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Marja-Leena Leppänen
jatkaa puheenjohtajana
Perussuomalaiset Naiset ry:n puheenjohtajana 
valittiin yksimielisesti jatkamaan Marja-Leena 
Leppänen Lappeenrannasta.
Leppänen on toiminut järjestön puheenjohtajana 
jo kymmenen vuoden ajan.

Perussuomalaisten kannatus kävi
yhdeksässä prosentissa
Helsingin Sanomien Suomen Gallupilta kesäkuussa tilaaman 
tutkimuksen mukaan eurovaalien voittajapuolueet kasvattivat 
suosiotaan ja häviäjät menettivät. Eurovaalien suurin voitta-
ja oli Perussuomalaiset. Puolueemme 9,0 prosentin kannatus 
uhkasi jo vihreiden asemaa maan neljänneksi suurimpana 
puolueena. Taloustutkimus Oy:n kannatusarvion mukaan 

Perussuomalaisten kannatus olisi kesän aikana hieman las-
kenut, kesäkuun 9,1 prosentista heinäkuun 8,1 prosenttiin. 
Taloustutkimus Oy:n puoluekannatusarvioista näkee, että 
puolueemme kannatus on vuoden 2009 aikana kellunut 
8-9 prosentin vaiheilla ja käynyt suurimmillaan 9,2 pro-
sentissa maaliskuun loppupuolella.

Kuva: Jukka Jusula
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Kirves osui pahasti kiveen

Esimerkkinä mainitsen Suo-
men valtion enemmistöomis-
tuksessa olevan Fortumin 
2.5 miljardin euron sijoituk-
sen. Kohteena oli venäläinen 
energiayhtiö TGC-10nen. 
Kauppaan kuului myös so-
pimus mittavista investoin-
noista sovitussa aikataulus-

sa. Siperiaan rakennettavan 
Njaganin voimalaitoksen 
urakan hinta on noin 300 
miljoonaa euroa. Tämän 
urakan toteuttaa venäläi-
nen insinööritoimisto E4 
Group, tämä ei hyödytä 
suomalaisten työttömien 
asemaa Suomessa.

Siperiaan rakennettavan 
voimalaitoksen kokonaisin-
vestointi liikkuu noin 1,4 
miljardin euron tuntumas-
sa. Muita kaupan yhtey-
dessä sovittuja investointeja 
yritetään siirtää Fortumin 
taholta talouslaman takia 
tuonnemmaksi. Tämä on 
vain yksi esimerkki, kul-
taa on lähdetty vuolemaan 
itärajan taakse. Mielestäni 
investointikirves tulee jo 
lähiaikoina kalahtamaan 
pahasti venäläiseen kiveen. 
Kaupan yhteyteen sovittuja 
investointeja ei saada neu-
votteluilla siirrettyä.

Venäjän talous laman 
kourissa

Myös Venäjällä tavallisilla 
ihmisillä menee huonosti. 
Kansan työttömyys ja muu 
pahoinvointi on lisäänty-
nyt huolestuttavasti. His-
toriasta voimme oppia sen 
tosiseikan, että kun jonkun 
maan kansalaisilla menee 
huonosti, niin se alkaa etsiä 
syntipukkeja. Kansanjou-
kot alkavat purkaa turhau-
tumistaan joihinkin oman 
maansa kansanryhmiin, ja 
ulkomaalaiset ovat silloin 
vaarassa joutua konfl iktei-
hin kantaväestön kanssa. 

Mielestäni ilmapiiri on Ve-
näjällä kiristynyt. Varsin 
korkea nuorisotyöttömyys 
on suuri riski maan sisäisel-
le vakaudelle. Nuoret mie-
het ovat alkaneet liikehtiä, 
asenteet ovat jyrkentyneet 
ulkomaalaisia kohtaan.

Arvostelua ei sallita

Viime aikoina tapahtuneet 
toisinajattelijoiden murhat 
ovat selkeä merkki siitä, että 
arvostelua ei suvaita. Anna 
Politkova arvosteli Tsetseni-
an sotaa, Anastasia Baburo-
va, Stanislav Markelov, Na-
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Rautahepo lieneekin yksi 
ekologisimmista matkustus-
tavoista, verrattiinpa sitä mi-
hin muuhun nykyaikaiseen 
matkustustapaan hyvänsä. 
Oma vaatimaton osuuteni 
ilmansaasteiden kurissapi-

tämisessä on, että korvaan 
ison osan autoiluani mat-
kaamalla junassa, vuoden 
mittaan varovasti arvioiden 
50 000 km. Siitä huolimatta 
myös auton mittariin kertyy 
kokolailla kilometrejä.

Kun tuonkin verran ju-
nassa matkustaa, kokemuk-
sia ja havaintoja karttuu. 
Pääosin mukavia ja jon-
kinverran niitä toisenlaisia. 
Parhaimmillaan juna on ai-
van ihanteellinen tapa mat-
kustaa. Uusi kalusto kulkee 
entistä nopeammin, mat-
kustusmukavuus ja junien 
palvelutaso ovat parantu-
neet. Mielestäni juna voisi 
olla selvästi nykyistäkin 
suositumpi matkustustapa, 
ellei raideliikenteen houkut-
televuus kärsisi rataverkon 
rajoituksista, jotka pidentä-
vät matkustusaikoja. Paha 
hankaluus on, että pieni-
kin häiriö jossain kolkassa 

saattaa vaikuttaa helposti 
kautta maan ja aiheuttaa 
hässäkkää, viivytyksiä ja 
myöhästymisiä kaikkial-
la. Jos jossain kohtaa on 
vaikkapa kalustorikko tai 
ajolanka pudonnut, pienen 
ajan kuluttua se voi aiheut-
taa viivästyksiä toisellakin 
puolella Suomea.

Nykyisellään raideliiken-
teen kapasiteetti vaikuttaa 
olevan äärirajoilla. Raiteilla 
on ruuhkaa eikä kiskoilla ole 
vapaata tilaa johtuen paljolti 
siitä, että 90 prosenttia ra-
taverkosta on yksiraiteista, 
mikä monilla merkittävillä 
osuuksilla rajoittaa oleelli-

sesti sen toimivuutta. Tsaa-
rinvallan aikaan homma lie 
toiminut, mutta tällä vuo-
situhannella yksiraiteisuus 
on paha pullonkaula josta 
olisi pääradoilla päästävä, 
samoin kuin hengenvaaralli-
sista tasoristeyksistä.

Rautatieliikenteellä on 
juhlapuheissa runsaasti 
puolustajia, mutta muu-
ten on hiljaisempaa. Rai-
deliikenteen kehittäminen 
sujuvammaksi taajamalii-
kennettä myöten tarvitsee 
jatkuvaa, nykyistä selvästi 
suurempaa satsausta. Rau-
tateille kaivataan innova-
tiivisia rahoitusmalleja, on-

Yksillä raiteilla
han Tiehallintokin hyvällä 
menestyksellä kokeillut 
elinkaarimallia tierahoituk-
sessa. Jokunen oleellinen 
asia voitaisiin kyllä paran-
taa ilman isoja rahojakin; 
liikennetiedotteet ja kulku-
tiedot, myös poikkeustilan-
teissa tulisi saada sujumaan 
nopeasti ja ajantasaisina.

