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Puoluekokous 16.-17.5.
Perussuomalaisten VIII varsinainen 
puoluekokous pidetään Seinäjoella
viikonvaihteessa 16.-17.5.2009.
Kokouspaikkana toimii kuvassa
vasemmalla oleva Seinäjoki-sali,
osoitteessa Keskuskatu 34.

Kuva: Harri Lindell

Timo Soini: Itämeri on pelastettava
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini otti 
esille vappupuheessaan Espoon Kivenlahdessa EU:n 
mahdollisuudet ympäristönsuojelussa:

- Ympäristönsuojelussa EU:lla on tehtävä. Siinä pii-
lee myös EU:n suuri mahdollisuus. Saasteet eivät pysäh-
dy valtioiden rajoille. Itämeri on henkitoreissaan. Sen 
pelastaminen vaatii ylikansallista yhteistyötä. Itämeren 

maat Venäjää lukuun ottamatta ovat EU:n jäseniä.
Suomen on saatava EU:n avulla läpi tehokas Itä-
meren pelastusohjelma. Venäjän ja Saksan välinen 
merenalainen kaasuputki on valtavan potentiaa-
lisen ympäristökatastrofi n aiheuttaja. Hankkeen 
ympäristövaikutukset ja -riskit on kiihkottomasti 
selvitettävä. Raha ei saa ratkaista.

Kuva: Seinäjoen kaupunki
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EU:n tulevaisuus

Unionin muissa maissa 
marssit täyttivät kaupunki-
en kadut. Eri puolilla Eu-
rooppaa syvä talouslama 
on saanut monet huolestu-
neet ihmiset protestoimaan 
Unionin nykyistä talouspo-
litiikkaa kohtaan. Ääriliik-
keet nostavat päätään, ääri-
oikeisto ja äärivasemmisto 

ottavat yhteen. Ihmisten 
mielialat kuohuvat yli äy-
räidensä.

Ranskassa sadattuhan-
net tyytymättömät marssi-
vat Nikolac Sarkozyn yli-
mielistä talouspolitiikkaa 
vastaan. Suuret ammattilii-
tot yhdistävät voimiaan eri 
puolilla Eurooppaa. Tätä ei 

ole tapahtunut aiemmin toi-
sen maailman sodan jälkei-
senä aikana. Viranomaisten 
vesitykeille ja kyynelkaasul-
le on nyt käyttöä. Monelle 
ihmisille Euroopassa on nyt 
suuri halu liittyä ääriliikkei-
den toimintaan mukaan.

Viranomaiset 
pelkäävät

Työttömyys ja suuri ta-
loudellinen ahdinko aja-
vat ihmisiä tekemään yhä 
toivottomampia tekoja. 
Työttömien määrä kasvaa 
rajusti monessa maassa, 
esimerkiksi noin joka kol-

mas nuori on työttömänä 
Turkissa.

Viranomaiset pelkäävät 
talouslaman synnyttävän vä-
kivaltaisuuksia. Veriset yh-
teenotot ja tihutyöt kaduilla, 
liikkeiden näyteikkunoiden 
rikkominen, autojen polt-
taminen ja ryöstely kadulla 
saa yhä useammin erilaisia 
ilmentymismuotoja. Poliisit 
saavat pahoja vammoja pa-
lopulloista ja kivisateesta.

Valoa lamatunnelin 
päässä monella ihmisellä 
ei ole, väkivalta on ainoa 
keino protestoida maansa 
kurjia oloja. Onneksi me 
Suomessa olemme vielä 

välttyneet näiltä yhteiskun-
nan ääri-ilmiöiltä.

Historiallisen tärkeät 
vaalit tulossa

PerusSuomalaiset tarjoa-
vat poliittisen vaihtoehdon 
kurjaan talouspolitiikkaan 
kyllästyneille. EU-vaalit 
kääntävät nyt uuden lehden 
Suomen sisäpolitiikassa. 
Vaaliliittomme KD:n kans-
sa tulee saamaan valtaisan 
vaalivoiton. Kiersin noin 
kahden viikon ajan kenttää, 
ja sain kansalta palautetta. 
Kansa äänestää Perussuo-
malaisia ehdokkaita, jotka 
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Päällimmäisenä on vähävä-
kisen kansanosan aseman 
parantaminen, lähtökoh-
tien tasa-arvo sekä tavoit-
teena ihmisen ja luonnon 
ehdoilla toimiva markki-
natalous joka toimii kan-
sanvaltaisesti ohjattuna, 
kestävällä ja oikeudenmu-
kaisella tavalla. Tämä ajat-
telutapa ohjaa toimiani.

Olen saanut olla mu-
kana kokemassa Perussuo-
malaisen puolueen kaikki 
tähänastiset vaiheet, aina 
siitä alkaen, kun olin yh-
tenä keräämässä puolueen 
rekisteröintiin tarvittavia 
kannattajakortteja. Ajan 
mittaan toimet ja tehtävät 
eri puolue-elimissä ovat 
vaihdelleet. Monipuolisen 

kokemuksen järjestötyöstä 
koen hyvänä asiana. Olen 
ylpeä puolueesta jonka tun-
nen omaksi. Tahtotila on 
olemassa, samoin halu jat-
kaa puolueen hyväksi mää-
rätietoista ja pitkäjänteistä 
työtä. Löytyykö luottamus-
ta, jää nähtäväksi.

Puoluesihteerinä koke-
muksia on kertynyt. Hy-
viäkin. Tehtävä on vaativa, 
haastava ja ikävä. Palvelu-
alalla hankittu kokemus on 
auttanut tulemaan toimeen 
erilaisten ihmisten kans-
sa, mutta mahdottomak-
si on osoittautunut pitää 
kaikki kaikenaikaa tyyty-

väisinä. Vaikeinta puolue-
sihteerin tehtävissä onkin 
kasautuvista ristipaineista 
ja jatkuvasta arvostelusta 
selviytyminen. Tämä on ko-
konaisvaltaista työtä, josta 
ei pääse irti oikeastaan het-
keksikään.

PerusS porskuttaa 
vauhdilla eteenpäin

Järjestöpuolella, perusor-
ganisaation laajentaminen 
ja kohentaminen paikal-
listasolla on jo tuottanut 
hyvää tulosta, tosin savot-
ta sillä saralla on vasta jo-
takuinkin alussa. Kauden 

parasta antia on ollut kun-
nallisvaaleissa saamamme 
suurvoitto, onnistuneen 
strategian ja innostuneen 
kenttäväen ansiosta, sekä 
kannatuksen kasvussa ta-
pahtunut myönteinen kehi-
tys. Tästä voisi ehkä pää-
tellä niinkin, että asioita on 
tehty oikein. 

Olen joukkuepelaaja ja 
toivon, että me Perussuo-
malaiset voisimme pelata 
enemmän myös joukkuee-
na. En minä tähän työhön 
sinänsä väsynyt ole, mutta 
olen kyllä jonkin verran 
kyllästynyt siihen, että muu-
tamat potkivat palloa oman 

Suomen paras puolue

maalin suuntaan. Pärjäi-
simme vieläkin paremmin 
mikäli pelaisimme kaikin 
samaan suuntaan.

Tärkeät valinnat

Puoluekokouksessa tehtä-
vät henkilövalinnat ovat 
äärimmäisen tärkeitä, kos-
ka valittava puoluejohto 
johtaa puolueen eduskun-
tavaaleihin, jotka ovat 
puolueen tulevaisuuden 
kannalta ratkaisevimmat. 
Tarvitaan malttia ja koke-
musta. Toivotan puolue-
kokousväelle harkittua vii-
sautta valinnoissaan. 
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tuovat valon lamatunnelin 
päähän.

Suuret puolueet hauk-
kuvat puolueen jäseniäm-
me, tämä on varma kevään 
merkki. Suuri pelko on val-
lannut valtapuolueet. He 
tulevat menettämään monta 
paikkaa Perussuomalaisille.

Kesäkuun seitsemäntenä 
päivänä äänestetään parem-
man ja turvallisemman Suo-
men puolesta. EU-kriittiset 
ja lamaan kyllästyneet ää-
nestäjät ovat heränneet ja 
antavat nyt valtakirjan Pe-
russuomalaisille ehdokkail-
le, jotka voivat vaikuttaa jär-
jellä ja sydämellä unionissa.

Vappumarsseille ei vielä osallistunut 
kovin paljon ihmisiä. Tyytymättömyys 
hallituksen talouspolitiikkaa kohtaan 
kuitenkin kasvaa. Paine nousee laman 
paineastiassa.

Perussuomalainen puolue on oikeu-
denmukaisuuden, inhimillisyyden 
ja ihmisoikeuksien kirkaslinjaisin 
puolustaja Suomessa. 
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Jalat lämpöisinä ja päät kylminä
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Eduskunnassa sanottua

”Tämä lakiesitys koskee nimenomaan, niin 
kuin ed. Tiusanen sanoi, laittomia abortteja, 
mutta ei tämä itse asiassa sitä suurta moraa-
lista kysymystä miksikään muuta eli aborttia 
sinänsä. Haluan sen nyt tässä todeta, että sitä 
pidän elämän vastaisena ja elämän pyhyyttä 
loukkaavana. Tämä on poliittinen päätös; 
todellinen päätös näissä asioissa tehdään ih-
misten sydämessä eikä missään lakituvissa.”
Timo Soini 24.4.2009

”Viime vuosina on sekä eduskunnassa että 
medioissa käyty keskustelua palomiesten 
epäoikeudenmukaisen korkeasta eläkeiästä. 
Ilmeisesti myös hallituksen sisällä on asias-
ta erilaisia näkemyksiä. Ainakin näin voisi 
päätellä, kun vertaa ministeri Holmlundin 
ja asianomaisen vastuuministeri Kiviniemen 
vastauksia kansanedustaja Rajamäen alku-
vuodesta tekemiin, aihetta käsitteleviin kir-
jallisiin kysymyksiin.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 23.4.2009

”Vaalirahakuviot saavat mitä ihmeellisimpiä 
ilmenemismuotoja. Viime viikolla, vai oliko 
se toissa viikolla, Turun hallinto-oikeus ku-
mosi Salon seudun kuntien päätöksen siitä, 
että yhdistämisavustuksia, yhdistämiskulu-
ja, kolme puoluetta, kokoomus, keskusta ja 
SDP, jakoivat keskenään 70 000 euroa, eikä 
jaettu edes kaikille niille puolueille, jotka 
olivat olleet mukana esimerkiksi edellisissä 
kunnallisvaaleissa taikka tulivat mukaan vii-
me kunnallisvaaleihin.”
Raimo Vistbacka 23.4.2009

”Academoksen nimi viittaa tämmöiseen 
hiljaiseen alueeseen, jolla saa rauhallisesti 
tutkia, mikä liittyy akateemiseen vapauteen 
ja perinteeseen. Nietzschekin aikoinaan sa-
noi, etteihän se mitään todista, mistä on 
vapaa, vaan mihin on vapaa. Nytten kun 
me olemme olleet periaatteessa Akatemiassa 
valtiosta ja yhteiskunnasta vapaita, niin tu-
lee mieleen, että Nietzsche myös sanoi, että 
valtio – ja tässä tapauksessa hallitus – on se 
hirviö ja peto.”
Pertti Virtanen 21.4.2009

”Jo muinainen ex-pääministerimme Paavo 
Lipponen toitotti sen puolesta, että Suomi 
saataisiin mukaan EU:n ytimeen, isojen poi-
kien joukkoon, päättämään suurista linjois-
ta. Sielläkö me nyt olemme? Katinkontit, 
olemme niin äärilaidalla kuin olla voi. Mie-
lestäni Suomi on ja tulee olemaan ytimistä 
ulkona. Tästä pitää huolen isojen maiden 
blokkauspeli ja yllätys, yllätys, Suomen oma 
suhtautuminen. Nimittäin selonteossa suh-
taudutaan myönteisesti ajatukseen enemmis-
töpäätöksenteosta.”
Pentti Oinonen 16.4.2009

Nyt otetaan Perussuomalai-
sista verimitta. Kannatuk-
semme nousu EU-vaalien 
kynnyksellä on saanut van-
hat puolueet pois tasapai-
nosta ja raiteiltaan. Odottaa 
sopii melkein mitä tahansa.

Paksuinta palturia ovat 
puheet Perussuomalaisten 
maatalousvastaisuudesta. 
Kun arvostelen EU-maa-
taloutta, kärki on suurten 
maiden suosinnassa. Eng-
lannin kuningashuone on 
suurin EU-tukien saaja.

Nyt on kaikkien Perus-
suomalaisten niin ehdok-
kaiden kuin kannattajienkin 
syytä pitää jalat lämpöisenä 

ja pää kylmänä. Meitä yri-
tetään horjuttaa ja Suomen 
Kansaa harhauttaa.

Vanhat puolueet aloit-
tavat massiivisen suuren 
rahan kampanjan, jolla ma-
rinoidaan äänestäjää koko 
sivun ilmoituksilla. Valhet-
ta aseena ei kaihdeta. Perus-
suomalaisten kannattajien 
on rohkeasti puolustettava 
omaa näkemystään ja esi-
tettävä murtumattoman pe-
ruslinjamme vaihtoehto.

Oma kokemukseni vaa-
likampanjasta on hyvä. 
Olen ilolla pannut merkille, 
että Perussuomalaisten EU-
vaaliehdokkaat tekevät har-

tiavoimin työtä. Ehdokkaat 
tarvitsevat tukea ja antavat 
kentän ja äänestäjien tuelle 
suuren arvon.

Perussuomalaisista tu-
lee näissä vaaleissa myös 
kansainvälinen puolue. Sitä 
ei pidä pelätä. Kuka meitä 
paremmin voi EU:ssa edus-
taa kuin Perussuomalaiset 
päättäjät? Ei kukaan. Itse-
näisyyden asia ei vanhene 
koskaan.

Puoluekokous

Perussuomalaisten puo-
luekokous on yksi tämän 
kesän merkittävimmistä 

poliittisista kokouksista 
Suomessa. Mielenkiinto 
puoluettamme kohtaan 
on suurta. Ennakkotieto-
jen perusteella Seinäjoen 
puoluekokouksestamme 
on tulossa historiamme 
suurin.

Puolueen johtopaikat 
ovat jaossa. Jokaiseen va-
lintaan pitää suhtautua 
vakavasti. Jokainen Perus-
suomalainen on aatteem-
me käyntikortti. Erityistä 
yhteistyökykyä, taitoa ja 
tahtoa vaaditaan puolueen 
johdolta. Luotan puolueko-
kousväen harkintaan. Ter-
vetuloa Seinäjoelle.

Kasvaako äänestyprosentti edellisiin EU-vaaleihin verrattuna?

Kyllä

Ei

56 %    (485 ääntä)

44 %    (381 ääntä)

Mitä mieltä? Kysyimme internetsivuillamme:
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PerusSuomalainen 7/2009 ilmestyy

 29.5.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

keskiviikkona 20.5.2009.

TE-toimistoihin halutaan 
lisää henkilökuntaa
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi 24. huhti-
kuuta valtiovarainvaliokunnalle lausunnon valtio-
neuvoston selonteosta valtiontalouden kehyksistä 
vuosille 2010-2013, jossa se toteaa TE-toimistoihin 
kohdistuvan taantuman vuoksi kasvavia vaatimuk-
sia. Niinpä muuttuneessa taloudellisessa tilanteessa 
työttömien määrän nopean kasvun takia tulisikin 
valiokunnan mielestä TE-toimistojen henkilöstö-
resursseja väliaikaisesti lisätä.

Työttömyyden lisääntyessä on asiakasmäärän 
voimakkaan kasvun vuoksi TE-toimistojen henki-
löstöresursseja väliaikaisesti lisätty 120 henkilö-
työvuoden verran. Lisäykset ovat helpottaneet TE-
toimistojen työvoimapulaa, mutta eivät ratkaisseet 
sitä ainakaan toistaiseksi.

EU:n televiestintäpaketti 

puhutti suurta valiokuntaa
Eduskunnan suuri valiokunta antoi vilkkaan kes-
kustelun jälkeen äänestyksessä tukensa hallituksen 
kannalle EU:n valmisteilla olevan televiestintäla-
kipaketin viime hetken neuvotteluissa. Paketti on 
ollut vireillä vuodesta 2007. Suomen kannalta on-
gelmia ei ole ollut varsinaisessa sisällössä, mutta 
EU:n yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvosto ja 
Euroopan parlamentti eivät ole päässeet yhteisym-
märrykseen sähköisiä tietoverkkoja käyttävien pe-
rusoikeuksien rajoittamista koskevasta maininnas-
ta. Tavoitteena on saada lakipaketti hyväksytyksi 
toisessa käsittelyssä ennen Euroopan parlamentin 
vaaleja, joten viime hetken neuvotteluja toimielin-
ten kesken käydään.

EP äänesti esitysten
tekijänoikeuksista

Euroopan parlamentin äänestyksessä esitysten tal-
lenteiden suoja-ajasta parlamentti kannatti ajan 
pidentämistä viidestäkymmenestä seitsemäänkym-
meneen vuoteen. Mietintö hyväksyttiin äänin 377 
puolesta, 178 vastaan ja 37 tyhjää.
Jotta esittäjät saisivat täyden hyödyn suoja-ajan 
pidentämisestä, parlamentti lisäsi tekstiin rojalteja 
koskevan tarkistuksen, jonka mukaan esittäjien on 
saatava kaikki heille kuuluvat rojaltit suoja-ajan 
pidennyksen aikana. Parlamentti tukee myös eh-
dotusta erillisrahaston perustamisesta taustamuu-
sikoita varten ja nosti esille mahdollisuuden piden-
tää myös audiovisuaalialojen tekijänoikeuksien 
suoja-aikoja.

Kaikki ehdokkaat esitteli-
vät vuorollaan itsensä sekä 
oman vaalitavoitteensa ylei-
sölle ja tiedotusvälineille. 
Ehdokkaiden puheenvuoro-
jen kestot oli rajattu viiteen 
minuuttiin. Tämä sen vuoksi 
että kokouksen kokonaisai-
ka ei venyisi liian pitkäksi.

Tiedotusvälineet olivat 
runsaslukuisina läsnä, tv-
kamerat kävivät ja toimitta-
jat tekivät muistiinpanojaan.

Tilaisuus alkoi Vesa-
Matti Saarakkalan esitelles-
sä puolueen EU-vaaliohjel-
man. Hän oli tehnyt ohjel-
maa ansiokkaasti yhdessä 
puoluehallituksen avustuk-
sella. Timo Soini otti ylei-
sön haltuunsa puhuessaan 
tunnetusti värikkäillä kieli-
kuvilla EU-vaaleista ja puo-
lueen tavoitteista.

Puolueen EU-vaalien 
nettisivut saivat myös aloi-
tusinfonsa. ”Perussuomalai-
nen palovaroitin Brysseliin” 
on tulevan kampanjan tee-
moja. Äänestäjille jaetaan 
ehdokkaiden toimesta 10 
000 kappaletta palovaroit-

timen pattereita. Jokainen 
ehdokas saa jaettavakseen 
tuhat patteria. Ehdokkaat 
tarjoavat virtaa äänestäjille.

Kokous jatkui sääntö-
määräisellä puoluevaltuus-
ton kokouksella. Kokous 
oli sävyisä ja lähes kaikki 
puoluevaltuustoon kuu-
luvat olivat saapuneet ko-
koukseen historiallisena 
hetkenä. Yhdessä arveltiin, 
uskottiin ja toivottiin Pe-
russuomalaisten saavan 
tulevissa vaaleissa oikean 
rökälevoiton. Nämä vaalit 
tulevat mullistamaan Suo-
men sisäpoliittista karttaa 
kertaheitolla.

Tilaisuuden jälkeen puo-
lueen puheenjohtaja Timo 
Soinia odotti auditorion 
lämpiössä tiedotusvälinei-
den kysymysten tulva. Nyt 
kaikki odottavat selvästi 
varpaisillaan tulevaa histo-
riallista vaalivoittoa Perus-
suomalaisille.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Vaalityön avajaisissa us

Eduskunnan uusi puhelinjärjestelmä otettiin käyttöön 
maanantai-iltana 4.5.2009. Puhelinjärjestelmän uusimi-
sen syynä oli vanhentunut tekniikka. Edellinen järjestel-
mä otettiin käyttöön vuonna 1990.

Muutoksen yhteydessä puhelinten määrä vähe-
ni merkittävästi, kun pääasiallisiksi työpuhelimiksi 

tulivat matkapuhelimet ja pääsääntöisesti lankapu-
helimista luovuttiin.

Lankapuhelimia säilyy käytössä joillain kan-
sanedustajilla, eräillä työpareilla, palvelupisteissä, 
ryhmäkanslioissa ja rakennusten yleisissä tiloissa.

Eduskunnan puhelinjärjestelmä uusittu

Kike Elomaa on kiertänyt Suomea työkseen jo 24 vuotta. 
Ravintoasiat ovat Kiken ykkösteemoja näissä Eu-vaaleissa.
- Suomen kansa on nyt meidän Perussuomalaisten puo-
lella, Elomaa totesi.

Erkki Havansi hakee uutta työpaikkaa meppinä,
aamukampa nykyisessä työssä alkaa vähentyä ja eläkeikä 
lähestyy. Havansis tulee politiikan ulkopuolelta ja tarjoaa 
toisenlaista vaihtoehtoa äänestäjille.

Huhtikuun 18. päivänä kokoontuivat 
Perussuomalaiset puoluevaltuuston 
jäsenet ja EU-ehdokkaat eduskunnan 
auditorioon virallisen vaalityön 
avajaisiin. Paikalle olivat saapuneet 
kaikki kymmenen ehdokasta.

Lauri Heikkilä on maataloustaustainen tohtori, joka kritisoi 
Eu:n talouspolitiikkaa vahvasti.Lissabonin sopimus on nyt 
kovin haaste EU:ssa, ja komissaarit voisivat halutessaan 
käyttää omaa valtaansa.

Pirkko Mattila on puolueen pohjoisin ehdokas. Jos Timo 
on maisterisjätkä niin Pirkko on maisterislikka.
Aluepolitiikka ja pohjoisen Suomen asema EU:ssa
huolestuttavat Mattilaa.
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Ajokausi alkaa, ja sen kunniaksi Espoon PerusS järjes-
tää kaikille Perussuomalaisille motoristeille tarkoitetun 
Seinäjoki-rallin 15.5.-17.5.

Lähtö tapahtuu 15.5. klo 13.00 Keimolan Nesteeltä, 
mukaan saa liittyä pitkin matkaa, miten kullekin par-
haiten sopii. Tarkoitus on saada Iso Letka aikaiseksi, 
onhan meitä paljon. Tarkemmat aikataulu- ja reittitie-

Seinäjoki-ralli perussuomalaisille motoristeille

Taas maksetaan
Keskustalaisen kansanedustaja Mika Lintilän 
johtama YLEn rahoitusta pohtinut työryhmä on 
esittänyt, että vuonna 2011 otettaisiin käyttöön 
nykyisen televisiolupamaksun korvaava julkisen 
palvelun mediamaksu. Maksu olisi suuruudeltaan 
175 euroa ja sen joutuisivat maksamaan kaikki, oli 
sitten kuuro, sokea tai mökin mummo, jolle ei ole 
koskaan tullut edes sähköä. Maksu olisi myös sa-
mansuuruinen kaikille, niin köyhälle opiskelijalle 
kuin optiomiljonäärillekin.

Maksu ei enää perustuisi television omistami-
seen, vaan maksuvelvollisia olisivat kaikki asunto-
kunnat. Asuntokunnalla tarkoitetaan vakituisesti 
samassa osoitteessa asuvia henkilöitä. Maksuvastuu 
kuuluisi asuntokunnan täysi-ikäisille henkilöille.

Tuhannet vastustavat

Maksuvelvollisuuden piiriin kuuluisivat myös yri-
tykset ja yhteisöt, joilla on liikevaihtoa yli 400 000 
euroa vuodessa. Niille maksu olisi kolme kertaa 
suurempi kuin asuntokunnille. Valtio, kunnat ja 
seurakunnat välttyvät maksulta, jos ne eivät har-
joita liiketoimintaa.

TV-maksu on nykyään 224 euroa vuodessa, jo-
ten mediamaksuun siirtyminen toisi hieman alen-
nusta niille, jotka nykyään maksavat TV-maksua. 
Maksun suuruus on päätetty siten, että Yleisradio 
saa mediamaksusta rahaa vuodessa noin 415 mil-
joonaa euroa, summa jonka Yleisradio kerää nyky-
ään TV-lupamaksujen avulla. Hinnanmuutoksista 
on tarkoitus päättää noin neljän vuoden välein.

