimpää.
-  EU:n ja kansalaisten välinen informaatio on liian 
 vähäistä.
- Mielestäni demokratia ja pienempien valtioiden 
 toimivalta vähenisi uuden perustuslain myötä.
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Uudistettuun ravintola Aa-
dan tiloihin kokoontui iso 
joukko aktiivisia perussuo-
malaisia naisia. Aada sijait-
see Joensuun keskustassa, 
torin ja palveluiden äärellä. 
Paikassa on reilusti yli 200 
asiakaspaikkaa ja kolme 
viihtyisää kokoustilaa. Ra-
vintolassa on tehty mittava 
remontti ja se avasi ovensa 
uudistettuna 24.10.2008. 

Joensuu sijaitsee Poh-
jois-Karjalassa lähellä itära-
jaa. Asukkaita on 57 677.  
Kaupunki kuuluu EU:n tu-
kialueeseen (2007 - 2013) 
ja on vahvaa Perussuoma-
laisten kasvualuetta. Työt-
tömyysaste oli 30.4.2008 
13,0 prosenttia (lomautetut 
mukaan lukien). Ehkä myös 
tässä on syynsä puolueen 
kannatuksen voimakkaa-
seen kasvuun. Ihmiset ovat 
kyllästyneet valtapuoluei-
den puheisiin ilman konk-
reettisia tekoja.

Karjalassa kajahti

Pohjois-Karjalan Perussuo-
malaisten piirin naistoimi-
kunta perustettiin lauan-

taina 21.2 2009. Puolueen 
naisjärjestöstä oli paikalla 
johtohenkilöitä auttamassa 
kokoustoimintaan liittyvis-
sä asioissa. 

Puheensorina täytti salin. 
Kokous aloitettiin täytekak-
kukahvilla, kuinkas muuten. 
Paikalla oli runsaasti ener-
gisiä ja innokkaita naisia. 
Pohjois-Karjalan naistoimi-
kunnan puheenjohtajaksi 
valittiin Mirva Hyttinen 
Kontiolahdelta, varapu-
heenjohtajaksi Sari Sallinen 
Enosta sekä sihteeriksi ja ra-
hastonhoitajaksi Satu Jump-
panen Joensuusta. 

Puolueen naisjärjestön 
puheenjohtaja Marja-Leena 
Leppänen kertoi olleensa 
politiikassa mukana jo 40 
vuotta. Tärkeimpänä asiana 
järjestön toiminnan kannal-
ta hän piti sovussa toimi-
mista. Ilman kuppikuntia ja 
riitoja asiat menevät eteen-
päin, kun tehdään hyvää 
politiikkaa. 

- Puolue alkaa selvästi 
naisistua. Saimme viime 
kunnallisvaaleissa 92 nais-
kunnanvaltuutettua. Tämä 
määrä on noin 25 prosent-

tia puolueen kunnanval-
tuutetuista.

Emme ole rasisteja 

- Jokainen elämä ja ihminen 
on arvokas. Suomalaisten 
asiat pitää hoitaa ensin kun-
toon,  mutta myös maahan-
muuttajat ovat tervetulleita 
tekemään töitä. Haluamme 
auttaa köyhien maiden ih-
misiä ensisijaisesti heidän 
kotimaassaan. Kriisitukea 
on annettava nopeasti. Pa-
kolaispolitiikassa on muis-
tettava, että on elettävä 
”maassa maan tavalla”.

Marja-Leena Leppä-
nen on siivousalan yrittäjä. 
Hänellä on töissä maahan-
muuttaja, jonka kanssa 
työnteko sujuu hyvin.

Toimintaa suunniteltiin 
rivakasti

Pohjois-Karjalan piirin Pe-
russuomalaisten naisten toi-
mikunnan toimintasuunni-
telmaan kuuluu koota uusia 
jäseniä ja kannattajajäseniä 
sekä saada piirin alueella 
aikaan nuorten toimintaa. 

Uusi naistoimikunta perustettu

NAISET

Toiminnan rahoituksen jär-
jestämisen mahdollisuuk-
sista esimerkiksi kahvitus-
ten yhteydessä kerättävän 
kahvikassan tai myyjäisten 
avulla keskusteltiin. Jäsen-
maksun suuruudeksi pää-
tettiin viisi euroa. 

Juuri perustetulle piirin 
naistoimikunnalle päätettiin 
myös avata tili. Toiminnasta 
aiheutuu monenlaista pientä 
kulua. Toimisto-, puhelin-, 
posti- ynnä muut kulut pi-
tää tietenkin jollakin tavalla 
kattaa. Toimikunta järjes-
tää tapahtumia ja osallistuu 
paikkakunnalla järjestettä-
viin tapahtumiin järjestä-
mällä myyntitoimintaa esi-
merkiksi makkaranpaiston, 
kirpputorin, karaokeiltojen 
ja tanssien yhteydessä.

Toimikunta pitää yh-
teyttä toisiin toimikuntiin 
ja hankkii tietoa ja vinkkejä 
kannattavasta ja tuloksel-
lisesta toiminnasta. Toimi-
kunta aktivoi nuorten osas-
ton perustamista Pohjois-
Karjalaan pitämällä yhteyttä 
Kuopion Perussuomalaisten 
nuorten yhdistykseen.

Naistoimikunnan työtä 
ohjaa lainsäädäntö. Toimi-
kunta noudattaa yhdistys- ja 
puoluelakia. Toimikunnan 
kokoukset pidetään kerran 
kuussa erikseen ilmoitetta-
vassa paikassa. Kokouksis-
ta ilmoitetaan puolueen leh-
dessä PerusSuomalaisessa ja 
paikallislehtien järjestöpals-
talla. Kokousilmoitus toimii 
samalla mainoksena lehden 
lukijoille.

Kansainvälistä toimin-
taa haluttiin myös naisjär-
jestön toimintaan mukaan. 

Koulutussihteeri Mirva Hyttinen Kontiolahdelta valittiin Pohjois-Karjalan piirin naistoi-
mikunnan puheenjohtajaksi yksimielisesti ilman äänestyksiä. Vastaehdokasta hänelle ei 
ilmaantunut lainkaan. Toimihenkilövalinnat oli hyvin valmisteltu, sillä muutkin valinnat 
olivat yksimielisiä.

Mahdollinen kummitoimin-
ta kiinnosti. Asiaa pidetään 
vireillä ja toteutetaan sitten, 
kun siihen on mahdollisuu-
det ja tarvittavat resurssit. 
Kokouksen lopuksi laulet-

tiin yhteislaulut Arvon me-
kin ansaitsemme ja Suloises-
sa Suomessamme. 

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Marja-Leena Leppänen on puolueen puuhanaisia, joka 
helposti pystyy järjestämään monenlaista tapahtumaa 
ja on apuna toisille puoleen jäsenille. Kuten tässäkin 
Pohjoiskarjalan naisten toiminnan käynnistämisessä. 
Leppänen istuu Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa 
yhdessä Satu Viitalan kanssa.
Politiikkaan Marja-Leena eksyi puolivahingossa. Pohjoisen 
tyttönä hän oli tullut Helsinkiin töitä hakemaan jo 19-vuo-
tiaana. Työpaikka oli nuorelle tytölle luvattu Helsingin 
Kansallispankista. Hän kuitenkin päätyi puoluesihteeri 
Eino Poutiaisen haastatteluun puoluetoimistolle, josta 
Marja-Leena sai aluksi kahden kuukauden harjoittelijan 
pestin, joka jatkui vakituisena työnä puolueen palkkalis-
toilla. Puoluetoimisto oli silloin Malminkadulla ja eduskun-
nassa silloisella SMP:llä oli 18 kansanedustajaa. Poutiaisen 
silloiset sanat ovat kantaneet Marja-Leenaa näihin päiviin 
asti. ”Noilla silmillä et minua tyttö petä, sinä olet rehelli-
nen ihminen.” Politiikassa tarvitaan rehellisyyttä ja pitkä-
jänteistä työtä, jota on nyt takana 41 vuotta, edessäpäin 
vielä monta antoisaa vuotta.
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Teuvalainen Vaasan yliopis-
tossa Suomen kirjallisuutta 
ja nyky-Suomea opiskeleva 
yhden lapsen äiti pääsi uu-
tena Teuvan kunnanvaltuus-
toon suhteellisen pienellä 
kolmenkymmenen äänen 
saaliilla. Teuvalla asiat tu-
levat nyt muuttumaan, sillä 
valtuustoon valittiin perä-
ti 13 uutta valtuutettua ja 
Keskusta joutui ensimmäis-
tä kertaa miesmuistiin luo-
pumaan hegemoniastaan.

- Koska uusia tuli niin 
paljon, piti Teuvalla perus-
taa ryhmä 14, joka hajottaa 
vähän Keskustan ylivaltaa. 
Kyllä sen jo ensimmäisessä 
valtuustokokouksessa huo-
masi, että Keskusta joutui 
myöntämään tappionsa, hi-
venen pitkin hampain tosin.

Juuri muutosta Teuval-
la Anu Mäntylän mukaan 
kaivataan, sitä että kaikki 
asukkaat huomioitaisiin ta-
sapuolisesti.

- Uskon ja toivon, että 
näin myös tulee tapahtu-
maan, sillä uusien valtuu-
tettujen joukossa on paljon 
nuoria, ei vain niin sanottua 
kermaa, joka ajaa vain hy-
väosaisten asemaa. Kovia 
haasteita uudella valtuustol-
la on kuitenkin vastassaan. 

Asiat tulevat muuttumaan

Perussuomalaisten 
kunnanvaltuutettu Anu 
Mäntylä Teuvalta odottaa 
muutosta kunnallispolitiik-
kaan, vaikka edessä oleva 
lama tuokin tullessaan 
kovia haasteita.

Uusi ulkomaalaislaki on 
herättänyt viime aikoina 
runsaasti tunteita ja keskus-
telua. Perussuomalaisten 
Nuorten mielestä ulkomaa-
laislaista ja maahanmuutos-
ta on keskusteltava ennen 
kaikkea järkiperustein.

Entinen sisäministeri 
Kari Rajamäki (sd.), nykyi-
nen valtionvarainministe-
ri Jyrki Katainen (kok.) ja 
eduskuntaryhmän pj. Timo 
Kalli (kesk.) ovat viime päi-
vinä jokainen esittäneet joko 
kritiikkiä harjoitettua maa-
hanmuuttopolitiikkaa koh-
taan tai ilmaisseet sen, että 
maahanmuutosta on voitava 
keskustella kriittisesti. Nä-
mä ovat Perussuomalaisten 
Nuorten mielestä tervetullei-
ta keskustelunavauksia.

Kuitenkin vain Perus-
suomalaisten kansanedus-
tajat äänestivät uutta ulko-
maalaislakia vastaan. Julki-
suudessa Perussuomalaisten 
ulkomaalaislain vastusta-
mista on haukuttu halvaksi 
populismiksi ja rasismiksi.

Valtapuolueiden maa-
hanmuuttopolitiikkaa 
kohtaan esittämä kritiikki 
on positiivista, mutta se on 
vain näennäistä. Me Perus-
suomalaiset Nuoret pahek-
summe kaksilla korteilla 
pelaamista, koska todel-
lisuudessa valtapuolueet 
vain yrittävät satunnaisilla 
lausunnoillaan hakea irto-
pisteitä kansalta, joka sel-
västi on Perussuomalaisten 
linjoilla maahanmuutto-
asioissa.

Kansanedustajan tehtä-
vä on edustaa äänestäjiensä 
mielipidettä lainsäädäntö-
työssään, sillä pelkillä lau-
sunnoilla ei ole arvoa. Jos 
kansanedustajien teot ja pu-
heet ovat ristiriidassa, on se 
omiaan heikentämään kan-
salaisten luottamusta po-
liittiseen järjestelmäämme. 
Perussuomalaiset eivät ha-
lua rapauttaa kansanvaltaa, 
joten meidän edustajamme 
eduskunnassa toimivat, 
kuten puhuvat. Toivomme 
tälle edustajiemme suora-
selkäiselle ja rehelliselle 
toiminnalle lisää kansan 
tukea, koska näyttää siltä, 
että vain Perussuomalaiset 
haluavat jättää tuleville su-
kupolville perinnöksi suo-
malaisen rehellisyyden.