Kulkumuodon valin-
taan vaikuttavat eniten sen 
saatavuus, turvallisuus ja 
matka-ajan pituus. Nämä 
seikat sekä kilpailukykyi-
nen hinta kannustaisivat 
parhaiten kuluttajia valit-
semaan entistä useammin 
junan yksityisauton sijaan.
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tilia Estemirova ja ihmisoike-
usaktivisti Andrei Kulaginin 
kokivat kaikki kuoleman 
Annan lailla kotimaassaan, 
jonka asioita he uskalsivat 
kritisoida. Kaikki vastaavan-
laiset tapahtumat eivät edes 
tule meidän tietoomme.

Aikapommi tikittää, 
kunnes Venäjä sulkee rajan-
sa ulkomaailmalta todella 
nopeasti. Kaikki ulkomaiset 
investoinnit kansallistetaan.  
Mielipiteeni perustuu aktii-
viseen asioiden seuraamiseen 
ja historialliseen tulkintaani. 
Toivon olevani väärässä, silti 
pelkään että olen oikeassa.

Suomessa on tahoja joilla riittää uskoa 
Venäjään. Nämä tahot sijoittavat mm. 
suomalaisilta kuluttajilta hankkimiaan 
rahoja itänaapuriin. 

VR:n kivimiehet mainostavat 
junaa trendikkäänä ja ekologisena 
matkustustapana, koska raideliikenne 
on vähäpäästöistä ja pystyy 
kuljettamaan kerralla suuria ihmis- 
ja tavaramääriä, vieläpä suhteellisen 
nopeasti. 
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Hallitus kurkuttaa kuntia
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Eduskunnassa sanottua

”Työttömäksi joutuneiden nuorten asuntovelal-
listen tilanne laman kourissa on huolestuttava, ja 
hallitukselta odotetaan nopeita toimenpiteitä ka-
tastrofi n välttämiseksi. Eräänä vaihtoehtona, mil-
lä velkavankeus voitaisiin estää, olisi, että nuoret 
voisivat siirtää asuntolainansa lyhennykset valtion 
maksettavaksi siksi aikaa, kunnes uusi työpaikka 
on löytynyt ja velan lyhennykset onnistuvat jälleen. 
Valtio maksaisi tältä työttömyysajalta lainanlyhen-
nykset pankeille ja perisi ne takaisin nuorilta vähi-
tellen, kun he ovat palanneet takaisin työelämään.”
Pentti Oinonen 11.6.2009

”Nyt, kun valtion kassaholvit kumisevat tyhjyyt-
tään, on kotouttamisessa hyvien tulosten saamiseksi 
tärkeää keskittyä olennaiseen. Lähes kaikki hallin-
tovaliokunnan kuulemat asiantuntijat ovat koros-
taneet, että kotouttamisen ja sitä kautta työllisty-
misen onnistumisen yksi keskeinen tekijä on maa-
hanmuuttajien asianmukainen suomen tai ruotsin 
kielen taito. Asiantuntijoiden selkeä viesti on, että 
nykyisellään maahanmuuttajien kielikoulutuksessa 
on vakavia puutteita, mikä hankaloittaa huomat-
tavasti heidän työllistymistään ja yhteiskuntaan so-
peutumistaan.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 11.6.2009

”Lopuksi vielä tästä paljon puhutusta harmaasta 
taloudesta, josta täällä äskenkin jo oli keskustelua. 
Se on ongelmana tällä hetkellä, että poliisille on jon-
kin verran saatu lisäresursseja mutta se on sitten 
niin sanotusta pienemmästä rikollisuudesta monta 
kertaa pois.

Nyt on saatu rikoshyötyä 2008 mietinnön mu-
kaankin 60 miljoonaa euroa talteen, mutta nyt on 
se ongelma ilmennyt, joka kävi ilmi viimeisessä 
poliisiasiain neuvottelukunnan kokouksessa, jossa 
neuvottelukunnan puheenjohtaja Tölli oli kutsunut 
paikalle syyttäjäpuolen edustajia. Kävi ilmi se, että 
nyt, vaikka niitä juttuja on tutkittu, niin ne makaa-
vat sitten syyttäjien pöydällä, kun ei ole riittävästi 
syyttäjiä, ja myöskin oma ongelmansa on sitten, kun 
ne saadaan tuomioistuimeen, että tuomioistuinlai-
toksessa ei ole riittävästi resursseja.”
Raimo Vistbacka 9.6.2009

”Vanha ystäväni, mielenterveysseuran puheenjohta-
ja Saurikin toi asian esiin, ja pääministeri on joutu-
nut ottamaan yleisemminkin kantaa niin sanottuun 
lähdesuojan heikentämislakikeskusteluun. Median 
huoli sananvapaudesta on ymmärrettävää tässä yh-
teydessä, mutta kyseisen uudistuksen leimaaminen 
mediassa pelkästään poliitikkojen omaksi suoje-
luksi on kansalaisten harhaanjohtamista, varsinkin 
kun kaikki olemme juuri joutuneet mediassa seu-
raamaan vakavasta sairaudesta toipumassa olleen 
tunnetun ja pidetyn ihmisen, uskallan sanoa, kuole-
mantuottamuksellista leimaamista.”
Pertti Virtanen 4.6.2009

”Ihmettelen vihreitten käytäntöjä ja käytöstä ja 
puheenvuoroja. Se on entinen vaihtoehtopuolue, 
syntynyt Koijärvellä. Ihmettelen kyllä, että mille se 
on vaihtoehto. Ei ainakaan porvarihallitukselle, ei 
ylipäätään millekään, kaikki käy, Koijärveltä koi-
pussiin. Ed. Kasvi, ei europarlamentissa ole mitään 
Libertas-ryhmää, mihin liittyä, mutta voi tulla, jos 
tulee kannatusta ja toivottavasti kansa antaa kanna-
tusta. Sitten tärkeä huomio tässä asiassa. Tästä mie-
tinnöstä SDP, kokoomus, keskusta, vihreät, Rkp, 
kaikki samaa mieltä kaikesta.”
Timo Soini 26.5.2009

Hallitus pyrkii ylisuu-
rella velanotolla vain 
pääsemään seuraaviin 
eduskuntavaale ih in 
2011 asti, jonka jälkeen 
tuleva hallitus joutuu 
siivoamaan porvarihal-
lituksen jättämiä jälkiä 
ja maksamaan paisuvia 
korkoja.

Hallitus ei uskalla 
pistää asioita tärkeys-
järjestykseen. Se osoit-

taa huonoa johtajuutta 
aliresurssoimalla kunta-
talouden toimintaedel-
lytykset.