Tuhannet ovat vastustaneet mediamaksua ve-
doten sen epäoikeudenmukaisuuteen ja epätasa-
arvoisuuteen. Mediamaksua on vaadittu joko ko-
konaan poistettavaksi tai muutettavaksi progressii-
viseksi tulotason mukaan.

(Teksti: Mika Männistö)

Virtanen vaatii
Thorsin eroa
Perussuomalaisten kansanedustaja Pertti Virtanen 
vaatii ministeri Astrid Thorsin eroa. Hän on sui-
vaantunut maahanmuuttopolitiikasta vastaavan 
ministerin turvapaikkalinjaan.

- Suomi on poikennut muusta Euroopasta 
väljentämällä lakejaan. Tästä tyhmyydestä ovat 
vastuussa ennen kaikkea vihreä oikeusministeri 
Tuija Brax ja RKP:n Thors… Itse olen jo aiemmin 
vaatinut Thorsin eroa – nyt on aika lähteä, sanoo 
Virtanen.

Tutustu vaalisivuihin:
www.peruseuro.fi 
Tiedot Perussuomalaisten EU-ehdokkaista, -ohjel-
masta ja -tapahtumista löydät kampanjasivuilta 
www.peruseuro.fi .

dot löytyvät Espoon PerusS-sivulta, lisää infoa myös 
sähköpostilla: korpi.jarkko@gmail.com.

Toivottavasti saamme kokoon suuren joukon Seinä-
joelle, siellä on mahdollista päästä asian tiimoilta myös 
tiedotusvälineisiin ja näin kerätä hyvää huomiota niin mo-
toristeille kuin Perussuomalaisillekin. Tervetuloa mukaan, 
toivoo Jarkko Korpi, Espoon PerusS pj., PerusS-motoristi.

skottiin rökälevoittoon

Vesa-Matti Saarakkala on ollut politiikassa mukana koko 
aikuisikänsä. Hänen nähdäkseen vapaan liikkuvuuden van-
giksi on jäänyt moni EU:n alueen ihminen, nyt on pakko 
liikkua ympäri ämpäri kun vapaus on kerran annettu.

- Suomi ei lopu kehä kolmoseen. Elämää pitää olla muu-
allakin Suomessa. Edustan tavallista kansalaista näissä 
Eu-vaaleissa, totesi Jaana Sankilampi.

Sampo Terho Uskoo Euroopan Unioniin, mutta se ei vielä 
toimi kunnolla. EU tarvitsee oman arvopohjansa, joka on 
vasta muotoutumassa. Ilman yhteistä arvopohjaa meillä 
ei ole tarvittavaa yhteistyötä.

Pertti Virtanen ei lähde EU:hun lakki kädessä vaan aloittaa 
kunnon keskustelut Unionista. Hän aikoo tuulettaa niin, 
että koko Arkadianmäki tulee heräämään ja pelastaa 
Suomen väen.

Freddy Van Wonterghem haluaa Brysseliin kriittisenä
Eu-ehdokkaana. Neuvostoliiton aikaan Suomi oli
rähmällään, mutta nyt emme saa olla Rähmällään
unionin suuntaan.

Timo Soini ennusti  suurta vaalivoittoa. Näissä vaaleissa 
puhutaan tosiasioita, eli käsitellään EU:sta asioita, joista 
ollaan vaiettu ennen tyystin.
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Porilainen tuore kaupunginvaltuutettu Ari Jalonen yhdessä vaimonsa kanssa uskoo vankasti neljään paikkaan vaaliliitol-
le. Perheen lapset Leena, Laura ja Lotta olivat lähteneet mukaan vaalitilaisuuteen Poriin Eetunaukiolle.
  - Tehdään täysillä Porissa vaalityötä. Ollaan näkyvillä yhdessä ehdokkaiden kanssa, autetaan niissä rajoissa kuin vain 
voidaan, Jalonen lupaa.

Pohjois-Savon piirisihteeri Ari Kaunisaho arvioi Perus-
suomalaisten ja Kristillisten saavan vaaliliitossa kolme 
edustajaa parlamenttiin. Äänestysvilkkaudeksi hän veikkaa 
vähän alle 50 prosenttia. Kaunisaho osallistuu vaalityöhön 
järjestämällä vaalitilaisuuksia puolueen ehdokkaille ja kan-
nustamalla ihmisiä äänestämään näissä Suomen kannalta 
tärkeissä vaaleissa.
  Ari on ollut mukana Perussuomalaisten toiminnas-
sa viime eduskuntavaaleista lähtien. Arin vaari oli ollut 
perustamassa SMP:tä, joten kiinnostus politiikkaan tulee 
verenperintönä.

Iisalmen osaston puheenjohtajan Eero Väisäsen vei rulla-
tuoliin noin neljä vuotta sitten sairaalabakteeri. Miehellä 
on silti sisua riittänyt, Iisalmen kunnanvaltuustoon hän 
pääsi komealla 214 äänen saaliilla. Perussuomalaiseksi 
mies tuli viime syksystä vähän ennen vaaleja. Väisänen 
pitää EU-vaaleja haastavina, mutta silti ihan asiallinen 
homma, hän toteaa.
  - EU:sta tulee aivan liian paljon ohjeita meille tänne 
Suomeen, mutta kaupantekoon se on antanut potkua 
lisää, varsinkin sellaisille yrityksille, jotka ostavat rajojen 
ulkopuolelta paljon.

Nyt nostetaan äänestysin
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Mauri Knuutinen Kiuruvedeltä sai paikkakunnallaan kymmeneksi eniten ääniä (86 ääntä) 
ja meni komeasti valtuustoon. Samalla tuli valtuuston kolmannen varapuheenjohtajan 
paikka.
  - Hyvä tulos, kun paikkakunnalla nollasta aloitettiin. 
EU:sta Knuutisen on vaikea keksiä mitään hyvää. Vapaa liikkuvuus on hyvä asia, mutta 
sen vuoksi myös rikolliset pystyvät liikkumaan nopeasti, Knuutinen mietti.
  - Tulevissa vaaleissa vaaliliitolle tulee kolme paikkaa. Kepu, Kokoomus ja Vasemmistoliit-
to menettävät paikkoja, Knuutinen arvelee.

Yrittäjä Kauko Mylläri Lapinlahdelta arvioi vaaliliitosta 
menevän lävitse kolme. Sairaanhoitaja Ritva Marin on 
varovaisempi, ja arvioi vain kaksi uutta meppiä vaaliliiton 
tulokseksi. Kauko on Lapinlahden osaston puheenjohtaja, 
Ritva on sihteerinä samassa osastossa.
  Kaukon mielestä euro on helpottanut ihmisten asiointia 
eri maissa. Kielteisenä asioina molemmat listaavat Suo-
men päätösvallan heikkenemisen sekä maatalousasioiden 
rajun huonontumisen maassamme. Molemmat lupaavat 
äänestää EU-vaaleissa, vaikka kriittisiä ovatkin unionin 
suhteen.

Petri Kokko Outokummusta on ensimmäistä kauttaan kunnanvaltuustossa. Kuten ku-
vasta voisi päätellä, hän harrastaa valokuvausta. Kokon mukaan korkotason alhaisuus on 
hyvä asia unionissa, mutta pienen maan kannalta pohjoinen sijainti on huonoa. Suomi 
on lähinnä riippakivi unionissa.
  - Kolme meppiä vaaliliitolle tulee, Petri Kokko arvioi.
  Veli Matti Kuikalla alkoi kolmas valtuustokausi Outokummun kaupungissa. Hänkin pitää 
vapaata liikkuvuutta hyvänä asiana EU:ssa. Huonoksi asiaksi mies listaa maamme päätös-
vallan siirtymisen pois Suomesta.
  Molemmat miehet tekevät vaalityötä jaloillaan ja keskustelemalla ihmisten kanssa unio-
niin liittyvistä asioista. Molemmat lupaavat äänestää varmasti tulevissa vaaleissa.

Seppo Toriseva Raumalta on teknisessä lautakunnassa ja on 
ollut puolueen toiminnassa jo pitkään mukana. Raumalla 
Perussuomalaiset onnistuivat saamaan kolme edustajaa 
kaupunginvaltuustoon. Melkoinen voitto, sillä aiemmin 
puolueella ei ollut yhtään edustajaa valtuustossa.
  EU:n hyväksi puoleksi kahvilayrittäjä Seppo Toriseva 
mainitsee korkotason pysyneen kiitettävän alhaalla. Ikäviä 
asioita on tulossa EU:n suunnalta enemmän. Muun muassa 
työaikadirektiivi, joka estää yrittäjää itseään tekemästä 
pitkiä päiviä. Heitä sitoo työaikadirektiivi siinä kuin työnte-
kijöitäkin. Sama direktiivi estää esimerkiksi autoilijaa ajon 
jälkeen huoltamasta ajokkiaan seuraavan päivän koitoksia 
varten. 
  - Uskon että kolme menee vaaliliitosta lävitse, ja Raumal-
la tehdään kovasti töitä ehdokkaiden kanssa. Järjestetään 
erilaisia tilaisuuksia nyt kun Rauman osasto on aktivoitu 
iskukuntoon, Toriseva kertoo.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

ntoa
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EU-ehdokkaat innolla vaalityössä

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Vesa-Matti 
Saarakkala on vaalityönsä puitteissa ehtinyt 
osallistua useisiin vaalipaneeleihin viikoittain 
eri puolilla Suomea. Paneelikeskusteluissa hän 
on pyrkinyt tuomaan esiin puolueen äänen var-
teenotettavana vaihtoehtona ja myös kritisoinut 
voimakkaasti sitä, että vastustajat ovat keskitty-
neet lähinnä perussuomalaisten mollaamiseen.

Populismilla selvä tilaus
- Sillä tavalla ei äänestysaktiivisuutta lisätä tähän 

saakka demokratian häpeäpilkkua edustaneissa eu-
rovaaleissa, jossa äänestysaktiivisuus on ollut reilusti 
alle 50. Vaikka vastustajat moittivat meitä populis-
mista, populismilla on selvä tilaus päätellen ihmisten 
mielenkiinnosta perussuomalaisia kohtaan.

Paneelikeskustelujen lisäksi Saarakkala on 
kirjoitellut lehtiin ja päivittänyt blogiaan. Jonkin 

verran hän on myös kerännyt yrityksiltä rahaa 
vaalibudjettiin, koska tarkoitus on loppupäässä 
panostaa mainontaankin ja olla liikkeellä vaali-
autolla. Perussuomalaisten ehdokkaiden on tar-
koitus puolueen vaaliteemaan sopivasti jakaa ih-
misille palovaroitinparistoja. Saarakkala odottaa 
mielenkiinnolla, mitä ihmiset ovat mieltä saades-
saan jotain muuta kuin ainaista vaalikaramellia.

Oikeustieteen professori Erkki Havansin vaali-
työ on lähtenyt käyntiin ensikertalaisen näkö-
kulmasta ihan mukavasti, vaikka vanhan tukior-
ganisaation puuttuminen tuntuu. Aikaisemmin 
vaaleissa ehdoilla olleilla on kuitenkin yleensä 
vahvat tukiryhmät jo valmiina.

- Suurella mielenkiinnolla olen kuitenkin 
osallistunut paneeleihin ja seisonut turuilla ja 

Kiinnostus eurovaaleja kohtaan lisääntymässä
toreilla. Ihmiset ovat olleet yllättävän kiinnos-
tuneita tulevista EU-vaaleista, ja uskon ihmisten 
äänestysaktiivisuuden nousevan korkeammalle 
kuin on monilla tahoilla surkuteltu. Varmaan 
lähemmäs viittäkymmentä prosenttia päästään, 
kun aiemmin on jääty neljäänkymmeneen.

Havansi on tehnyt vaalityötä erityisesti kirjoit-
telemalla paljon. Hän on pitänyt kahta blogia, jot-

ka ovat profi ileiltaan olleet hiukan erilaisia. Myös 
vaalipaneeleita on kertynyt ja kertyy, muun mu-
assa yksi radiotentti ja yksi ruotsinkielinen TV:n 
vaaliohjelma toukokuussa. Kevään tullen toreilla 
on vilkkaasti väkeä, joten niilläkin on oltava esillä 
jututtamassa ihmisiä ja jakamassa esitteitä.

- Lehti-ilmoittelu on tässä vaiheessa vähäistä. 
Se on kallista eikä vaalibudjettini ole kovin suuri.

Apulaistarkastaja Jaana Sankilampi on tyytyväi-
nen siihen, että vaalityö on käynnistynyt suun-
nitelmien mukaisesti. Varsinainen vaalityö alkoi 
vappuna Kajaanissa, kuten tarkoitus olikin, 
vaikka hän olikin jo edellisenä viikonloppuna 
Rovaniemellä tervehtimässä ihmisiä.

- Paikalliset lehdet eivät ole paljon notee-
ranneet. Sen verran ovat kirjoittaneet, että olen 

ehdolla, mutta varsinaisia yhteydenottoja toi-
mittajilta ei ole tullut. Tiedä sitten johtuuko se 
puolueesta vai henkilöstä vai mistä? Sen sijaan 
ihmiset, joita olen tavannut ja joiden kanssa ju-
tellut, ovat olleet myönteisiä ja tyytyväisiä sii-
hen, että EU-vaaliehdokkaana on kainuulainen 
ja kajaanilainen naisehdokas.

Jaana Sankilampi tulee kiertämään jonkin 

verran Etelä-Suomessakin, mutta pääasiassa 
Pohjois- ja Itä-Suomessa. Hän on myös tilannut 
10 000 kappaletta esitteitä, joita tullaan jaka-
maan ihmisille.

- Myös radiohaastatteluissa tulen esiinty-
mään Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Ehdokkaita jututti Mika Männistö

Ihmiset tyytyväisiä kainuulaiseen naisehdokkaaseen

Tohtori Lauri Heikkilällä pitänyt kiirettä kiertä-
essä ympäri Suomea vaalitilaisuudesta toiseen. 
Vastaanotto on ollut positiivinen ja lämmin, ih-
miset ovat toivottaneet perussuomalaiset ehdok-
kaat tervetulleiksi.

- Vaalityöni on pitänyt sisällään puheti-
laisuuksia, paneeleja, myös internetiä pitäisi 
käyttää mutta se on vasta tulossa. Todella pal-

jon olen ollut liikkeellä myös toreilla ympäri 
maan.

On vaikea mennä sanomaan, miten korkeak-
si äänestysprosentti näissä EU-vaaleissa tulee 
kasvamaan, mutta ihmisten mielenkiinto perus-
suomalaisia kohtaan on ainakin korkealla. Jos 
vain kaikki perussuomalaisia kannattavat ihmi-
set käyvät äänestämässä, niin ainakin meidän 

puolueellamme vaalit sujuvat hyvin.
- Suosion taustalla on osittain hyvä ohjelma 

ja osittain se, että kokoomus ja keskusta ovat 
hallituksessa tehneet paljon päätöksiä, jotka kes-
kivertokansalaisen asemaa ovat vain huononta-
neet. EU:sta on tullut toinen toistaan seuraavia 
”torjuntavoittoja”, ja aina ovat kansan ja maan-
viljelijän olot vain huonontuneet.

Perussuomalaiset otettu lämpimästi vastaan

Kike Elomaan vaalityö on lähtenyt käyntiin 
loistavasti, vaikka EU-ehdokkuus onkin kovaa 
duunia. Kike on kiertänyt 3-4 paikkaa päivässä, 
joita erottavat pitkät välimatkat ja raskaat ajo-
kilometrit. Öisin häntä työllistävät vaalikoneet 
ja sähköpostiin vastailu.

- Taitavat naisten kympit ja treenit jäädä syk-
symmälle. Olen saanut hyvän vastaanoton, ja 

todella harvoin tulee mitään negatiivista vastaan 
suoraan, mutta ihmisten tieto EU:sta on kyllä 
hyvin vähäinen. Kaikki paikkakunnat, joissa 
olen käynyt, ovat minulle tuttuja, ja törmään 
usein ihmisiin joita olen nähnyt keikoillani.

Kike tekee vaalityötään juttelemalla ihmis-
ten kanssa. Paikalliset olot nousevat esiin joka 
puolella. Joissain paikoissa Kike käyttää ää-

nentoistolaitteita, jotta mahdollisimman monet 
kuulisivat hänen puheensa, toisissa hän pyrkii 
juttelemaan ja jakamaan esitteitä mahdollisim-
man monelle. Joskus hän esittää myös toive-
kappaleen.

- Kiertäminen on minulla verissä ja minun on 
helppo mennä juttelemaan ihmisten kanssa. Se 
on kai vähän luonteessakin.

Kiertäminen verissä

Filosofi an maisteri Pirkko Mattila kertoo vaali-
työnsä lähteneen käyntiin oikein hyvin. Ihmis-
ten vastaanotto on ollut pääsääntöisesti posi-
tiivinen, voisi jopa kehua että sataprosenttisen 
positiivinen.

Pirkko Mattilan vaalipäällikkönä toimii Al-
po Ylitalo, jonka kanssa hän on yhteistyössä 

suunnitellut vaalikampanjaansa. Vaalityön kes-
keisimpiä osa-alueita ovat ehdokkaan oma esite, 
nettisivut ja blogikirjoittelut. Joka viikonloppu 
Mattilan ohjelmaan on varattu myös puhetilai-
suuksia ja paneeleja.

- Varovasti arvioituna ihmisten kiinnostus 
eurovaaleja kohtaan on hiukan aktiivisempaa 

kuin viime vaaleissa ja ainakin toivon kovasti, 
että tämä näkyisi myös äänestysaktiivisuutena. 
Olen kokenut, että perussuomalaiset otetaan 
varteenotettavana vaihtoehtona ja äänestysin-
toa eurovaaleja kohtaan lisännee se, että tar-
jolla on muutakin kuin vanhojen puolueiden 
sanomaa.

Perussuomalaiset varteenotettava vaihtoehto



Suomalainen 9No: 6 • Toukokuu 2009 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

PerusSuomalainen-lehden 
edellisessä numerossa oli 
virhe. Kuvatekstissä sivul-
la 13 väitetään kuvassa 
näkyvän miehen kädessä 
olevaa esinettä susikei-
hääksi, jollaisia käytet-

tiin suojana susia vastaan 
800-luvulla eläimiä paimen-
nettaessa. Tarkkasilmäisen 
lukijan Kalevi Salmisen toi-
mitukselle esittämän tiedon 
perusteella kuvan esine on 
susirauta, jollaisia entisinä 

aikoina oli tapana vetää 
jäällä reen perässä susien 
hätyyttelemiseksi. Tarkem-
pia tietoja susiraudasta ja 
sen käytöstä voi lukea esi-
merkiksi Aino Kallaksen ro-
maanista Sudenmorsian.

Oikaisu kuvatekstiin PS 5/09

Oikeutta Eläkeläisille 
-yhdistys piti vuosikoko-
uksensa Saarijärven Rau-
halassa 25.4. Yhdistyk-
sen hallitukseen valittiin 
erovuorossa olleet: Kalevi 
Niemenmaa, Pentti Tuo-
mi, Olavi Eteläinen, Matti 
Pehkonen ja Aune Varti-
ainen uudelleen. Hallituk-
sessa jatkavat myös: Onni 
Hiltunen, Orvo Hakala, 

Ilmari Jalonen, ja Maija-Lii-
sa Kirkkomäki. Yhdistyksen 
puheenjohtajana ja talou-
denhoitajana jatkaa Reijo 
Ojennus. VENK:n hallituk-
sessa yhdistystä edustaa On-
ni Hiltunen.

Järjestötyön tehosta-
miseksi yhdistys lupaa 
sadan euron starttirahan 
uusien osastojen alkupää-
omaksi, sekä samoin sata 

euroa toimivalle osastolle 
ns. kummirahaa, mikäli 
on edesauttamassa uuden 
osaston aloitusta.

Vuosikokouksen aluk-
si, pitkään puheenjohtajana 
toimineelle ja hallituksessa 
edelleen toimivalle Onni Hil-
tuselle luovutettiin yhdistyk-
sen kultainen ansiomerkki.

Reijo Ojennus

Oikeutta Eläkeläisille ry. 
piti vuosikokoustaan

Kultaisen ansiomitalin ja kukat Onni Hiltuselle luovuttivat puheenjohtaja Reijo Ojennus 
sekä kuvassa olevat sihteeri Pentti Tuomi ja pitkään järjestössä toiminut Hilja
Nevalainen.

Vuosikokousväkeä. Etualalla mm. Esko Pulkkinen ja Matti Pehkonen Kajaanista.

Filosofi an maisteri Sampo 
Terhon vaalikampanja on 
saanut todella hyvän alun 
ja hänen vaalikampanjansa 
on saanut paljon tukea paitsi 
pääkaupunkiseudun paikal-
lisyhdistyksiltä, myös muun 
muassa Jussi Halla-Aholta.

Internet
on nykyaikaa

- Olen tehnyt tukiryh-
mäni kanssa paljon vaa-
lityötä myös internetissä 
omilla sivuillani, eri keskus-
telufoorumeilla ja omas-
sa facebook-ryhmässäni. 
Kampanjassani tullaan pai-
nottamaan hyvin paljon 
nettityötä. Se on nykyaikaa 
ja vieläpä edullista. Netti 
oli keskeinen media Barack 
Obamakin valinnalle.

Terhon ehdokkuus on 
otettu vastaan puolueen si-

sällä todella hyvin, ja ulko-
puolellakin vastaanotto on 
ollut myönteinen.

- Aika harvoilla itse 
asiassa on mitään perus-
suomalaisia vastaan, ja 
puolueemme moittiminen 
on pikemminkin median 
aikaansaamaa kohua. Suu-
rin osa tavallisesta kansasta 
suhtautuu meihin myöntei-
sesti, ja vain hyvin pieni osa 
on avoimen kielteisiä perus-
suomalaisia kohtaan.

Liikkeenharjoittaja Freddy 
Van Wonterghem on vaali-
työssään arvostellut sitä, et-
tä Suomen poliittinen eliitti 
on aina rähmällään joka 
suuntaan. Ennen oli vain 
Neuvostoliitto, nyt Brys-
sel ja Mekka. Liekö syynä 
jonkinlainen alemmuuden-
tunto, kun Suomi on aina 

Neuvostoliiton
jälkeen Bryssel
ja Mekka
ollut puristuksissa Ruotsin 
ja Venäjän välissä?

- Esimerkiksi Venäjän ja 
Suomen väliset kauppasuh-
teet eivät ole tasapuolisia, ja 
sama juttu EU:n suuntaan 
myös. Suomalaiset eivät 
osaa pitää puoliaan kuten 
muut EU-maat. Mallioppi-
laana olemisen olisi syytä jo 
loppua.

Van Wonterghem on 
kiertänyt kovasti Suomea 
ja saanut ihmisiltä hyvän 
vastaanoton. Vaikka jotkut 

ovatkin sanoneet äänestä-
vänsä kristillisdemokraat-
teja, menevät nekin äänet 
vaaliliiton ansiosta samaan 
laariin, ja Freddylle annettu 
ääni voi yhtä hyvin mennä 
Soinille tai Essayahille kuin 
hänelle itselleenkin. Vaalityö 
on pitänyt miehen kiireisenä.

- Kyllähän näitä kutsuja 
on tullut, olisi pitänyt olla 
helikopteri. Jos olisin mus-
ta, minulla olisikin ollut 
sama rekvisiitta kuin Oba-
malla, Freddy vitsailee.

Timo Soinin vaalikuulumiset
voit lukea Timon palstalta sivulta 3.

Kansanedustaja Pertti Vir-
tasen vaalityö on käynnis-
tynyt tasaisen suvereenisti. 
Monelle tulee yllätyksenä, 
miten paljon mies saa ääniä 
suhteellisen vähäisellä työl-
lä, mutta Virtasen värikäs 
persoonallisuus takaa, että 
kun hän vain liikkuu jos-
sain, on se jo omanlaistaan 
”vaalityötä”.

- Olen saanut erittäin 
hyvän vastaanoton. Ne jot-
ka minut tuntevat, tietävät 
minut koko kansanedustus-
laitoksen sivistyneimmäksi 
mieheksi ja olisivat hyvin 
otettuja siitä, jos minunlai-
seni vahva persoona menisi 
sinne Suomea edustamaan, 
lausahtaa Virtanen itseiro-
nisella tyylillään. - Totta kai 
on tunnustettava tosiasiat, 
eli Timo menee sinne ensin 
ja sitten vasta minä, muuten 
siinä ei voi käydäkään.

Kansanedustajana Vir-
tasella ei ole ollut mahdol-

lisuuksia lähteä kiertämään 
Suomea ääniä keräämässä. 
Hän on ehtinyt olla vasta 
muutamassa toritilaisuudes-
sa ja parissa vaalipaneelissa, 
mutta tulee olemaan paljon 
enemmän esillä myöhem-
min. Myös julisteita paine-
taan, jotka Virtasen tyylin 
mukaisesti ovat tavanomais-
ta ironis-humoristisempia.