Kun Botniakin juuri lopetti, 
niin tiukkaa tulee olemaan. 
Tämän vuoden budjetissa se 
ei vielä näy, mutta tulevina 
vuosina näkyy työttömyy-
den kasvaessa ja veroraho-
jen vähentyessä.

Pienellä 
paikkakunnalla saa 
äänensä kuuluville
29-vuotias Anu Mäntylä 
muutti synnyinkaupungis-
taan Vaasasta kaksivuoti-
aana vanhempiensa kanssa 
Teuvalle. Tällä hetkellä hän 
toimii opiskelujensa ohes-
sa näkövammaisen tytön 
avustajana Jurvan lukiossa. 
Hänen perheeseensä kuu-
luu kolmevuotiaan Milla-
tyttären ohella avomies 
Mikko Siltanen.

Teuvalla Perussuoma-
laisten valtuustoryhmään 

NUORET

tuli Anu Mäntylän lisäk-
si valituksi Osmo Risti-
luoma. Valtuustotyö on 
lähtenyt käyntiin hyvin. 
Valtuustopaikan lisäksi 
Anu sai lautakuntapaikat 
vapaa-ajanlautakunnassa, 
tarkastuslautakunnassa ja 
vaalilautakunnassa, joista 
kahteen viimemainittuun 
hän sai myös varapuheen-
johtajuuden. Valtuusto ja 
vapaa-ajanlautakunta ovat 
jo kokoontuneet. 

- Hyvin mielenkiintoista 
on ollut. Uskon, että näin 
pienellä paikkakunnalla on 
mahdollisuus saada äänensä 
kuuluville, erityisesti vapaa-
ajanlautakunnassa. Lapsille 
ja nuorille pitäisi tarjota 
enemmän aktiviteetteja, et-
tei ainoaksi vaihtoehdoksi 
jää notkuminen kaduilla.

- Perussuomalaisissa mi-
nua viehätti erityisesti se, 
että puolueessa saan sanoa 
omat mielipiteeni tarvitse-
matta pokkuroida ketään. 
Lisäksi puolueen aatemaail-
ma vastaa 87-prosenttisesti 
omia käsityksiäni siitä, mi-
ten asioiden tulisi olla suo-
malaisessa yhteiskunnassa.

Teksti: Mika Männistö

Perussuomalaiset Nuoret kevätkokouksessaan Kotkassa:

Ulkomaalaiskeskustelussa haisee pelinpolitiikka
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Terveyskeskusten lääkäri-
tilanne maassamme on ka-
tastrofaalinen. Merkittävä 
osa terveyskeskusten lääkä-
rinviroista on täyttämättä. 
On arvioitu, että terveys-
keskuksiin tarvittaisiin 500 
lääkäriä nykyisten 3 500:n 
lisäksi. On täysin selvää, et-
tei tämä lääkäripula voi olla 
vaikuttamatta kuntalaisten 
saaman terveydenhuollon 
tasoon. Tilanne on huonoin 
nimenomaan maamme 
reuna-alueilla, joiden ter-
veyskeskuksiin lääkäreitä 
on todella vaikeaa saada 
nykyään houkutelluiksi. 
Tällöin ainoaksi vaihtoeh-
doksi monissa kunnissa jää 
lääkäripalveluiden ostami-
nen yksityisten lääkäreitä 
välittävien yritysten kautta.

Saamieni tietojen mu-
kaan esimerkiksi Pohjan-
maan Alajärvellä terveys-

keskukseen hankittavien 
lääkäripalveluiden hinnaksi 
tulisi noin 18 000 euroa lää-
käriä kohden kuukaudessa, 
mikä on moninkertainen 
summa terveyskeskuksen 
omien lääkärien kuukausi-
palkkaan verrattuna. Kun-
tapäättäjille tästä lääkäripu-
lasta aiheutuu kestämätön 
tilanne, jossa he joutuvat 
tekemään valintoja perus-
tuslaissa kaikille kansalai-
sille taatun terveydenhuol-
lon toimivuuden ja kunta-
taloudelle mahdottomaksi 
muodostuvien, yksityisten 
lääkäreitä välittävien yritys-
ten ylihintaisten palveluiden 
hankkimisen välillä. Jotta 
tätä vakavaa lääkäripulaa 
saataisiin tehokkaasti hel-
potettua, hallituksen tulisi 
ohjata valmistuvia lääkärei-
tä työskentelemään terveys-
keskuksiin. Käyttöön tulisi 

ottaa lainsäädännöllisiä 
keinoja, joilla kotimaisissa 
yliopistoissa kalliin kou-
lutuksen saaneet lääkärit 
velvoitettaisiin työskente-
lemään terveyskeskuksissa 
ja muissa julkisissa tervey-
denhuollon yksiköissä esim. 
kahden vuoden ajan valmis-
tumisen yhteydessä.

Mihin toimiin hallitus 
aikoo ryhtyä terveyskeskus-
ten vakavan lääkäripulan 
pikaiseksi ratkaisemiseksi 
ja aikooko hallitus lainsää-
dännön avulla velvoittaa 
suomalaisista yliopistoista 
valmistuvia lääkäreitä työs-
kentelemään valmistumisen 
yhteydessä esimerkiksi kah-
den vuoden ajan julkisen 
terveydenhuollon yksikössä?

Helsingissä 13.2.2009
Raimo Vistbacka 

Terveyskeskusten lääkäripulan 
helpottaminen 

 ■KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

 ■ESKO

Nuorten alkoholimyrkytykset
Viime viikkoina tiedotus-
välineissä on ollut esillä 
järkyttäviä tapauksia liitty-
en alaikäisten humalajuo-
miseen. 16-vuotiaan tytön 
uutisoitiin sammuneen han-
keen ja puhaltaneen yli 4 
promillea, 14-vuotias tyttö 
puolestaan löydettiin me-
nehtyneenä metsästä tyhjä 
puolen litran vodkapullo 
vieressään. Lastentauteihin 
erikoistuvan lääkärin Juho 
Kivistön tuoreesta väitös-
tutkimuksesta käy ilmi, että 
Suomi on kärkimaa lasten 
ja nuorten alkoholimyrky-
tyksissä verrattuna muihin 
länsimaihin. Yhdysvaltoi-
hin verrattaessa ero on tiet-
tävästi jopa 50-kertainen.

Yhteiskuntamme suhtau-
tuu poikkeuksellisen myön-
teisesti runsaaseen alkoholin-
käyttöön. Suomalaiset lapset 
kasvavat kulttuuriin, jossa 
humalajuominen on nor-
maalia ja kuuluu elämään. 
Alaikäisten on myös suhteel-
lisen helppo saada käsiinsä 
alkoholia: sitä ostavat heille 
kaverit, sisarukset ja jopa 
omat vanhemmat. Vastuu 
siirretään nuorille, vaikka 
sen pitäisi kuulua aikuisille.

Juomiseen tottumat-
tomalle keskenkasvuiselle 
nuorelle humala on aina 
hengenvaarallinen. Myr-
kytyskuoleman uhan aihe-
uttaa jo veren alkoholipi-
toisuuden kohoaminen yli 

kolmen promillen, ja tätä 
lievempikin humalatila aset-
taa nuoren alttiiksi onnetto-
muuksille, hyväksikäytölle 
ja esimerkiksi lumihankeen 
sammumiselle. Yhteiskun-
nan velvollisuus on - van-
hempien ohella - pyrkiä 
suojelemaan nuoria näiltä 
vaaroilta. Jokainen viinan 
vuoksi menetetty nuori elä-
mä on hirvittävää tuhlausta.

Onko ministeri tietoinen 
nuorten alkoholimyrkytys-
ten yleisyydestä ja mihin 
toimenpiteisiin ministeri 
aikoo ryhtyä niiden vähen-
tämiseksi?

Helsingissä 12.2.2009
Pirkko Ruohonen-Lerner 

Pitkään puoluetoimin-
nassa mukana olleena jo 
SMP:nkin aikana muistan 
hyvin gallup-kannatusten 
lukemat, miten emme vielä 
nykyisessäkään 8,3% kan-
natuksessa suinkaan ole 
saavuttaneet huippuluke-
maa, sillä vuoden 1983 rö-
kälevoiton tuoneiden vaa-
lien jälkeen kannatusluvut 
ylittivät jopa 10%.

Näin ollen voimme 
edelleen odottaa nykyisen-
kin Perussuomalaisten ajan 
korkeimman kannatuksen 
yhä edelleen nousevan, sillä 
yleinen ilmapiiri on meil-
le hyvin myötämielinen, 
senhän osoittivat kunnal-
lisvaalitkin. Kentällä oli 
todella hyvä liikkua, siksi 
myötätuntoista kansaa tun-
tui olevan joka puolella. Ja 
jo vuosien ajan jopa tois-
ten puolueiden kannattajat 
ovat jatkuvasti todenneet, 
miten hyvä mies Timo Soi-
ni on. Hän sanoo asiat sel-
keästi ja kadunmiehellekin 
ymmärrettävällä tavalla ja 
ajattelee juuri niin kuin ta-
vallinen ihminenkin asiois-
ta ajattelee puolustaen aina 
vähäväkisempiä herrojen 
kotkotuksia vastaan.

Kovan kannatuksemme 
tähden, mikä on joltakin 
toiselta pois, monet suuret 
puoluepamput ovat esittä-
vinään kritiikkiä meitä vas-
taan, hyvänä esimerkkinä 
herra Mooses alias Lippo-
nen. Ja nyt EU-vaalien tii-
moilta Jaakonsaari ja Ville 
Itälä pyrkimyksenään sää-
tää Timo Soinin takia uusi 
laki, joka estäisi Timon ryh-

tymisen EU-ehdokkaaksi.
Näyttää se Timon pel-

ko olevan kohta yhtä suuri 
kuin aikaisemmin isä Veik-
ko Vennamon. Veikon-
han takia aikanaan tehtiin 
useitakin lakeja. Vaalilakia 
muutettiin siten, ettei enää 
saanut olla kuin yhdessä 
vaalipiirissä ehdokkaana, 
kun aiemmin voi olla kan-
sanedustajaehdokas useas-
sakin vaalipiirissä. Ja toinen 
laki säädettiin tilauksesta 
muuttamalla puoluetukila-
kia, jolla mahdollistettiin 
SMP:stä loikanneiden se-
teliselkärankaisten viemä 
puoluetukiraha uudelle nä-
ennäispuolueelleen, vaikka 
puolue ei ollut saanut vaa-
leissa ainoatakaan ääntä. 
Silloinhan Kekkonen täytyi 
saada jatkokaudelle viemäl-
lä kansalta äänestysmahdol-
lisuus.

EU on jatkuvasti eräs 
kannatustamme lisäävä teki-
jä. Viimeksi syystä eteläisen 
tukialueen sikafarmarit ovat 

olleet kauhuissaan tukien 
pienenemisestä. Aamulehti 
kirjoitti EU:n järjettömästä 
määräyksestä kieltää koti-
maisuuden merkinnän ko-
timaisilta ruokatuotteilta, 
todeten määräyksen sata-
van suoraan Perussuoma-
laisten laariin. Viimeksi sa-
masta lehdestä oli luettavis-
sa kansalaisen kommentti, 
ettei EU ole ongelma eikä 
Timo Soini ole ongelma, 
vaan kansa, joka äänestää 
Timo Soinia.

Enemmän vain tälläisiä 
"tosi demokraattien" kan-
nanottoja, niin kansalais-
ten silmät avautuvat näke-
mään, miten juuri Perus-
suomalaisia tarvitaan, ettei 
jälleen taloudellisen laman 
ja taantuman varjolla taas 
lyödä pienituloisimpia, 
joilla ei ole enää mitään 
otettavaa. Otetaan sieltä, 
missä otettavaa riittää!

Anssi Joutsenlahti
Kankaanpää

Joko Timo Soinia pelätään kuin 
Veikko Vennamoa aikanaan?

Lääkkeiden korvattavuus

Kela voi korvata lääkärin määräämiä 
lääkkeitä vain, jos lääkkeiden hintalau-
takunta on vahvistanut lääkkeelle kor-
vattavuuden ja kohtuullisen tukkuhin-
nan. Vuonna 2009 omavastuuosuus on 
672,70 euroa.

Miten lääkekuluja korvataan?