Suomi on osana eu-
rovaluuttaa jäänyt rat-
kaisevasti huonompaan 
asemaan mm. Ruotsiin 
nähden. Oman valuut-
ta- ja rahapolitiikan 
puuttuminen on tässä 
taloustilanteessa Suo-
melle ja suomalaisille 

pitkä miinus. Tekno-
kraattinen EU-rahapoli-
tiikka ei huomioi pieniä 
EU-maita.

Porvarihallitus on 
eväänsä syönyt jo puo-
limatkassa. Valtiova-
rainministeri Kataisen 
budjetti on taustatek-
nokraattien sanelema. 
Poliittinen johtajuus ja 
näkemys puuttuvat.

Ehdokasseulasta 
tulee tiukka

Perussuomalaisten me-
nestys tuo joukkoomme 
monenkirjavaa väkeä. 
Eduskuntaan tekee mo-
nen mieli.

Mielestäni ehdo-
kasseulan tulee olla 
tiukka. Epämääräinen 
tausta estää ehdok-
kuuden varmasti. Pi-
dän itsestään selvänä, 
että puolueen asettama 
kansanedustajaehdo-
kas sitoutuu puolueen 
linjaan. On myös teh-
tävä periaatepäätös ns. 
sitoutumattomista eh-
dokkaista.

Puolueemme kan-
natus on linjan suhteen 
vankalla pohjalla. En 
tule sallimaan, että Pe-
russuomalaisten vaa-
limenestys vaarantuu 
harkitsemattomalla eh-
dokasasettelulla.

Vanhasen hallitus pelkää tehdä itse 
taloustilanteen vaatimia rakenteellisia 
uudistuksia. Niinpä se teettää likaisen 
työn kurkuttamalla kuntia.

PerusSuomalainen 10/2009 ilmestyy

 28.8.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

maanantaina 17.8.2009.

Pitäisikö Suomen luopua
yleisestä asevelvollisuudesta?

EI 53,3 %   (1883 ääntä)

KYLLÄ 46,7 %   (1652 ääntä)

Mitä mieltä?
Kysyimme internetsivuillamme:
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Perussuomalaisia
äänestettiin reippaasti 
Kymen vaalipiirissä
Kesäkuun eurovaaleissa Perussuomalaisten suu-
rimmat kannatuslukemat nähtiin Kymen vaalipii-
rissä. Puolueen kannatus nousi suurella hyppäyk-
sellä 13,5 prosenttiin. Vuoden 2004 eurovaaleihin 
verrattuna kannatus nousi 13,1 prosenttiyksikköä, 
vuoden 2007 eduskuntavaaleistakin kannatus nou-
si 8,2 prosenttiyksikköä.

Seuraavaksi paras menestys Perussuomalaisilla 
oli Lapissa (12,0%) ja Satakunnassa (11,7%).

Perussuomalaisimmat kunnat, 
eurovaalien äänestusprosentin mukaan:

1. Kihniö 23,2%
2. Marttila 23,2%
3. Kurikka 20,8%
4. Muhos 20,4%
5. Savukoski 19,4%
6. Utajärvi 18,5%
7. Veteli 18,0%
8. Parkano 17,8%
9. Pelkosenniemi 16,9%
10. Luhanka 16,8%
11. Rääkkylä 16,4%
12. Siikainen 16,4%
13. Maaninka 15,6%
14. Imatra 15,4%

15. Kaustinen 15,4%

Perussuomalaiset
Kurikan markkinoilla
21.-22.8.
Tervetuloa Etelä-Pohjanmaan suurimmille ke-
sämarkkinoille Kurikkaan 21.-22.8. Markkinat 
avautuvat perjantaina klo 12 ja päättyvät lauantai-
na klo 17. Kurikan Perussuomalaiset ry on paikalla 
kuuntelemassa, mistä Etelä-Pohjanmaa puhuu.
Tule kojullemme, nosta ilmainen arpa ja voita!
Paikalla puolueen 3. varapuheenjohtaja Vesa-Mat-
ti Saarakkala.

Ajankohtaiset jutut
RSS-syötteinä
Voit seurata www.perussuomalaiset.fi  -sivun ajan-
kohtaista-palstaa RSS-syötteiden avulla. Uudet 
internet-selainohjelmat hakevat RSS-otsikot auto-
maattisesti, joten voit tarkistaa tuoreimmat otsikot 
nopeasti ja vaivattomasti. Linkki RSS-sivulle löy-
tyy perussuomalaisten etusivulta.

Palomiesliitto pitää valitettavana, ettei hallitukselta 
löytynyt rohkeutta ratkaista yhteiskunnan turval-
lisuuden kannalta merkittävää pelastushenkilöstön 
ikärakenneongelmaa kokonaiskustannusten kan-
nalta järkevällä tavalla. Hallituksen perusteluista 
selviää, että päätös perustuu arvioihin siitä, miten 
muut ammattiryhmät tulisivat mahdollisesti rea-

goimaan, jos pelastushenkilöstön ammatillinen elä-
keikä palautetaan.

Palomiesliitto on tarjonnut ikärakenneongelman 
ratkaisuksi useita eri vaihtoehtoja ja niiden kustan-
nusmalleja. Nyt esitetty linjaus ei sisällä minkäänlai-
sia arvioita siitä, millaisia resursseja työhön osoite-
taan. Pelastustoimen turvallisuusvaje ei poistu

Palomiesliitto ihmettelee eläkepäätöstä

- Mitään ei saada ilmaisek-
si. Myös ehdokasasettelussa 
on oltava erityisen tarkka-
na. On olemassa ehdok-
kaita, jotka tuovat ääniä, 
mutta on myös sellaisia eh-
dokkaita, jotka vievät niitä.

Soini on todella pidetty 
mies omassa ryhmässään, 
jonka nimi kääntyy suomeksi 
Vapaa ja demokraattinen Eu-
rooppa. Kolmenkymmenen-
kahden hengen ryhmässä on 
edustajia yhdeksästä maasta, 
eniten Iso-Britanniasta (13). 
Jyrkän EU-kriittinen United 
Kingdom Independence Party 

(UKIP) on jo kutsunut Ti-
mon puhujaksi omaan puo-
luekokoukseensa, samoin 
häntä on pyydetty Irlantiin 
kampanjoimaan Lissabonin 
sopimusta vastaan.

- On aivan törkeää, mi-
ten EU hyppyyttää ja nöy-
ryyttää pientä jäsenmaata, 
ja todella surullista, jos täl-
lainen painostus tehoaa.

Vaikutusvaltainen 
komiteapaikka

Euroopan Parlamentissa 
ryhmän merkitys on todel-

la tärkeä. Koska edustajia 
on lähemmäs seitsemän ja 
puoli sataa, ei puheenvuo-
roja yksinkertaisesti voi 
jakaa yksittäisille edustajil-
le, vaan ryhmät jakavat ne 
keskenään. Timo sai puhe-
aikaa jo heti ensimmäisessä 
istunnossaan ensimmäisenä 
suomalaisedustajana.