- Olen itse kokenut niin, 
että sen jälkeen kun Timo 
lähti ehdokkaaksi, ei ken-
tän enempi aktivoiminen 
ole enää niin välttämätön-
täkään.

Eduskunnan
sivistynein mies
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Lama on saavuttanut myös Etelä-Kymenlaakson, kunti-
en talous ja verokertymä heikkenee enenevässä määräs-
sä, leikkauksia ja säästöjä haetaan.

Ensisijainen kohde näyttäisi jälleen kerran että puo-
lustuskyvyttömät laitetaan suurpääoman töppäyksien 
maksumieheksi.

Voin vakuuttaa, että perussuomalaiset tulevat puo-
lustamaan puolustuskyvyttömien lasten ja vanhusten 
oikeuksia. Jos emme kokonaan pysty estämään leikka-
uksia, tulemme olemaan painavia jarrumiehiä ja -naisia.

Suomi koekenttänä

Suomen virallisena politiikkana ja tavoitteena on antaa 
ymmärtää, että maa kuuluu länteen. Virallisessa dokt-
riinissa tätä ylistetään ja ainakin kovasti yritetään sitä 
myös jatkuvalla toistoilla uskotella Suomen kansalle.

Tästä syystä Suomi on luovuttanut ison osan pää-
töksentekoa Brysseliin, direktiivejä pukataan ja Suomi 
on valmis toimimaan näille ohjeistukselle koekenttänä. 
Mallioppilaana oleminen on muka hyve, ja halutaan 
luoda kuva tunnollisena EU:n mallimaana.

Kansan hyvinvointi on sivuseikka, Suomen EU-eliitti 
voi näyttää Brysselissä miten hienosti ja tunnollisesti 
meillä on pantu täytäntöön uudet määräykset.

Tällä toiminnalla on luotu kuva Suomesta hyvän-
tahtoisena hölmöjen maana, Suomea on pikemminkin 
huijattu kaikessa päätöksenteossa, Suomen EU-eliitti se-
lostaa sitä ylpeänä torjuntavoitoksi, taitavat jopa itsekin 
uskoa siihen.

Turkki tulee kalliiksi EU:lle

EU:n laajenemisen hyöty kansalaisille on hyvin kyseen-
alainen, näkyvin ilmiö on lisääntynyt kerjääminen ja 
puoliväkisin rihkaman kaupustelu, Romanian anti on 
kieltämättä näkyvin.

Suomen EU:n laajentumiskomisaari, pyrkii saa-
maan asiat sellaiseen kuntoon, että Turkki voisi liittyä 
unioniin. Suomettumisopit otetaan käyttöön EU:n ta-
solla, eli koko EU pyritään saamaan nöyristelyn piiriin 
ja tekemään myönnytyksiä Turkin suhteen. Suomes-
sa tätä taas ylistetään, ja kehutaan miten suomalaista 

konsensusta ja osaamista on otettu käyttöön EU:ssa, 
harmi vain kun ei kukaan maksa siitä mitään, vaan sit-
ten jos ja kun Turkki liittyy unioniin, siitä tulee EU:lle 
tosi kallista. On väläytelty summaa, joka olisi jopa mil-
jardeja euroja vuodessa.

Epäilen, että turkkilaiset ovat vielä sen verran fi ksuja 
että tulevat käyttämään nämä rahat, tuskin palauttavat 
takaisin EU:lle niin kuin pohjoinen mallimaa teki.

Olen nyt itse ehdokkaana parlamenttivaaleissa, 
pidän itseäni varteenotettavana vaihtoehtona. Olen 
kielitaitoinen ja tuskin eksyn Brysselissä, olen tehnyt 
kauppaa ympäri Eurooppa niin latinakielisen kun 
germaanikielisen Euroopan kanssa, myös viimeisten 
15 vuoden aikana harrastamani kauppa venäläisten 
kanssa on tehnyt minulle tutuksi slaavilaisten ajatus-
maailmaa.

Suomen mentaliteetti ja keskustelutavat ovat myös 
tulleet tutuksi, tosin eritäin pitkän kaavan ja kanta-
päiden kautta.

EU:ssa tehdään politiikka luomalla verkostoja, käy-
tävillä ja kabineteissa, isossa salissa lyödään vain ennal-
ta sovittuja päätöksiä lukkoon.

Kauppa- ja supliikkimiehenä uskon, että saisin jotain 
hyväkin aikaiseksi, minulta puuttuu usein suomalaisia 
vaivaama ylivarovaisuus, en jää miettimään että mitä-
hän nuokin minusta ajattelevat.

Olen avoin keskustelukumppani, joka osaa pitää asi-
oista kiinni, kuitenkin niin että olen loukkaamatta toista 
osapuolta. Erilaiset eurooppalaiset keskustelukulttuurit 
ja tavat ovat muutenkin tuttuja.

En olisi allekirjoittanut sokerijuurikaan tuotanto-
rajoitussopimusta, Suomesta sen tuotanto on loppu-
nut. Tällä väliin sokerijuurikkaan maailmanmarkki-
nahinta on kaksinkertaistunut ja ranskalaiset viljelijät 
tekevät hyvän tilin.

Suomessa voidaan senkin osalta kehua torjuntavoi-
tolla, on se suorastaan liikuttavaa miten Suomi uhraa 
omaa tuotantoaan toisen EU-maan hyvinvoinnin takia.

Tällaisten mokien takia ja ennaltaehkäisyyn tarvi-
taan Suomestakin kriittistä ääntä, joka tuo nämä asiat 
suomalaisten tietoisuuteen selvällä Suomen kielellä, eikä 
nykyisellä kapulakielellä, jossa on paljon sanoja mutta 
niiden avulla ei juuri kerrota mitään.

Freddy van Wonterghemin vappupuhe Kotkassa

Olen Jaana Sankilampi 

– tuttu monille näistä sa-
moista yhteyksistä. Tämä 
on jo kolmas vappu, kun 
pidän puheen täällä Raati-
huoneentorilla. Tällä ker-
taa olen äänessä Euroopan 
Unionin parlamenttivaali-
ehdokkaana.

Vietämme siis tätä vap-
pua EU-vaalien merkeissä. 
Varsinainen äänestyspäi-
vä on reilun kuukauden 
päässä, 7. kesäkuuta. En-
nakkoäänestys alkaa 27. 
toukokuuta päättyen 2. 
kesäkuuta.

Suostuin näihin vaalei-
hin ehdokkaaksi, koska tar-
vitsemme Brysseliin uuden-
laista ääntä – perussuoma-
laista ääntä. Haluan puo-
lustaa Suomen sinivalkoisia 
värejä EU-parlamentissa.

Yksikään ehdokas ei tule 
valituksi EU-parlamenttiin 
ilman kansan tukea. Vetoan 
kainuulaisiin äänestäjiin, et-
tä he tukisivat kainuulaista 
ehdokasta ja ylipäätään ää-
nestäisivät näissä vaaleissa.

Jos tulen valituksi, si-
toudun siihen, että yhdessä 
Timo Soinin kanssa puolus-
tamme täysillä suomalaisia 
ja tuomme viestiä EU-parla-
mentista ja kerromme mitä 
siellä todella tapahtuu.

Mielestäni ei ole oi-
kein, että Suomen poliitti-
nen johto kaikissa asioissa 
myötäilee ja on rähmällään 
suurten EU-maiden edessä. 

Niin kauan kuin Suomi on 
Euroopan Unionin jäsen, 
meidän suomalaisten tulee 
taistella ja puolustaa kaikin 
sivistynein keinoin meidän 
omia etujamme. Jos emme 
näin tee, Suomi on pian Eu-
roopan tasolla kehitysmaa 
työttömineen ja köyhineen.

Lopuksi minä vaadin, 
että Suomen asemasta Eu-
roopan Unionissa on suori-
tettava neuvoa-antava kan-
sanäänestys.

Näyttää siltä, että Suo-
men poliittinen johto pelä-
tessään kansan tuomiota ei 
uskalla tätä kysyä suoraan 
Suomen kansalta. Suomi 
vietiin jo Euroopan Unio-
niin silloisen perustusla-
kimme vastaisesti ja mm. 
rahaliittoon liittymisestä 
ei kysytty suomalaisilta 
mitään. Mielestäni näin 
ei voida menetellä. Tasa-
valtalainen järjestelmäm-
me vaatii, että suurissa 
ratkaisuissa on kuultava 
kansalaisten mielipidettä 
joko kansanäänestyksellä 
tai niin, että asioita kysy-
tään kansalaisilta vapaissa 
ja salaisissa vaaleissa. Vain 
diktatuurimaissa tehdään 
suuria poliittisia ratkaisuja 
tällä tavalla kuin Suomessa 
on viimeisten vuosikymme-
nien aikana tehty.

Hauskaa vappua ja rut-
kasti vaalimieltä! Muista-
kaa äänestää! Kiitos.

”Tervetuloa viettämään perussuomalaista vappua!”

Kajaanin Raatihuoneentorin vapputilaisuus oli onnistunut. Runsaan yleisön toivotti tervetulleeksi Kajaanin piirin
puheenjohta Pentti Kettunen
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Suomen Keskusta alkaa ol-
la epätoivoinen. Se hämää 
presidenttipelillä Suomen 
kansaa puhumalla nais-
ehdokkaasta lähes 1000 
päivää ennen vaaleja. Kes-
kustan laarista ovat jauhot 
loppuneet, mutta pölypilveä 
sentään riittää.

On suorastaan surku-
hupaisaa, että samat tahot, 
jotka haluavat viedä suoral-
la kansanvaalilla valitulta 
Suomen tasavallan presi-
dentiltä valtaoikeudet, ovat 
kritiikittä hyväksymässä 
EU:lle uutta vaaleilla valit-
sematonta presidenttiä.

Keskusta pelkää kuollak-
seen tulevia EU-vaaleja, sillä 

Parlamentissa puhuttua

EP tukee potilaiden
oikeutta hakea hoitoa 
ulkomailta
Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina 30.4. 
mietinnön, joka koskee potilaiden oikeuksia hakea 
hoitoa muista EU-maista. Parlamentti katsoo, että 
potilaiden on saatava samat korvaukset riippumat-
ta siitä, missä maassa hoitoa on saatu.

Direktiiviehdotus potilaiden oikeuksista rajat 
ylittävässä terveydenhuollossa tähtää siihen, että 
potilaat voivat esteettömästi hakea hoitoa mistä ta-
hansa EU-maasta. Siinä myös selkeytetään potilaan 
oikeuksia saada hoitojen kustannukset korvattua.

Parlamentti
ei myöntänyt neuvostolle 
vastuuvapautta
Euroopan parlamentti äänesti torstaina 30.4. EU-
toimielinten vastuuvapaudesta vuoden 2007 bud-
jetin osalta. Parlamentti ei ensimmäistä kertaa 
myöntänyt vastuuvapautta neuvostolle. Parlamen-
tin oman budjetin osalta huomio kiinnittyi vapaa-
ehtoiseen eläkerahastoon.

Parlamentti hyväksyi ison 
maantieliikennepaketin
Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina 30.4. niin 
sanotun maantieliikennepaketin, johon sisältyvät 
uudet säännöt kabotaasille, linja-autonkuljettajien 
työajat sekä liikenteenharjoittajien toiminnan edel-
lytykset.

Maantieliikennepaketti koostuu kolmesta ase-
tuksesta: maanteiden kansainvälisen tavaraliiken-
teen markkinoillepääsy, kansainvälisen linja-auto-
liikenteen markkinoillepääsy sekä maantieliiken-
teen harjoittajien ammatillinen pätevyys.

Perheen sisäinen adoptio 
mahdolliseksi
mies- ja naispareille

Lakivaliokunta hyväksyi perjantaina 24.4. mietinnön 
perheen sisäisen adoption mahdollistamisesta rekiste-
röidyssä parisuhteessa tarkoituksena parantaa rekisteröi-
tyjen parien perheissä elävien lasten oikeudellista asemaa.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyy yksi vastalau-
se, jossa todetaan muun muassa lakiehdotuksen painot-
tuvan aikuisten oikeuksien parantamiseen adoptoita-
van lapsen oikeuksien jäädessä toiselle sijalle. Lapsella 
on oikeus sekä äitiin että isään, ja mietintöön sisältyvä 
lakiesitys väheksyy isyyden merkitystä. Toteutuessaan 
laki saattaa riistää vanhemman myös sellaiselta lapselta, 
jolla on elossa oleva biologinen vanhempi.

Perussuomalaiset eivät hyväksy mietintöä.

Maatalouden alasajo
on suuri vääryys ja virhe
Filosofi an tohtori elektroniikan ja tietoliikennetekniikan 
opintosuunnalta, fyysikko ja EU-vaaliehdokas Lauri Heik-
kilä Marttilasta oli puhumassa Kankaanpään torilla tors-
taina 23.4. Väkeä oli paljon, ilma lämmin ja kankaanpää-
läiset kokivat perussuomalaiset tarpeellisiksi.

- Olen ollut nuoresta saakka pienviljelijä perittyämme 
veljeni kanssa tilan sotainvalidi-isältäni, ja olen kokenut 
suurena vääryytenä sen, että oikeastaan jo EU:hun liittymi-
sen valmistelun yhteydessä lähdettiin Suomen maataloutta 
ajamaan alas poliittisista syistä. Vaikka olenkin koulutta-
nut itseni toiselle alalle, haluan tehdä työtä ruoantuotan-
non säilyttämiseksi Suomessa, Heikkilä sanoo.

Suuryritykset Yhdysvalloissa ja EU:ssa haluavat ajaa 
Suomen elintarvikeomavaraisuuden alas, koska haluavat 
tuoda geenimuunnellun ruoan Suomen markkinoille. Soti-
en opetus on kuitenkin se, että ilman omavaraisuutta seu-
raa kriisin koittaessa nälänhätä. Kun maatalous on ajettu 
alas, loppuu leipä myös kaupunkilaisilta.

- Lama häiritsee myös koulutusta ja tutkimustyötä. Kun 
määrärahat pienenevät, niin suomalaisten nuorten koulu-
tusmahdollisuudet heikkenevät. Hallituksen linja on jo 
pitkään ollut se, että pakolaisten lisäksi Suomeen otetaan 
paljon ulkomaalaisia koulutettaviksi. He vievät suomalai-
silta nuorilta opiskelupaikkoja ja mahdollisuuksia päästä 
elämässään eteenpäin. Tässäkin asiassa kustannukset lan-
keavat suomalaisten maksettaviksi.

Teksti: Mika Männistö, kuva: Anne Kukkonen

EU-ehdokas Kike Elomaa liikuttui kyyneliin saakka saavut-
tuaan Kankaanpäähän vaalikiertueellaan torstaina 23.4., 
josta hänen äitinsä on kotoisin ja jossa hän vietti paljon 
aikaa lapsuudessaan.

- Entisinä aikoina käytiin kyläilemässä ja sukulaisissa 
paljon enemmän kuin nykyään, nyt ei ole tullut edes kei-
kalla käytyä moneen vuoteen, harmittelee Kike.

Suomi on nyt vaikeuksissa joka puolella. Viisasten ki-
veä laman voittamiseksi on vaikea löytää, mutta Kike toi-
voo että ihmiset jaksaisivat liikkua ja syödä koruttomasti 
mutta terveellisesti kaikkien vaikeuksien keskelläkin.

- Lama ei ole niiden ihmisten syytä, jotka ovat paikkan-
sa menettäneet, vaan poliitikkojen ja pörssimiesten.

EU:ssa Kike haluaa puolustaa voimakkaasti suomalais-
ten etua. Häntä on hämmästyttänyt ihmisten tietämättömyys 
EU-vaaleista, myös ihan perusasioista, kuten siitä että kaikkia 
ehdokkaita voi vapaasti äänestää vaalipiiristä riippumatta.

Aluepolitiikka ja harvaanasuttujen seutujen säilyttämi-
nen asuttuina on Kikelle hyvin tärkeä asia, samoin oma-
varaisuuden säilyttäminen Suomessa, joka liittyy suoraan 
sairaustilastoihinkin. Kotona kasvatettu lisäaineeton ruoka 
on kansalaisten terveydelle elintärkeä asia.

Teksti ja kuva: Mika Männistö

Keskusta toimii EU-politii-
kassa jatkuvasti peruskan-
nattajiensa tahdon ja edun 
vastaisesti myötäilemällä si-
nipunapuolueita Kokoomus-
ta ja Sosialidemokraatteja.

Vanhojen puolueiden 
EU-linjauksissa ei ole käy-
tännössä mitään eroa; ne 
kannattavat EU:n uutta 
perustuslakia, rahaliittoa ja 
hallituksen ympäripyöreätä 
EU-selontekoa.

Perussuomalaisten teh-
tävä on olla vaihtoehto ja 
kanava niille suomalaisil-
le kesäkuun EU-vaaleissa, 
jotka ovat tyytymättömiä 
Suomen EU-jäsenyyteen ja 
EU-politiikkaan.

Presidenttipelillä
hämätään kansaa

Kike Elomaa puhui Kankaanpään torilla muun muassa 
Suomen omavaraisuuden säilyttämisen puolesta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini puhui
lauantaina 2.5. Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin 
kevätkokouksessa Tampereella.

Kike liikuttui kyyneliin 
nähdessään kotiseutunsa
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Kaustisen kunnanvaltuuston 
ensimmäinen varapuheen-
johtaja ja Kaustisen Perus-
suomalaisten sihteeri Marko 
Kulpakko pitää hengellistä 
arvomaailmaa ja hyvää ju-
malasuhdetta kaikkein tär-
keimpänä asiana, erityisesti 
nykyaikana. Vaikka politiik-
ka onkin pidettävä erillään 
hengellisestä, on sekin tärke-
ää ja tarpeellista.

- Myös ihmisten asioita 
on pystyttävä hoitamaan. 
Poikani ovat joskus ihmetel-
leet, miten tavallinen ihmi-
nen voi olla mukana politii-
kassa, mutta olen aina sano-
nut heille, että kun ihmisten 
asioita ajaa oikealla tavalla, 
saa myös arvostusta. Per-
heeni on suhtautunut siihen 
hyvin, vaikka aikaahan tämä 
tietysti vie ja joskus joutuu 
olemaan poissa kotoa, välillä 
vähän liikaakin. Myös perhe 
on minulle erittäin tärkeä.

Kaustinen on tällä het-
kellä vakavassa taloudel-
lisessa ahdingossa ja kan-
sanmusiikkisäätiön ja –fes-
tivaalin tulevaisuus ovat 
vaakalaudalla. Rohkeutta 
ja voimankäyttöä kaiva-
taan, jos ne halutaan säilyt-
tää kuten tähänkin saakka.

- Keskusta halusi ottaa 
kaiken vastuun ja kaikki 
puheenjohtajapaikat, mutta 
päätöksenteko on ollut ai-
ka vaisua. Mielestäni silloin 
kun halutaan kaikki valta ja 
vastuu, pitäisi pystyä myös 
konkreettisiin näyttöihin. 
Täällä on totuttu siihen et-
tä keskusta päättää kaikki 
asiat, mutta siihen on nyt 
tullut muutosta.

Perussuomalaisten 
kautta voi vaikuttaa

37-vuotias Marko Kulpak-
ko on syntynyt ja asunut 
Ruotsissa aina siihen saak-
ka, kunnes muutti Suomeen 
seitsemän vuotta sitten. Nyt 

hän on ollut ison muovialan 
yrityksen pääluottamus-
miehenä vuodesta 2006. 
Vuoden verran hän on ollut 
myös Kemianliiton valtuus-
tossa. Viime kunnallisvaa-
leissa hän meni ryminällä 
läpi huolimatta ulkopaikka-
kuntalaisuudestaan ja on nyt 
kunnanvaltuuston ensim-
mäinen varapuheenjohtaja.

- Kaustisellahan perus-
suomalaisille mitattiin 34 
prosentin kannatus ja saa-
tiin kymmenen paikkaa val-
tuustoon, missä on lisäystä 
kolme paikkaa edelliseen. Ei 
ihan saatu paikkoja jakau-
tumaan puoliksi keskustan 
kanssa, mutta ei se kauka-
nakaan ollut.

Markon perheeseen 
kuuluu vaimo Tanja sekä 
neljä lasta, 16-vuotias Ni-
ko, 14-vuotiaat kaksospo-
jat Tobias ja Andreas sekä 
12-vuotta täyttävä tytär 
Sofi a. Vapaa-aikoinaan hän 
harrastaa rullaluistelua, ka-
lastusta ja trap-ammuntaa.

- Perussuomalaisiin läh-
din mukaan ensin sitoutu-
mattomana, mutta sittem-
min olen huomannut, että 
tämän puolueen kautta olen 
päässyt vapaasti toteutta-
maan omaa arvomaailmaa-
ni. Perussuomalaiset on 
mielestäni hyvin ihmislähei-
nen puolue ja sopii minulle 
erittäin hyvin. En olisi ikinä 
uskonut pääseväni toteutta-
maan näinkin monia asioita 
kuin olen perussuomalais-
ten kautta saanut tehdä.

Teksti: Mika Männistö

Ihmisten asioita ajettava oikealla tavalla

37-vuotias Marko Kulpakko 
aloitti rullaluisteluharras-
tuksen pari vuotta sitten 
ilman että oli koskaan 
ennen edes luistellut ja 
ihastui lajiin heti. Ensim-
mäisenä vuonna rullat 
jättivät taakseen yli 500 
kilometriä asfalttia.

Kun Salon seudun kymme-
nen kuntaa yhdistyivät Sa-
loksi, osoitettiin hallinnon 
ja palvelujen järjestämissopi-
muksessa kunnille yhteensä 
17 miljoonaa euroa yhdisty-
misavustusta. Pääosa avus-
tuksista oli tarkoitus käyttää 
vuosina 2009-2010 yhdisty-
misen toteuduttua, mutta 
osa määriteltiin käytettä-
väksi jo vuosina 2007-2008. 
Näille vuosille myönnetylle 
avustusrahalle ei ollut an-
nettu yksiselitteisiä ohjeita, 
vaan kunnat saivat jakaa ne 
oman harkintansa mukaan.

Summasta 100 000 euroa 
oli osoitettu puolue- ja kan-
salaisjärjestöjen toiminnan 
kehittämiseen. Kuntien yh-
distymistä valmisteleva kun-
tajakolain mukainen järjeste-
lytoimikunta tulkitsi jostain 
syystä olevansa oikeutettu ja-
kamaan osan avustusrahois-
ta välillisesti itselleen, koska 
se päätti jakaa omille puo-
lueilleen noin 80 000 euroa. 
Sanomattakin on selvää, että 
järjestelytoimikunta koostui 
suurten puolueiden jäsenistä.

- Uskon että kaikki heis-
tä tiesivät, mistä tässä ”yli-

määräisessä” rahanjaossa 
todellisuudessa oli kysymys. 
En voi mitenkään uskoa, 
että he tekivät sen sinisil-
mäisesti ja puhtaalla omal-
latunnolla. Jos näin on kui-
tenkin käynyt, tulisi heidän 
anteeksipyydellen ja nöyrinä 
palauttaa rahat. Nyt perään-
kuulutan moraalia ja demo-
kratiaa, sanoo Salon Seudun 
Perussuomalaisten puheen-
johtaja Maria Kiiveri.

Järjestelytoimikunta päät-
ti jakaa rahat ainoastaan nii-
den puolueiden kesken, jotka 
olivat asettaneet ehdokkaita 

vuoden 2004 kunnallisvaa-
leissa käyttäen jakoperusteena 
saman vuoden vaalitulosta.

- Tämä ei missään mie-
lessä tue demokraattista ja-
kotapaa. Isoilla puolueilla 
on jo ennestäänkin rahaa ke-
rättynä, pienillä ei niinkään 
ja uusilla yhdistyksillä Salos-
sa kuten Perussuomalaisilla 
ei valitettavasti ollut yhtään 
tuohta takataskussa. Kaiken 
kukkuraksi summa pistettiin 
jakoon juuri ennen kunnal-
lisvaaleja. Isoa rahaa saaneet 
puolueet eivät tietenkään 
myönnä käyttäneensä rahat 

vaalikampanjointiin, mutta 
epäilemättä asia on niin.

Hallinto-oikeus 
tuomitsi menettelyn

Asiasta kirjoiteltiin paljon 
paikallisessa mediassa. Lo-
pulta valtakunnallinenkin 
media kiinnostui asiasta ja 
siitä tehtiin televisioon juttu. 
Tämän jälkeen Salon Seudun 
Perussuomalaisten nimissä 
asiasta tehtiin kunnallisva-
litus Turun hallinto-oikeu-
teen. Hallinto-oikeus katsoi 
päätöksessään järjestelytoi-

mikunnan menettelytavan 
lainvastaiseksi, mutta ei ot-
tanut päätöksessään kantaa 
siihen, mitä jo jaetuille ra-
hoille tulisi tehdä. Tämä asia 
jää nykyisen kaupunginhalli-
tuksen päätettäväksi.