Kelasta voi hakea korvausta lääkkeistä, 
perusvoiteista ja kliinisistä ravintoval-
misteista, joita lääkäri on määrännyt ha-
kijan sairauden hoitoon. Kelan korvauk-
sen saa yleensä jo apteekissa esittämällä 
Kela-kortin. Lääkeostoista maksetaan 
korvauksia kolmessa eri korvausryhmäs-
sä. Korvaukset maksetaan prosenttiosuu-
tena lääkkeen hinnasta.

Peruskorvaus:
Peruskorvaus on 42% lääkkeen hinnasta.

Alempi erityiskorvaus:

Alempi erityiskorvaus on 72% lääkkeen 
hinnasta.

Ylempi erityiskorvaus:

Ylempi erityiskorvaus on 100 %, mutta 
jokaisesta samalla kertaa ostetusta lääk-
keestä asiakas maksaa 3 € omavastuun.

Vuotuisen omavastuuosuuden täytyt-
tyä, asiakas maksaa 1,50 €/lääke, ja Kela 
maksaa loput lääkkeen hinnasta.

Onni Hiltunen
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Best Western City Hotel Seinäjoki

Kalevankatu 2, 60100 Seinäjoki
50 m rautatieasemalta
p. (06) 215 9111, f. (06) 215 9112
Email: cityhotel@sdr.fi 
www.sdr.fi /cityhotel

Hotelli Cumulus Seinäjoki

Kauppakatu 10, 60100 Seinäjoki
100 m rautatieasemalta
p. (06) 418 6111, f. (06) 418 6299
Email: seinajoki.cumulus@restel.fi 
www.cumulus.fi 

Sokos Hotel Lakeus

Torikatu 2, 60100 Seinäjoki
300 m rautatieasemalta
p. (06) 419 5111, f. (06) 419 5190
Email: lakeus.seinajoki@sok.fi 
www.sokoshotels.fi 

Sokos Hotel Vaakuna

Kauppatori 3, 60100 Seinäjoki
400 m rautatieasemalta
p. (06) 419 3111, f. (06) 419 3112
Email: vaakuna.seinajoki@sok.fi 
www.sokoshotels.fi 

Hotelli Stuertti

Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki
10 min. rautatieasemalta ja lentokentältä
p. 020 741 8181
Email: stuertti@stuertti.fi 
www.stuertti.fi /hotelli.html

Hotelli Alma

Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki
rautatieaseman vieressä
p. (06) 421 5200
Email: almasjk@netikka.fi 
www.veturitalli.info/hotelalma

Perhehotelli Nurmela

Kalevankatu 29, 60100 Seinäjoki
500 m rautatieasemalta
p. (06) 414 1771, f. (06) 414 1774
Email: hotellinurmela@netikka.fi 
www.netikka.net/hotellinurmela

Hotelli Fooninki

Kaarretie 4, Hyllykallio,
Hyllykallion kauppakeskuksessa
p. (06) 421 7700, f. (06) 421 7770
Email: myynti@hotellifooninki.com
www.hotellifooninki.com

Puoluekokous Seinäjoella 16.-17.5.2009

Varaa majoituksesi ajoissa

Hotelleja Seinäjoella
Kalajärven virkistysalue

Mökkejä, leirintäalue ja sf-caravanalue. 
Uimaranta, vesiliukumäki, pienoisgolf, 
luontopolku, kalastusmahdollisuus, lau-
antaisin lavatanssit, www.kalajarvi.info
www.caravan-kalajarvi.fi 

Aalto-keskus. Kuvassa myös Lakeuden Ristin kellotorni (65 m). Kuva: Seinäjoen kaupunki.

Leirintä- ja caravan-alueet
Seinäjoen Matkailuyrittäjät

Majoitus, ruokailu, ruokapalvelut, mö-
kit, vapaa-aika, perhejuhlat, kokoukset, 
kokoustiloja, tapahtumia, nähtävyyksiä, 
ravintolat, SF-Caravan, Kalajärvi
www.seinajokimatkailu.com

Helsingistä 357 km

Turusta 295 km

Tampereelta  180 km

Jyväskylästä  197 km

ETÄISYYDET SEINÄJOELLE

Oulusta  325 km

Kuopiosta  316 km

Vaasasta  78 km

Rovaniemeltä 532 km

Kokoukseen ilmoittautuminen
Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan Seinäjoen puoluekokoukseen ruokailu- ja 
tilatarpeiden mitoittamiseksi. Ilmoittautumiset: Tiina Sivonen tai Marjo Pihlman puh. 
020 7430 800 tai sähköpostilla tiina.sivonen@perussuomalaiset.fi  tai marjo.pihl-
man@perussuomalaiset.fi 

Muistathan maksaa jäsenmaksusi vuodelta 2009 ennen puoluekokousta, jotta 
pääset mukaan vaikuttamaan Seinäjoella.
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- Yhteisöllisestä näkökul-
masta voidaan ajatella, että 
vanhukset siirtävät kulttuu-
ria nuoremmalle polvelle. 
Siksi olisi tärkeää lisätä van-
husten aktiivista osallistu-
mista yhteisön toimintaan, 
pohtii pomarkkulaisen van-
hainkoti Pääskyrinteen joh-
taja Taina Granholm.

Tietysti vanhuuteen liit-
tyy myös toimintakyvyn 
aleneminen ja kaikenlaiset 
sairaudet, minkä vuok-
si ikärakenteen muutos 
vaatii palvelujärjestelmän 
sovittaminen vastaamaan 
paremmin juuri vanhusten 
tarpeisiin. Tulevaisuudessa 
asumisen, tekniikan ja mah-
dollisesti myös vanhusten 
taloudellisen tilanteen para-
neminen auttaa tässä. Haas-
teita puolestaan aiheuttavat 
pienempi lapsiluku ja lasten 

suurempi levinneisyys ym-
päri maata, joka voi lisätä 
yksinäisyyttä tai sosiaalista 
eristäytyneisyyttä.

Henkilöstön riittävyys 
ongelma

Yleisiä vanhustenhuollon 
ongelmia tänä päivänä ovat 
osaavan ja vanhustyöhön si-
toutuneen henkilöstön riittä-
vyys. Nimenomaan osaami-
sen merkitystä ei voi koros-
taa liiaksi, sillä vanhustyö 
on muutakin kuin pelkkää 
pesemistä ja pukemista.

- Pomarkun tilanteeseen 
olen kohtalaisen tyytyväi-
nen. Pystymme vastaamaan 
nopeasti palvelupyyntöi-
hin, kotihoitoa on kehitet-
ty ja Pomarkun kaltaisessa 
pienessä kunnassa kaikki 
toimivat tiiviissä yhteis-

työssä keskenään ja ovat 
perillä toistensa toimenku-
vasta, mikä hoidon jatku-
vuuden kannalta on hyvä 
asia. Henkilökuntamme on 
hyvin ammattitaitoista ja 
sitoutunutta, monet jopa 
opiskelevat vapaa-aikanaan 
vanhustyön eri osa-alueita 

kehittääkseen osaamistaan, 
kuten hyvän hoitajan totta 
kai kuuluukin.

Tietysti myös Pomar-
kussa joudutaan toimimaan 
hyvin rajallisilla resursseil-
la. Granholmin mukaan 
vanhukset pystytään ny-
kyisilläkin resursseilla hoi-

tamaan, mutta lisäkään ei 
olisi pahitteeksi, sillä myös 
vaatimukset ovat kovat.

- Henkilökuntamitoitus 
menee meillä suositusten 
mukaisesti, mutta siitä huo-
limatta esimerkiksi äkilliset 
sairauspoissaolot aiheutta-
vat ongelmia. Erityisesti ko-

Vanhuus voi olla myös voimavara

Pääskyrinteen johtaja Taina Granholm on huolestunut muistisairauksien määrän lisääntymisestä vanhusten parissa ja 
toivoo, että tietämys niistä lisääntyisi myös omaisten piirissä, jotta ongelmiin ehdittäisiin puuttua ajoissa.

Nykyään eri tiedotusvälineissä lisään-
tyvään vanhusten määrään ja väestön 
ikääntymiseen suhtaudutaan usein 
ongelmana, jolle on tehtävä jotain. 
Vanhuus kuitenkin voitaisiin nähdä 
myös voimavarana, ei aina pelkkänä 
ongelmana. Vanhuus kun ei ole sai-
raus, vaan jokaisen elämään liittyvä 
väistämätön elämänvaihe.

tipalvelu on niin vaativaa, 
ettei sitä voi paikata kuka 
tahansa, vaan sairauspois-
saolojen aiheuttama hen-
kilöstövaje on paikattava 
sisäisesti erikoisjärjestelyin.

Teksti ja kuva:
Mika Männistö

Laffcomp Oy on julkaissut nettisivullaan 
uuden Keitele-risteilijän: pituus 110m, le-
veys 10m. Komeat ovat kuvat komeasta 
Jyväskylän energian logoilla varustetusta 
aluksesta, jolla on tarkoitus kuljettaa tur-
vetta Keljonlahden voimalalle.

Aluksessa on kuitenkin paha vika. 
Se ei mahdu Keitele-kanavan siltojen 
alitse. Niitä pitäisi korottaa muutamalla 
kymmenellä miljoonalla eurolla. Euro-
projektina toteutettu mark I ei mahtu-
nut sulkuihinkaan; leveyttä oli muutama 
metri liikaa.

On siinä pari muutakin pahaa vikaa. 
Leveys 10m, syväys enimmillään 2,4m - 
enempää ei mahdu sulkuihin - ja laitakor-
keus 8,5m. Vakavuuslaskelmat eivät ilmei-
sesti ole olleet suunnitteluryhmän vahvinta 
tietämystä. Laidan purjepinta-ala on lähes 
1000 m2, joten voi olla hankala navigoita-
va kapeassa kanavassa ainakin sivutuules-
sa. Ellei suorastaan keikahda kumoon.

Alus on suunniteltu ohjaamolla ja Azi-
pod-vetolaitteilla molemmissa päissä. Niin 
se kuulemma saadaan kulkemaan jäissäkin 
ajamalla perä edellä. Mutta mihin ne potku-
rit sijoitetaan, kun suluissa ne eivät voi olla 
kölin alapuolella ja syväys tyhjänä on vain 
0,45m, painolasteineenkin vain n. 30 cm 
enemmän. Eivät ne potkurit aivan pinnas-
sakaan voi olla, koska vetokyky jäässä on 
nolla. Jos niillä on tarkoitus jyrsiä alukselle 
aukko jäähän, niin ainakin niitä pitää olla 
10m levässä aluksessa useampi kuin yksi.

Jotain on pielessä korkeudessakin. Suu-
rin sulkuun mahtuva laatikko kantaa tuo 
oma paino huomioituna enintään 1950 kg 
jokaista vesilinjan neliömetriä kohti, joten 
450 kg/m3 painavaa turvetta siihen voi las-

tata enintään 4,3 metriä paksulti. Jos run-
komuoto on jotakin muuta kuin kantikas 
laatikko, ei kantavuus ole tuonkaan vertaa. 
Enempää ei sulkuihin saada kuin nosturilla. 

Loppu aluksen korkeudesta on ilmei-
sesti risteilykäyttöön tarkoitettua prome-
nadikantta. Ilman tuota promenadikantta 
kaikki se, mikä mahtuu turpeen maksimaa-
lisessa rahtauksessa sulkuihin, mahtuu ny-
kyistenkin siltojen alitse. 

Aluksen suunnitteluun on kuulemma 
saatu valtion avustuksia 150.000 €. Näyt-
tää siltä, että tuolla summalla on saatu nk. 
photoshop-suunnitelma. Sellaiseen se on var-
maankin riittänyt, ainakin kun työ on tee-
tetty ammattikorkeakoulussa oppilastyönä.

Jyväskylän Energian hallituksen phj:n Ti-
mo Fredriksonin kommentti aluksen kuor-
mattavuudesta oli hämmentävä: arvostelijoil-
ta kuulemma unohtui vesirajan yläpuolella 
oleva laitakorkeus. Arkhimeden lain mukaan 
aluksen kantavuus riippuu sen syrjäyttämän 
nesteen painosta, ei siitä, onko lasti vesirajan 
ala- tai yläpuolella.

Hämmentävä oli Fredriksonin komment-
ti muiltakin osin: Laffcompin prototyyppiris-

teilijän mallikuvat on esitelty näyttävästi 
JE:n logoilla, mutta JE ei kuitenkaan ole 
ryhtymässä laivanvarustajaksi. Jotakin 
keskustelua asiasta lienee noiden logojen 
perusteella käyty. Isännän ääni oli kuulu-
vinaan myös Fredriksonin julistuksesta, 
että siltoja on korotettava tai proomu ei 
ole kannattava. Eiköhän kannattavuuden 
ratkaise laivuri, ei rahtauttaja. 