- Tällä istuntokaudella 
on tähän mennessä puhu-
nut vasta kaksi suomalais-
ta, minä ja Satu Hassi, Soini 
muistuttaa.

Timo sai myös vaiku-
tusvaltaisen komiteapaikan 
kulttuuri- ja koulutuskomi-
tean 2. varapuheenjohtaja-
na, joka oli yllättävä bonus 
hänelle itselleenkin.

- Olisin ollut tyytyväinen 
pelkkään komiteapaikkaan-
kin. Meidän koko ryhmästä 
vain kolme sai puheenjoh-
tajuuksia, joten olen kyllä 
todella iloinen tästä.

Soinin liittyminen Va-
paa ja demokraattinen Eu-
rooppa –ryhmään perustui 
sen EU-kriittiseen linjaan ja 
ryhmän tarjoamaan toimin-
tavapauteen.

- UKIP:n nokkamiehen 
Nigel Faragen kanssa on to-
della helppo tulla toimeen. 
Hän lupasi että kaikki huo-
mioidaan ja että kaikki saa-
vat komiteapaikan. Ja näin 
todella tapahtui.

Byrokratia  kuin Speden 
sketsistä

Mutta karvaitakin koke-
muksia on. EU-kriitikkoi-
hin suhtaudutaan EU-par-
lamentissa toisinajattelijoi-
den taholta vähintään yhtä 
nuivasti kuin Suomessakin. 

Siitä Timo sai esimakua he-
ti, kun komiteapaikka oli 
sovittu – sosialistien leirissä 
ei meinattu hyväksyä EU-
kriitikkoa porukkaan, vaan 
asia alistettiin äänestykseen, 
jonka Timo kuitenkin voitti 
äänin 14-9.

- Että tällainen tervetu-
lotoivotus. Tällainen on EU.

Vaikka Timo Soini odot-
tikin massiivista byrokrati-
aa, tuli ranskalaisen ja EU-

Menestyksen mukana k

Europe of freedom and democracy-ryhmän
huoneentaulu.

Timo Soinin pääsy EU-parlamenttiin ei ollut
yllätys sen enempää Suomessa kuin 
Brysselissäkään. Suomen vaalitulos ja 
puolueemme kasvava menestys tiedettiin sielläkin, 
joten siinä mielessä lähtö europarlamenttiin 
oli kova saavutus koko puolueelle. Mutta 
menestys tuo mukanaan myös kasvavia paineita 
eduskuntavaalien suhteen, muistuttaa Timo Soini.
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Euroopan rakennusmarkkinoiden näkymät ovat 
selvästi heikentyneet loppuvuodesta 2008. Ra-
kennusmarkkinoiden ennakointiin erikoistunut 
Euroconstruct-asiantuntijajärjestö ennakoi nyt 
rakentamisen vähenevän kuluvana vuonna 7,5 
prosenttia.  Vuoden 2008 joulukuussa ennustet-
tiin vähenemistä yli 4 prosenttia. Heikoimmat nä-

Soini kulttuuri- ja
koulutusvaliokuntaan
Euroopan parlamentti valitsi torstaina 16. heinä-
kuuta jäsenensä valiokuntiin. Perussuomalaisten 
Timo Soini valittiin kulttuuri- ja koulutusvalio-
kuntaan. Suomalaisista euroedustajista samaan 
valiokuntaan valittiin Hannu Takkula.

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan 
toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat: 

1. Euroopan unionin kulttuurinäkökohdat ja eri-
tyisesti
a) kulttuurin tuntemuksen ja kulttuuria koskevan 
tiedon levityksen parantaminen, 
b) kulttuurien ja kielellisen moninaisuuden suojaa-
minen ja edistäminen, 
c) kulttuuriperinnön säilyttäminen ja suojaaminen, 
kulttuurivaihto ja taiteellinen luova toiminta; 

2. Euroopan unionin koulutuspolitiikka, mukaan 
lukien eurooppalaisen korkeakoulutusalueen ke-
hittäminen ja Eurooppa-koulujen järjestelmän ja 
elinikäisen oppimisen edistäminen;

3. audiovisuaalialan toimintalinjat ja tietoyhteis-
kunnan kulttuuri- ja koulutusnäkökohdat;

4. nuorisopolitiikka sekä urheilua ja vapaa-aikaa 
koskevan politiikan kehittäminen;

5. tiedotusta ja tiedotusvälineitä koskeva politiikka;

6. kulttuuri- ja koulutusalan yhteistyö kolmansien 
maiden kanssa ja suhteet asiaankuuluviin kansain-
välisiin järjestöihin ja instituutioihin.

Nuorten pääsy
psykiatriseen hoitoon 
vaihtelee 
HUS on toiminut lainvastaisesti ja laiminlyönyt 
lakisääteisen velvollisuutensa, kun syömishäiri-
östä kärsivä potilas joutui odottamaan hoitoon 
pääsyä yli aikuisten hoitotakuun salliman kuuden 
kuukauden ajan, toteaa oikeusasiamies Riitta-
Leena Paunio. Oikeusasiamiehen tutkittavana on 
ollut kantelu, jossa 20-vuotias nuori joutui odot-
tamaan pääsyä HUS:n syömishäiriöyksikköön 
seitsemän kuukautta. 

Oikeusasiamies on jo syksyllä 2007 ottanut 
erään toisen kantelun johdosta kantaa liian pit-
kään jonotusaikaan HUS:n syömishäiriöyksikköön 
ja antanut HUS:lle huomautuksen lainvastaisesta 
menettelystä. Hän korosti silloin, että hoitotakuun 
tulee toteutua myös psykiatrian erikoisalalla, ja 
edellytti, että HUS ryhtyy toimenpiteisiin lainvas-
taisen tilanteen korjaamiseksi.

kymät ovat uudistalonrakentamisessa. Se väheni 
jo viime vuonna 7,5 prosenttia. Vähentymisen-
nuste tälle vuodelle on 15 ja ensi vuodelle edelleen 
4 prosenttia.

Euroconstructin ennusteiden perusteella VTT 
arvioi Euroopan rakennusalalta katoavan parin 
vuoden aikana noin 2 miljoonaa työpaikkaa. 

Kaksi miljoonaa työpaikkaa katoaa rakennusalalta Euroopassa

byrokratian määrä kaikessa 
kammottavuudessaan silti 
hänelle yllätyksenä.

- Se todella on pahem-
paa kuin Speden sketsissä. 
Enää en ihmettele, miten 
EU:sta voi tulla niin hul-
luja direktiivejä kuin sieltä 
tulee. Kuinka saada EU toi-

kasvavat myös haasteet

mimaan, kun ei saada yhtä 
taloakaan toimimaan?