- Ei liene yllätys, että 
kaupunginhallituksessa istuu 
kymmenen silloisen järjeste-
lytoimikunnan jäsentä. Voim-
me vain arvailla, haluavatko 
he periä omilta puolueiltaan 
jo maksetut ja kertaalleen 
käytetyt rahavarat takaisin…

Teksti: Mika Männistö

Vanhat puolueet vetivät välistä Salossa
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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.

PUOLUEKOKOUS SEINÄJOELLA 16.-17.5.
Kampustalo, Keskuskatu 34

Vielä kannattaa kysellä hotelleista hajapaikkoja

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. 010 764 8000, f. 010 764 8199
Email: lakeus.seinajoki@sok.fi 
www.sokoshotels.fi 

Sokos Hotel Vaakuna

Kauppatori 3, 60100 Seinäjoki
400 m rautatieasemalta
p. 010 764 7000, f. 010 764 7199
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

Hotelleja Seinäjoella
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PUOLUEKOKOUS SEINÄJOELLA 16.-17.5.
Kampustalo, Keskuskatu 34

EU-ehdokkaita tavattavissa
Seinäjoen torilla
lauantaina 16.5. klo 10-11

PUOLUEKOKOUSKUTSU

Perussuomalaiset – Sannfi nländarna rp:n VIII varsinainen puolueko-
kous pidetään viikonvaihteessa 16.-17.5.2009 alkaen lauantaina 16.5. 
klo 12.00 Seinäjoella, Seinäjoki-salissa, Keskuskatu 34.

Puoluekokouksessa on puhe- ja äänioikeus jokaisella puoluekokouk-
sen alkuun mennessä puolueen jäseneksi hyväksytyllä henkilöjäsenellä 
ja kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneella henkilöllä.

Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset puoluekokouk-
selle kuuluvat puoluejohdon ja puoluevaltuuston valitsemisasiat, ohjel-
ma-asioita sekä puolueen sääntömuutosta.

Perussuomalaiset - Sannfi nländarna rp

Timo Soini  Ossi Sandvik
puheenjohtaja  puoluesihteeri

Pentti Oinonen  Auli Kangasmäki Pirkko Mattila
l. varapj. 2. varapj.  3. varapj.

- Eteläpohjalaiset ovat 
suorapuheisia ihmisiä, 
jotka sanovat asiat suo-
raan niin kuin ne ovat, 
eivätkä huutele selän 
takana.

- Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piiri 
on koko ajan kasvanut 
ja paikallisosastoja on 
perustettu jo lähes joka 
kuntaan. Juuri hiljattain 
Karijoki sai oman osas-
tonsa, eikä niitä enää 
puutu kuin kolmesta tai 
neljästä kunnasta.

- Toivotan kaikki pii-
rin puolesta lämpimästi 
tervetulleiksi Seinäjoel-

le! Toivon että kokous 
sujuu hyvin, päätökset 
saavutetaan demokraat-
tisesti ja sen jälkeen pu-
linat pois. Odotan, että 
kokouksen jälkeen työ 
alkaa jälleen täydellä 
teholla. Toivottavasti ei 
tule mitään ristiriitoja, 
ilmat ovat lämpimiä ja 
kaikille jää kokouksesta 
hyvä mieli.

Tapio Pihlaja
puheenjohtaja
Etelä-Pohjanmaan piiri

(Teksti: Mika Männistö)

Piirin
puheenjohtajan 
tervehdys
kokousväelle Lauantai 16.5.2009 klo 12.00

Avausjuonto
 Suomen lippu tuodaan saliin
  - siniristilippumme

Tervehdykset
 - Seinäjoen kaupungin edustaja,
  kaupunginvaltuuston 2. varapuheen-
  johtaja Harry Wallin
 - Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri
  puheenjohtaja Tapio Pihlaja

1. Puoluekokouksen avaus
 - Perussuomalaisten puheenjohtaja
  Timo Soini
2. Kokouksen puheenjohtajien valinta
3. Kokouksen sihteerien valinta
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
6. Todetaan kokouksen laillisuus,
 päätösvaltaisuus ja osanottajat
 - kokouskutsu, jäsenet, läsnäolo-oikeus
7. Päätetään käsittelylistasta, puoluekokouk-
 sen toimintasäännöistä sekä muista tarpeel-
 lisista kokouksen menoon liittyvistä asioista
8. Valitaan puolueen puheenjohtaja
9. Valitaan puolueen varapuheenjohtajat (1-3)
10. Valitaan puoluesihteeri
11. Valitaan puoluehallituksen muut jäsenet 
 (enintään 7)

Kokous keskeytyy klo 17.00 jatkuen sunnun-
taina klo 10.00

Sunnuntai 17.5.2009 klo 10.00

Hartaus klo 9.30
 - Kirkkoherra Anssi Joutsenlahti
12. Selostus puolueen toiminnasta ja taloudesta
 VII ja VIII varsinaisen puoluekokouksen
 väliseltä ajalta
 - Perussuomalaisten puoluesihteeri
  Ossi Sandvik
13. Selostus eduskuntaryhmän toiminnasta VII 
 ja VIII varsinaisen puoluekokouksen välisel-
 tä ajalta
 - Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
  puheenjohtaja Raimo Vistbacka
14. Selostus Perussuomalaiset Naiset ry:n
 toiminnasta VII ja VIII varsinaisen puolue-
 kokouksen väliseltä ajalta
 - Perussuomalaiset Naiset ry:n puheenjoh-
  taja Marja-Leena Leppänen
15. Selostus Perussuomalaiset Nuoret ry:n
 toiminnasta VII ja VIII varsinaisen puolue-
 kokouksen väliseltä ajalta
 - Perussuomalaiset Nuoret ry:n puheenjoh-
  taja Vesa-Matti Saarakkala
16. Selostus Oikeutta Eläkeläisille ry:n toimin-
 nasta VII ja VIII varsinaisen puoluekokouk-
 sen väliseltä ajalta
 - Oikeutta Eläkeläisille ry:n puheenjohtaja 
  Reijo Ojennus
17. Valitaan puoluevaltuuston jäsenet
 - Puoluehallitus ja mahdollisuuksien
  mukaan piirien puheenjohtajat
  (vähintään 10, enintään 50)
18. Sääntömuutosasiat
19. Ohjelma-asiat
 - Evästykset ensi vuoden Puolueneuvos-
  toon, joka käsittelee yksinomaan ohjel-
  ma-asioita mm. Lähiajan tavoiteohjelman
20. Muut päätöstä vaativat asiat
21. Poliittinen yleiskeskustelu
22. Kokouksen päättäminen

Perussuomalaiset – Sannfi nländarna r.p.
VIII puoluekokous 16. – 17.5.2009 Seinäjoella

Käsittelylista
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EU-vaalilehti
jaossa kokouspaikalla
Puoluekokouksessa on saatavilla 8-sivuinen EU-vaalilehti,
painosmäärä riittää mukaan otettavaksi ja jaettavaksi omalla paikka-
kunnalla.

PUOLUEKOKOUS SEINÄJOELLA 16.-17.5.
Kampustalo, Keskuskatu 34

Ohjelmallinen iltatilaisuus
lauantaina 16.5.

Ohjelmallinen iltatilaisuus lauantaina 16.5. klo 20-23 Marttilan tallilla. 
Illalliskortteja myydään puoluekokouspaikan infopisteellä klo 14.00 
alkaen. Lippuja saa Tiina Sivoselta tai Marjo Pihlmanilta hintaan 20 
euroa. Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan.

A. Asioiden käsittelyjärjestys

1. Osanottajille jaettu käsittelylista on 
asioiden käsittelyjärjestyksen pohja, josta 
kokouksen puheenjohtajan harkinnan mu-
kaan voidaan tarvittaessa poiketa, paitsi 
henkilövalintojen kohdalla. 

2. Puoluehallituksen ja/tai kokouksen 
valiokuntien esitys tai mietintö on aina kan-
natettu esitys.

B. Valmisteluvaliokunta

3. Valmisteluvaliokunnalle kuuluvat 
sääntöjen lisäksi kaikki muut valmistelua 
vaativat puoluekokouksen asiat paitsi ne, 
jotka lähetetään vaali- tai ohjelmavalio-
kuntaan.

4. Valmisteluvaliokunnan muodosta-
vat puoluekokouksen puheenjohtajisto ja 
sihteeristö täydennettynä ennen puolueko-
kousta asioiden valmistelusta vastanneella 
puoluehallituksella. Valmisteluvaliokun-
nassa puhetta johtaa puoluekokouksen 
puheenjohtajisto ja kirjaa pitää puolueko-
kouksen sihteeristö.

C. Vaalivaliokunta

5. Vaalivaliokunnalle kuuluvat muut 
henkilövalinta-asiat paitsi kokouksen jär-
jestäytyminen.

6. Vaalivaliokunnan muodostaa puolue-
hallitus täydennettynä piirien puheenjohta-
jilla. Vanha puoluehallitus vaihtuu uudeksi 
vasta, kun uuden valinta on suoritettu ko-
konaisuudessaan loppuun.

7. Vaalivaliokunnan on erityisesti puo-
luevaltuuston kokoonpanoesitystä tehdes-
sään otettava piirien toiminnallisuus huo-
mioon (kv-ehdokkaat, kunnanvaltuutetut, 
piiri- ja paikallisyhdistykset, piirien vaali-
tulokset, puolueen jäsenmäärä ja jäsenyys 
piirissä jne).

D. Ohjelmavaliokunta

8. Ohjelmavaliokunnan muodostavat 
puoluekokouksen puheenjohtajisto ja sih-
teeristö sekä puoluekokouksen valitsema 
määrä muita jäseniä. Valiokunta voi tarvit-
taessa pyytää kuultavakseen asiantuntijoita 
ja/tai ohjelmaehdotuksen tekijöitä.

9. Ohjelma-asioista käydään ensin puo-
luekokoussalissa yleiskeskustelu, jonka 
jälkeen asiat lähetetään käyty keskustelu 
ja tehdyt esitykset huomioiden ohjelmava-
liokuntaan.

10. Kaikki valiokuntakäsittelyyn tarkoi-
tetut, kannatetut muutos- ja ponsiehdotuk-
set on jätettävä puoluekokouksen

sihteeristölle kirjallisesti. Ehdotusta, jo-
ta ei ole kannatettu, ei oteta valiokunnassa 
käsiteltäväksi, ellei valiokunta toisin päätä. 
Valiokunta päättää muutoinkin itsenäisesti 
omasta työskentelystään, esille otettavista 
asioista sekä mietinnöstään.

11. Valiokuntakäsittelyn jälkeen valio-
kunnan mietintö on käsittelyn pohjana. 
Puoluekokouksen käsitellessä valiokunnan 
mietintöä voidaan käsittelyyn ottaa vain 
kannatettuja kirjallisia esityksiä, jotka on toi-
mitettu puheenjohtajalle viimeistään ennen 
äänestysjärjestyksen esittämistä, jotta ehdo-
tus voitaisiin ottaa käsittelyssä huomioon.

E. Ääni- ja puheoikeus

12. Puolueen suoran jäsenyyden pe-
rusteella ääni-, puhe- ja esitysoikeus on 
kaikilla puolueen jäseniksi hyväksytyillä 
ja vuoden 2009 jäsenmaksun maksaneilla 
puolueen jäsenillä. Päätöksentekoon voivat 
osallistua vain kuluvan vuoden jäsenmak-
sunsa maksaneet jäsenet. Kaikilla v. 1995 
perustajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoi-
keus. Kokouksen puheenjohtaja voi harkin-
tansa mukaan lisäksi antaa puheoikeuden 
myös muullekin puoluekokouksessa läsnä 
oikeutetulle henkilölle. Valtakirjalla ei voi 
edustaa eikä äänestää.

F. Puheenvuorojen käyttö

13. Puheenvuorot voidaan pitää mo-
lemmilla kotimaisilla kielillä, suomeksi tai 
ruotsiksi. Tehdyt ehdotukset ja päätökset 
saatetaan kokousedustajien tietoon suo-
menkielellä.

14. Kaikki puheenvuoropyynnöt toimi-
tetaan kirjallisesti kokouksen puheenvuo-
rosihteerille. Puheenjohtaja antaa puheen-
vuorot pyydetyssä järjestyksessä. Puheen-
johtaja voi harkintansa mukaan poiketa 
tästä järjestyksestä. Asian käsittelyjärjes-
tyspuheenvuoro on annettava ennen muita.

15. Puheenvuorot pidetään käsittely-
listaan merkittyjä puheenvuoroja lukuun 
ottamatta salissa kiertäviä mikrofonisihtee-
reitä ja heillä olevia langattomia mikrofo-
neja apuna käyttäen. Kannatuspuheenvuo-
rot voidaan pitää kokouspaikalta.

16. Puheenvuorojen pituus, esityslistaan 
merkittyjä ja muita valmisteltuja puheen-
vuoroja lukuun ottamatta, on asiakohdissa 
enintään 3 min ja henkilövaalikohdissa 1 
min. Puheenjohtaja voi tarvittaessa rajoittaa 
puheenvuoroja tai puheaikaa tai molempia.

17. Puheenjohtajan käskystä asiaton 
tai ylipitkä puhe on lopetettava. Puheessa 
on puhuttava vain esillä olevasta asiasta. 
Jos puhuja poikkeaa varsinaisesta aiheesta, 
on puheenjohtajan kehotettava häntä pa-
laamaan asiaan. Ellei puhuja noudata pu-
heenjohtajan kehotusta, voi puheenjohtaja 
keskeyttää hänen puheenvuoronsa.

18. Mikäli puhuja haluaa puheensa ko-
ko sisällön, myös kesken jääneeltä osalta, 
merkittäväksi pöytäkirjaan liitteenä, tulee 
puhe toimittaa kokonaisuudessaan kirjalli-
sena kokouksen aikana kokouksen ensim-
mäiselle tai toiselle sihteerille.

G. Vastauspuheenvuorot

19. Puheenvuoroasioissa kaikki valtuu-
det ovat kokouksen puheenjohtajalla.

20. Vastauspuheenvuoro-oikeus on 
puolueen puheenjohtajalla, varapuheen-
johtajilla, puoluesihteerillä, taloudenhoi-
tajalla, puolueen lehden päätoimittajalla, 
eduskuntaryhmän puheenjohtajalla, vara-
puheenjohtajilla ja sihteereillä puheenvuo-
rojärjestyksestä poiketen.

21. Mikäli eduskuntaryhmän toimintaa 
käsiteltäessä esitetään kansanedustajalle it-
selleen kysymys tai arvostelu, on edellisen 
kohdan lisäksi ao. kansanedustajalla oikeus 
käyttää vastauspuheenvuoro puheenvuo-
rojärjestyksestä poiketen. Vastaava koskee 
myös EU-edustajia.

H. Vaalit

22. Puoluehallituksen ja puoluevaltuus-
ton jäseniksi voidaan valita vain kuluvan 
vuoden jäsenmaksun maksaneita jäseniä.

23. Vaaleissa käytetään lippuäänestys-
tä, jos kokouksen puheenjohtajisto suulli-
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Puheenvuorojen käyttöoikeus
ja muut puoluekokouksen menettelytavat

sesti tai kymmenen (10) äänivaltaista ko-
kousosanottajaa sitä kirjallisesti esittää ja 
kokous niin päättää. Puheenjohtaja, vara-
puheenjohtajat ja puoluesihteeri valitaan 
kuitenkin äänestyksessä suljetuin lipuin, 
mikäli kannatettuja ehdokkaita on yhtä 
useampia.

24. Mikäli puolueen puheenjohtajaa, 
varapuheenjohtajia tai puoluesihteeriä va-
littaessa on samalle paikalle enemmän kuin 
kaksi kannatettua ehdokasta eikä kukaan 
heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä yli 
puolta annetuista äänistä, järjestetään kah-
den ensimmäisessä äänestyksessä eniten ää-
niä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali, 
jossa valituksi tulee eniten ääniä saanut. 
Mikäli puoluehallitusta valittaessa ehdok-
kaita on enemmän kuin valittavia jäseniä, 
järjestetään äänestys, jossa valituksi tulevat 
eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä ta-
san ratkaisee arpa.

I. Äänestys

25. Äänestys suoritetaan äänestyslippua 
(JAA/EI) käyttämällä tai nimenhuudolla, 
jos kokouksen puheenjohtajisto suullisesti 
tai kymmenen (10) äänivaltaista kokous-
osanottajaa sitä kirjallisesti esittää ja ko-
kous niin päättää. Äänten mennessä tasan, 
ratkaisee asian se mielipide, johon kokouk-
sen puheenjohtaja on yhtynyt.

J. Läsnäolo-oikeus

26. Läsnäolo-oikeus myönnetään puo-
lueen perustajajäsenille, niille puolueen tu-
kijoille, kokouksen toimihenkilöille ja avus-
tajille sekä tiedotusvälineiden edustajille, 
joille läsnäolo-oikeutuksen osoitukseksi on 
annettu osanottajamerkki.

K. Järjestyksen pito

27. Puheenjohtaja pitää kokouksessa 
järjestystä ja kehottaa järjestysmiehiä pois-
tamaan häiritsijä kokouksesta. Jokaisen tu-
lee pitää osanottajamerkkinsä näkyvillä ja 
vaadittaessa näyttää se.

28. Puoluekokous voi puheenjohta-
jistonsa ehdotuksesta tehdä näitä puolue-
kokouksen toimintasääntöjä täydentäviä 
päätöksiä.
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Pula-ajan Suomi rakensi 
kyläkoulujen avulla hyvin-
vointi-Suomen peruskivet, 
jotka hyvinvointi-Suomi nyt 
purkaa pois, koska sillä ei 
ole ”varaa” ylläpitää niitä. 
Suomessa on viime vuosi-
na lakkautettu neljä kertaa 
enemmän kouluja, kuin 
mitä oppilasmäärän vähe-
neminen olisi edellyttänyt. 
Kun ihmislihan makuun on 
kerran päästy, ei loppua näy. 

Lakkauttamisista huoli-
matta (/johtuen) ovat ope-
tusmenot nousseet samalla 
ajalla (4 vuodessa) 24 %. 
Tämän vuosituhannen ai-
kana ovat lasten ja nuor-
ten mielenterveysongel-
mat kaksinkertaistuneet. 
Pelkästään viime vuonna 
(2007) nousivat oppilas-
huoltomenot maassamme 
14 % ja koulukuljetusme-
not 8 %. Pieni kunta sääs-
tää kyläkoulun lakkautta-
misella 1–3 % koulupuolen 
menoistaan; kokonaisbud-
jettiin suhteutettuna puhu-
taan promilleista. 

Maaseudun lasten 
hyvinvointi on tahdon 
asia

Kyläkoulujen lakkauttami-
sesta on tullut kuntajohta-
jille missio. Sekä lakkau-
tuspäätösten lapsivaiku-
tusarviot (lastensuojelulaki 
ja ns. YVA-lainsäädäntö 
velvoittavat) että koulukul-
jetussuunnitelmat jätetään 
kunnissamme järjestäen te-
kemättä. On nurinkurista ja 
ihmisarvoa loukkaavaa, että 
ainut valtuutetuille annet-
tava päätösperuste koulun 
lakkauttamisesta on kam-
reerin tekemä laskelma lak-
kauttamisen rahasäästöistä. 

Sektorisuharoinnista 
johtuen suljetaan kunnissa 
silmät siltä tosiasialta, että 
koulupuolen ”säästettävät 
seinät” eivät menekään 
kaatopaikalle, vaan ne vie-
dään välivaraston kautta 
pystytettäviksi sosiaali- ja 
terveystoimenpuolelle.

Tarkoitushakuista lak-
kauttamispäätöksentekoa 
palveleekin paljon parem-
min pseudotieto. ”Eihän 
sieltä kyläkoululta aja kuin 
puolisen tuntia tänne kes-
kustaan.” Tämän tyyppisiä 
puheenvuoroja käytetään 
usein valtuustoissa. Kunta-
johdossa tiedetään varsin 
hyvin, että koulukyydityk-
set kestävät keskimäärin 
2,5 kertaa kauemmin kuin 

henkilöautokyyti. 30–40 
km päässä keskustasta si-
jaitsevan koulun lakkaut-
taminen vastaa sitä, että 
kunnan johto pakotettaisiin 
töihin 100 km päähän. Ero-
na ensiksikin se, että lapsen 
on pakko mennä työpaikal-
leen, aikuisen ei. Toisek-
si, aikuisen kyyti järjestyy 
ovelta ovelle sekä kyyti on 
mukavaa ja väljää, lapsen 
koulukyyti ei. Pienen lapsen 
turvallisuuden tunteelle ei 
lasketa mitään arvoa.

Perusopetuslain mukaan 
opetus pitää kunnassa jär-
jestää niin, että oppilaiden 
koulumatkat ovat mahdol-
lisimman lyhyitä. Tätä lain 
kohtaa ei maaseudusta pu-
huttaessa noudateta enää 
lainkaan. Sen sijaan tulki-
taan pirullisesti koulumat-
ka-aikalainkohtaa lakkaut-
tamalla kaikkien sellaisten 
alueiden kyläkoulut, joista 
on mahdollista kuljettaa lap-
set kuntakeskuksen kouluun 
ja takaisin alle 2,5 tunnissa.

Maaseudun lasten hy-
vinvointi on tahdon asia. 
Esimerkiksi Muurla–Lohja-
moottoritien rakentamisessa 
yhteiskunta teki 7 milj. euron 
lisäinvestoinnin liito-oravan 
vuoksi. Luonnonsuojelulaki 
kieltää liito-oravan elinalu-

een heikentämisen. Tämä on 
sinänsä aivan oikein, mutta 
onko kohtuutonta vaatia, 
että maaseudun lasten arvo 
nostettaisiin edes liito-oravi-
en tasolle?

Lapsen etua ei oteta 
huomioon

Kestävintä säästöä kunnas-
sa on se, että tehdään rat-
kaisuja, jotka edistävät las-
ten ja nuorten hyvinvoin-
tia. Niin YK:n lasten oike-
uksien sopimus kuin lasten-
suojelulakikin velvoittavat 
päättäjiä ottamaan kaikes-
sa päätöksenteossa ensisi-
jaisesti huomioon lapsen 
edun. Kunnan on edistet-
tävä lasten hyvinvointia 
sekä poistettava epäkohtia 
ja ehkäistävä niiden syn-
tymistä (LSL 7 §). Perus-
tuslaki puhuu kansalaisten 
yhdenvertaisuudesta. Olisi 
rehtiä ja suoraselkäistä sa-
noa Suomessa suoraan, et-
tä näitä lakeja ei sovelleta 
maaseudun lapsiin. 

Kuntapäättäjät on ai-
vopesty toteuttamaan 
kritiikittömästi Sailaksen 
tehovisiota ”Kyläkoulu-
ton Suomi”. Kuntaliitto ei 
ole säästellyt resurssejaan 
propagoidessaan PARAS-

hankkeen yhteydessä kes-
kittämisen ideologiaansa 
kuntapäättäjille. Kyläkou-
lut alas! Kuntapäättäjä ei 
voi haaveillakaan mistään 
Kuntaliiton virallisesta tun-
nustuksesta tai ”omiensa” 
hyväksynnästä, jos hänen 
kunnassaan ei ole lakkau-
tettu kyläkouluja.

Opetuksen järjestämisen 
mallia haetaan tehomaata-
loudesta. Tehokanalat ja 
-broilerikasvattamot edus-
tavat tehokamreerille kes-
kittämisen ideologian täy-
dellistymää. Mitä tehokam-
reeri tekee, kun hän haluaa 
parantaa lihan laatua? Väl-
jentääkö ja parantaako hän 
kenties kananpojan elin-
ympäristöä? Hän katkaisee 
kananpojan nokan, jotta ne 
eivät nokkisi toisiaan ah-
taudessa piloille.

Laadulla 
kilpailuttaminen

Viisauden tärkein laji on 
erottelukyky. Kuntien kan-
nattaa yhteistyössä harras-
taa keskittämistä perus-
palvelujen operatiivisen 
johdon, suunnittelun ja ke-
hittämisen järjestämisessä. 
Palvelujen hintakilpailutta-
misen rinnalle pitää ehdot-

tomasti ottaa myös laadulla 
kilpailuttaminen.