Kustannusvertailuakin on näköjään 
Laffcompissa suoritettu. Proomukulje-
tuksissa on jäänyt/jätetty huomioimatta, 
etteivät turvesuot ainakaan kovin yleises-
ti ole Keiteleen ja Päijänteen rannoilla. 

Siirtokuljetus autoilla turvesuolta sa-
tamaterminaaleihin vaatii saman verran 
autokuormallisia kuin perille voimalaan 
saakka toimitettaessa. Noiden siirto- ja 
välilastausten vuoksi turpeen proomu-
kuljetusten kannattavuusrajaksi on las-
kettu noin 150 km. Sen kauemmaksi 
Jyväskylästä ei laivalla pääsekään.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
Perussuomalaisten piirisihteeri
Jyväskylä

Uusi Keitele-risteilijä
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Tiedotusvälineiden ta-
holta heitellään nykyään 
paljon lokaa Perussuoma-
laisten niskaan. Yksi van-
hojen puolueiden suosik-
kitempauksista on syytellä 
meitä ulkomaalaisvastai-
suudesta ja rasismista. Se 
tosiasia ohitetaan tyystin, 
että riveissämme on myös 
maahanmuuttajataustaisia 
ja etnisiin vähemmistöi-
hin kuuluvia ihmisiä. Yksi 
heistä on romaniheimoa 
edustava Olavi Sjöberg, jo-
ka meni uutena Kankaan-
pään kunnanvaltuustoon 
kovalla 80 äänen vyöryllä, 
joka oli kolmanneksi eni-
ten Kankaanpään Perus-
suomalaisista.

Ala-Honkajoella synty-
nyt Olavi Sjöberg ei ollut 
varsinaisesti suunnitellut 
lähtevänsä mukaan poli-
tiikkaan, mutta oli jo vuosia 
ajatellut että jotain pitäisi 
tehdä katseltuaan vierestä, 
miten huonosti ihmiset voi-
vat nyky-Suomessa.

- Toisilla menee niin lu-
jaa, etteivät he huomaa tai 
muista, että toisilla eivät 
asiat ole todellakaan hyvin. 
Koko ajattelutavan pitäi-
si muuttua – vaikka koko 
ajan rakennetaan uutta ja 
mennään huipulle, pitäisi 
muistaa niitäkin jotka ovat 
antaneet siihen mahdolli-
suuden. Maatamme puo-
lustaneet sotaveteraanit, 
yhteiskuntaamme rakenta-
neet vanhukset – meillä on 
heille kunniavelka makset-
tavana.

Köyhyys ja sairaus 
käyvät käsi kädessä

Myös pienillä peruspäivä-
rahoilla, toimeentulotuilla 
ja kansaneläkkeillä kitkut-
tavat ihmiset ovat todella 
lujilla, ja köyhyys ja sairaus 
käyvät käsi kädessä.

- Kankaanpäässäkin 
kovasti rakennetaan uut-

ta ja kaupunki kaunistuu, 
mutta siitä huolimatta 
pitäisi muistaa myös kau-
pungin vähäosaiset ja toi-
saalta myös ylityöllistetyt. 
Esimerkiksi sosiaali- ja 
terveydenhoidon puolella 
ihmiset raatavat jatkuvas-
ti jaksamisensa äärirajoil-
la. Jos vaikka jätettäisiin 
yksi halli rakentamatta ja 

Kunniavelka maksettavana

Kankaanpään kova valtuustoryhmä tasapainottaa kaupungin keskustavetoista politiikkaa. Kuvassa vasemmalta Erkki Lilja, Olavi Sjöberg, Heikki Kauto-
nen, Anssi Joutsenlahti ja Kauko Kerola.

laitettaisiin ne rahat sosi-
aali- ja terveydenhoitoon, 
se olisi jo askel parempaan 
suuntaan.

Perussuomalaisiin Sjö-
berg lähti, koska puolueen 
aatemaailma oli kaikkein 
lähimpänä hänen omaa 
ajatteluaan. Koska politiik-
ka on hänelle uutta, ovat 
ensimmäiset valtuustoko-

koukset olleet hänelle vielä 
opetteluvaihetta.

- Ei voi sanoa että oli-
sin mukana päättämässä 
mitään, koska tuntumaa ei 
oikein voi olla vielä tässä 
vaiheessa. Olen ollut lähin-
nä kuunteluoppilaana näis-
sä kokouksissa, mutta vähi-
tellen alan päästä jo jyvälle 
siitä, miten homma toimii.

50-vuotias Olavi Sjö-
berg on itse lähtöisin suu-
resta perheestä – sisaruksia 
hänellä on ”vain” kahdek-
san. Hänen omaan perhee-
seensä kuuluu yksi poika ja 
14 kuukauden ikäinen po-
jantytär.

Teksti ja kuva:
Mika Männistö

Pakolaisongelmaa on käsitelty viime 
päivien uutisissa. Nyt maahan saapuvat 
turvapaikanhakijat pääsevät ulkomaa-
laisviraston seulontaan vasta vuonna 
2010. Vastaanottokeskukset ovat täyn-
nä. Niihin sijoitetut arvostelevat epätie-
toisina olojaan kehnoiksi. – Miten olisi 
vertailu lähtömaiden oloihin? Harvoin 
puhutaan selkokielisesti siitä, mitkä 
seikat ohjaavat pakolaisia Eurooppaan 
eikä lähinaapurimaihin. Imeekö heitä 
Eurooppaan turvallisuus- vai talousti-

lanne? Kiina investoi ja menestyy maissa, 
joista pakolaisia lähtee ja joiden ihmisoi-
keuksia Euroopassa arvostellaan.

Vielä viime vuosisadan alun Afrikassa 
puhallusputket, jouset, nuolet ja tuli olivat 
metsästyksen ja vallan ylläpitovälineitä. 
Tappavampien aseiden avulla eurooppa-
laisten hankkima siirtomaaherruus osoitti 
heimopäälliköille, miten ylivoimaisia mie-
hittäjien aseet olivat. Asein saavutettu siir-
tomaaherruus osoitti myös päälliköille, mi-
ten kansaa voidaan hallita samoilla aseilla 
ja taidolla. Siirtomaakauden päätyttyä hei-
mojen välinen aseellinen valtataistelu on 
aiheuttanut pahenevan pakolaisongelman. 
Eurooppaan tulevista pakolaista valtaosa 
on Afrikan maista, mutta pakolaisvirta 
voi lisääntyä myös Afganistanin ja Irakin 
vaikutusalueelta samalla, kun virta Kau-
koidästä on vähentynyt.

Kulttuuriin, ihonväriin tai uskontoon 
katsomatta jokainen ihminen pyrkii takaa-
maan läheistensä turvallisuuden. Itsemurha-
pommeja räjäyttävät muslimit muodostavat 

mystisen poikkeuksen. Niinpä Euroopassa 
on yhä vaikeampaa ennakoida ja varautua 
kansalaisten turvallisuustilanteeseen.

Suuressa hengenvaarassakaan köyhim-
mät ihmiset eivät pääse vaaraa pakoon. Nä-
emme televisiossa  avun tarpeessa vaeltavia 
pakolaisjoukkoja. Ainoastaan ne, joilla on 
varaa, voivat pyrkiä kriisialueilta pois Eu-
rooppaan. Tuntematta lähtöön johtaneita 
tapahtumia ja yksilöiden taustoja syntyy 
ajatus, että tänne saapuneiden sivistystaso 
ja tietoisuus Euroopan mahdollisuuksista 
on parempi kuin heidän, jotka joutuvat 
jäämään kotimaihinsa.

Afrikan rauhattomien maiden elintason 
noustessa voidaan perustellusti odottaa 
Eurooppaan suuntautuvan pakolaisvirran 
paisuvan. Maissa, joihin on otettu eniten 
myös pakolaisstatuksella maahanmuutta-
jia, on eniten ongelmia. Osoitukseksi kel-
vannee muslimien taholta Tanskaan koh-
distettu uho taannoisista pilapiirroksista 
sekä Olof Palmen ruotsalainen ruusutarha 
kunniamurhineen. Tapahtumat enteilevät 

itsemurhaiskujen mahdollisuutta Poh-
joismaissa. – Tänne jäävien tulisi  kun-
nioittaa ja noudattaa yhteiskuntajärjes-
tystä. Suopon päällikön vastikään esittä-
mät arviot ongelmien kehittymisestä on 
otettava tosissaan.

 EU:lta puuttuu jämäkän pakolais-
politiikan lisäksi riittävä halu ratkaista 
ongelmat jo lähtömaissa, ennen kuin 
ne räjähtävät ratkaisemattomina. Pa-
kolaisuuden synnyn  ehkäisemiseksi 
on satsattava enemmän diplomatian ja 
koulutuksen keinoihin. – Mikä osuus 
pakolaisvirtaan on tahoilla, jotka myy-
vät kuljetuspalveluita Afrikasta Euroop-
paan pyrkiville? Tehtävän laajuudesta 
huolimatta maahanmuuttoministerin 
tulisi miettiä ehkäisykeinoja ongelman 
syntyyn lähtömaissa mieluummin, kuin 
syyttää muita rasismista.

Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu, ps.
Kokkola

Pakolaisongelma
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”En voi rikkaamaksi tulla kuin jo Jeesuksessa oon, tai-
vas aarteineen on mulla.”

Kotikylässäni eli vuosia sitten mies, joka sanoi, että 
hänellä on vastustamaton halu kääntää tämän laulun 

sanat näin kuuluvaksi: ”en voi valmiimmaksi tulla kuin 
Jeesuksessa oon”.

Monesti sanotaan, kun ihminen täältä ajasta siirtyy 
kuoleman kautta pois, että hän oli valmis kohtaamaan 
kuoleman. Omassa valmiudessaan meillä ei kuitenkaan 
ole oikeata mahdollisuutta siirtyä tästä ajasta taivaan 
kirkkauteen. Kenelläkään ei ole sellaista kykyä, että voi-
si hankkia kelpoisuuden taivaan valtakuntaan. Omat 
eväämme eivät riitä, kun kerran joudumme menemään 
taivaallisen tuomarin eteen.

Jumalan sanan, evankeliumin, hyvä sanoma on 
sellainen ruoka, joka antaa ravinnon ja voiman mat-
kallamme taivaan kotiin. Jumalan pyhässä sanassa ja 
sakramenteissa meille luvataan ja annetaan valmius ja 
kelvollisuus, kun jäämme uskossa niissä tarjotun Juma-
lan, poikansa Jeesuksen, lunastustyön tähden lahjoitetun 
armon vastaanottajiksi.

Kasteessa meidät on aivan kuin puettu Jumalan rak-
kauden ja Jeesuksen vapahtajamme valmiuden, kelvol-
lisuuden ja vanhurskauden vaatteella. Ja näin valkeisiin 
vaatteisiin puettuina kelpaamme vanhurskaan Juma-
lamme eteen ja taivaan valtakuntaan. Saamme riisua 
tahraantuneen syntipukumme, kun pyydämme virren 
sanoin: ”ansios vaatteella riisutut peitä”.

Tällä maisella matkalla taivaaseen me syntiin lankea-
vat tahriudumme, siksi on vapahtajamme suurta armoa, 
että saamme pyytää: ”Oi Jumalan karitsa, joka kannat 
maailman synnit, armahda meitä”.

Ehtoollispöydässä saamme kuulla sanat: ”tämä on 
Kristuksen ruumis, sinun edestäsi vuodatettu”. Tässä on 
valmius taivaan kansalaiseksi. Sinne saamme olla mat-
kalla joka päivä uskossa taivaan isään ja meitä rakasta-
vaan vapahtajaamme Jeesukseen.

Eino Mikael Koivula, Peräseinäjoki

Valmiutemme taivaaseen

Kantelu oikeuskanslerille 
YLE:n vaalikeskustelusta
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ja Kir-
javan Puolueen puheenjohtaja Pertti ”Veltto” Vir-
tanen boikotoivat YLE:n vaalitulospalvelua Isossa 
Pajassa, koska he eivät voineet osallistua YLE:n 
sortopolitiikan vuoksi kaikille ryhmille alunperin 
tarkoitettuihin vaalivalvojaisiin. Molemmat pu-
heenjohtajat paheksuvat voimakkaasti YLE:n de-
mokratialle täysin vierasta ja mielivaltaista vaalioh-
jelmapolitiikkaa.