Työt Brysselissä ovat al-
kaneet hyvin ja jatkuneet jo 
reilun kuukauden verran. 
Tähän mennessä takana on 
yksi virallinen istunto, yksi 
komiteaistunto ja runsaasti 
ryhmäistuntoja. Timo pyrkii 

Puheenjohtaja ja euroedustaja Timo Soini on jo valloittanut jos ei nyt vielä koko Eurooppaa, niin ainakin Vapaan ja 
demokraattisen Euroopan, oman ryhmänsä. Hänet on jo kutsuttu puhumaan UKIP:n puoluekokoukseen Englantiin ja 
Irlantiin kampanjoimaan Lissabonin sopimusta vastaan.

saamaan mielenkiintoisen ja 
hyvän raporttitehtävän mie-
tintöjen jakoon, mahdolli-
simman paljon puheaikaa 
salissa ja pitää myös eurob-
logia, jonka kautta tiedottaa 
suomalaisille mitä Brysselis-
sä tapahtuu ja miksi. Asunto 
on vielä haussa, mutta kyllä 

se löytyy, byrokratiasta huo-
limatta.

- Jos jollekulle perus-
suomalaiselle tulee Brysse-
liin kulkua, niin poiketkaa. 
Kyllä kahvit tarjoan.

Teksti: Mika Männistö
Kuvat: Jukka Jusula
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Perussuomalaisten Naisten 
vuosikokouksen 2009 ava-
uksen suoritti puheenjohta-
ja Marja-Leena Leppänen ja 
kokoukselle toi tervehdyk-
sen piirijärjestön puheen-
johtaja, Kotkan kaupungin 
valtuustoryhmän pj. Juho 
Eerola.

Puheenjohtajan valin-
ta kävi yksimielisesti. Auli 
Kangasmäki piti kiitospu-
heen Marrun 10 -vuotiselle 
puheenjohtajataipaleelle.

- Marru on aina hyvän-
tuulinen ja sitkeä puolue-
työssään, ja hän sietää myös 
erilaisuutta. Hän jos kuka 
ansaitsee kiitokset ja kuk-
kaset puoluetyöstä jota hän 
on tehnyt niin puolueen me-
nestyksen kuin vaikeinakin 
aikoina. Koskaan Marru ei 
ole puoluettaan jättänyt pu-
laan. Kaikkiin mahdollisiin 
vaaleihin hän on lähtenyt 
pyydettäessä mukaan, hän 
on ollut käytettävissä silloin 
kun tarvitaan. 

Kike Elomaa lausui 
myös kannustavat kiitoksen 
sanat Marrulle.

Kokouksessa käytti po-
liittisen puheenvuoron Kot-
kan kaupunginvaltuutettu, 
nuohoojamestari  Arto Hir-
vonen. Hän kertoi naisil-
le siitä, miten politiikassa 
otetaan ehdokkaita ja millä 
tavalla vaalityötä tehdään.

- Kenttätyössä talos-
ta taloon, kylästä kylään 
on mentävä jotta kanna-
tuksemme säilyy ja jatkuu 
edelleen. Joka tilanteessa 
on muistettava mainita oma 

puolue, vaikka kaupan kas-
salla, Hirvonen opasti nai-
sia ja kaikki olivat kuulolla 
tosi hartaasti.

Onnistunut kokous

Kokouksessa oli hyvä ilma-
piiri ja osanottajat keskus-
telivat vilkkaasti. Puolueen 
varapuheenjohtaja Auli 
Kangasmäki kertoi valtuu-
tetun tehtävästä ja hänelle 
tehtiin kysymyksiä aiheesta. 
Auli on ollut yhtäjaksoises-
ti valtuustossa yli 25 vuot-
ta ja myös viime kaudella 
historiamme ensimmäinen 
kunnanvaltuuston puheen-
johtaja koko maassa.

Sunnuntaina naiset tu-
tustuivat Merikeskus Vella-
moon  Kotkan valtuutettu 
Freddy Van Wonterghemin 
johdolla. Kiitokset Kotkan 
valtuutetuille ja Soile Suur-
soholle, jotka kaikki olivat 
mukana naisjärjestön vuo-
sikokouksen järjestelyissä, 
joiden ansiosta kokous oli 
onnistunut.

Lauantain sateen jäl-
keen Soile oli tilannut au-
ringonkin sunnuntaiksi, ja 
sehän paistoi. Osa naisista 
lähti mukaan vielä Sapo-
kan puistoon ihastelemaan 
kukkaistutuksia ja suih-
kulähteitä, jonka jälkeen 
juotiin yhteiset kahvit 
meren rannassa auringon 
paisteessa. Kotka on upea 
merenranta-kesäkaupunki, 
siellä olisi ollut nähtävää 
ja koettavaa enemmänkin - 
toisen kerran sitten.

Hyväntuulinen ja sitkeä
Marru jatkoon

Vuonna 1948 syntynyt Perussuomalaiset Naiset ry:n pu-
heenjohtaja Marja-Leena Leppänen toimii yhdistyksen 
puheenjohtajana jo kymmenettä vuotta. Leppäsen po-
liittinen ura alkoi jo vuonna 1967, kun legendaarinen 
Eino Poutiainen värväsi hänet töihin SMP:n puoluetoi-
mistoon. SMP:n aikana hän oli myös 14 vuotta naisten 
toiminnanjohtajana.

Puolueeseen tulostaan lähtien Leppänen on ollut 
mukana joka vaalissa, ja vuosien mittaan erilaisia luot-

NAISET

tamustehtäviä on ehtinyt kertyä vaikuttava määrä. Luu-
mäen kunnanvaltuutettuna hän toimi kaksi kautta vuo-
desta 1979 vuoteen 1989. Siellä hän toimi muun muassa 
valtuuston 2. varapuheenjohtajana ensimmäisenä naisena 
koko Luumäen kunnan historiassa. Monista luottamus-
tehtävistään itselleen tärkeimmäksi hän koki sosiaali- ja 
terveyslautakunnan, ympäristölautakunnan ja kulttuu-
rilautakunnan. Samaan aikaan hän oli myös Luumäen 
yrittäjien hallituksen jäsen. Vuosina 1986-90 Leppänen 

oli myös Etelä-Karjalan maakuntaliiton hallituksessa 
ja valtuustossa.

Nykyään Marja-Leena Leppänen on Lappeenrannan 
kaupunginvaltuutettuna ja jäsenenä opetus- ja kulttuuri-
lautakunnissa. Hän on myös vammaisneuvoston varapu-
heenjohtaja. Leppäsellä on oma siivous- ja palvelualan 
yritys Lappeenrannan Laatusiivous, joka on toiminut 
kymmenen vuotta ja työllistää tällä hetkellä 17 henkeä. 
Marja-Leena Leppäsellä on kaupallisen alan koulutus.