Maaseudun lasta ei puo-
lusta kukaan. Poliittisesti 
nykylinja on lukittu. SDP:n 
intressejä palvelee se, että 
maaseudun väki ajetaan 
uusköyhälistöksi taajamiin, 
ja sitä kautta sen potentiaa-
liseksi äänestäjäkunnaksi. 
SDP hallitsi vastuuministe-
riöitä (VM ja OPM), kun 
pienkoululisän poisto val-
misteltiin ja tuotiin päätet-
täväksi eduskuntaan. Kaik-
ki suuret puolueet äänesti-
vät pienkoululisän lopetta-
misen puolesta (1.1.2006). 
Tämä oli kiiltonahkasaap-
paan potku jo ennestään 
kyyryyn ajetun maaseudun 
lapsen palleaan. Keskusta 
haluaa profi loitua kaupun-
kipuolueeksi. Se pelkää, et-
tä sitä syytetään maaseudun 
ihmisten puolelle asettumi-
sesta. Kokoomukselle asia 
on turhanpäiväinen.

Enemmistövaltaan pe-
rustuva kuntademokratia 
jyrää maaseudun lapset, 
kun ilkeämielisesti rinnalle 
tuodaan keskustan lasten 
palvelujen heikentämis-
vaihtoehto. Lakkautettujen 
kyläkoulujen vanhemmilla-
kaan ei ole enää intoa jäädä 
puolustamaan jäljelle jääviä 

kyläkouluja. Tästä huo-
lehtii kansallinen kateus ja 
universaali välinpitämättö-
myys. ”Divide et impera” 
toimii tänäänkin. 

Pieni kyläkoulun lap-
si katselee ihmeissään tätä 
outoa aikuisten näytelmää. 
Hänet on jätetty ulkopuo-
liseksi ja täysin yksin. Ku-
kaan ei ole kiinnostunut 
hänen mielipiteestään. Hä-
nellä ei ole yhtään ystävää. 
Yhteiskunta lyö jokaista, 
joka uskaltaa pyytää hän-
tä mukaan leikkeihin. Hän 
huokaa syvään, kääntyy sit-
ten ja kävelee hitaasti pois 
häviten yön pimeyteen. Hä-
nen kaltaisiaan on Suomeen 
synnytetty tuhansia.

Koska yhteiskunta on 
hylännyt maaseudun lap-
set, tulisi Suomeen perustaa 
maaseudun lasten hyvänte-
keväisyysrahasto. Rahastol-
la helpotettaisiin maaseudun 
lasten ahdinkoa ja parannet-
taisiin heidän elinolojaan.

Kari Lehtola
Mikkeli

(Kirjoittaja työskentelee 
sivistystoimentarkastajana 
Itä-Suomen lääninhalli-
tuksessa. Hän kirjoittaa 
yksityishenkilönä.)

Mitä tehdä, kun yhteiskunta 
on koulukiusaaja?
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Nykyisen TV-katseluluvan 
tilalle kaavaillaan asunto-
kohtaista mediamaksua, 
jonka suuruudeksi on las-
kettu 179 euroa vuodessa. 
TV-lupaa alhaisempi mak-
su johtuu maksajakunnan 
laajenemisesta; kaikissa 
talouksissa ei ilmeisesti-
kään ole televisiota, eivät 
siis maksa TV-lupaakaan.

Millä perusteella 
maksu kerätäisiin? Sillä-

kö, että kaikki kotitaloudet 
kuitenkin katselevat/kuun-
televat YLE:n ohjelmia, 
vai että kaikki kotitaloudet 
kuitenkin katselevat/kuun-
televat ylipäätään jonkin 
sisällöntuottajan ohjelmia; 
käpyjähän kaikki kuitenkin 
potkivat, ainakin ovat jos-
kus potkineet.

Ensimmäisestä en ole 
lainkaan yhtä vakuuttu-
nut, kuin esityksen tehneen 
Mika Lintilän komitea. 
Jälkimmäisessä tapaukses-
sa jakoperusteen ilmeisesti 
pitäisi olla jokin muu kuin 
”YLE:lle kaikki, kavereille 
ei jätetä”.

Kysymys liittyy lähei-
sesti jokin aika sitten käy-
tyyn debattiin siitä, kuinka 
YLE ryhtyi julkaisemaan 

ilmaiseksi uutisia, joista 
muut tietotoimistot perivät 
maksua. Jos kaavailtu me-
diamaksu tilitetään koko-
naisuudessaan YLE:lle, niin 
tuo debatti saanee jatkoa. 
Laveampi jako puolestaan 
kasvattaisi maksun suu-
ruutta; debattia sekin ilmei-
sesti saisi aikaan.

Kasvaako byrokratia?

Eräs kaavaillun maksun 
keskeisiä ongelmia on, että 
se peritään samansuurui-
sena jokaiselta taloudelta; 
yksikseen elelevä ja iltojensa 
iloksi lapsenlapselleen suk-
kaa kutova mummeli saman 
summan kuin monijäseninen 
ohjelmatarjonnan suurku-
luttajaperhekin. Mummelille 

lasku tulee, vaikka hänellä ei 
olisi mitään audiovisuaalista 
instrumenttiakaan ohjelmi-
en vastaanottamiseen.

Vähintäänkin tarvit-
taisiin mekanismi saada 
vapautus maksusta, jos ko-
titaloudessa ei ole laitteita 
sen mediamaksun piiriin 
kuuluvien palveluitten hyö-
dyntämiseksi. Kohtuullisel-
ta ei tunnu mediamaksun 
periminen näkövammaisil-
takaan. Ja miten laitokset, 
peritäänkö yksi maksu/lai-
tos vai jokaiselta (palvelu)
asunnolta oma? Ja ovatko 
esimerkiksi palvelu- tai se-
nioritalot laitoksia?

Ainakin byrokratia tuol-
la keinoin kasvaisi, ehkä 
kiistely kansalaisten eriar-
voisuudestakin.

Susi jo syntyessään

Nyt esitetyillä perusteilla 
kaavailtu maksu on susi jo 
syntyessään. Parempi vaih-
toehto olisi valtion bud-
jettipohjainen rahoitus, 
joka ainakin kohdistuisi 
kansalaisiin jossakin mää-
rin maksukyvyn suhteessa; 
suurempituloinen maksaisi 
suuremman osuuden. 

Mutta sitä väitetään 
YLE:n riippumattomuu-
den vuoksi ongelmalliseksi, 
koska maksun suuruudesta 
päätäisi eduskunta, josta 
YLE ei saisi olla riippuva. 
Eduskunta saattaisi - kuu-
lemma - esimerkiksi pai-
nostaa YLE:ä alentamalla 
maksua, tai vähintäänkin 
uhkaamalla alentaa. 

Mutta kenen päätet-
täväksi mediamaksun 
suuruus on ajateltu an-
taa? Tuon saman maksun 
suuruudella painostavan 
eduskunnanko? Vai olisi-
ko se YLE:n itsensä pää-
tettävissä? Ei kai sentään. 

Hyvä kuitenkin, että 
tuokin iäisyyskysymys 
saatiin viimeinkin ajettua 
ulos poterostaan. Seuraa-
vaksi hallitus tekee oman 
esityksensä ja eduskunta 
ottaa siihen kantaa. Uskal-
lan ennustaa rinnakkais-
lakialoitteitakin tulevan, 
ainakin budjettimallista.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
piirisihteeri
Jyväskylä

Käpyjenpotkimismaksua pukkaa

Kotona tai vapaa-ajan asunnolla teetetyn työn kustan-
nuksista voi saada kotitalousvähennyksen, jonka voi 
osittain vähentää verotuksessa. Vähentää saa 60 pro-
senttia yritykseltä ostetun työn kustannuksista tai 30 
prosenttia kotitalouden palkkaaman työntekijän kus-
tannuksista sekä palkan sivukulut.

Vuonna 2009 kotitalousvähennyksen enimmäis-
määrä on 3000 euroa vuodessa. Koska vähennys on 
henkilökohtainen, voivat puolisot saada vähennystä 
jopa 6000 euroa vuodessa.

Kotitalousvähennystä voi saada kodin hoidosta (sii-
vous, ruuanlaitto, pyykinpesu, kaupassa käynti), pihan 
hoidosta (nurmikon leikkaus, pihan puhtaanapito, piha-
alueen auraus), lasten, vanhusten, vammaisten ja sairaiden 
hoito- ja hoivatyöstä sekä oman tai vanhempien kotona 
tai vapaa-ajan asunnolla tehdyistä remonteista, sähkö- ja 
putkitöistä tai ulkokunnostuksista kuten maalauksesta.

Milloin vähennystä ei saa

Kotitalousvähennystä saa vain teetetyn työn osuudesta, 
ei esimerkiksi työhön liittyvistä matkakuluista tai tarvik-
keista. Kotitalousvähennystä ei myönnetä useimmiten 
siinäkään tapauksessa, että samaan kustannukseen saa 
jotain muuta tukea tai avustusta.

Vähennystä ei saa, jos työn tekevää yritystä tai yrittä-
jää ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin, puolisolta, 
avopuolisolta tai kotona asuvilta lapsilta ostetusta työs-
tä eikä omalta tai puolison yritykseltä ostetusta työstä, 
jonka tekee verovelvollinen itse tai samassa taloudessa 
asuva henkilö. 

Yritykset tai asunto-osakeyhtiöt eivät voi saada koti-
talousvähennystä. Kotitalouden toimiessa työnantajana 
ei palkansaajan osuus työeläke- tai työttömyysvakuu-
tusmaksusta oikeuta vähennykseen. Vähennystä ei saa 
sellaisen asunnon kunnossapitotyöstä, jossa verovelvol-
linen ei samanaikaisesti asu, eikä myöskään pihapiirin 
ulkopuolella tehdystä työstä (esimerkiksi yksityistien 
kunnostus tai rannan ruoppaus).

Kotitalousvähennystä voi hakea verotoimistolta 
joko etukäteen, heti työn teettämisen jälkeen tai vero-
vuoden veroilmoituksen yhteydessä. Tarkempiin yksi-
tyiskohtiin voi käydä tutustumassa netissä osoitteessa 
www.kotitalousvahennys.fi .

Kotitalousvähennys
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Parlamentissa puhuttua

EP tukee parempia
oikeuksia matkustajille

Parlamentti on hyväksynyt kaksi mietintöä, jotka 
koskevat vesiliikenteen sekä linja-autoliikenteen 
matkustajien oikeuksia. Niissä vaaditaan paran-
nuksia etenkin vammaisten matkustamiseen, lii-
kenteenharjoittajien vastuuseen sekä korvauksiin.

Vammaisten matkustajien oikeudet

Vammaisille matkustajille olisi jatkossa annettava 
korvauksetta apua satamissa ja linja-autoterminaa-
leissa. Matkustajan olisi ilmoitettava avuntarpeesta 
viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua.

Paremmat korvaukset myöhästymisestä

Mikäli matka viivästyy tai peruuntuu, liikenteen-
harjoittajalla olisi asetusehdotusten mukaan sekä 
tiedotus- että korvausvelvollisuus.

Meri- ja sisävesiliikenteessä korvaukset olisivat 
lipun hinnasta 25% (perillä 1-2 tuntia myöhässä), 
50% (perillä yli kaksi tuntia myöhässä) tai 100%, 
jos liikenteenharjoittaja ei järjestä vaihtoehtoista 
kuljetusta tai tietoa siitä.

Linja-autoliikenteen matkustajille olisi tarjotta-
va vaihtoehtoinen kuljetus, jos matka viivästyisi yli 
kaksi tuntia. Jos matkustaja ei hyväksyisi ehdotet-
tua vaihtoehtoa, hänellä olisi oikeus korvaukseen, 
joka on 100% lipun hinnasta.

Kokkolan perussuomalai-
set jättivät tammikuussa 
valtuustoaloitteen Lohta-
jan Vattajan alueen virkis-
tyskäytön kehittämisen 
puolesta. Aloitteen taustal-
la oli tieto mm. siitä, miten 
virkakoneisto kaven-taa 
Naturan avulla rannikon 
asukkaiden oikeuksia. – 
Aloitetta ei juuri uutisoitu.

Jottei poliittinen 
hyöty ajautuisi vää-

rään ryhmään, valtuusto 
sai samasta asiasta kaksi 
aloitetta 9.3.09. Tekijöinä 
ovat keskustan Puumala ja 
kristillisten Kallis. - Se uu-
tisoitiin! Linjanmukaisesti 
kirjoitin nimeni aloitteisiin. 
Perussuomalaisten johdon-
mukaisuus on tunnustettu, 
kun kannatuksen  mitattiin 
13.3.09 olevan yli 9 %. Ke-
pu kutistuu kuin pyy maail-
malopun edellä ja Kd kyp-
syy omassa liemessään.

Ollessaan puolustusmi-
nisterinä Seppo Kääriäinen 
halusi tehdä Vattajasta ar-
meijan täysmittaisen har-
joitusalueen. Puolustusva-
liokunnan jäsen, taktikko, 
Bjarne Kallis sai tilaisuuden 
tavoitella julkisuutta (Kes-
kipohjanmaa 25.8.06) ja 
hän etsi Suomen armeijalle 

harjoituspaikkoja Pohjois-
Ruotsista. Kallis otti taita-
vasti poliittisen hyödyn Loh-
tajan Vattajan avulla. Jutta 
Urpilainen ja Mika Lintilä 
ilmoittautuivat poliittisen 
vastuun kantajiksi ja puolus-
tivat armeijan suunnitelmia 
mielipidekirjoituksellaan 
Keskipohjanmaa-lehdessä. 

Himangan Pohjanpään 
osakaskunnan rantakaa-
vaan tuli 335 rakennus-
paikkaa. Myöhemmin osa 
niistä jäi Natura-alueelle. 
Ympäristökeskuksen virka-
koneisto ei anna rakentaa 
omarantaisille saaritonteille 
rantautumispaikkaa veneel-
le vedoten kaavan määräyk-
siin. – Kaavoittajan mielestä 
jokaiselle saaritontille kuu-
luu oma rantautumispaik-
ka. Joidenkin anomusten 

kielteisiä vastauksia perus-
tellaan läheisen Natura-alu-
een häiriintymisellä. 

Sorsanpyytäjiltä kiel-
lettiin ympäristöä saastut-
tavien lyijyhaulien käyttö, 
mutta ympäristöministeri 
Paula Lehtomäki turvaa 
armeijan sotaharjoitusoi-
keudet Vattajan Natura-
alueella. – Tieto on peräi-
sin Yle:n Radio Keski-Poh-
janmaan uutisesta. Kepu-
lainen ympäristöministeri 
hyväksyy, että yhden leirin 
aikana putoaa mereen jopa 
satoja tonneja ammus- ja 
ohjusromua.

Maakunnan kansan-
edustajien mahdollisuu-
det vaikuttaa armeijan ja 
Metsähallituksen toimiin 
ovat marginaaliset, mutta 
Vattajan käytön päällek-

Onko Vattajan avulla tehty politiikka
oikeuden- ja johdonmukaista?

käisaloitteilla tavoitellaan 
poliittista hyötyä.

Lohtajan Vattajan ja 
Himangan huvilanomista-
jien äänillä ei saa eduskun-
tapaikkaa. Pienen kansan-
osan oikeuksia ei puolusta 
kukaan. Miten avomeren 
laidassa rantaudutaan saa-
reen ilman suojaisaa paik-
kaa? Puumalan aloitteessa 
kaupunki mielletään sata-
man kautta alueen oikeu-
denomistajaksi. Enteileekö 
sen puolustus Ohtakarin 
huvilanomistajien oikeuksi-
en kaventumisesta? 

Virkahenkilön kyseen-
alainen, jopa lainvastainen 
vallankäyttö voi käynnistää 
turhan vuosia kestävän vali-
tuskierteen esim. venelaiturin 
rakentamisesta. – Sitkeä oi-
keudettomaan tilaan joutunut 

voi ottaa yhteyttä alueensa 
kansanedustajiin. Heille 
puuttuminen lainvoimaisiin 
päätöksiin on ikävää - jopa 
vastenmielistä. Parhaassa-
kin tapauksessa työmäärä 
saavutettavissa olevaan po-
liittiseen hyötyyn nähden 
on olematon. Lisäksi vir-
kavallankäyttäjällä voi olla 
keino pysäyttää nousussa 
oleva herra-hissi jo ”alaker-
roksiin”. On turvallisem-
paa sietää vaaleissa vallan 
antaneen napinaa kuin jou-
tua itse vallankäytön uh-
riksi. Päällekkäiset aloitteet 
eivät takaa kansan oikeuk-
sia, vaan niillä tavoitellaan 
poliittisia päämääriä!

Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola

Vanhoja puolueita on jo pit-
kään syytetty samankaltai-
suudesta. Ruusuja, ruiskuk-
kia tai apiloita ei kukaan tah-
do enää erottaa sen enempää 
haistamalla kuin maistamal-
la, oli ne eduskunnan kukka-
penkissä istutettu sitten oike-
alle tai vasemmalle.

Kieltämättä viime vuo-
sina on monien puolueiden 
vaalikampanjoiden sisällös-
tä jäänyt mieleen lähinnä se, 

ettei sisältöä juuri ole ollut. 
Kansa on joutunut pitkään 
tyytymään vanhojen kuk-
kaispuolueiden hymiste-
levään keskusteluun, joka 
on keskittynyt vain rahal-
lisiin vaalilupauksiin – ”jos 
äänestät meitä, saat siitä 
tällaista ja tuollaista ma-
teriaalista etua”.  Ei ihme, 
että kiinnostus ja arvostus 
politiikkaan on monilta vä-
sähtänyt.

Vanhojen puolueiden 
aikaansaama poliittinen 
turtumus on pitkään suo-
jellut heidän valtaansa. 
Ihmiset eivät ole enää jak-
saneet uskoa, että muutos 
olisi ylipäänsä mahdollista. 
Kaikki ymmärtävät, ettei 
tulevaisuuden kannalta ole 
mitään merkitystä, mikä-
li ruusujen, ruiskukkien 
tai apiloiden voimasuhteet 
muuttuvat parilla paikalla. 
Äänestäminen on tuntunut 
samantekevältä.

Meillä on uutta 
sanottavaa

Perussuomalaisten huikea 
nousu varsinkin kunnallis-
vaalien jälkeen on vihdoin 
tuonut vanhojen puolueiden 
politiikalle näkyvän vaihto-
ehdon. Mainostoimistojen 
vaalikampanjoihin nojaavat 
kukkaispuolueet tuskin tuo-
vat politiikkaan enää kos-
kaan aatteen paloa, mutta 
meillä Perussuomalaisilla 
on jotain uutta sanottavaa – 
ja me sanomme sen selvällä 
suomella. Seuraavaksi teem-
me tämän eurovaaleissa, ja 
otamme jälleen suurvoiton.

 Helposti rökälevoitot 
eivät tietenkään tule. Vuosi-
kymmeniä maata hallinneet 
puolueet ovat onnistuneet 
rakentamaan vakiintuneen 

valtansa ympärille korkeat 
muurit, jotka eivät murru 
noin vain. Ainoa tie muu-
rien sisäpuolelle oli pitkään 
liittyä niihin, jotka vallassa 
jo ovat. Kukkaispuolueiden 
herrahissi on ollut ainoa tie 
Suomen johtoon ja valtion 
huippuvirkoihin.

Mutta ei enää, eikä var-
sinkaan tulevaisuudessa. Kun 
pysäyttämätön voima lähtee 
liikkeelle, silloin murtumat-
tomaksi luultu mahtikin 
murtuu. Perussuomalaiset 
ovat tehneet uutteraa työtä 
vuosia ja kansan syvät rivit 
ovat alkaneet kuohua. Media 
joutuu noteeraamaan meidät 
päivittäin. Koko EU-vaaleis-
ta käyty keskustelu on tä-
hän saakka pyörinyt meidän 
ympärillämme, me olemme 
ainoa elävä osa kuollutta po-
liittista koneistoa.

Rahallisesti olemme yhä 
pieniä, mutta sanomamme 
on aina suuri. Itse lähden 
eurovaaleihin teemoilla: 
Vapaus, reiluus, totuus. 
Myös muut ehdokkaat ajat 
omia, hyviä teemojaan. Me 
taistelemme sanan voimalla 
rahan voimaa vastaan.

Tie on ollut pitkä, mutta 
tällä hetkellä me kuljemme 
voitosta voittoon. Pidetään 
yhdessä huolta, ettei voitto-
putki katkea eurovaaleissa-
kaan!

Vaihtoehto
politiikan kukkakauppiaille
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Helsingin perussuomalaiset paikallisyh-
distykset puhaltavat yhteen hiileen: kes-
kiviikkona 6.5. avattiin kaikkia perus-
suomalaisia EU-vaaliehdokkaita tukeva 
vaalitoimisto osoitteessa Sturenkatu 35, 
Helsinki. Avajaisissa olivat paikalla aina-
kin Timo Soini ja Sampo Terho.

Toimisto on auki arkisin 6.5.–5.6. 
klo 14 –18. Kahvipannu on kuumana, ja 
ihmiset voivat hakea sieltä tietoa ehdok-
kaista. Jokainen ehdokas voi halutessaan 
varata myös ”oman päivän” tai vaikka 
useampiakin, jolloin hän on paikalla niin 
äänestäjiä, kuin mediaakin varten.

Tässä vaiheessa kaikki ehdokkaat ei-
vät vielä ole kertoneet meille aikatauluis-
taan, mutta täydennämme listaa heti, kun 
ehdokkaat varmistavat tulonsa.

Vaalitoimisto avattiin 
6.5. Helsingissä

EU-ehdokkaamme vaalitoimistolla:

6.5.2009 

Timo Soini klo 14.00-14.30
Sampo Terho klo 14 jälkeen

11.5.2009

Kike Elomaa klo 14 jälkeen

27.5.2009 Sampo Terho

Tarkista ajantasainen lista osoitteesta: 
http://irps.beta.nettisivu.org/

Lisätietoa:
Kristina Ljungqvist
Helsingin Itärannikon Perussuomalaiset
puheenjohtaja
titta@elisanet.fi 

PerusSuomalaisten paljon kysyttyjä ja toi-
vottuja fl eece-takkeja saatavana jälleen isol-
la 100x50 mm logolla ja selkäpainatuksel-
la: PerusSuomalaiset Lapin piiri. Edulliseen 
jäsenhintaan: 39e/ kpl +postikulut.

Saatavana myös T-paitoja, 18/e kpl+ 
postikulut. Myös lasten koot samoilla pai-
natuksilla.

Myös Perussuomalaisten tarroja, esim. 
auton takalasiin liimattavaksi.
- pienempi on kooltaan: 10 x 70cm, 15e/kpl
- isompi on 12 x 90cm, 20e/kpl.

Toimitan tilaukset postiennakolla. Tila-
ukset osoitteeseen: harri.tauriainen@gmail.
com tai 040-726 68 42

Lapin piirillä paitoja myynnissä
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Arvoisat sotiemme veteraa-
nit, rintamalotat, kotirinta-
manaiset ja muu juhlaväki

Tänään on sotiemme 
veteraanien päivä. Lapin 
sodan päättymisestä on tä-
nään tarkalleen 64 vuotta. 
Tätä kansallista veteraa-
nipäivää on vietetty Lapin 
sodan päättymisen vuo-
sipäivänä 27.4. vuodesta 
1987 lähtien. Ensimmäisen 
kerran valtakunnallista 
kansallista veteraanipäivää 
vietettiin Lahdessa. 

Juhlapäivää kunnioi-
tetaan juhlaliputuksella ja 
elossa olevien sotaveteraa-
nien muistamisella. Tänä 
vuonna valtakunnallista 
kansallisen veteraanipäivän 
pääjuhlaa vietetään Iisalmen 
kaupungissa. Uutuutena 
pääjuhlassa on iisalmelai-
sesta sotahistoriasta kertova 
perinnekuja, joka on tarkoi-
tettu juhlavieraille, kaupun-
gin koululaisille ja kaikille 
asiasta kiinnostuneille. 

Juhlan teemana on ”Ai-
ka kantaa viestiä”, jolla ha-
lutaan kiinnittää huomiota 
siihen, että veteraaniemme 
perintöä vaalitaan huolelli-
sesti ja sitä saatetaan aktii-
visesti nuorempien sukupol-
vien tietoon.

Veteraanien asiat olivat 
sodan jälkeen Suomelle mo-
nin tavoin arka asia. Vasta 
1980-luvulla, kun valtaosa 
sodassa olleista oli jo siirty-
nyt eläkkeelle, sodan aihe-
uttamat ristiriitaiset tunteet 
olivat selkiytyneet niin, että 
voitiin ehdottaa kansallisen 
veteraanipäivän ottamis-
ta mukaan suomalaiseen 
juhlakalenteriin. Veteraani-
päivän nimeäminen oli val-
tiovallan tunnustus maan 
itsenäisyyden puolustajille.