Timo Soini:

Surkeat EU-vaalit
EU-vaalien osanotto jäi hirvittävän alas. Tulos ei ole 
yllätys, mutta se kertoo myös kansalaisten vastuut-
tomuudesta. Ei äänestämättä jättämisellä mitään 
protestoida, EU-parlamentaarikot tulivat valittua 
tälläkin osanotolla. Yhtä lailla heillä on iso palkka 
ja suuret kulukorvaukset. Hyväosaiset äänestivät, ja 
heidän ehdoillaan Suomi nyt pyörii.

suomalainen 
9

Liisa Partanen oli valoisa 
ja sitkeä persoona. Tapasin 
Liisan ensimmäisen kerran 
Helsingin Yliopiston val-
tiotieteellisen tiedekunnan 
luennoilla 1980-luvun alus-
sa. En silloin vielä tiennyt, 
että tapaamme myöhemmin 
SMP:n toiminnassa. Liisa 
oli oppimishaluinen ja ys-
tävällinen persoona, jonka 
elämää varjostivat vakavat 
sairaudet. Ne eivät kui-
tenkaan koskaan saaneet 
yliotetta Liisan valoisasta 
persoonasta, joka henki 
on jäänyt elämään hänen 
tunteneiden mieliin ja sy-
dämiin.

Liisa Partanen syntyi 
19.5.1937 Pudasjärvellä. 
Kouluajat sujuivat syn-
tymäseudun maisemissa. 
Keskikoulun päästötodis-
tuksen Liisa sai Pudasjär-

Liisa Partanen on poissa
ven keskikoulusta vuonna 
1956 ja kauppaopistosta 
Liisa valmistui Kokkolasta 
vuonna 1963. Ylioppilaak-
si Liisa valmistui Lahden 
Yhteiskoulun iltalinjalta 
1976. Monien vaiheiden 
jälkeen Liisa saavutti aka-
teemisen loppututkinnon 
Helsingin Yliopiston val-
tiotieteellisestä tiedekun-
nasta vuonna 1991.

Liisa Partanen oli tie-
donjanoinen ja ahkera opis-
kelija, joka nautti tietojensa 
karttumisesta. Vaikeat sai-
raudet varjostivat Liisa elä-
mään, mutta hän ei antanut 
periksi. Työuraa kertyi mm. 
Pudasjärven osuuskaupas-
sa, Koillis-Pohjan Sähkössä 
ja Luumäen sähkössä.

Liisan ystävät Tellervo 
Mikkola ja Aune Peltonen, 
jotka auttoivat ratkaiseval-

la tavalla tämän muisto-
kirjoituksen laadinnassa, 
saivat käytännön pitkän 
ystävyyden aikana tutustua 
Liisaan persoonana, jollai-
nen hän oli arjessa. Niin 
paljon kuin sairauksia Lii-
sassa olikin, eivät ne hänen 
elämänhaluaan vieneet. Kei-
noniveliä oli siellä ja täällä, 
leikkauksiakin oli takana 
viitisenkymmentä. Mikään 
ei estänyt opiskelua, työnte-
koa kuin harrastuksiakaan 
kuvaa Tellervo Mikkola 
kirjeessään minulle. Liisa ei 
ollut valittaja, vaikka olo-
suhteet olivat ankarat.

Liisa Partanen oli aatteen 
ja vakaumuksen ihminen, 
ensin SMP:n riveissä ja sitten 
Perussuomalaisissa. Loppu-
huipennus kaupunginval-
tuustoehdokkaana Lahden 
kaupungissa ei toteutunut.

Minulle henkilökoh-
taisesti Liisa Partanen oli 
yksi niistä Perussuoma-
laisista ihmisistä, jotka 
lähtevät myönteisyyden 
voimasta eteenpäin. 
Maailmassa on epäkoh-
tia ja kohtuuttomuutta, 
mutta paljon on kau-
nista ja ystävyyttä. Lii-
sa Partasen maallinen 
vaellus päättyi Lahdes-
sa 30.1.2009 ja hänet 
haudattiin syntymäseu-
dulleen Pudasjärvelle 
21.2.2009.

Timo Soini.

Kiitokset Tellervo 
Mikkolalle ja Aune Pel-
toselle, joiden apu muis-
tokirjoituksen laadinnas-
sa oli ratkaiseva.
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JÄRJESTÖTOIMINTA

KAJAANI

Kajaanin valtuustoryhmä
Kajaanin valtuustoryhmä (Jaana, Eija, Pentti ja Topi) 
aloitti valtuustokauden 20.01.2009. Valtuustoryhmän 
puheenjohtajana toimii Toivo Kyllönen, varapuheen-
johtajana Pentti Kettunen ja sihteerinä Jaana Sankilam-
pi. Todella hyvin menneiden luottamuspaikkaneuvotte-
lujen jälkeen toiminta PS arvoilla voi alkaa.

Valtuustoryhmä otti vahvasti talousasioihin kantaa 
ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Valtuustoaloit-
teessa ryhmä edellytti, että kaupunginhallitus antaa val-
tuustolle pikaisesti talousselonteon, jossa tulee selvitä 
kaupungin kattamattomat alijäämät, lainojen määrä, 
selvitys maksuvalmiudesta, selvitys omavelkaisista taka-
uksista, omien tai osittain omistamien osakeyhtiöiden ja 
sisaryhtiöiden taloustilanteesta.

Valtuuston luottamuspaikat

- Valtuuston vaalilautakunta (vara) 2009-2012
 valtuustoryhmän puheenjohtaja Toivo Kyllönen
- Kajaanin kaupunginhallitus 2009-2010
 Jaana Sankilampi (vara Eija Hakkarainen)
-  Ympäristötekninen lautakunta Toivo Kyllönen
 (vara Ati Tihinen)
-  Tarkastuslautakunta Pertti Alqvist (vara Seppo Elfi ng)
- Keskusvaalilautakunta Elvi Jaanus-Nykänen

Kaupunginhallitus nimesi toimikaudeksi 
2009-2010

- Kajaanin veden johtokunnan puheenjohtajaksi
 Pentti Kettunen (vara Seppo Elfi ng)
- Ammattikorkeakoulun johtokunta Eija Hakkarainen 
 (vara Jaana Sankilampi)
- Kainuun jätehuollon kuntayhtymän tarkastuslauta-
 kunnan pj. Timo Kananen
- Kajaanin Linja-autoaseman kiinteistö Oy:n hallitus  
 Seppo Elfi ng
- Isotuvan A.E Säätiön hallitus Matti Halonen
- Vuokatin matkailukeskus Oy:n hallitus Jaana
 Sankilampi

Kainuun pienissä kunnissa vaalit menivät 
myös erinomaisesti:

Vaala

- Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja
 Kalle Moilanen 2011-2012
- keskusvaalilautakunta Kalle Moilanen
- perustervalautakunta Kalle Moilanen

Paltamo

- Kunnanhallitus: Paavo Affman
- Lupa- ja valvontalautakunta: Lasse Oikarinen
 (vara Jatta Romppainen)
- Keskusvaalilautakunta varajäsen Lauri Makkonen

Ristijärvi

- Kunnanhallitus: Unto Hyyryläinen
- Tarkastuslautakunta: Anneli Ollila
- Rakentamislautakunta: Unto Hyyryläinen
- Palvelulautakunta: Unto Hyyryläinen
- Keskusvaalilautakunta: Unto Hyyryläinen

Kuhmo

- Tarkastuslautakunta: Jouko Miettinen

Menestystä luottamustehtävien hoidossa Perussuoma-
laisille kaikissa Suomen kunnissa ja kaupungeissa.

Toivo (Topi) Kyllönen
Kajaanin valtuustoryhmän pj

Puheenjohtaja vaihtui

Oulun Seudun Perussuomalaiset pitivät vuosikokouk-
sensa sunnuntaina 15.2 Kirkkotorin koulutuskeskuk-
sessa. Kokouksessa seutukunnallinen yhdistys valitsi 
itselleen uuden puheenjohtajiston ja hallituksen.

OSP:n entinen pj. Veli-Pekka Kortelainen ilmoitti 
jäävänsä pois puheenjohtajan paikalta henkilökohtai-
sista syistä johtuen. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
oululainen Seppo Veikanmaa. Ensimmäiseksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin yrittäjä ja kunnanvaltuutettu 
Tuomas Okkonen Limingasta. Toisena vpj:nä jatkaa 
kempeleläinen kunnanvaltuutettu Jussi Pellikka, ja kol-
mantena vpj:nä Kiiminkiläinen Timo Isola.

Yhdistyksen sihteerinä jatkaa kaupunginvaltuutet-
tu Olli Immonen Oulusta. Rahastonhoitajaksi valittiin 
oululainen kaupunginvaltuutettu Vaili-Kaarina Jämsä-
Uusitalo. Yhdistyksen toiminnanjohtajaksi valittiin ou-
lulainen varavaltuutettu Jari Pirinen.

Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valit-
tiin lisäksi  kunnanvaltuutettu Seppo Leskinen Haukipu-
taalta, Tapio Hiltunen  Oulunsalosta, Pentti Matila Iistä, 
sekä Mia Pelkonen, Veijo Väänänen  ja Jenna Simula 
Oulusta. Hallituksen varajäseniksi valittiin iiläinen Niilo 
Sipola, Yli-Iiläinen kunnanvaltuutettu Aatos Manninen, 
sekä oululaiset Jouni Hartikka, Mia Hautaniemi ja kau-
punginvaltuutettu Ville Vähämäki.

OULUN SEUDUN PERUSSUOMALAISET

Loviisan Perussuomalaisten 
vaalivoitto yllätti

Loviisan Perussuomalaiset saivat ensi yrittämällä kol-
me edustajaa (10.1% äänistä) 9 ehdokkaalla kaupungin 
27-jäseniseen valtuustoon. Ruotsinkielinen Östra Ny-
land-paikallislehti otsikoi ”sannfi nländarna chockade 
i Lovisa” (Perussuomalaiset shokeerasivat Loviisassa). 
Heti vaalien jälkeisenä aamuna oli vuorossa kuvaukset 
illan TV-nytt-lähetyksiin.

Ensi vuonna on Loviisassa uudet vaalit johtuen kun-
taliitoksesta Pernajan, Liljendalin ja Ruotsinpyhtään 
kanssa. Kuluva kausi on hyvä sisäänajovuosi uusille 
valtuutetuille, koska kukaan Loviisan Perussuomalais-
ten paikallisosaston jäsenistä ei ole aiemmin toiminut 
kunnallispolitiikassa pl. joitakin koulujen johtokunta-
edustuksia muiden mandaateilla.

Valtuustoon valittiin Antti Väkevä, Kimmo Nykä-
nen ja Vesa Peltoluhta, joista ääniharava Antti Väkevä 
istuu nyt hallituksessa. Varavaltuutetuiksi tulivat Paula 
Järvinen, Ari Selin ja Risto Jourio. Kaikkiin suuriin lau-
takuntiin saatiin myös Perussuomalainen edustaja, joka 
varmistettiin teknisellä vaaliliitolla vihreiden ja kokoo-
muksen kanssa (kaksi vaaleissa hävinnyttä valtapuolu-
etta SDP ja RKP liittoutuivat keskenään).

Vaikka järjestelytoimikunta viekin uutta Loviisaa 
eteenpäin ja kädet ovat uusilta valtuutetuilta siltä osin 
sidotut, niin suuria asioita jää kuitenkin jo sovittua bud-
jettia toteuttavalle vuoden valtuustolle päätettäväksi. 
Taantuman mukana tuleva arviolta noin 2.5 milj. euron 
verokertymävaje päällimmäisenä agendalla, ja mainitta-
koon suurimmista kysymyksistä mm. koulujen ja päivä-
kotien homeongelmat, monitoimiliikunta-uimahalli- ja 
ydinvoimalahanke. Ensi vuoden uuden Loviisan budje-
tista, jonka järjestelytoimikunta siis valmistelee, päättää 
heti vaalien jälkeen järjestäytyvä uusi kuntien yhteinen 
valtuusto jo marraskuussa!?