Marja-Leena Leppänen

Juho Eerola pääsi onnittelemaan jatkavaa puheenjohtajaa.
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Meillä oli tosi hyvä ja vil-
kaskeskusteluinen Perus-
Naisten kokous Kotkassa 
kesäkuun lopussa. Kiitok-
set vielä kerran järjestäjille.

Eräs asia huomattiin 
viime vuoden tilinpäätös-
tämme analysoidessamme. 
Monen kunnan ja piirin 
vaalimainonnassa me naiset 
tuimme jälleen myös mies-
ehdokkaita. PerusNaisilta 
saamallamme sadan euron 

vaaliavustuksella maksettiin miesten ja naisten yhteisiä vaali-
mainoksia. Joissain paikoissa pidettiin jopa itsestäänselvyyte-
nä, että raha tulee yhteiseen käyttöön.

Hieman naureskellen epäilimme, että jos raha olisi 
tullut nimenomaan henkilökohtaisesti miesehdokkaille, 
olisivatko miehemme jakaneet tukirahansa alueensa nais-
ehdokkaiden kanssa?

Vaili Jämsä-Uusitalo, Oulu

Tervetuloa naisten vuosi-
kokoukseen aurinkoiseen 
Kotkan merikaupunkiin!

Ensimmäiseksi halu-
an kiittää teitä kaikkia 
siitä, että saimme Euroo-
pan parlamentin vaaleis-
sa näin upean tuloksen. 
Ilman meidän kaikkien 
sitkeää työtä tätä tulosta 
emme olisi saavuttaneet.

Puolueemme puheen-
johtaja, europarlamen-
taarikko Timo Soini on 
aina arvostanut Perus-
suomalaisten naisten työ-
tä ja vastuuntuntoa puo-
lueemme menestykseksi. 
Ja nyt voimme yhdessä 
iloita tästä voitostamme.

Olemmehan uskolli-
sesti olleet mukana puo-
lueemme kaikissa kään-
teissä niin hyvinä kuin 
pahoinakin päivinä. Vaik-
ka välillä tiedotusvälineet 
ovat lyöneet meitä ja har-
joittaneet puolueemme ja 
asiamme pimentämistä, 
olemme uskoneet siihen 
että joskus vielä kansan 
silmät avautuvat, ja  ihmi-
set huomaavat että olem-
me monissa ajamissamme 
asioissa niin oikeassa, ja 
kansan puolella. 

Vastuuttomia 
syytöksiä

Saimme vaalien alla syy-
töksiä rasismista ja ulko-

maalaisvihamielisyydestä, 
syytökset olivat vastuut-
tomia. Perussuomalaiset 
kannattavat ohjelmissaan 
sanontaa maassa maan ta-
valla.  Meille saa tulla työ-
hön ja asumaan, mutta on 
elettävä lakiemme mukaan. 
Rikollinen toiminta on aina 
tuomittavaa ja sellaiseen 
syyllistyneet haluamme pois 
maastamme.  

Keinot puolueemme nu-
jertamiseksi ja kannatuk-
semme eliminoimiseksi oli-
vat mahdollisimman kovia.  
Uusien valtuutettujemme 
käytöstä eri paikkakunnilla 
ruodittiin ikävässä valossa 
– kaikki loska mitä voitiin 
löytää pistettiin tiedotusvä-
lineisiin. Mitään myönteis-
tä meistä ei voitu kirjoittaa, 
ja yksi keino oli luonnolli-
sesti se että yritettiin vaieta 
ja pimentää muut ehdok-
kaat. Soinin ehdokkuutta 
ei pystytty pimentämään, 
hän oli näiden vaalien eh-
doton tähti. Nyt tarkoitan 
sekä kunnallisvaalien että 
Euroopan parlamentin vaa-
lien ehdokkaita.

Naisehdokkaamme an-
saitsevat myös kiitokset 
ahkerasta kiertämisestä 
laajassa Suomen maassa. 
Mutta kiitos heille tulee 
varmasti seuraavissa edus-
kuntavaaleissa.

Kike Elomaa, Pirkko 
Mattila ja Jaana Sankilampi 

keräsivät upeasti ääniä par-
lamenttivaaleissa, ja olen 
vakuuttunut että heidät 
valitaan kansanedustajiksi 
tulevissa vaaleissa.

Kunnallisvaalien 
mahtava voitto

Palaan vielä kunnallisvaalien 
tulokseenkin, joka oli myös 
puolueellemme mahtava 
voitto.    Muutamasta nais-
valtuutetusta nostimme nais-
valtuutettujemme määrän 92 
valtuutettuun. Se on hieno 
luku, kun naisia on noin 
neljännes ja meitä syytetään 
ukkopuolueeksi. Kaikkiaan 
valtuutettuja saimme noin 
neljäsataa koko maassa.

Pieni puolue on kasva-
nut suureksi, keskisuureksi 
puolueeksi. Meidät notee-
rataan nyt.  Meidänkin 
puolueen henkilöistä alkaa 
olla haastatteluja lehdissä, 
radiossa ja jopa tv:ssä.  Va-
rapuheenjohtajaamme Auli 
Kangasmäkeä haastateltiin 
jopa Hymy-lehteen maalis-
kuussa 2009. Olenkin kaik-
ki nämä vuodet ihmetellyt, 
miksi koskaan ei mikään 
naistenlehti tee isoa juttua 
perussuomalaisista naisista, 
ei edes kansanedustajas-
tamme. Muiden puolueiden 
nuoret kansanedustajaeh-
dokkaat ovat  lukuisissa 
haastatteluissa ja kansiku-
vissa jatkuvasti, Annassa, 

Vuosikokouksen avauspuhe

Me Naisissa, Eevassa jne. 
Meistä ei kukaan ole välittä-
nyt. Niin kuin nytkin euro-
vaaleissa heistä oli lukuisia 
juttuja näissä lehdissä. Eipä 
meidän tyttöjä haastateltu. 

Ehkäpä tilanne tulee 
muuttumaan ja saamme 
ns. ilmaista mainosta tätä 
kautta. Yhteiskunnallisia 
asioita voitaisiin naistenleh-
dissä käsitellä enemmän ja 
samalla kertoa puolueiden 
tavoitteista lukijoille ja nai-
sille, jotka aprikoivat ketä 
äänestäisivät. Lehtienhän 
pitäisi olla tiedotusvälineitä 
eikä juorujen levittäjiä.

No, nyt me kuitenkin 
iloitsemme menestykses-
tämme ja voimme ryhtyä 
sanoista tekoihin. Mitä 
enemmän meitä on päät-
tävillä paikoilla vaikutta-
massa asioihin ja kuntien ja 
kaupunkien päätöksiin, sitä 
enemmän saamme asiaam-
me suuren yleisön tietoisuu-
teen ja kannattajakuntam-
me laajenee. Inhimillinen 
ihmisläheinen asialinja, oi-
keudenmukaisuus ja rehel-
lisyys, siinä teemamme jolla 
haluamme edetä, nöyrästi 
ihmisiä kuunnellen.