Suuria uhrauksia

Sotaveteraanit osallistui-
vat Suomen sotiin vuosina 
1939–1945. Talvisota käytiin 
30.11.1939–13.3.1940, Jat-
kosota 25.6.1941–19.9.1944 
ja Lapin sota 15.9.1944–
27.4.1945. Talvisodassa 
kaatui 23 000 ja haavoittui 
45 000 suomalaista sotilas-
ta. Jatkosota vaati Suomelta 
suuria uhrauksia. Sodan tap-
piot olivat 66 000 kaatunut-
ta tai kadonnutta sotilasta, 
1500 kuollutta siviilihenkilöä 
ja 188 000 haavoittunutta. 
Myös Neuvostoliitto kärsi 
huomattavia tappioita, kaa-
tuneita oli arvion mukaan 
305 000 mikä merkitsee 
haavoittuneet mukaanlukien 
lähes miljoonan miehen ko-
konaistappiota. 

Toisen maailmansodan 
loppuvaiheilla käytiin La-

pin sotaa, jossa saksalaiset 
joukot saatiin karkotetuksi 
Pohjois-Suomesta 27. huh-
tikuuta 1945 mennessä. La-
pin sota tuhosi huomattavan 
osan Lapin rakennuskannas-
ta. Suomalaisia kaatui 774, 
katosi 262 ja haavoittui 
noin 3000. Saksalaisten me-
netykset sodassa olivat lähes 
1000 kaatunutta, yli 2000 
haavoittunutta ja 1 300 so-
tavangiksi joutunutta. Rin-
tamalla kului monilta yli 5 
vuotta ja moni kokikin me-
nettäneensä siellä parhaan 
ikävaiheensa ja terveytensä.

Veljesliitto auttoi

Sotiemme Aseveljien Liitto 
lakkautettiin sodan jälkeen, 
ja uusien veteraanijärjestö-
jen perustaminen kiellettiin 
ulkopoliittisten syiden perus-
teella. Sodassa eniten kärsi-
neiden, kaatuneiden omais-
ten ja sotainvalidien järjestöt 
olivat ainoita sallittuja. En-
tiset aseveljet ryhtyivät vaa-
timaan yhteiskunnan tukea 
eniten avun tarpeessa oleville 
rintamamiehille ja – naisille. 

Sotainvalidien Vel-
jesliitto r.y. perustettiin 
18.8.1940 sotavammaisten 
yhteiseksi vapaaehtoiseksi 
huolto- ja veljesjärjestöksi. 
Veljesliitossa on nykyisin 11 
000 sotainvalidia ja 14 000 
puolisojäsentä. Viime sodis-
samme vammautui pysyväs-
ti noin 94 000 henkilöä. Yli 
puolet oli vammautuessaan 
alle 25-vuotiaita. Nuorim-
mat olivat täyttäneet juuri 
17 vuotta. Sotainvalidien 
paluu siviiliin oli monesti 
vaikeaa. Monella ei ollut 
omaa kotia. Nuorimpien 
koulu oli jäänyt kesken. 
Vammautuminen oli tehnyt 
useat jo ammatin hank-
kineet kykenemättömiksi 
aikaisempaan työhönsä. 
Veljesliitto oli mukana jär-
jestämässä asuntoja ja am-
mattikoulutusta. Se myös 
painosti valtiovaltaa hoita-
maan velvollisuutensa so-
tainvalideja kohtaan.

Vasta reilun kymmenen 
vuoden kuluttua sotien päät-
tymisestä uskallettiin perus-
taa uusia veteraaniyhdistyk-
siä sotainvalidiosastojen rin-
nalle. Uusien veteraaniyhdis-
tyksien tavoitteena oli auttaa 
ilman maansaantioikeutta 
jääneitä ja puutteellisissa 
asunnoissa eläviä rintama-
miehiä. 1970-luvulla valtio-
valta otti vihdoin vastuuta 
sotiemme veteraaneista, kun 
suomalaisessa sosiaalipoli-
tiikassa alettiin keskustella 
veteraanien sosiaaliturvasta.

Sodassa oli sotilailla ai-
naisen pelon ja kuoleman 

vaaran lisäksi vierainaan kyl-
mä ja nälkä. Isäni kertoi, että 
oli sodan aikana pari kertaa 
jäätynyt teltassa hiuksistaan 
maahan kiinni. Parhaim-
maksi sota-ajan ruuaksi isä 
mainitsi hernekeiton ja har-
voin saadun lihakeiton. Keit-
tojen hyvänä puolena oli se, 
että niitä pysyi joskus läm-
mittämään nuotiolla eikä ai-
na tarvinnut etulinjassakaan 
tyytyä kylmään ruokaan.

Sota-aikana sotilaat täy-
densivät ruokavarastojaan 
myös metsästämällä. Isä 
kertoi, että kerran kun hän 
oli ollut kaverinsa kans-
sa vartiossa, oli vihollisen 
puolelta tullut linjojen läpi 
viisi hirveä. Isäni oli kave-
rinsa kanssa onnistunut 
kaatamaan hirvet suoma-
laisten asemiin. Kolme hir-
veä lähetettiin pataljoonan 
esikuntaan ja kaksi heidän 
joukkueensa oli piilottanut 
lisäruuaksi itselleen. Heille 
riitti ruokaa pariksi viikoksi 
ja esikunnasta tuli vielä kii-
toskirje kolmesta hirvestä, 
jotka he toimittivat sinne.

Sotainvalidin poikana 
minulla on muutamia muis-
toja, jotka kuvaavat sodan 
jälkeisiä vuosikymmeniä. 
Isäni ei puhunut paljoa so-
dasta. Joskus 1960-luvun 
puolivälissä saimme TV:n 
ja katsoin äidin kanssa Väi-
nö Linnan ”Tuntematonta 
sotilasta”. Isä oleili pääasi-
assa keittiössä ja kävi aina 
joskus vilkaisemassa eloku-
vaa. Elokuvan loppupuolel-
la kysyin isältä, että ampui-

ko hän ketään sodassa? Isä 
vastasi hiljaisella murheen 
murtamalla äänellä: ”Kyllä 
niitä siellä kaatuili”. Äänen-
sävy ja ilme olivat sellaiset, 
että lapsena ymmärsin olla 
kysymättä enempää, vaikka 
en ymmärtänytkään vielä 
silloin tuon ”kaatuilla” sa-
nan merkitystä. Kun sitten 
vartuin, niin isäni opetti mi-
nut kalastamaan metsästä-
mään ja viljelemään maata.

”Aika kantaa viestiä”

Joskus 1970-luvun alkupuo-
lella kommunisti-nuoriso 
haukkui sotaveteraaneja. 
Kekkonen vieraili Neuvos-
toliiton karjalassa ja ke-
huttiin, että kuinka hyvin 
siellä on asiat. Oli tuottavia 
sovhooseja ja kolhooseja 
uutiskuvissa. Isä totesi uuti-
sia katsoessaan, että tuo on 
täyttä valetta. Nuorena ky-
syin vähän kummissani, että 
miten niin? Isä totesi, että 
silloin, kun hän hiihteli siel-
lä konepistoolin kanssa, niin 
siellä ei ollut mitään muuta 
kuin risukkoa. Hän vielä 
totesi, että kun suomalaiset 
ovat täällä tehneet sodan jäl-
keen kaikkensa päästäkseen 
eteenpäin, niin venäläiset 
eivät ole millään päässeet 
uutisten kuvaamalle tasolle. 
Myöhemmin on käynyt sel-
väksi, että isä oli oikeassa. 

Hän oli oikeassa myös 
siitä, että neuvostoliitto 
aloitti sodan ampumalla 
Mainilan laukaukset. Vuon-
na 1972 sanoin Perniön yh-

teiskoulun historian tunnil-
la tuon totuuden ja jouduin 
seisomaan kyseisen kaksois-
tunnin. Nuori vasemmisto-
lainen historian opettaja 
saarnasi minulle ainakin 
tunnin, että se ei pidä paik-
kaansa ja että kuinka Suo-
mi aloitti sodan. Hän myös 
näytti historiankirjasta, että 
siinä luki, että Suomi ampui 
kyseiset laukaukset. Nyt 
tämäkin virhe on kirjoista 
korjattu, mutta sodan aloit-
taja taisi tulla opettajalle 
selväksi vasta tämän vuosi-
tuhannen taitteessa.

Olen kuitenkin tyytyväi-
nen nuoruuteeni sotainvali-
din lapsena. Olen saanut 
nuorena monesti lähteä isän 
sijasta maataloustöihin, kun 
hän sairasti sodassa haavoit-
tunutta jalkaansa. Nykyisin 
veteraanien työ ”maamme 
vapauden turvaamiseksi” 
nauttii viimeinkin kansam-
me arvostusta. Valitetta-
vasti vain kaikki veteraanit 
eivät ehtineet saada tätä 
hyväksyntää elinaikanaan. 
Veteraanien terveydenhoi-
dossa ja asumisoloissa on 
kuitenkin edelleen puuttei-
ta, vaikka veteraanijoukko 
on jo varsin harvalukuinen. 

Samat hallitusherrat, jot-
ka tänä päivänä laiminlyövät 
maamme sotaveteraanien ja 
-invalidien hoitoa, haaveile-
vat nuortemme lähettämi-
sestä Naton, EU:n ja YK:n 
taistelu- ja rauhaanpakotta-
misjoukkoihin. Kuka kantaa 
vastuun tulevien ulkomailla 
käytävien maamme kannal-

Kansallinen veteraanipäivä Marttilassa 27.4.2009
Lyhennelmä Lauri Heikkilän juhlapuheesta

Oikeutta Eläkeläisille ry.n Helsingin jäsenyhdistys luovutti Yhdistyksen viirin puolueen puheenjohtaja Timo Soinille edus-
kunnan auditoriossa 18.4.

ta turhien sotien invalidien 
ja sotaorpojen hoidosta? 
Suomen EU-jäsenyys uhkaa 
muutenkin vesittää maam-
me itsenäisen päätösvallan, 
jonka sotiemme veteraanit 
ovat aikanaan kalliisti lu-
nastaneet.

Viime vuosina me Mart-
tilalaiset olemme noudat-
taneet tämän vuotista vete-
raanipäiväjuhlan teemaa: 
”Aika kantaa viestiä”. 
Vuonna 2006 saimme vete-
raanijärjestön, matrikkeli-
toimikunnan ja kuntalaisten 
yhteistyöllä  aikaan  Mart-
tilan kunnan veteraanima-
trikkelin. Tuomas Leinosen 
toimittaman teoksen nimi 
on: ”Te hankitte meille va-
pauden - marttilan sotavete-
raanit 1939 – 1945”. Tänä 
vuonna Marttilan 600-vuo-
tisjuhlan kunniaksi on il-
mestynyt Hannele Jaakko-
lan kirjoittama teos: ”Niin 
kaunis on Marttilan lakeus 
–Alvari Rinne 1887-1957, 
runoja ja muita poiminto-
ja” Nämä teokset yhdessä 
vaalivat marttilalaisten vete-
raanien perintöä ja auttavat 
saattamaan sitä nuorempien 
sukupolvien tietoon.

Veteraanien perintö 
meille marttilalaisille ja 
suomalaisille on- itsenäinen 
isänmaa. He, jos ketkään, 
ymmärtävät miten tärkeitä 
ovat maan vapaus, itsenäi-
syys ja rauha.

Omasta puolestani toi-
votan teille kaikille hyvää 
veteraanipäivän ja -juhlan 
jatkoa.
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Kansaneläkelaitos tarjoaa 
sosiaalietuuksia opiskelijoil-
le. Joidenkin tukien osalta 
opiskelijan vanhempien tu-
lot vaikuttavat myönnettä-
vän tuen määrään, vaikka 
opiskelija olisi jo täysi-ikäi-
nen ja asuisi itsenäisesti.

Alaikäisen, kotona asu-
van opiskelijan vanhempien 

tulojen vaikutus myönnet-
tävään tuen määrään on 
perusteltua, mutta kansa-
laisten on vaikea ymmärtää 
vanhempien tulojen vaikut-
tamista itsenäisesti asuvan 
täysi-ikäisen nuoren saa-
maan tukeen.

Mihin perustuu 18-vuo-
tiaan tai sitä vanhemman 

itsenäisesti asuvan henkilön 
opiskelijaetuuksien rajaus 
tai lisäys vanhempien tulojen 
perusteella ja onko hallituk-
sella suunnitelmaa muuttaa 
nykyistä epäoikeudenmukai-
seksi koettua käytäntöä?

Helsingissä 28.4.2009
Pentti Oinonen

Vanhempien tulojen vaikutus
täysi-ikäisen opiskelijaetuuksiin 

 ■KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

 ■ESKO

Hoitoalan opiskelijoiden
palkaton työharjoittelu 

Suomessa sairaanhoitaja- ja 
lähihoitajaopiskelijoille ei 
makseta lainkaan palkkaa 
työharjoitteluajalta, vaan 
päinvastoin oppilaitokset 
maksavat harjoittelupaikois-
ta työnantajille. Käytäntöä 
on selitetty siten, että sillä 
pyritään varmistamaan opis-
kelijoille asiaankuuluva ohja-
us harjoitteluaikana. Vastaa-
vaan menettelyyn ei kuiten-
kaan miesvoittoisilla aloilla 
ole katsottu olevan tarvetta.

Palkattomassa työhar-
joittelussa on opiskelijoiden 
hyväksikäytön makua, ja 
sille on vaikea löytää pä-
teviä perusteita. Tehdystä 

työstä - oli se sitten harjoit-
telijan tai kokeneen työnte-
kijän tekemää - tulisi aina 
maksaa palkkaa, vaikka 
pientäkin. Useimmilla muil-
la aloilla näin onkin.

Nykyisin Suomessa on 
hoitohenkilökunnasta siinä 
määrin pulaa, että työnte-
kijöitä täytyy houkutella 
sairaaloihimme ja vanhain-
koteihimme jo ulkomailta 
saakka. Järkevämpää olisi 
pyrkiä tekemään hoitoalaa 
houkuttelevammaksi suo-
malaisille. Pienenkin palkan 
maksaminen kertoisi, että 
harjoittelijoiden tekemää 
työtä arvostetaan.

Erityisen hankalaan tilan-
teeseen palkaton harjoittelu 
asettaa aikuiskoulutuksessa 
opiskelevat, sillä aikuisopin-
totukea ei makseta alle kah-
den kuukauden pituisesta 
harjoittelusta. Harvalla on 
varaa jättäytyä viikkokau-
siksi kokonaan ilman tuloja.

Onko ministeri tietoinen 
siitä, että hoitoalalla opis-
kelijoiden työharjoittelu 
on palkatonta ja mihin toi-
menpiteisiin ministeri aikoo 
ryhtyä tämän epäkohdan 
korjaamiseksi?

Helsingissä 16.4.2009
Pirkko Ruohonen-Lerner

Huhtikuun lopulla Helsin-
gin säätytalossa kokoon-
tunut eläkefoorumi pohti 
muutamia ajankohtaisia 
eläkkeisiin ja niiden tasoon 
liittyviä asioita. Yhtenä pon-
timena oli tietysti Fortumin 
Liliuksen ja Stora-Enson 
Härmälän kohtuuttomat 
eläkkeet. Kohtuuttomuuden 
myönsivät nekin, jotka eri ti-
lanteissa ovat olleet eläke ja 
bonusjärjestelmiä luomassa 
ja hyväksymässä.

Keskustelun aikana mm. 
kansanedustaja Johannes 
Koskinen, jonka olisi halli-
tuksessa ollessaan pitänyt ol-
la asialla, oli huolestunut näi-
den ”kultapossukerhojen” 
olemassaolosta. Tällä het-
kellä Koskinen, samoin kuin 
vasemmistoliittoa edustanut 
Merja Kyllönen, kannattivat 
jonkinlaisen eläkekattojärjes-
telmän luomista. Miksi eivät 
silloin, kun Vasemmistoliitto 
ja SDP olivat hallituksessa ja 
asiaan olisi voinut vaikuttaa? 
Se ei selvinnyt.

Sen sijaan Kepun Juha 
Rehula ja Kokoomuksen 
Lenita Toivakka eivät näh-
neet eläkekattoa tarpeellise-
na. Miksi olisivatkaan, kun 
suurituloisten asialla ovat.

Tosin Toivakka hurskas-
teli tuntevansa suurta huol-
ta pienten eläkkeiden saaji-

en toimeentulosta. Olisiko 
pitänyt vinkata Kataiselle 
huolestaan? Kokoomus toi-
mii juuri päinvastoin, kuin 
tämäkin kansanedustaja 
puheissaan.

Paljon puhetta, vähän 
villoja

Sosiaali- ja terveysministeri 
Hyssälä lupasi, että eläke-
katon tarpeellisuus tutki-
taan ja pyydetään selvitys 
sosiaali- ja terveysministe-
riöltä. Kolmikantaneuvot-
teluissa Hyssälän mukaan 
ratkaistaan onko mitään 
tehtävissä. Tuskin paljon 
väärin veikkaan jos väitän, 
että lopputulos tämän hal-
lituksen aikana on, ”ei mi-
tään tehtävissä”.

Takuueläke, jonka tu-
losta on paljon puhuttu 
etukäteen, tuntui saavan 
hyväksynnän kaikilta. Tosin 
todettiin, että se koskee vain 
noin sataatuhatta eläkeläis-
tä. Huomiotta jäi sen sijaan 
se, että takuueläke tulee vas-
ta seuraavien eduskuntavaa-
lien alla voimaan. Eläkkeen 
määrä pitäisi normaalikerty-
milläkin olla silloin jo vähin-
tään saman suuruinen. Pal-
jon puhetta, vähän villoja!

Paljon keskustelua ai-
heutti eläkerahastojen riit-

tävyyden ja säilyvyyden 
pohdinta. Työeläkeva-
kuuttajia edustaneen 
Matti Leppälän mukaan 
Suomen eläkerahastot 
ovat muuhun Euroop-
paan ja OECD-maihin 
verrattuna vakavarai-
sella pohjalla. Tuotot 
luonnollisesti tippuvat 
taantuman aikana, mut-
ta hyvinä aikoina kerätyt 
voitot kestävät myöskin 
takaiskuja.

Ylijohtaja Tarmo 
Pukkilan mukaan viime 
vuoden lopulla osakkeita 
realisoitiin noin kolmen 
miljardin euron edestä. 
Myöskään Pukkila ei ol-
lut kovin huolissaan ra-
hastoista mikäli taantuma 
edes jollain tapaa noudat-
telee aikaisempia lama-
aikoja. Pukkila tosin tote-
si, ettei hänen mielestään 
”fi nanssimarkkinoilla 
mikään palaa ennalleen”.

Niin kuin otsikos-
sa totean puheissa ja 
teoissa on suuri risti-
riita. Kansanedustajat 
paneelissa kertoilivat 
niitä näitä,”mitä pitäisi 
tehdä”. Mutta kun halu 
puuttuu!

Reijo Ojennus
Oikeutta Eläkeläisille ry.

Puheiden ja tekojen
ristiriitaa eläkefoorumissa

Rakennamme osaajien Eurooppaa

www.akava.fi/eutavoitteet
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Jos tulee takkiin
Toimittaja Lauri Karhuvaara haastatteli pääminis-
teri Matti Vanhasta TV:n aamulähetyksessä. Luon-
nollisesti haastattelussa käsiteltiin ajankohtaisia 
asioita, aina talouden taantumasta sikainfl uens-
saan saakka. Haastattelun lopussa Karhuvaara tie-
dusteli pääministeriltä, miten pääministeri ja puo-
luejohtaja Vanhanen suhtautuu siihen, jos tulevissa 
eurovaaleissa keskustapuolueelle tuleekin takkiin.

Kotikatsomoon näytti siltä, että aihe oli arka ja 
vastaaminenkin varsin vaivautunutta. Vanhanen 
ei vastannut suoraan kysymykseen, vaan käytti 
vertauskuvaa jääkiekkojoukkueen valmentajasta, 
jonka ei jokaiseen otteluun valmistautuessaan tar-
vitse vastailla mitä tehdään tappion hetkellä.

Vanhanen ei halunnut vastata, ja syynkin me 
tiedämme. Keskustapuolueen kannatus laskee lu-
mivyöryn tavoin, ja vastaavasti Perussuomalaiset 
istuvat raketin kyydissä matkalla korkeuksiin. Syi-
tä lumivyöryyn ja rakettiretkeen lienee monia. Itse 
pidän päällimmäisenä syynä sitä, että hallitusvas-
tuussa oleva keskustapuolue on irtautunut tavalli-
sesta perussuomalaisesta ihmisestä, ja katugallupit 
osoittavat, että tunne on molemminpuolinen.

Hallituksella näyttää riittävän sekä aikaa, 
että rahaa ulkomaisten asioiden hoitamiseen. 
Lähetetään rauhanturvaajia sinne sun tänne, 
miinalaiva Somalian rannikolle, osallistutaan 
huippukokouksiin vaikka ei aina puheenvuoro-
ja saadakaan ja ollaan silti niin kansainvälisiä. 
Hoidellaan asioita ulkomailla, mutta jätetään ko-
timaan kansalaiset lähes oman onnensa nojaan. 
Tätä eivät tavalliset kadun naiset ja miehet enää 
hyväksy ja se näkyy - gallupeissakin. 

Kun keskustapuolue on pudottanut haravan-
sa kotipellolla, ja lähtenyt urakoimaan ulkosa-
roille, on kotisarkojenkin työt jonkun hoidetta-
va, ja mielellään vielä hyvän sään aikana. 

Jonkun on pysäytettävä peruspalveluiden alasajo. 
Jonkun on lyhennettävä pelastusarmeijan leipäjono-
ja. Jonkun on järjestettävä myös kotimaan asunnot-
tomille kattoa pään päälle - ulkomaisille se näkyy 
järjestyvän automaattisesti. Jonkun on järjestettävä 
työttömille työtä, vaikkapa julkista rakentamista 
lisäämällä. Jonkun on pidettävä huolta myös taval-
lisesta Suomalaisesta ihmisestä–Sinusta ja minusta.

Kansalaisten mielestä tuo ”joku” näyttää 
olevan Perussuomalainen puolue, joka kokoon-
tuu reilun viikon kuluttua puoluekokoukseensa 
Seinäjoelle. Juuri tuleva puoluekokous ja siinä 
tehtävät päätökset henkilövalintoineen ovat erit-
täin tärkeitä puolueen kannatuksen- ja kasvun 
kannalta, sillä kokouksessa valittava puolueen 
puheenjohtajisto, puoluehallitus ja puolueval-
tuusto luotsaavat puolueen seuraaviin eduskun-
tavaaleihin. Vaaleihin, joissa ”veri punnitaan”. 

Kannatuksemme hipoo jo 10%:a. Kasvulle ei 
löydy rajaa, mikäli puolueemme politiikka py-
syy uskottavana, emmekä sorru muotivirtausten 
myötä saalistamaan helppoja irtopisteitä. Jämäk-
kä ja napakka asialinja on se, johon kansalaiset 
luottavat. Asialinja, vaikka sen ajaminen tarkoit-
taakin joskus puskemista vastatuuleen.

Politiikalla pitää olla sekä uskottavuutta, et-
tä ennustettavuutta. Uskottavuutta ei ole se, että 
annetut vaalilupaukset unohdetaan. Ennustetta-
vuutta ei ole se, että puolueen linja poukkoilee 
sinne tänne trendikkäiden muotivirtausten mu-
kaan. Kansalaisen on tiedettävä, kuka ajaa hänen 
asiaansa myös vaalikausien välillä. 

Henkilövalinnoissa jouduttaneen myös äänes-
tämään. Arvoisa puoluekokousedustaja; anna ää-
nesi kuulua ja anna äänesi vaikuttaa. Ole osaltasi 
valitsemassa puolueelle sitä johtoryhmää, joka vie 
meidät turvallisesti seuraaviin eduskuntavaaleihin, 
ettei yksikään toimittaja kysy vaalipaneelissa pu-
heenjohtajaltamme – mitäs teet jos tulee takkiin.

Reijo Hongisto, Vimpeli

 ■KOLUMNI

KHO katsoi, että sekä säh-
köisen äänestämisen ohjeet 
että itse järjestelmä olivat 
puutteellisia. Tästä syystä 

vaalien valmistelu oli lain-
vastaista ja vaalit oli toteu-
tettu virheellisessä järjes-
tyksessä.

Sähköinen äänestys epäonnistui:

Kuntavaalit uusiksi Vihdissä, 
Karkkilassa ja Kauniaisissa
Vihdissä, Karkkilassa ja Kauniaisissa 
järjestetään uudet kuntavaalit. Korkein 
hallinto-oikeus määräsi järjestettäväksi 
uudet vaalit, koska sähköisen 
äänestyksen kokeilussa oli puutteita ja 
virheitä. Oikeusministeriön mukaan 
ehdokasasettelua ei tehdä uudelleen.