Vuosi tulee olemaan meille ”keltanokille” haastava, 
kun vielä uudet vaalit alkavat jo piakkoin puskea pääl-
le. Kaikki aktiivimme ovat kuitenkin uutuuden innolla 
menossa mukana, joten eiköhän se siitä…

Kimmo Nykänen
Loviisan Perussuomalaiset ry

LOVIISAN PERUSSUOMALAISETKOKOUKSIA

Raahen Seutukuntain
Perussuomalaiset ry.
Raahen Seutukuntain Perussuomalaisten kokous sun-
nuntaina 15.3.2009 klo 16.00 Heikinhovissa Siikajoel-
la, os. Kauppakatu. Listalla seutukunta-asiat, EU-vaalit, 
puoluekokous Seinäjoella 16.5.-17.5.2009.

Satakunnan
Perussuomalaiset
Satakunnan Perussuomalaisten piirin vuosikokous pi-
detään Huittisten kaupungin valtuustosalissa 3 krs. ke 
11.03.2009 klo 18.30. käsitellään sääntöjen määräämät 
vuosikokousasiat. kahvitarjoilu. Tervetuloa.

- EU-vaaliehdokas Kike Elomaa Hullunmiehen 
kauppakeskuksessa ke 11.03.09 klo 15.30 alkaen, Kike 
laulaa ja viihdyttää yleisöä puheiden lomassa.

Etelä-Pohjanmaan piiri
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin kevätkokous 
pidetään la 21.3.2009 klo 13.00 alkaen Seinäjoen kau-
pungintalon valtuustosalilla, os. Kirkkokatu 6, Seinäjoki. 
Puolueen edustajina puheenjohtaja Timo Soini, kansan-
edustaja Raimo Vistbacka, puoluesihteeri Ossi Sandvik, 
sekä EU-vaaliehdokas Vesa-Matti Saarakkala.

Keski-Pohjanmaan piiri
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin kevätko-
kous pidetään Toholammilla Herman Ojalan koululla 
sunnuntaina 22.3.2009 klo 11.00. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat ja EU-vaaliasiat.

Mukana puolueen puheenjohtaja Timo Soini, edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka sekä 
EU-vaaliehdokas Vesa-Matti Saarakkala. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

Vaasan Perussuomalaiset
Vaasan Perussuomalaisten järjestäytymiskokous 
29.3.2009 klo 13.30 ja kevätkokous klo 14.00 Vaski-
luodossa VPK:n koulutus/kokoustiloissa (moottorika-
tu), Sundomin sillan kupeessa. Kokouksissa käsitellään 
sääntömääräisten asioiden lisäksi mm. nuoriso- osaston 
perustamista.

Kaikki jäsenet sekä muut Perussuomalaisista kiin-
nostuneet Tervetuloa!

Vetelin Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Vetelin paikallisyhdistyksen sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään Vetelin sähkölaitok-
sen kahviossa su 15.3. klo 19.00. Tervetuloa!

Varsinais-Suomen piiri
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään perjantaina 17.4.2009 klo 
19.00. Kokouspaikkana kahvila-ravintola Liedon Här-
kätie (Liedon kunnantalo, Kirkkotie 13). Tervetuloa!
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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 
Kuopio
Puh. (09) 432 3131
pentti.oinonen@eduskunta.fi 

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

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

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

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

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

Lasse Lehtinen
Asematie 4 E 20
69100 Kannus
Puh. 0500-704 956

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

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

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

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

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

ETELÄ-SAVO
Pj Pekka Leskinen
Hiekkointie 95, 51440 Vuojalahti
Puh. 040-702 0865

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
Ruotsintie 21, 94700 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
Kirkkokatu 52 B 16, 70100 KUOPIO
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

HOLLOLAN PERUSSUOMALAISET

Hollolaan on perustettu Pe-
russuomalaiset rp:n alaosas-
to: Hollolan Perussuoma-
laiset ry. Hollolan osastoon 
valittiin seuraavat henkilöt:
- Puheenjohtaja:
  Jari Ronkainen
-  Varapuheenjohtaja:
 Jari Salminen 
- Sihteeri: Pauliina
 Maattola-Enqvist
- Rahastonhoitaja:
 Anne Louhelainen

Louhelainen, Ronkai-
nen ja Salminen ovat Pe-
russuomalaisten valtuu-

tettuja alkaneella kaudella 
Hollolan valtuustossa. Jari 
Ronkainen toimii myös val-
tuustoryhmän puheenjoh-
tajana. Jarmo Häkkinen on 
valtuuston varavaltuutettu.

Uusia jäseniä on jo tul-
lut ja lisää toivotaan. 

Valtuutetut tavoittaa 
esim. sähköpostitse: jari.
ronkainen@hollola.fi , Jari.
salminen@hollola.fi , anne.
louhelainen@hollola.fi  

Hollolassa käytiin tiu-
kat neuvottelut luottamus-
tehtävistä hyvässä hengessä. 

Hollolassa uusi yhdistys

Anne Louhelainen valittiin 
valtuuston II varapuheen-
johtajaksi ja Tarkastuslau-
takuntaan, Sivistyslauta-
kuntaan Jari Salminen ja 
Tekniseen lautakuntaan 
Jari Ronkainen. Rakennus-
valvontajaoston paikalle 
kaavailtiin Jarmo Häkkistä, 
mutta isot puolueet päät-
tivät, että PS:lle tulee nais-
paikka. Niinpä sinne valit-
tiin Anne Louhelainen. 

Jari Ronkainen
puheenjohtaja

Toholammin Perussuoma-
laiset ry piti kevätkokouk-
sensa Toholammin kunnan 
valtuustosalissa 20.2.2009 
alkaen kello 19.00. Luettiin 
hallituksen laatima toimin-
takertomus vuodelta 2008, 
jossa todettiin käydyt yh-
distyksen ja sen hallituksen 
kokoukset sekä käsiteltiin 
kunnallisvaalien tulos. Pe-
russuomalaiset saivat 13 % 
annetuista äänistä, jolla nou-
simme Toholammin toiseksi 
suurimmaksi puolueeksi.

Perussuomalaisten Kes-
ki-Pohjanmaan piirin koko-
uksiin Toholammin edus-
tajiksi tulivat valituiksi Ari 
Olkkola, Heikki Määttälä, 
Kosti Tervala, Alpo Sam-
malkangas ja Heli Hietapak-
ka sekä varalle Seppo Lappi, 
Ville Laaksonen, Aatto Aho-
la sekä Ville Alakotila.

Kokoukseen oli saapunut 
Kokkolan osaston puheen-
johtaja Alpo Ylitalo. Hän 
kertoi uuden maakuntajaon 
aiheuttamista suuntautumis-
ongelmista. Hän kiitti toimi-

joita ja totesi kannatusluku-
jen osoittavan Toholammil-
lakin, että perussuomalais-
ten esillä pitämät asiat ovat 
saaneet laajaa hyväksyntää 
myös kepulaisten keskuu-
dessa. - Keski-Pohjanmaan 
piirin terveiset toi piirisihtee-
ri Arto Pihlajamaa. Hänellä 
olikin iloisia uutisia, sillä pe-
russuomalaisten Keski-Poh-
janmaan piirin kevätkokous 
pidetään Toholammilla Her-
man Ojalan koululla sun-
nuntaina 22.3.2009 alkaen 
klo 11. Kokoukseen saapu-
vat puolueen puheenjohtaja 

Timo Soini ja eduskuntaryh-
män puheenjohtaja Raimo 
Vistbacka. 

Ennen kokouksen päät-
tämistä totesimme melkein 
yhteen ääneen, että hyvin 
menee, mutta menköön. 
Näihin iloisiin kuulumisiin 
ja toteamuksiin olikin hyvä 
päättää antoisa ja rakentava 
Toholammin perussuoma-
laisten kevätkokous.

Kokouksen puolesta:
Toholammin
Perussuomalaiset ry.
pj. Kosti Tervala

Toholammin toiseksi suurin puolue

TOHOLAMMIN PERUSSUOMALAISET RY
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Kuntavaalit olivat voitokkaat Uudellamaalla. Perus-
suomalaisten kannatus kasvoi peräti 7,5 %:iin, kun se 
valtakunnallisestikin oli erinomainen eli 5,4%. Kun-
nanvaltuutettujen määrä moninkertaistui, koska hy-
vän kampanjan takia valtaosassa Uudenmaan kuntia 
oli ehdokaslistat. Näistä jokaisesta kunnasta meni läpi 
vähintään yksi ehdokas eli kaikkiaan on Uudellamaalla 
49 valtuutettua ja kannatuksen kasvun johdosta satoja 
uusia perussuomalaisia eri luottamuselimissä.

Piiritoimikunta uudistui merkittävästi uusien yhdis-
tysten tullessa mukaan toimintaan. Piiritoimikunnan 
puheenjohtajana jatkaa Pietari Jääskeläinen (Vantaa). 
Varapuheenjohtajina ovat Jarkko Korpi (Espoo), Riikka 
Slunga-Poutsalo (Lohja), Jari Hursti (Sipoo) sekä piiri-
sihteerinä Minna Kankkonen ja taloudenhoitaja Petri 
Falzon Vantaalta.

Jäseniksi valittiin Taisto Orre/varajäsen Jari Kokko-
nen (Hyvinkää), Pasi Hallikainen/Martti Piirainen (Jär-
venpää), Kaj Mannerheimo/Jari Hirvonen (Kerava), Pek-
ka M. Sinisalo/Teijo Petäjäjärvi (Kirkkonummi), Walo 
Pakkanen (Lohja), Paula Järvinen/Markku Paltola (Lo-
viisa), Sari Martniku (Mäntsälä), Heikki Parviainen/Kau-
no Valtonen (Nummi-Pusula), Elina Viitala/Jussi Niinistö 
(Nurmijärvi), Jukka Turunen/Kai Parviainen (Pornainen), 
Veijo Eskelinen/Sauli Muhonen (Porvoo), Pentti Sittni-
kow (Sipoo), Jari Jaakkola/Heta Lähteenaro (Tuusula), 
Pasi Salonen/Ilkka Halla-Aho (Vihti), Inga-Helin Savo-
lainen, Veikko Granqvist/Timo Soini, Muumi Carlsson/
Lasse Oz (Espoo), Arja Niemelä/Pauli Artturi Luttinen, 
Juha Malmi/Terhi Raudanmaa, Marja Kyyrö (Vantaa).

Piiritoimikunta lähtee voitontahtoisesti uusiin koi-
toksiin tekemään tulosta Uudenmaan kunnissa sekä 
lähestyvissä EU- ja eduskuntavaaleissa!

Pietari Jääskeläinen, piirin puheenjohtaja

JÄRJESTÖTOIMINTA

UUDENMAAN PIIRI

Uudenmaan piiriin
uutta voimaa

Uudenmaan piirin toimikunta uudistui.
Kuva: Pauli Artturi Luttinen

Huhtikuussa 2008 Kirkkonummelle perustettu Kirk-
konummen PerusSuomalaiset ry (KirPeä) lähti mukaan 
syksyn kunnallisvaaleihin kymmenellä ehdokkaalla, sai 
vaaleissa yhteensä 1054 ääntä ja kolme kunnanvaltuu-
tettua: Pekka M. Sinisalon, Oskar Salakarin ja Kristina 
Holmulund-Purstin.

Vaalien jälkeen PerusSuomalaiset otettiin mukaan 
Luottamushenkilötoimikuntaan, joka sai tehtäväkseen 
tehdä ehdotuksen valtuustolle kunnanhallituksen, lauta-
kuntien ja muiden toimielinten kokoonpanosta. LH-toi-
mikuntaan valittiin PerusSuomalaisten edustajana Oskar 
Salakari ja varalle Viljo Savolainen. Ensimmäisessä LH-
toimikunnan kokouksessa sovittiin, että kunnanhallituk-
sen paikat jaetaan suhteellisella vaalitavalla, joka ei täysin 
toteutunut kokoomuslaisen puheenjohtajan käytettyä pu-
heenjohtajuuttaan epäoikeudenmukaisesti. Lautakunnat 
sekä muut toimielimet valittiin ns. pisteytysjärjestelmällä, 
joka malli on saatu Espoosta ja jota käytettiin menestyk-
sellä jo neljä vuotta takaperin Kirkkonummellakin.

PS:n neuvotteluja kävi menestyksellä Viljo Savolai-
nen ja olemme tyytyväisiä paikkajakoon. Meidän kaikki 
kolmetoista aktiivia saivat jonkun paikan ja kenellekään 
ei tullut liian paljon tehtäviä.