Marja-Leena Leppänen
Perussuomalaiset Naiset ry
puheenjohtaja
Kotkassa 27.6.2009

Kokouksessaan naisjärjestö otti kantaa lapsiin ja naisiin 
kohdistuvien seksuaali- ja väkivaltarikosten lieviin tuomi-
oihin. Rikokset aiheuttavat uhreille fyysisiä vammoja ja eri-
toten henkisiä, monesti elämänmittaisia traumoja. Tällaiset 
rikokset loukkaavat syvästi ihmisoikeuksia. Lieviä raiskauk-
sia ei ole olemassakaan. Perussuomalaiset naiset kaipaavat 
Suomeen yhtenäistä tuomiolinjausta. Näistä raaoista rikok-
sista järjestö vaatii selkeästi kovempia tuomioita.

Perussuomalaiset Naiset ry otti kantaa myös vaalira-
hoituksessa ilmenneisiin sotkuihin ja ongelmiin, ja esitti 
seuraavan kysymyksen: onko mahdollisesti Suomen poliit-
tisilla kentillä toiminut teollisuusjohtajien ja kaavoitukses-
ta päättävien tahojen laaja ja tietoisesti salattu korruptio 
ja kähmintä uusi mafi a?

Marja-Leena Leppänen jatkaa puheenjohtajana

Perussuomalaiset Naiset ry:n puheenjohtajana valittiin yk-
simielisesti jatkamaan Marja-Leena Leppänen Lappeenran-
nasta. Leppänen on toiminut järjestön puheenjohtajana jo 
kymmenen vuoden ajan.

Puheenjohtajan onnitteluiden ja kukittamisen jälkeen 
valittiin hallituksen muut jäsenet. Varsinaisia jäseniä va-
littiin entiseen tapaan 14, ja varajäsenten määrää lisättiin 
aikaisemman kolmen sijasta kuuteen. Kokouksessa tehtiin 
naisjärjestön historiaa 14 vuoden jälkeen, kun hallituksen 
kokoonpanosta jouduttiin äänestämään.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Kike Elomaa 
(Masku), Vaili Jämsä-Uusitalo (Oulu), Auli Kangasmäki 
(Lemi), Mervi Karinkanta (Tampere), Eila Kivioja (Sodan-
kylä), Tuula Kuusinen (Helsinki), Sirkka-Liisa Lamminkos-
ki (Ähtäri), Minna Mäkinen (Jyväskylä), Helena Ojennus 
(Parkano), Sirkka-Liisa Papinaho (Orimattila), Iiris Pelto-
maa (Pyhäranta), Marjo Pihlman (Espoo), Hilkka Salonen 
(Hämeenlinna) ja Jaana Sankilampi (Kajaani).

Hallituksen varajäseniksi valittiin Mirva Hyttinen 
(Kontiolahti), Lea Mäkipää (Kihniö), Heleena Pekka-
la (Ylöjärvi), Helena Hiltunen (Orimattila), Satu Virtala 
(Lappeenranta) ja Marianne Koivisto (Hämeenlinna).

Perussuomalaiset Naiset Kotkassa:

Onko Suomeen
syntynyt uusi mafi a?

NAISET

Naiset tukivat vaalityössä
miehiä taloudellisestikin
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Metsästäjien ja
aseharrastajien
kyykyttäminen jatkuu

29.6.2009 muuttui valtion maksuasetus. Asetuk-
sella korotettiin jälleen mm. poliisin lupahallin-
non palveluista perittäviä maksuja. Korotuksen 
jälkeen esimerkiksi ampuma-aseen hankkimislu-
pa maksaa 68 euroa. Tähän saakka hinta on ollut 
yhdelle aseelle 32 ja toiselle, taikka useammalle 
aseelle 22 euroa.

Hinnan pomppaaminen 32 eurosta 68 eu-
roon on melkoinen, eikä vastaa mitenkään ylei-
siä indeksikorotuksia. Myös muita poliisin lu-
pahallinnon palvelumaksuja korotettiin, mutta 
vain muutamilla euroilla. Aselupa on näemmä 
luku sinänsä.

Ilmeisesti korotuksella onkin tarkoitus vai-
keuttaa ja hankaloittaa aseen hankkimista ja vä-
hentää aseiden määrää, sillä usein vaarin kuolin-
pesän jäämistössä olevien aseiden arvo ei ole edes 
niiden hankkimisluvan suuruinen, joten hankki-
misluvat jätetään ottamatta ja aseet luovutetaan 
korvauksetta valtiolle hävitettäviksi.

Ampuma-aseiden hankkimisen hankaloit-
taminen on seurausta Jokelan ja Kauhajoen 
koulusurmista. Nämä olivat erittäin valitetta-
via tapahtumia, mutta valitettavaa on myös se, 
että nämä yksittäisten ihmisten järjettömät teot 
näytetään luettavan syyksi myös meille tavallisil-
le lainkuuliaisille aseharrastajille ja metsästäjille.

On syytä muistaa, että hirvieläinonnetto-
muuksien ehkäisy ja kirkonkylissä hortoilevien 
citykarhujen karkotus on meidän metsästäjien 
käsissä. Tuskin kukaan on niin lapsellinen, että 
kuvittelee noiden toimien hoituvan pelkästään 
viranomaistyönä. Tunnen viranomaisorganisaa-
tion, ja 25 vuoden kokemuksella voin sanoa, että 
jos metsästäjät ”heittävät pyyhkeen kehään” ja 
pitävät hirvenmetsästyksessä ja karhujen karko-
tuksissa vaikka välivuoden, niin teillä ja taaja-
missa puhkeaa täysi kaaos. Poliisista ja puolus-
tusvoimista ei yksinkertaisesti ole noiden tilantei-
den hoitajaksi.

Tämän vuoksi pyydän meille metsästäjille 
edes hitusen arvostusta ja sitä, että harrastustam-
me ei enää hankaloiteta ainakaan valtiovallan ta-
holta. Tällä hetkellä tuntuu, että metsästäjiä ja 
aseharrastajia kohdellaan kuin ruttotautisia, joi-
den ei saisi edes näkyä arkipäivän elämässä. Nä-
kyä saa vasta sitten, kun pitää karkottaa karhu 
kaupungista, taikka jäljittää ja lopettaa kolarissa 
loukkaantunut hirvi. Nämä toimet on tehtävä 
sen vuoksi, että yhteiskunnan viranomaistoimin-
not eivät näihin ”töihin” pysty. Metsästäjät pys-
tyvät, ja vielä aivan kiitospalkalla.

Metsästäjien mielenkiinto suuntautuu seuraa-
vaksi Sirkka-Liisa Anttilan johtamaan maa- ja 
metsätalousministeriöön. Siellä ollaan tiettävästi 
valmistelemassa asetuksen muutosta, jolla mm. 
suden korvaushintaa ollaan korottamassa ny-
kyisestä 840-1680 eurosta noin 10 000 euroon 
saakka. Mikäli korotus tulee voimaan, niin susi-
rikkailla alueilla loppuu koiralla metsästäminen 
kokonaan.