Oikeusministeriön mu-
kaan uusittavissa vaaleissa 
noudatetaan samaa äänestys-
aluejakoa ja käytetään samaa 
äänioikeusrekisteriä kuin ku-
motuissa vaaleissa. Vaaleissa 
on sama ehdokaslistojen 
yhdistelmä kuin kumotuissa 
kunnallisvaleissa. Uutta eh-
dokasasettelua ei ole.

Väestörekisterikeskus 
huolehtii siitä, että kunnal-
lisvaalien äänioikeusrekiste-
riin otetuille lähetetään uusi 
ilmoitus äänioikeudesta.

Valtuustoon valitaan 
yhtä monta valtuutettua 

kuin kumotuissa vaaleissa, 
vaikka asukaslukuun perus-
tuva valtuutettujen määrä 
olisikin tällä välillä muuttu-
nut. Kumotuissa vaaleissa 
valituiksi tulleet edustajat 
tai valtuutetut pysyvät toi-
missaan, kunnes uusittavien 
vaalien tulos on vahvistettu.

Nyt kumotuissa vaaleis-
sa Perussuomalaiset saivat 
kaksi valtuutettua Vihdissä 
ja Karkkilassa, Kauniaisis-
sa puolueelta ei ollut eh-
dokkaita.

Lähde: www.kunnat.net

Perussuomalaiset ehdokkaat Karkkilassa:

Veikko Ala-Hiiro Jalovaara Mia Kivistö Ilkka
(valittiin 2008)

Sivonen Tiina
(valittiin 2008)

Perussuomalaiset ehdokkaat Vihdissä:

Halla-aho IlkkaJuselius Mirja
(valittiin 2008)

Ahlroth Markku
(valittiin 2008)

Salonen Pasi

Kansliatoimikunta päätti 
29.4., että kansanedusta-
jien työhuonesiiven perus-
korjaus käynnistyy välittö-
mästi juhannuksen jälkeen. 
Samalla peruskorjataan 
Eduskuntatalon pohjoinen 
asuntosiipi, johon rakenne-
taan uusi yleisösisäänkäynti 
ja vieraita palvelevia tiloja.

Rakennusurakoitsijaksi 
valittiin Rakennusosakeyh-
tiö Hartela, maanrakennus- 
ja louhintatöiden urakoitsi-
jaksi Destia Oy, LVI-töiden 
urakoitsijaksi Are Oy ja 
sähköurakoitsijaksi Elvar 
Oy. Nyt aloitettavan perus-
korjauksen osuus maksaa 
12 miljoonaa euroa.

Eduskuntatalon B-siiven
peruskorjaus alkaa Liity Kiken

tukiryhmään
Reippaille käsille on aina tekemistä.
Jos vaalityö Kike Elomaan vaalikampanjassa 
kiinnostaa, ota rohkeasti yhteyttä.

www.kikeelomaa.com
kike.elomaa@kikeelomaa.com
Puh. 0400 824 774
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 ■HISTORIAA

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Elämme lintujen kevätmuuton aikaa. Sadattuhannet sii-
vekkäät saapuvat valtavin parvin maahamme ja niiden 
joukosta saattaa löytyä harvinainenkin yksilö. Tällainen 
uusi laji saa sadat lintuharrastajat eli bongaajat liikkeelle. 

Olin kerran henkilökohtaisesti paikalla, kun tällaista 
lintua ihmeteltiin. Vai mitä sanot seuraavasta? Erääs-
sä työpaikkahaastattelussa raati pohti uskonelämääni 
ja tiedusteli mm. sitä, että uskonko minä todella Ju-
malaan? Vastasin pitemmän kaavan mukaan: Elämme 
kansan keskellä josta 85 % kuuluu kirkkoon ja jäljelle 
jäävistäkin suurin osa kuuluu johonkin kristilliseen he-
rätysliikkeeseen. Tämä kansa on kastettu kristillisellä 
kasteella, käyneet rippikoulun ja halunneet kirkkohäät. 
Jokaisessa pitäjässä ja kaupungissa on kirkko, isoimmis-
sa useitakin, sen lisäksi löytyy satoja rukoushuoneita ja 
seurakuntataloja. Raamattu, Jumalan sana löytyy joka 
kodin kirjahyllystä, jopa hotellihuoneista.

 Odotamme joulua, pääsiäistä ja muita kirkkopy-
hiä joissa on muistutus Jeesuksesta vaikka pakanalliset 
trullit, pääsiäisnoidat ja joulupukki tonttuineen onkin 
saanut voimakkaan jalansijan. Koulujen aamuhartau-
det ovat valitettavasti loppuneet, mutta vielä sentään 
pidetään uskontotunteja, sekä joulu- ja kevätjuhlia su-
vivirsineen. Useissa seurakunnissa pidetään pyhäkou-
luja ja joissakin päiväkodeissa lapset opetetaan vielä 
siunaamaan ruokansa. Elämämme päätteeksi omaiset 
kutsuvat papin siunaamaan meidät viimeiselle matkal-
le. Risti symboloi uskoamme jokaisen kirkon tapulissa, 
rukoushuoneen seinällä ja rippikoululaisen kaulassa. 
Sunnuntaisissa Jumalanpalveluksissa vakuutamme pa-
pin johdolla yhteistä uskoamme:” Minä uskon Kaikki-
valtiaaseen maan ja taivaan luojaan…”. 

Onpa yliopistoissamme tiedekuntakin, josta valmis-
tuu pappeja ohjaamaan ihmisiä palvelemaan Jumalaa. 
Ja ettei jäisi rahasta kiinni, niin me olemme valmiit 
maksamaan kaikesta tästä kirkollisveroa. Tämän kai-

ken jälkeen te kysytte minulta, että uskonko minä? Eikö 
ennemminkin pitäisi kysyä, että miksi en uskoisi? Vai 
onko tämä kaikki sitä mistä Jeesus sanoi, ”Tämä kansa 
kunnioittaa minua huulillaan mutta heidän sydämensä 
on minusta kaukana” ja edelleen ”Sinulla on se nimi, 
että elät vaikka olet kuollut”. Onko tämä kaikki vain 
valtavaa kulissia ilman elämää ja sisältöä, aikuisten ih-
misten hiekkalaatikkoleikkiä? Ei ihme, että Luther aika-
naan sanoi: ”Uskovainen on harvinainen lintu”.

Teksti: Harri Lampinen

Harvinainen lintu

EU hyökkäsi rajusti
Perussuomalaisia vastaan
Suomen eduskunnan ainoa EU-kriittinen puolue 
on joutunut EU:n voimakkaan hyökkäyksen koh-
teeksi. Syyskuun puolivälissä vuodatettiin Suomen 
lehdistölle osia raportista, jonka tanskalainen kan-
sanedustaja oli laatinut Suomen puolueista.

Perussuomalaiset-puoluetta luonnehdittiin ”ää-
rikonservatiiviseksi maaseudun protestipuolueeksi, 
jonka juuret ovat Lapuan liikkeessä”. Puolueen pu-
heenjohtajaksi väitettiin Raimo Vistbackaa. Mitään 
tietoja puolueesta ei Perussuomalaisilta ole kysytty, 
joten voidaan katsoa, että kyseessä on tahallinen 
mustamaalaamisyritys, koska puolue on voimak-
kaasti arvostellut EU:ta.

Timo Soini:

Presidentinvaalit
- mahdollisuus esittää 
oma linja
Kehitys pysähtyy ilman kriittistä ja vaihtoehtoista 
keskustelua. Siksi Suomessakin pitää ymmärtää, et-
tä ei rehellinen ja kova kilpailu voi vahingoittaa to-
tuutta, johon kai jokainen selkärankainen ihminen 
pyrkii. Siksi Perussuomalaisten raskas, mutta vält-
tämätön, velvollisuus on tuoda presidentinvaaleihin 
EU-kriittinen ja itsenäisyyttä puolustava ehdokas.

 ■SYNTYMÄPÄIVÄT

Varatuomari, turvallisuus-
kouluttaja Kari Seppo 
Maukonen Ilmajoella täytti 
60 vuotta 3. päivänä huhti-
kuuta 2009. Konnevedellä 
syntynyt ja Hankasalmella 
lapsuutensa muuten viet-
tänyt  Maukonen muutti 
parikymppisenä Helsinkiin 
ja sieltä työnsä perässä Poh-
janmaalle 1985.

Maukonen on suoritta-
nut elämäntyönsä pääasi-
assa kahdella rintamalla. 
Tehtyään ensin pienviljeli-
jäperheessä maatalous- ja 
metsätöitä ja valmistuttu-

aan kauppaopistosta hän 
aloitti varsinaisen työuransa 
paikallislehden toimitushar-
joittelijana ja toimittajana 
Jyväskylässä parin vuoden 
ajan. Sen jälkeen Helsingis-
sä hän toimi aluksi yksityi-
sellä turva-alalla pari vuot-
ta ja sitten rikospoliisissa 
konstaapelina ja ylikons-
taapelina vuodesta 1973 
lähtien maalle muuttoonsa 
saakka. Työnsä ohella hän 
suoritti oikeustieteen kandi-
daatin tutkinnon Helsingin 
yliopistossa ja auskultoi va-
ratuomariksi sitten Pohjan-
maalla 1980-luvun lopulla.

1980 -luvun eli opiske-
lunsa ajan ja sen jälkeen hän 
toimi useissa nimismiespii-
reissä nimismiehenä ja apu-
laisnimismiehenä ja perusti 
sitten oman lakiasiaintoi-
miston Seinäjoella. Niin hä-
nen toiseksi pitkäaikaiseksi 
elämäntyökseen muodostui-
vat asianajotehtävät ja sen 
lisäksi lukuisten turva-alan 

kurssien järjestäminen eten-
kin 90-luvulla ja opettajana 
niissä toimiminen, yhtenä 
nykyaikaisen turvakoulu-
tuksen pioneerina.

Lakisektorilla Mauko-
nen on erikoistunut alusta 
lähtien perheoikeuteen, ri-
kosuhrien asemaan, turva-
alan kysymyksiin ja hal-
linto-oikeuteen ja on myös 
pitänyt paljon lainopillisia 
luentoja eri oppilaitoksissa. 
Perheoikeudessa Maukosel-
la on suuri panos 1990-lu-
vulla mm. elatusapu- ja yh-
teishuoltokäytännön muut-
tumisessa, hänen tuolloin 
toimiessaan Elatusvelvollis-
ten Liitto ry:n lakimiehenä 
ja Yhteishuoltajat ry:ssä.

Virstanpylvään ohitta-
neen energisen ”varhaisvan-
huksen” elämää ilahdutta-
vat kolmen aikuisen lapsen 
ja kahden lastenlapsen sekä 
lukuisten erimaalaisten ys-
tävien lisäksi  tropiikista 
Pohjolan talviin muuttanut 

ja kotiutunut Noemi-vaimo 
sekä  reilun vuoden ikäinen 
reipas Carlos-poika.

Hänellä on ollut monia 
poliittisia paikallisia ja mui-
ta luottamustehtäviä, tällä 
hetkellä mm. Etelä-Poh-
janmaan poliisin neuvotte-
lukunnan jäsenenä ja kiin-
teistötoimitusten uskottuna 
miehenä. Hän toimii myös 
Maukosen sukuseuran pu-
heenjohtajana.

Maukonen on kuulunut 
Suomen Maaseudun Puo-
lueeseen jo vuodesta 1970, 
nykyisin hän on Perussuo-
malaisten jäsen ja tätä puo-
luetta myös on edustanut ja 
edustaa eräissä kunnallisis-
sa ja ylikunnallisissa luotta-
mustehtävissä.

Maukosen merkkipäi-
vävastaanotto on Suomen 
kesän lyhyyden ja vähälu-
misuuden vuoksi vasta 23. 
päivänä toukokuuta fi lip-
piiniläis-perinteisen lechon-
puutarhajuhlan muodossa.

Kari Maukonen 60 vuotta

Perussuomalainen
10/1999
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JÄRJESTÖTOIMINTA

KOKOUKSIA

Helsingin Perussuomalaiset
Helsingin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään 12.05.2009 kello 19.00 alkaen ra-
vintola Zetorissa, Kaivopiha.

Espoon Perussuomalaiset
Espoon Perussuomalaiset ry:n ylimääräinen kokous 
19.5.2009 klo 18.00, Espoon valtuustotalo, PerusS/Sit.
huone. Esillä seuraavat asiat: 1) Luetaan tilintarkastajan 
lausunto, 2) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille. Tervetuloa!
Espoon Perussuomalaiset ry, pj. Jarkko Korpi

Pohjois-Karjalan piiri
Pohois-Karjalan piirin kevätkokous sunnuntaina 24.5. 
klo 11.30 alkaen Joensuussa Sepänsalissa (vanharup-
la), Sepänkatu 42. Puolueen edustajana paikalla vara-
puheenjohtaja Pirkko Mattila. Tervetuloa!

Keski-Pohjanmaan piiri ry
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan Piiri ry:n pii-
rineuvottelu pidetään 12.5.2009 tiistaina kello 19.00 
Hotelli Foxmanissa Vetelissä.

Piirineuvotteluun ovat tervetulleita kaikki Perussuo-
malaisten jäsenet! Piirineuvottelussa selostetaan puolueko-
kousmenettelyä ja keskustellaan puoluekokouksessa esille 
tulevista asioista sekä muista ajankohtaisista asioista.

Jos halukkaita on riittävästi, Keski-Pohjanmaalta 
järjestetään linja-autokuljetus Halsualta, Kaustisista, To-
holammilta ja Vetelistä puoluekokoukseen Seinäjoelle. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään piirineuvottelussa.
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan Piiri ry
Lasse Lehtinen

Raahen Seutukuntain
Perussuomalaiset
Raahen Seutukuntain Perussuomalaisten kevätkokous 
keskiviikkona 13.5.2009 klo 18.00. Kokouspaikkana 
Pietarinpolku 2 B 10, Pattijoki. Tervetuloa.

Talouden taantuma
vai superlama?
Perussuomalaisten Oulun piiri on erittäin huolissaan 
nykyisen taloustilanteen kehityksestä. Haluamme nos-
taa esiin sen todennäköisen kehitysnäkymän, että maa-
ilmantaloutta uhkaa todellinen superlama.

Viimeaikaisten talouslaskelmien valossa koko ny-
kyistä dollariin nojaavaa kansainvälistä rahoitusjärjes-
telmää on kohtaamassa totaalinen romahdus seuraavan 
puolen vuoden kuluessa, mikäli nykyinen kehitys jat-
kuu. Dollarin romahtaminen ja hyperinfl aatio johtaisi 
pahimmillaan kymmenien prosenttien hintainfl aatioon 
myös eurotalouksissa, mikä merkitsisi sitä, että kunnat 
ja yritykset, valtiosta puhumattakaan, joutuisivat re-
pimään budjettinsa uudestaan auki vielä toisen kerran 
tulevana syksynä, kun kuntien ja kaupunkien euromää-
räiset juoksevat menot pahimmillaan kasvavat kymme-
nillä prosenteilla.

Perussuomalaisten Oulun piiri vetoaa valtion ja 
kuntien päättäjiin, että nyt keväällä budjetteja auki 
revittäessä otettaisiin jo huomioon tämä pahimpaan 
vaihtoehtoon varautuminen, jotta kuntataloudessa voi-
taisiin säästyä pahimmalta.

Piiritoimikunnan kokous 19.4. Oulussa

OULUN PIIRI

Perussuomalaisten Lapin piiri piti sääntömääräisen ke-
vätkokouksensa 25.4. Rovaniemellä. Puolueen edusta-
jana oli paikalla puheenjohtaja Timo Soini, joka selosti 
poliittista sekä järjestöllistä tilannetta sekä ajankohtaisia 
eurovaaliasioita. Kokouksessa oli myös mukana puolu-
een kaksi muuta Eu-ehdokasta, Pirkko Mattila Muhok-
selta ja Jaana Sankilampi Kajaanista. Puolueella ei ole 
yhtään ehdokasta Lapin alueelta.

Tilikokouksen ollessa kysymyksessä Soini toimi 
myös kokouksen puheenjohtajana. Sihteerinä oli Eila 
Kivioja. Kokouksessa oli runsaasti osanottajia, sekä 
vanhempia tuttavuuksia että uusia aatteen kannattajia.

Enemmistö oli vesivoiman kannalla

Asialistalla oli runsaasti käsiteltävää, Lapille ja koko 
Suomelle merkittävistä  hankkeista, jotka synnyttivätkin 
vilkasta keskustelua kokousväen parissa. Lapin Liitosta 
oli pyydetty paikalle ohjelmapäällikkö Sami Laakkonen, 
joka puhui Lapin tulevaisuudesta sekä kehittämisohjel-
mista. Erityisesti kokousväkeä puhuttivat energiakysy-
mykset: Simoon mahdollisesti rakennettava ydinvoimala 
sekä aina ajankohtainen Vuotoshanke. Asioiden tiimoil-
ta kuultiin voimakkaita puheenvuoroja sekä puolesta, 
että vastaan. Kokouksen selvä enemmistö (31 kpl) oli 
vesivoiman lisärakentamisen kannalla. Vuotoksen te-
koaltaan rakentaminen olisi monesta syystä perusteltua 
vesivarantojen ja puhtaan omavaraisen sähköntuotan-

LAPIN PIIRI

Asiallista keskustelua Lapissa

non lisäämiseksi. Simon ydinvoimalasta keskusteltaessa 
hankkeen puolesta käytettiin kolme puheenvuoroa, mut-
ta enemmistö kokousväestä tyrmäsi hankkeen.

Soklin kaivoksen mahdolliset ratalinjaukset olivat 
myös keskustelussa. Timo Soinilta kyseltiin lisäksi Ke-
min sataman laajennuksesta ja siihen liittyvän väylän sy-
ventämisestä 14 metriin. Valtion rahoituksen merkitystä 
korostettiin Lapin syväsataman hankkeessa. Kokouksen 
lopuksi Oskari Autti lahjoitti Timolle sotaorvoista ker-
tovan kirjan ”Isä älä jätä”.

Harri Tauriainen
puheenjohtaja
Lapin piiri

Eikö lakia pidäkään 
noudattaa?

Kaikki muistanevat taannoisen vaalirahakohun. Eh-
dokkaiden tileille oli ilmestynyt rahaa, jota he eivät joko 
lainkaan muistaneet saaneensa (Pekkarinen), tai jonka 
alkuperästä heillä ei ollut tietoa (Vanhanen).

Kun Kalli oli kertonut saaneensa rahaa, alettiin 
Vanhasta ahdistella menettelytavoista. Toimittaja kysyi 
häneltä, eikö Kallin olisi pitänyt kertoa (eli noudattaa 
lakia). Vanhanen totesi vain, ettei ollut "keskustellut 
hänen kanssaan." Timo Soini myöhemmin totesikin, et-
tä ainoa oikea vastaus olisi ollut "totta kai lakia pitää 
noudattaa."

Nyt kuuluu Salon seudulta kummia. Turun hallinto-
oikeus on todennut kaupungin jakaneen lainvastaisesti 
rahaa suurten puolueiden kunnallisjärjestöille. Oikeu-
den mukaan asiasta vastuussa oleva järjestelytoimikun-
ta oli rahaa jakaessaan ylittänyt toimivaltansa. Oikeus 
myös huomautti, ettei puoluetoiminnan tukeminen kuu-
lu kunnan toimialaan. Tuloksena oli, että rahanjakopää-
tös kumottiin.

Tämän valossa tuntuukin käsittämättömältä, että 
"käytännössä Salon kaupunki päättää, karhuaako se va-
rat takaisin puolueilta." Entä miten pitäisi kommentoida 
kuntaministeri Kiviniemen kannanottoa, jonka mukaan 
hän "ei näe estettä sille, että kunnat maksavat yhdisty-
misavustuksia puolueille."

Kysymys kuuluukin nyt: kumpi on pätevämpi tul-
kitsemaan lakia, hallinto-oikeus vaiko Salon kaupunki/
ministeri Kiviniemi? Jos oikeus näkee lainvastaisuutta, 
miksi eivät jälkimmäiset näe? Ovatko he epäpäteviä - vai 
onko tuomioistuin sitä?

Elääkö koko kansalaisyhteiskunta jo kuin pellossa - 
tai unessa (Yrjö Kallinen)?

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry:n
kevätkokouksen kannanotto 17.4.2009.

VARSINAIS-SUOMEN PIIRI

PARAS-hanke
huolettaa
Kontulan Perussuomalaiset ry julkituo syvän huolensa 
PARAS- hankkeen vaikutuksista Mellunkylän alueella. 
Asian tiimoilta on kaupunginvaltuustossa käyty kes-
kusteluja Kontulan ja Kivikon terveysasemien mahdol-
lisesta lopettamisesta tai yksityistämisestä Myllypuroon 
rakennettavan superterveysaseman valmistuttua.

Kokous pyysi kokoukseen osallistuneita Perussuo-
malaisten Helsingin kaupunginvaltuuston valtuusto-
ryhmän jäseniä, Nina Huru ja Antti Valpas, tekemään 
kysymyksen terveyslautakunnalle asiasta.

Päätettiin myös luoda nettiadressi ja kirjalliset adres-
sit Kontulan kirjastolle ja Kontupisteelle terveyskeskus-
palvelujen säilyttämiseksi kunnallisina.

Väestöpohja Mellunkylän alueella on riittävä ter-
veyskeskuspalvelujen säilyttämiseksi, Myllypuron ase-
man valmistuttuakin.

Nyt on oltava ajoissa liikkeellä, ettei käy niin kuin 
KELAn-toimiston kanssa, päätökset lopettamisesta teh-
tiin ikään kuin varkain.

Kontulan Perussuomalaiset ry: n puolesta
Petri Haapanen, puheenjohtaja

KONTULAN PERUSSUOMALAISET

Äitienpäivän
tilaisuus Raahessa
Äitienpäivän tilaisuus Raahessa sunnuntaina 10.5. klo 
11-16 Härkätorin puistossa. Paikalla EU-ehdokas Pirk-
ko Mattila

RAAHEN SEUTUKUNTAIN                
PERUSSUOMALAISET RY.
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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 
Kissikuja 16, 
61300 Kurikka
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: 050-545 9287
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

Vimpelin Perussuomalaisten aktiivit kerään-
tyivät kevätkokoukseen perinteikkäälle nuo-
risotalolle. Normaalin kevätkokouksen asia-
listan ohessa keskusteltiin toiminnan aktivoi-
misesta, sekä tulevasta puoluekokouksesta.

Suvi Ilomäki ja Pia Toivola lupautuivat 
laittamaan yhdistyksen jäsenrekisterin ajan 
tasalle, ja hankkimaan mahdollisimman 
monen jäsenen sähköpostiosoitteet, joihin 
tiedotetaan ajankohtaisista asioista ja kam-
panjoista.

Myös jäsenhankintaa päätettiin tehos-
taa, sillä Perussuomalaisen paras kaveri on 
aina Perussuomalainen, mutta tämä kaveri 
ei vielä välttämättä ole puolueen jäsen.

Kokous huipentui ansiokkaan puolue-
veteraani Rauno Toivolan palkitsemiseen 
puolueen pöytästandaarilla, sekä Suvi Ilo-
mäen ojentamalla kauniilla kukkakimpulla.

Teksti: Reijo Hongistö
Kuva: Hannu Takala

Puolueveteraani palkittiin 
Vimpelin kevätkokouksessa

VIMPELI

 Suvi Ilomäki, Reijo Hongisto ja pöytästandaarilla palkittu Rauno Toivola.

Torstaina 2.4. Ähtärin toritapahtumassa kaupunginjohtajan kyselytuntiin vastaamassa 
Kari Heikkilä, juontajana toimi Ähtärin toritapahtumien puuhanainen Sirkka-Liisa Lam-
minkoski. Kike Elomaa odottelee vuoroaan taustalla.

ÄHTÄRI
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Julkilausuma
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ovat erityisesti huolis-
saan kuntien asemasta ja taloustilanteesta. Kunnilla on 
vaikeuksia lakisääteisten, puhumattakaan vapaaehtois-
ten ja tarveharkintaisten palvelujen tuottamisessa. Nyt 
esimerkkinä tiukasta tilanteesta joudutaan menemään 
jopa opettajien lomautuksiin, mikä on tilanteena uusi 
ja hieman outo.

Paras –hanke ja kuntien liikelaitosmalli Kysteri kos-
kettaa ja huolettaa alueemme kansalaisia. Pelkona on, 
että palvelut alkavat leikkautua tai niiden saatavuus 
heikkenee kuntaliitosten myötä. Toisaalta palvelujen 
keskittäminen aiheuttaa paineistusta ja yhä enemmän 
jonoja palvelutuotantoihin.