Kirkkonummen PerusSuomalaiset ry
Oskar Salakari, puh.johtaja
Viljo Savolainen, sihteeri

PerusSuomalaisten edustukset Kirkkonum-
mella vuosina 2009 – 2012

Kunnanhallitus

2 vuotta jäsen Pekka M. Sinisalo 09-10
2 vuotta varajäsen Pekka M. Sinisalo 11-12 ja
2 vuotta varajäsen Viljo Savolainen 11-12

Sivistyslautakunta

Varapuheenjohtaja Voitto Mäkipää
Varajäsen Oskar Salakari

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Jäsen Ville Salmela
Varajäsen Matti Tanskanen

Kehittämistyöryhmä

Jäsen Pekka M. Sinisalo
Varajäsen Viljo Savolainen

Tarkastuslautakunta

Varapuheenjohtaja Oskar Salakari
Varajäsen Matti Tanskanen

KIRKKONUMMI

Suuria muutoksia Kirkkonummen
kunnallispolitiikassa

Henkilöstöjaosto

Jäsen Simo Grönroos
Varajäsen Kati Kuutsa

Nuorisolautakunta

Jäsen Teijo Petäjäjärvi
Varajäsen Simo Grönroos

Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy

Puheenjohtaja Viljo Savolainen
Varajäsen Oskar Salakari

Eerikinkartanon johtokunta

Jäsen Pekka M. Sinisalo
Varajäsen Kristina Holmlund-Pursti

Ikäihmisten ja vammaispalvelujen jaosto

Varapuhenjohtaja Kati Kuutsa
Varajäsen Keijo Karvinen

Tiejaosto

Jäsen Ville Salmela
Varajäsen Jaana Manninen

Keskusvaalilautakunta

Varajäsen Simo Grönroos
Kirkkonummen palvelukeskussäätiön hallitus

Jäsen Oskar Salakari
Varajäsen Jaana Manninen

Käräjäoikeuden lautamiehet

Jäsen Viljo Savolainen

Kuva KirPeän perustamistilaisuudesta 18.04.2008
Kuvassa ylhäällä vasemmala Uudenmaanpiirin puh.joht. 
Pietari Jääskeläinen, Simo Grönroos, Viljo ”Ville” Savolai-
nen, Ville Salmela, alhaalla vasemmalla yhdistyksen puh.
joht. Oskar Salakari ja puolueen puheenjohtaja Timo Soini.

Helsingin Perussuomalaiset 
vahvassa kasvussa
Helsingin perussuomalaiset ry:n järjestäytymiskokous 
pidettiin 29.01. kokousravintola Henriikassa. Syysko-
kouksessahan puheenjohtajaksi valittiin Arto Välikan-
gas. Ensimmäisenä  varapuheenjohtajana jatkaa Erja 
Kouvo ja toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin uutena 
Sampo Terho. Muut uuden piirihallituksen jäsenet ovat: 
Timo Elo, Petri Haapanen, Martti Holmström, Markku 
Junnila, Mihail Kääriäinen, Mertsi Lanki, Toni Paussu, 
Niina Puustinen ja Markku Varsila. Piirisihteeriksi va-
littiin Jussi Ristilä.

Helsingin Perussuomalaisten toiminta on viime ai-
koina ollut vahvassa myötätuulessa, viikoittain tulee 
kyselyjä kuinka pääsisi mukaan PS-toimintaan. Piirin 
alaisia kaupunginosayhdistyksiä on perustettu jo kuusi, 
joten stadilaiset joukolla mukaan joko Etelä-Helsingin, 
Kallion Seudun, Koillis-Helsingin, Kontulan, Pitäjänmä-
en tai Vuosaaren Perussuomalaisten toimintaan.

Jussi Ristilä
Piirisihteeri

HELSINGIN PERUSSUOMALAISET

Hallituksen järjestäytyminen
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Haapanen. 
Hallitukseen valittiin entisistä jäsenistä Petri Haapasen 
lisäksi Martti Holmström, varapuheenjohtajaksi, Ar-
to Koskinen ja Arja Sulaoja sekä uusina Jani Hellstén, 
Tommi Tampio, 2. varapuheenjohtajaksi ja Eeva Fin-
ning. Varalle Pekka Tiusanen ja Mika Raatikainen. Ra-
hastonhoitajaksi valittiin Ritva Holmström ja sihteerik-
si Salme Mattila. Työvaliokuntaan valittiin normaalin 
käytännön mukaan Petri Haapanen, Martti Holmström 
ja Tommi Tapio ja Salme Mattila.

KONTULAN PERUSSUOMALAISET JÄSENILLE TIEDOKSI

Muistathan
maksaa
jäsenmaksusi!
Perussuomalaisten puoluehallituksen 5.5.2007 te-
kemällä päätöksellä jäsenrekisterin osalta tullaan 
suorittamaan erityistarkistus. Niiden henkilöiden 
kohdalta, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan, 
katsotaan jäsenyys rauenneeksi ja heidän katsotaan 
eronneen puolueesta.

Muistathan siis maksaa jäsenmaksusi viimeis-
tään ns. ”karhun” saatuasi, ettei suora vaikutus-
mahdollisuutesi Perussuomalaisessa puolueessa 
pääty ja Perussuomalainen -lehden tulo lakkaa.

Jäsenmaksuasioihin liittyvät tiedustelut: Tiina 
Sivonen, puh. 020 7430 803 tai 0400-917 352.

Auran Lions Club järjestää Auran markkinat 7.3.2009. kel-
lo 9-15. Myös Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirillä 
on osasto paikalla. Tilaisuuden aikana on mahdollisuus 
haastatella (PS) EU-vaaliehdokkaita Kike Elomaata ja Lau-
ri Heikkilää sekä puolueen puheenjohtajaa Timo Soinia. 
Timo on paikalla noin kaksi tuntia, tapahtuman alusta.

VARSINAIS-SUOMEN PIIRI
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VAPAA SANA

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: 
PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 
B 56, 00100 Helsinki tai sähköpostilla 
osoitteeseen: perussuomalainen.toimi-
tus@saunalahti.fi .

Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten 
mukana on oltava kirjoittajan yhteystie-
dot, vaikka juttu pyydettäisiinkin julkai-
semaan nimimerkillä. Ilman yhteystietoja 
tulleita kirjoituksia ei julkaista. 

Vapaan Sanan
ohjeet

Sitä luuli meikäläinenkin, 
että kun tehtaalle pääsen 
töihin, niin eläkkeelle sieltä 
aikanaan pääsen. Ja väärin 
luulin.

No onhan tässä siihen 
eläkeikään vielä aikaa, 
mutta siellä se jossain kau-
kana häämöttää. Tosin nyt 
tuntuu siltä, että se ei enää 
häämötä vaan on enää vain 
kalpea kajastus. Veikkaan-
pa nimittäin niin, että ei tä-
mä hallituksen nyt tekemä 
eläkeiän nosto jää tähän. 
Siinä vaiheessa kun allekir-
joittanut olisi pääsemässä 
eläkkeelle, se saattaa olla 
lähempänä 70 vuotta.

Hallitus haluaa ihmisten 
jatkavan työelämässä ny-
kyistä pidempään. Jos ihmi-
sellä on mukava ja mielen-
kiintoinen työ, niin mikäs 
siinä. Kaikilla ei ole asia 
niin onnellisesti. Ja todella 
monella ei ole työtä ollen-
kaan. Hallitukselta tuntuu 
täydellisesti unohtuvan ker-
toa meille alamaisille mis-
tä niitä mielenkiintoisia ja 

mukavia töitä löytyisi. Siis 
sellaisia töitä,  joissa jaksaa 
olla pitkään. Niin ja josta 
saatavalla palkalla tulee toi-
meen, myös eläkkeellä. Kas 
kun siihenkin se tuo palkka-
summa vaikuttaa.

Olisin myös kiinnostu-
nut kuulemaan niistä työ-
paikoista, joissa ylipäätään 
saa olla eläkkeelle asti. Ne-
kin kun tuntuvat olevan ny-
kyisin pelkkä muisto vain. 
Siihen malliin ihmisiä on 
potkittu pihalle viime vuo-
sina. Ja tahti vain jatkuu.

Myös työn luonne vai-
kuttaa eläkkeelle jäämisen 
intoon. On aivan eri asia 
tehdä raskasta fyysistä 
työtä kuin kevyttä työtä. 
Ja kolmivuorotyö rassaa 
elimistöä aivan eri tavalla 
kuin päivätyö.

Jotenkin tuntuu siltä, et-
tä ei eläke olekaan enää an-
saittu. Siitä ollaan tekemäs-
sä rangaistus. Syyllistetään 
ihminen, joka ryhtyy liian 
aikaisin ”lorvimaan”. Kun 
ihminen pitkän päivätyön 

tehtyään siirtyy ”nautti-
maan” eläkepäivistään, hän 
huomaakin olevansa yhtäk-
kiä pelkkä rasite ja kuluerä. 
Ikään kuin annetaan viesti, 
että ei eläkkeestä ole tar-
koitus nauttia. No, monen 
kohdallahan tämä pitääkin 
paikkansa.

Kustannustehokkain 
ja kilpailukykyisin ratkai-
su olisikin siirtyä suoraan 
työelämästä haudan lepoon 
eikä eläkkeelle. Ja ei se aja-
tus kauhean kaukana ole 
näiden hallituksen päätös-
ten jälkeen, että sitä kohti 
ollaan menossa.

Tämä hallituksen linja-
us on jälleen kerran loista-
va osoitus siitä kuinka käy-
täntö ja teoria eivät kohtaa. 
Ilmoitetaan, että työssä pi-
tää jaksaa nykyistä pidem-
pään, mutta missä ja millä 
keinoin jää kertomatta. Ei 
siinä paljoa Tyky-toiminta 
auta, jos ei kerta kaikkiaan 
jaksa. Ja vaikka jaksaisit, 
niin missä, jos työpaikka 
lopetetaan alta?

Uusia työpaikkoja syn-
tyy kuulemma joillekin 
aloille. Niillä aloilla on oi-
kein työvoimapula! Luulisi 
näille aloille olevan oikea 
ryntäys. Mutta eipä vain 
ole. Miksi ei? Sitä sopii 
miettiä.

Olenkin tullut siihen tu-
lokseen, että nyt ollaan aja-
massa läpi sellaisia malleja 
ja ajatuksia joiden läpimeno 
ei olisi vielä muutama vuosi 
sitten onnistunut. Työttö-
mienkin asemaan tullaan 
vielä puuttumaan ja uskoi-
sin, kovalla kädellä. En nyt 
puhu työhön pakottami-
sesta, mutta ei sekään aja-
tus kaukana ole. Ota mikä 
tahansa työ, mistä tahansa 
ja millä tahansa ehdoilla 
vastaan tai...

Elämme kovia aikoja.

Jari Lindström (ps.)
kaup.valtuutettu
Kymen piirin varapj.
Kouvola

Kohdusta hautaan Uusille Perussuomalaisille 

luottamushenkilöille
Seuratessa maamme valtuustoissa suoritettuja luotta-
mushenkilövalintoja, mieleeni nousee virsikirjastamme 
poistetun 440 virren sanat: "Jo vääryys vallan saapi, 

se huutaa taivaaseen, se turmaa ennustaapi, vie kansat 

kurjuuteen...”.

Henkilövalinnat on pääsääntöisesti tehty siten, että 
puolueemme edustajat on jätetty pois asiain valmistelua 
ja myös siirrettyä valtaa käyttävistä hallituksista ja lau-
takunnista. Tämä taas johtaa siihen, että valtuutettum-
me joutuvat ottamaan asiat esille valtuustoissa, sekä 
tuomaan muutosehdotukset valtuuston päätettäväksi. 
Näin tulee tapahtumaan, jolloin lehdistössä aletaan lyö-
mään häirikköleimaa päällemme kun käytämme lain 
suomia oikeuksiamme.

Tästä ei pidä lannistua, vaan tulee perehtyä tarkasti 
kunta-, hallinto-, ja vaalilakiin, valtuuston työjärjestyk-
seen, kunnassa voimassa oleviin hallinto- ym. sääntöi-
hin ja määräyksiin.

Lautakunnissa muutoksenhakutilanteessa epäselvässä 
tilanteessa on syytä olla muutoksenhakijan puolella, sillä 
hän jos kuka tarvitsee tukea. Mikäli olette jäävejä päät-
tämään jotakin asiaa, niin muistakaa myös jäävätä itsen-
ne. Kaikessa päätöksen teossa toimikaa omantuntonne 
mukaan, sillä hyvä omatunto on nukkumaan mennessä 
paras päänalunen, näin opetti edesmennyt äitini.

Lopuksi lainaan Haapavetisen Viina Matin runoa, 
jonka hän teki Nivalan konikapinan johdosta: ”Ku-

ta vaikeenpi vastus sun vastassa on, sitä varmemmin 

vankemmin iske. Älä hellitä päälles, jos lakkaa ei elon 

nurjien nuolien viske. Jos määrä on selkeenä eessäsi, jos 

kirkkaana tahtosi kalpa. Älä hellitä, iskusi tarmolla lyö, 

niin murtuvi mustinkin salpa!”

Pitkäjännitteisyyttä ja yhteistökykyä toivottaen,

Aimo Remes
Kärsämäen kunnanvaltuuston 1.varapj.

Sananvapaus ja yksityisyys 
ovat pois muodista näinä 
päivinä. Milloin pääministe-
ri kertoo ketä saa äänestää, 
milloin yritykset haluavat 
poliisia suuremmat oikeudet 
tarkkailla ihmisten sähköi-
sen viestinnän kulkua. Tar-
kemmin tässä on kyse ”Lex 
Nokiasta”, joka tulee ole-
maan pian Eduskunnan kä-
sittelyssä. Laki sai jo valmis-
teluvaiheessaan voimakasta 
kritiikkiä osakseen oikeus-
oppineilta, professoritason 
miehet ovat kutsuneet sitä 
perustuslain vastaiseksi.

Kritiikistä, kuten taval-
lista, on viis veisattu. Näin 
myös tietotekniikan asian-
tuntijoiden lausunnoista, jot-
ka yksiselitteisesti arvostele-
vat sekä uuden lain oikeutus-
ta että sen tehoa. Jotta laki 
auttaisi mitään, vuodon pi-
täisi lähteä henkilön omasta 
työsähköpostista salaamat-
tomana suoraan vastaanot-
tajalleen. Pääsisiköhän niin 
toistaitoinen vakooja töihin 
edes Vanhasen hallituksen 
viestintäministeriksi?

Vaikka lakia onkin 
markkinoitu siten, että 
työnantajalla olisi oikeus 
jossain määrin tietää mihin 
sen ylläpitämää sähköpos-
tia käytetään, tämä ei ole 
koko totuus. Kyse on taas 
yhdestä epämääräisestä ja 
liian tulkittavasta laista, 
jonka perusteella voisi mi-

kä vain yhteisö oikeuttaa 
urkkimisiaan. Tämä koskisi 
myös nettiliikennettä ylei-
semmin sekä verkon kautta 
välitettäviä äänipuheluja. 
Kaikki siksi, että yksityiset 
yritykset saisivat tahtonsa 
läpi - tehottomia keinoja 
salaisuuksien varjeluun.

Lehtitietojen mukaan 
Nokia on harjoittanut voi-
makasta lobbausta ja jopa 
painostusta lain läpi saami-
seksi. Tämä ei ole se vaikut-
tamisen malli johon olemme 
Suomessa tottuneet, eikä 
varmasti se suunta johon ha-
luamme mennä. Jos Nokia 
uhkaa lähteä Suomesta mai-
hin joissa sellaiselle ollaan 
suopeita, ehkä sille pitäisi 
antaa mahdollisuus? Perus-
tuslakimme ei ole kaupan.

Lähiaikoina seurataan 
mielenkiinnolla, kuka sää-
tää lait maassamme. Onko 
valta edelleen parlamentaa-
risesti valitulla eduskunnal-
lamme, vai tuleeko se alis-
tumaan painostusryhmien 
ja markkinavoimien kumi-
leimasimeksi? Tällaisenään 
hyväksyttynä laki olisi va-
kava loukkaus perusoikeuk-
siamme kohtaan. Soneran 
tapauksessa viestintäsalai-
suuden loukkaamisesta tuli 
vielä kova tuomio oikeudes-
sa, pian se onkin laillista?

Jani Mäkelä
Joutseno

Rapautuvat arvot
Ei ole pakko viedä vanhuksia ulos hoitopaikoistaan. 
Vangit ja nautaeläimet on pakko ulkoiluttaa säännöl-
lisesti. Ei ole pakko järjestää hoitopaikkaa terveyskes-
kuksen vuodeosastolla makaavalle dementiaa sairasta-
valle vanhukselle. Muistihäiriöisten ikä-ihmisten määrä 
moninkertaistuu tulevaisuudessa. Ei ole pakko miten-
kään varautua tähän ongelmaan. Nytkin liian monen 
muistihäiriöisen viimeinen asuinpaikka on terveyskes-
kuksen vuodeosasto, fyysinen kunto heillä voi olla vielä 
melko hyväkin. Ei ole pakko palkata tarpeeksi hoitajia 
ikä-ihmisten hoitopaikkoihin. Lait eivät turvaa vanhus-
ten oikeuksia. Vanhusasiamiestä ei myöskään ole. Ikä-
ihmiset ovat toisen luokan kansalaisia.

Näin Suomessa nykypäivänä. Miten Hämeenlin-
nassa? Täällä ei ole myöskään pakko taata vanhuksille 
hyvää elämänlaatua edistäviä oikeuksia. Pakko on kui-
tenkin korjata rapautunut betonimonttu isoilla rahoil-
la. "Se on nyt pakko tehdä", perusteli suuri osa asian 
puolestapuhujista.

Tämä päätös osoittaa hämeenlinnalaisten päättäji-
en selkärangattomuutta vastustaa "montun" korjaus-
ta. Rapautunut maauimala kuvastaa hyvin päätöksiä 
tekevien arvoja, ne kun ovat yhtä rapautuneet. Montun 
korjaukseen ja kesäisiin käyttökustannuksiin kuluville 
rahoille olisi löytynyt " arvokkaampaakin" käyttöä. 
Uimalan kesän aukioloon kuluvilla rahoilla voisi järjes-
tää Hämeenlinnan hoitopaikoissa olevien ikä-ihmisten 
ulkoilun. Mikään laki ei pakota pitämään uimalaa auki! 
"Pakko uimala on pitää auki, kun se on korjattukin", 
tulevat päättäjät toteamaan.

Marianne Koivisto
ikä-ihmisten lautakunnan jäsen (ps)
Hämeenlinna

Teleurkinta lailliseksi? Keskustapuolue
suurissa vaikeuksissa
Keskusta on menettämässä yhden paikan europarla-
mentissa perussuomalaisille, ennustavat Ylen laskelmat. 
Perussuomalaiset nousisivat uutena puolueena europar-
lamenttiin!

Vantaan keskustan kaupunginvaltuutettu siirtyy pe-
russuomalaisten valtuustoryhmään.

Ja kaiken huipuksi; Keskustan puheenjohtaja ei ase-
tu enää presidenttiehdokkaaksi!

Lienee Suomen Keskusta r.p:lle odotettavissa muita-
kin vaikeuksia vuonna 2009?

Jorma E. Taivainen
Vantaa
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 ■PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

Eduskuntaryhmä:             
Puh. (09) 4321*, Fax (09)-432 3274

Raimo Vistbacka (pj.)  
Puh. (09) 4321*, 050-511 3186
raimo.vistbacka@eduskunta.fi 
Avustaja: 
 Toni Kokko, (09) 432 4186
 toni.kokko@eduskunta.fi 

Timo Soini (vpj.) 
Puh. 050-511 3027, 09-4321
timo.soini@eduskunta.fi 
Avustajat:
 Jukka Jusula, 0400-606 220
 jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi 
 V-M Saarakkala, 050-919 6079 
 vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi 

Pentti Oinonen 
Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi 
Avustaja: 
 Antti Valpas, (09) 432 4131
 antti.valpas@eduskunta.fi 

Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi 
Avustaja:
 Kirsi Lassila, (09) 432 4165
 kirsi.lassila@eduskunta.fi 

Pertti Virtanen
Puh. (09) 432 3111, 050-512 2373
pertti.virtanen@eduskunta.fi 
Avustaja: 
 Kimmo Lehtonen, (09) 432 4111
 kimmo.lehtonen@eduskunta.fi 

Pääsihteeri: Jussi Niinistö
Puh. (09) 432 3276
perussuomalaiset@eduskunta.fi 

Eduskuntasihteeri: Toni Kokko
Puh. (09) 432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi 

Taloudenhoitaja: Tiina Sivonen
Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
Fax 0207 430 801
tiina.sivonen@eduskunta.fi 

Projektisihteeri: Marjo Pihlman
Puh. 0400 917 351
marjo.pihlman@eduskunta.fi 

Perussuomalaiset Naiset:
(pj.) Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta  
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi 
Puh. 040-775 1757

Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman
Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
Sihteeri: Iiris Peltomaa 

Perussuomalaiset Nuoret:
Pj:  Vesa-Matti Saarakkala
1. varapj: Maria Lohela
2. varapj: Tiina Elovaara
Sihteeri: Simo Grönroos 
sihteeri@ps-nuoret.net

Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800 
Fax: 0207 430 801
peruss@perussuomalaiset.fi 
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Nordea 218518-148703
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 ■ LYHYET

Digiajan mukana piti tulla mahdollisuus katsoa 
mitä haluaa. Mutta taas hiihtourheilu valtasi oh-
jelmapaikat. Miksei YLE perusta omaa urheiluka-
navaa, kun tuloskin kääntyi plussalle.
Ei hiihtofani

Oi, jos vielä tuntea saisin, ihminen oon tottakai, 
yks’ Jukka sai tänään kuulla, emme auttaa voi sua 
lain! Tempputyöni loppui tänään, ei se ihmeempää 
tarjonnutkaan, antoi henkireiän mulle, tarjos pai-
kan, josta nähdä saan, miten ihmistä kohdellaan! 
Kuin se pomppiva kumipallo, jatkan pomppimis-
tani vaan. Aina kun seinään heitetään, palaan ta-
kaisin, muistuttamaan.
Jukka

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan 
allekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut 

viestit numeroon 0207 920 362.
Viestin hinta operaattorin mukaan.

Tarjosimme lauantaina 
14.2. ystävänpäivän kun-
niaksi hernesoppaa ja kes-
kusteluja kaupunkilaisille. 
Tilaisuudessa kävi useita sa-
toja henkilöitä, mutta sop-
pamme riitti hyvin kaikille 
nälkäisille. Kun tarjoilut 
aloitettiin kello 10.30, oli 
paikalla jonoksi asti väkeä.

Kolme tuntia kestänyt 
tilaisuus onnistui paremmin 
kuin hyvin. Kuuma her-
nesoppa maistui ja samalla 
tuli palautetta niin Porvoon 
asioista kuin myös valtakun-
nanpolitiikasta. Ihmiset ovat 
kautta linjan hyvin huolis-
saan Porvoon taloudesta.

Palautetta tuli mm. 
Taidetehtaan toistaisek-
si salaisista sopimuksista, 
kiinteistön tulevasta kaup-
pahinnasta, Porvoon virka-
miesjohdon kohtuuttomista 
palkkaeduista, sihteeriso-
pimuksesta, ruotsinkieli-
sen koulutoimen tuoreista 
johtajanimityksistä, kylä-
koulujen lakkauttamisen 
pelosta ja Albert Edelfeltin 
mammuttikoulun tarpeet-
tomuudesta.

 Porvoon ympäristön 
tila ja ympäristörikokset 
huolestuttivat myös kau-
punkilaisia. Joku huomasi 
kysyä minulta, onko sop-

patykki se Porvoossa ka-
donnut hyväntekeväisyy-
teen lahjoitettu vempain. 
Ei ollut. Kysymyksessä oli 
Keski-Uudenmaan Rauhan-
turvaajien soppatykki ja 
tarjoilusta vastasivat reip-
paat sinibaretit.

Kyllä osasivatkin keit-
tää maukkaat sopat! Sain 
kentältä arvokasta palau-
tetta, jota tulen hyödyntä-
mään työssäni kaupungin-
valtuutettuna ja kansan-
edustajana.

Pirkko Ruohonen-Lerner
Porvoon ps-valtuusto-
ryhmän pj.

Hernesoppaa
ja keskusteluja