Sekä Paras -hanke, että kuntien oman henkilöstö-
politiikan tavoitteet nostavat pöydälle uudella tavalla 
myös kuntahallinnon ja kunnan muun henkilöstömää-
rän – aina kunnanjohtajien määrään alueemme pienem-
missä kunnissa. 

Myös autioituvan maaseudun ongelmat aiheuttavat 
rakenteellista vääristymää kuntien palvelutuotannon 
haasteisiin. Ikääntyvä väestönosa haluaisi asua alem-
missa kunta- ja kyläkeskuksissa kotonaan, mutta se on 
palvelujen saatavuuden ja asumisturvallisuuden näkö-
kulmasta jatkossa näkökulmasta yhä vaikeampaa.

POHJOIS-SAVO

Soinin Perussuomalaisten paikallisosaston kevätkokous 
pidettiin Aatos Takalan kauniissa kodissa.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi keskusteltiin tule-
van kesän "tempauksista". Päätettiin mm. lähteä mu-
kaan Soinipäivlle omalla PS teltalla ja tehostaa toimin-
taa ja jäsenhankintaa entisestään. Mr. Soini toivotettiin 
myös tervetulleeksi kummikuntansa "nimipäiville"

Kokouksen tuoksinassa vaihdettiin myös paikallis-
osaston puheenjohtajaa, sillä Aatos Takala kiireisiinsä ve-
doten luovutti puheenjohtajan nuijan Jukka Soidinmäelle.

Uusi hallitus
Puheenjohtajana jatkaa Jarkko Korpi, 1. varapj. Inga 
Helin-Savolainen, 2. varapj. Mikko Frilander, sihteeri 
Muumi Carlsson.

Hallituksen jäsenet: Veikko Granqvist, Kai Haavis-
to, Jouko Pirttimäki, Raimo Rautio, Mauri Sauvola, Ja-
ni Tiainen, Kai Pajunen, Saana Lehto, Pertti Savolainen, 
Timo Soini, Leevi Väisänen.

Muumi Carlsson
Espoon Perussuomalaiset

SOININ PERUSSUOMALAISET

Kokous keväisissä 
tunnelmissa

Kokouksen osanottajista ehtivät kuvaan Pentti Sillan-
pää, Aatos Takala, Taina Mäkelä, Jukka Soidinmäki ja 
Väinö Uurinmäki. Kuva: Reijo Hongisto

ESPOON PERUSSUOMALAISET

Kotien lämmitysmuodot 
voidaan karkeasti ottaen 
jakaa fossiilisiin ja uusiu-
tuviin energialähteisiin 
perustuviin lämmitysjär-
jestelmiin. Kiihtyvän il-
mastonmuutoksen vuoksi 
fossiilisiin energialähteisiin 
perustuvat lämmitysmuo-
dot ovat tänä päivänä jok-
seenkin ei-toivottuja. Niitä 
ovat öljy ja kivihiilellä tehty 
sähkö.

Uusiutuvia energia-
lähteitä ovat esimerkiksi 
puupohjaiset pilke, hake ja 
pelletti, puulla tuotettu kau-
kolämpö, osittain sähköön 
nojautuva maalämpö tai 
Suomen olosuhteissa lähin-
nä apujärjestelmänä kysee-
seen tuleva aurinkoenergia. 
Vaihtoehtoja on paljon.

- Jos kaukolämpövaih-
toehto on tarjolla, saattaa 
se tiheästi asutulla oma-
kotitaloalueella olla järke-
vää. Haja-asutusalueilla 
on itselle sopivaa lämmi-
tysjärjestelmää mietittävä 
tarkemmin. Eri järjestelmät 
poikkeavat toisistaan suu-
resti investointi- ja energia-
kustannusten osalta, kertoo 
energiatutkimuksen tutki-
muspäällikkö Seppo Tuomi 
Työtehoseurasta.

Sähköllä investointikus-
tannukset ovat pienimmät, 
mutta energiakustannukset 
puolestaan kaikkein suu-
rimpia. Uusiutuvissa ener-
gialähteissä investointikus-
tannukset ovat suurempia, 
mutta energiakustannuksis-
sa syntyy säästöjä pitkällä 
aikavälillä.

Etuja ja haittoja

Tänä päivänä pidetään pe-
rusasiana sitä, että lämmi-
tysenergialähteiden tulisi olla 
hiilidioksidineutraaleja, sillä 
hiilidioksidi on ilmaston-
muutoksen suurin syyllinen. 
Tässä suhteessa huonoim-
mat lämmitysmuodot ovat 
öljy- ja sähkölämmitys, jos 
sähkö on tuotettu kivihiilel-
lä. Puuhun, maalämpöön ja 
aurinkoenergiaan perustuvat 
lämmitysmuodot ovat tässä 
suhteessa parempia.

Käyttömukavuuden koh-
dalla helppoja ovat sähkö, 
öljy, kaukolämpö ja maa-
lämpö. Pilkelämmitys on 
kaikkein vaivalloisinta. Puu-
pohjaisissa energialähteissä 
pellettilämmitys on kaikkein 
pisimmälle automatisoitua ja 
sen huoltotyöt kohtuullisen 
vähäisiä.

Uusiutuviin energialäh-
teisiin siirtymistä pyritään 
myös valtiovallan taholta 
tukemaan, jotta niistä saa-
taisiin hintakilpailukykyi-

sempiä. Kun valitsee läm-
mitysjärjestelmää uuteen 
taloon, on oletettava että 
öljyn ja sähkön hinta tulee 
edelleen nousemaan. Uusiu-
tuvien kohdalla hintojen ko-
hoaminen on huomattavasti 
hitaampaa ja tasaisempaa.

- Puupohjaisissa läm-
mitysmuodoissa haittoja 
voivat aiheuttaa savukaa-
supäästöt. Kaukolämpölai-
toksissa nämä haitat ovat 
kaikkein vähäisimpiä. Yk-
sittäisten järjestelmien koh-
dalla pellettipolttimoiden 
päästöt ovat pienimpiä. Pil-
kelämmityksen ongelma on 
se, että savukaasupäästöt 
voivat nousta, jos poltetaan 
märkää tavaraa.

Näin säästät

Lämmityskustannuksissa 
voi säästää myös, jos pystyy 
tulemaan toimeen matalam-
malla huonelämmöllä. Jos 
nostaa esimerkiksi 20 cel-
siusasteen huonelämpötilan 
21:een asteeseen, nousee 
energiankulutus viisi pro-
senttia ja sitä myötä kustan-
nukset. Turhaan ei siis kan-
nata huoneistoa lämmittää 
liian kuumaksi.

Myös lämmin käyttöve-
si kuluttaa paljon energiaa. 
Suihkussa ei kannata seistä 
liian pitkään eikä harrastaa 
ammekylpyjä. Ilmanvaihto 
on pakollinen joka talossa, 
mutta liian suuri ilman-

vaihto hukkaa myös paljon 
energiaa. Niinpä sen säätö-
jen ja huoltojen tulisi olla 
kunnossa.

Valmiustilassa oleva 
viihde-elektroniikka kulut-
taa yllättävän paljon sähköä, 
joten sammuttelemalla sääs-
tää. Vanhojen hehkulamp-
pujen ongelmana on se, että 
vaikka niitä käytetään valon 
takia, muuttavat ne suuren 
osan energiastaan lämmöksi. 
Uudet energiansäästölamput 
kuluttavat sähköä huomat-
tavasti vähemmän ja säästöjä 
voi tulla paljonkin.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Matton Images

Järkevää lämmittämistä

Kotinsa voi nykyään lämmittää hyvin monella eri tavalla. Lämmitysjärjestelmän valintaan 
vaikuttavat monet eri tekijät, joita kannattaa harkita tarkkaan.

ENERGIAN KULUTUS LASKUSSA

Energian kokonaiskulutus oli viime vuo-
den tammi-syyskuussa 1 030 petajoulea, 
eli neljä prosenttia vähemmän kuin edel-
lisvuonna. Sähköä käytettiin 65 TWh:a, 
eli 2,4 prosenttia vähemmän kuin edel-
lisvuonna. Energian tuotannon ja käy-
tön hiilidioksidipäästöt alenivat lähes 
kymmenen prosenttia johtuen Pohjois-
maiden hyvästä vesitilanteesta, joka vä-
hensi fossiilisten polttoaineiden tarvetta 
sähköntuotannossa.

Fossiilisten polttoaineiden kulutus 
vähentyi selvästi. Hiilen kulutus väheni 
25 prosenttia, turpeen 11 ja öljyn kolme 
prosenttia edellisvuoden tasosta. Maa-
kaasun kulutus kasvoi seitsemällä pro-
sentilla, puuperäisten polttoaineiden ku-
lutus säilyi jokseenkin ennallaan. Myös 
sähkön nettotuonti säilyi ennallaan 11 

TWh:ssa. Vesivoiman tuotanto kasvoi 
20 prosenttia, tuulivoiman käyttö säh-
kön tuotannossa peräti 50 prosenttia. 
Yli puolet sähköstä tuotettiin vesi- ja 
ydinvoimalla.

Syksyllä 2008 voimistuneet merkit 
uhkaavasta taloustaantumasta käänsivät 
öljyn hinnan laskuun kesän ennätyskor-
kealta tasolta. Öljyn hintakehitys vaikut-
ti muidenkin polttoaineiden hintoihin. 
Kolmannen vuosineljänneksen lopulla 
myös sähkön hinta kääntyi laskuun ja 
lokakuun loppupuolella myös päästöoi-
keuksien hinnat laskivat. Turpeen hinta 
nousi johtuen kesän vaikeista tuotanto-
olosuhteista.

Lähde: Tilastokeskus
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VAPAA SANA

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: Pe-
rusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56, 
00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen: 
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi .
Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana 
on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka jut-
tu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. 
Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei jul-
kaista. 

Vapaan Sanan ohjeet

Usein kuulee puhuttavan, 
kuinka nuoret eivät ole 
kiinnostuneita politiikasta. 
Näin on näreet, eihän se 
monella paljoa kiinnosta. 
Itse olen tässä suhteessa 
jonkinlainen luonnonoik-
ku. Syyksi tarjotaan usein 
nykypolitiikan värittömyyt-
tä ja ilmeettömyyttä, mutta 
ainakin omalta kohdaltani 
voin todeta, että tuon teki-
jän merkitystä yliarvioidaan 
aika lailla.

Syyt vieraantumiseen 
löytyvät omasta mielestäni 
ensimmäiseksikin siitä, että 
politiikka itse on siirtynyt 
tavallisesta tallaajasta aika 
kauas, ihan kirjaimellisesti-
kin. Kun ennen saattoi jos-
takusta tuntua päätöksente-
ko jossain Helsingissä kau-
kaiselta, on EU lisännyt tätä 
tuntua ennestään. Nuoresta 
on hankala käsittää, kuinka 
tässä nyt mitään vaikuttaa 
tehdä, kun olemme vanhan 
viiden miljoonan sijaan 
osa sadoista miljoonista 
ja välillämme on yläasteen 
yhteiskuntaopin tunneilla 
pyörryttävän suurelta tun-
tuva virkamieskoneista. 
Pitäisiköhän alkaa puhua 
”Helsingin herrojen” sijaan 
”Brysselin herroista”?

Mainittavaa on myös itse 
poliittisten nuorisojärjestö-
jen vaikutus. Kun tästä vielä 
hieman nuorempana aloin 
hieman hakea suuntaani, oli 
nuorisojärjestöillä ainakin 
itseeni karkottava vaiku-

tus. Erityisesti voin mainita 
vasemmistonuoret. Vasem-
mistonuorten kannanotois-
ta esimerkiksi kannabiksen 
laillistamista koskeva on nii-
tä idioottimaisimpia. Kuin-
ka kauas itse puolueesta voi 
nuorisojärjestö valua? Tuo 
lapsellinen kapinallisasenne 
ja nuorten kosiskelu on mie-
lestä mitä törkeintä nuorten 
aliarvioimista, voisin jopa 
puhua kliseiseen tapaan 

”marksilaisten myrkynkyl-
vöstä”. Politiikka ja sen te-
ko on aika monelle mukava 
tuulahdus aikuistumisesta, 
vastuullisesta ja itsenäisestä 
ajattelusta. Lapsellinen rähi-
nöinti ja kapinallisuus ovat 
omiaan karkottamaan vä-
keä. Poliittisia hiekkalaati-
koita ei ole mielekästä luoda.

Osansa on myös itse po-
litiikan näennäisellä kyvyt-
tömyydellä. Monet jututta-

mani nuoret ihmettelevät 
esimerkiksi sitä, kuinka 
ihmeessä voi niin läpimätä 
asia kuin pakkoruotsi yhä 
porskuttaa yhteiskunnas-
samme. Tämä koskee ai-
van selvästi eniten nuoria, 
joita pakkoruotsi kahlitsee 
ja rasittaa. Tällaisen asi-
an huomiotta jättäminen 
antaa politiikasta kuvan 
vanhojen ihmisten pelinä, 
jossa unohdetaan koko-
naan nuorison mielipide. 
Tähän asiaan tarttuessaan 
Perussuomalaiset on niin 
oikealla asialla kuin olla 
voi, PerusS tuntuu osaltaan 
hieman tuoneen politiikkaa 
nuoria lähemmäksi.

Summa summarum, 
uskon että politiikasta voi-
daan tehdä paljon mielen-
kiintoisempi näihin asioihin 
tarttumalla. Toki osansa 
on myös politiikan ylei-
sellä värikkyydellä, missä 
suunta on nykyään varsin 
mielenkiintoinen. PerusS 
on tuonut kansallismieli-
syyden ja isänmaallisuuden 
mukaan, vasemmistoliitto-
kin on ”punastunut” viime 
aikoina huomattavasti. On 
kuitenkin hyvä muistaa, 
että suurin syy tälle ”välin-
pitämättömyydelle” on se, 
että ei kovin nuorena jaksa 
ajatella kamalan vakavia 
asioita, vaan pitää hauskaa.

Matti Akseli Erkkilä
lukiolainen

Nuoret ja politiikka

Matton Images

Vientituki
Kuinka kauan valtio aikoo tukea ylituotettua kanamu-
naa ja olla maksamassa sille vientitukea? Vientituki vil-
jelijöille munan viemisestä jopa on 0,40 - 16 euroa/kg 
riippuen vientimaasta.

Samoin myös emakkosikalat, joita on rakennettu 
paljon investointituella. Tästä seuraa suuria ylituotan-
tomääriä ja kyseiset emakko-kasvatussikalat kuten ka-
nalatkin ovat teollisuusmaisia yksikköjä. Pitäisi jokaisel-
le viljelijälle olla tasapuolinen, eikä suosia suuria tiloja! 

Ovatko nämä todella tuomassa edes työpaikkoja kun-
taan, veromarkoista puhumattakaan? Ei pitäisi olla itse-
käs MTK tuottaja. Pitäisi tuottaa luontoystävällisesti eli 
sellainen määrä eläimiä minkä peltoalat ottaa vastaan, ja 
nähdä koko maan tuotantoyksiköt tasavertaisina.

Juhani Hannula, Mynämäki

Keskustan
perässähiihtäjät
Urhoutta Eurooppaan -teemalla Brysseliin mielivä kes-
kustapuolue pyrkinee hyötymään Suomessa nousussa 
olevasta ulkomaalaisvastaisuudesta, vaikka juuri äsken 
allekirjoitti rasismin vastaisen vetoomuksen.

Onko siis niin, että keskustapuolue haluaa valitse-
mallaan teemalla kertoa meille suomalaisille, että Kek-
koselle tärkeä ryssäviha palveleekin nyt keskustalaisten 
tarkoitusperiä. Toivottavasti näin ei ole.

Presidentti Urho Kekkonen oli kansallismielinen ko-
van linjan poliitikko, joka ei kansaa kuunnellut, ja joka 
ei uransa aikana keinoja kaihtanut. Samaan on pyrkinyt 
pääministeri Matti Vanhanen. Rukan rinteillä visioiva 
perässähiihtäjä, joka UKK:n jäljiltä etsii umpeutuneita 
latuja, ymmärtämättä, että puolueesta ei toden tullen 
löydy uutta Urhoa, Kekkosen kaltaiseksi tekijäksi.

Nyky-Suomessa kuitenkin on Urho Kekkosen kaltai-
nen tekijä. Kansan parista noussut sivistynyt jätkä, joka 
ymmärtää suomalaisten tarpeet. Hänen kovuutensa on 
siinä, että hän osaa ja uskaltaa kuunnella mitä kansa 
kertoo, ja vastata sen kysymyksiin samalla kielellä, kier-
telemättä ja puhua asiaa.

Keskustapuolueen kannalta tilanne on vaikea, sillä 
Urho Kekkosen nykymuotoinen ilmentymä tulee kou-
riintuntuvammin esiin perussuomalaisten puheenjohta-
jassa, kansanedustaja Timo Soinissa.

Europarlamentaarikon henkilökohtaiset ominaisuu-
det, kuten kyky argumentoida kantojaan, joustavuus ja 
poliittinen vainu ovat väylä siihen, kuka parlamentissa 
saa asiansa esille ja muut sen taakse. EU ei ole jäähdyt-
telypaikka poliitikoksi mielivälle ex-urheilijalle tai poli-
tiikan ensikertalaiselle.

Urhous on keskustan mukaan sitkeyttä, jaksamista 
ja omiensa puolustamista viimeiseen asti. Näitä arvoja 
maisterisjätkä Timo Soini on jo toteuttanut sekä opposi-
tiopolitiikassaan että luotsatessaan hajanaista puoluetta 
yhtenäisemmäksi ja eteenpäin.

Euroopan parlamentti on tärkeä foorumi, jossa EU-
kriittiset edustajat tarjoavat terveellisen ja tarpeellisen vas-
tavoiman valtavirralle. Meillä suomalaisilla on tilaisuus 
saada Timo Soinin avulla aitoa Urhoutta Eurooppaan.

Mikki Nieminen, Nummi-Pusula

Nähtävästi poliittisia mieli-
pidemittauksia eli gallupeita 
pelätään, koska viime kuu-
kausina niiden rintamalla on 
ollut varsin hiljaista. Kun tu-
loksia uutisoidaan, niin jos-
kus julkistetaan vain kolmen 
suurimman puolueen kanna-
tus. Kaikki tiedotusvälineet 
eivät toimi demokraattisesti, 
tasa-arvoisesti tai moraali-
sesti oikein.

Presidenttipeliä yrite-
tään käynnistää mittautta-
malla ns. ykkösehdokkaan 
Niinistön kannatusta lähes 
pystymetsästä haettuihin 
vaihtoehtoihin, eikä mah-
dollisesti poliittisesti asetet-
tuihin tosiehdokkaisiin.

Näin saadaan ns. vastus-
tajien kannatusluvut varsin 
pieniksi, jopa muutaman 
prosenttiyksikön kokoisiksi.

Puolueiden kannatusta 
mittaavista gallupeista on 
ollut joissakin tiedotusväli-
neissä huomattavissa jopa 

sensuuriin viittaavaa tu-
losten julkistamista. Muun 
muassa oululainen Kaleva 
julkaisi 1.3. pienen uutisen 
otsikolla: ”Ylen kysely: Ko-
koomuksen kannatus kään-
tyi laskuun”.

Yhden palstan jutussa 
mainittiin vain kolmen puo-
lueen kannatus ja muutok-
set. Kokoomuksen kanna-
tus on kääntynyt ensimmäi-
sen kerran laskuun sitten 
viime syksyn. Kokoomus on 
edelleen suurin 24,4 prosen-
tin kannatuksellaan. Se on 
0,8% vähemmän kuin tam-
mikuussa. Keskustan kan-
natus on noussut 0,7%, ja 
puoluetta tuki 20,3% vas-
taajista. Sosiaalidemokraa-
tit olivat kolmansia 19,6%, 
jossa laskua 0,3%. Peräti 
joka kolmannen vastaajan 
mielipide jätetään täten uu-
tisoinnissa unholaan.

Myös edellinen Kale-
van julkaisema mittaus oli 

samantyylinen, eli kuten 
piirinmestaruustason urhei-
lussa, vain kolme parasta 
julkaistaan. Teksti TV:ssä oli 
kuitenkin täydellinen tilasto 
eduskuntapuolueiden kanna-
tuksesta. Muutokset olivat jo 
silloin muutamalla pienem-
mällä puolueella usean pro-
senttiyksikön suuruisia.

Pienempien puolueiden 
kannatuksessa saattaa nyt 
olla vielä suurempia muu-
toksia, sillä valtakunnassa 
on isot asiat meneillään, jot-
ka varmuudella vaikuttavat 
puolueiden kannatukseen.

Maailmanlaajuinen la-
ma ja siitä toitottaminen 
vie osan kansalaisista hys-
terian partaalle tai pannaan 
rahakirstut kiinni joksikin 
aikaa. Eläkeiän korotuk-
set ja eläkkeen kertymän 
pieneneminen ovat saaneet 
kansalaisilta voimakkaan 
vastalauseiden myrskyn. 
Uuden maahanmuuttolain 

arvostelijoita löytyy entis-
tä enemmän. Jopa hallituk-
sen taholta toivotaan, ettei 
heitä sen takia leimattaisi 
rasisteiksi. Mielipidevapa-
us ja esilletulon rohkeus 
näyttää yllättäneen jopa 
median.

Kaiken lisäksi valtion-
kirkko on pistänyt lusikkan-
sa soppaan ottamalla siipien-
sä alle karkoitusuhan alaisia 
sekä kohdistamalla yhteis-
vastuukeräyksen vaikeasti 
työllistyville maahanmuut-
tajille. Kirkon menettely on 
myös herättänyt ristiriitaisia 
tunteita kansalaisissa. Tulos-
sa saattaa olla veret seisaut-
tava gallup-tulos ennemmin 
tai myöhemmin.

Myrskyn edellä on aina 
tyyntä, kuten poliittisissa 
gallupeissakin on ollut 2-3 
kuukauden ajan.

Jouko Kivelä
Ruukki

Gallupeita pelätään
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 ■ LYHYET

Keskusta rehentelee nyt, että heidän ei tarvitse pe-
lätä Perussuomalaisia, jos he jatkavat ”rehellisen” 
politiikan tekoa. Mitä rehellisyyttä se on, kun aje-
taan omat vanhemmatkin pois kotoa, kaupunkei-
hin ja kirkonkyliin, autioitetaan hyvät kotitalot ja 
jätetään ne hunnigolle?
Markku Hjelt, Ruovesi

Minusta sikainfl uenssassa on samanlaiset oireet 
kuin kaikissa muissakin riippuvuuksissa. Ihmiset 
alkaa oirehtia sen mukaan. Ja näitä oireita sit hoi-
detaan, eikä etsitä todellista syytä. Tämä on maa-
ilmanlaajuinen juttu. Heikoimmat kuolee, vah-
vimmat säilyy. Meitä ihmisiä on moneen junaan 
ja asemallekin saattaa jäädä joku. Kysymys on va-
kavasta ongelmasta ja joku saattaa jopa tietää sen. 
Hyvät ihmiset pysähtykää ja hörhöistä herätkää!
Jaana Luoma, Toholampi

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan alle-
kirjoittaa viestisi. Viestit numeroon

0207 920 362. Viestin hinta operaattorin mukaan.

Tampereen Perussuomalai-
set järjestivät perinteisen 
Vapputapahtumansa au-
rinkoisessa säässä Kunin-
kaankadun kävelykadulla 
vappupäivänä. Puhumassa 
olivat kansanedustaja Pertti 
Virtanen ja valtuustoryhmän 
puheenjohtaja Heikki Luoto.

Yllätykseksi väkeä oli 
vähemmän kuin aikaisem-
pina vappuina, mutta 250 
ilmapalloa tulivat jaetuiksi 
jo noin tunnin kuluessa. 
Erittäin hieno sää ja pitkä 
viikonloppu näin kevään 
alkajaisiksi verottivat vä-
keä koko kaupungin vap-
puhulinoista.

Tampereen keskusta oli-
kin yllättävän siisti lauan-
taina, kun sitten jo oli aika 
Pirkanmaan piirikokouksen 
ja EU-vaalistartin, jossa oli-
vat mukana Timppa, Veltto, 
Kike ja Freddy. Lisää EU-
kampanjasta sisäsivuilla.

Teksti: Tapani Yli-Harju
Kuvat: Vesa Rappu,
 Tapani Yli-Harju

Vapputapahtuma 
Tampereella

Tampereen Perussuoma-
laisten esittämänä puheen-
johtaja Jouni Viitanen on 
ehdolla puoluehallitukseen 
Seinäjoen puoluekokouk-
sessa.

Yläkuva:
Nupit asetettiin kohti Brys-
seliä. Perinteen mukaan 
vappuna myös Velttomai-
nen musisointi kuuluu 
asiaan. 
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