Sinä ja minä tiedämme, että auto tappaa 
vuosittain huomattavasti enemmän ihmisiä, 
kuin ampuma-ase. Tämän vuoksi kysynkin asi-
anomaiselta ministeriltä: mihin toimiin hallitus 
aikoo ryhtyä liikennekuolemien vähentämiseksi?

Nostetaanko ajokortin hintaa maksuasetuk-
sella??

Reijo Hongisto, Vimpeli
www.reijohongisto.fi 

 ■KOLUMNI

Nuorisojärjestö teki kevätkokouksessaan Kotkassa jär-
jestömme sääntöihin muutokset, joiden myötä Perussuo-
malaisten Nuorten lipun alle voidaan perustaa piiri-, pai-
kallis- ja akateemisia opiskelijayhdistyksiä. Ensimmäiset 
yhdistykset ovat jo syntymässä Helsinkiin, Pirkanmaalle 
ja Pohjois-Savoon.

Tarkoituksena on nyt kartoittaa, missä muualla olisi 
mahdollisuus saada kasaan riittävästi porukkaa ja milloin, 
jotta esimerkiksi piirijärjestö voidaan perustaa. Piirijärjes-
töjen on sovittu noudattelevan puolueen piirijärjestöjen 
alueellista jakoa. 

Toivommekin, että te jäsenet, jotka olette halukkaita 
lähtemään perustamaan alueellista toimintaa ensisijaisesti 
piirijärjestön muodossa, ottaisitte yhteyttä ja ehdottaisitte 
meille, milloin haluaisitte järjestön alueellenne perustetta-
van. Perustamisajankohdasta on mahdollista keskustella 
jäsenten kesken esim. foorumillamme www.ps-nuoret.net/
foorumi. Nuorisojärjestön tavoitteena on perustaa vuoden 
2009 puolella kaikki piirijärjestöt.

Sääntöjemme mukaan jäsenjärjestön perustamiseen 
tarvitaan aina Perussuomalaisten Nuorten hallituksen hy-
väksyntä kirjallisena. Nuorisojärjestön hallitus antaa hy-
väksyntänsä kokouksessaan.

Meiltä saatte tarkempia ohjeita järjestön perustamisessa 
sekä sähköisesti että puhelimitse. Meillä on tarjota asiasta 
kiinnostuneille jäsenillemme erityinen ”perustamispaketti”.

PerusS terveisin,

Vesa-Matti Saarakkala
puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry
Puh. 050 919 6079
vesa-matti.saarakkala@ps-nuoret.net

Antti Valpas
toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry
puh. 050 561 4334
antti.valpas@ps-nuoret.net

Nuoret perustamaan
omia yhdistyksiä

Yrittäjänaisten Keskusliiton 
mukaan yksi lapsi maksaa 
työnantajalle noin 10 000 
euroa. Yrittäjänaiset vaati-
vat, että perhevapaista aiheu-
tuvat viulut on maksettava 
myös Suomessa laajalta ve-
ropohjalta, kuten Ruotsissa 
on tehty jo 30 vuotta sitten.

Suomessa perhevapaa-
kustannukset on kanavoi-
tu pitkälti naisvaltaisten 
palvelualojen kontolle eikä 
asiaan ole saatu muutosta 
vuosien varrella istuneis-
ta lukuisista työryhmistä 
ja vaihtuvista hallituksista 
huolimatta. Niinpä äidin 
työnantajalle lankeavat 
edelleen esimerkiksi työn-

tekijän raskauden aikaisten 
sairauslomien korvaaminen 
ja työntekijän alle 10 vuoti-
aan lapsen hoidosta aiheu-
tuvat poissaolokulut.

Naiset lujilla

Noin kolmannes yrittäjistä 
on naisia. Naisten vetämät 
yritykset toimivat usein pal-
velualoilla ja heidän yrityk-
sensä ovat kooltaan miesten 
yrityksiä pienempiä.

Yrittäjänaisten mukaan 
nykyinen perhevapaiden 
maksujärjestelmä on aikan-
sa elänyt ja epäoikeuden-
mukainen. Toisaalta kyse 
on myös siitä, halutaanko 

Suomeen uusia kansalaisia 
ja veronmaksajia. 

Suomen huoltosuhde 
heikkenee jo lähivuosina 
merkittävästi, kun suuret 
ikäryhmät lähtevät eläk-
keelle. Samalla maassa ta-
pahtuu iso rakennemuutos, 
kun osa teollisuudesta siir-
tyy ulkomaille.

Yrittäjänaiset arvioivat, 
että perhevapaakustannus-
ten maksattaminen naisval-
taisilla palvelualoilla hei-
kentää merkittävästi nuor-
ten naisten työllistymistä 
pysyviin työsuhteisiin. Tä-
män ohella naisvaltaisten 
alojen kasvu ja kansainvä-
listyminen ontuu.

Kymppitonnin vauvat 
– kuka ne maksaa?

Perhevapaakustannuk-
set on kaadettu Suomessa 
jo vuosikymmenien ajan 
äidin työnantajan harteille. 
Moni pienyrittäjä pyrkiikin 
selviämään kustannuksista 
tekemällä entistä enemmän 
työtä ja tinkimällä omista 
tuloistaan. 

Yrittäjänaiset ihmette-
levät, miten Suomella on 
varaa tällaiseen menoon ja 
miksi perhevapaakustan-
nukset ovat miesvaltaisille 
isoille yrityksille isompi ra-
site kuin naisvaltaisille pie-
nille palveluyrityksille.

Yrittäjänaisten Keskusliitto ry.
www.yrittajanaiset.fi 
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 ■KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Metsästyslain 41 §:ssä esi-
tetty vaatimus siitä, ettei 
riistaeläimelle saa aiheuttaa 
suojeltavan edun arvoon 
nähden kohtuutonta va-
hinkoa, tarkoittaa käytän-
nössä esimerkiksi sitä, että 
mikäli metsästäjä koiraansa 
tai vaikkapa lammastilan-
isäntä lammaskatrasta suo-
jellakseen tappaa karhun 
tai suden, hänen tekoaan 
arvioidaan vertaamalla 
suojeltavan edun arvoa riis-
taeläimen arvoon. Mikäli 
suojeltavan edun arvo on 
vähäisempi kuin riistaeläi-
men ohjeellinen arvo, ei 
riistaeläintä saisi edes ko-
tieläintä tai viljeltyä eläin-
tä välittömästi uhkaavan 
vaaran torjumiseksi tappaa. 
Eläinkohtainen ohjeellinen 

arvo esimerkiksi suden koh-
dalla on 840-1 680 euroa ja 
karhulla 840-3 365 euroa.

Tästä säädetystä velvol-
lisuudesta seuraa helposti 
käytännön tilanteissa vai-
keuksia. Vaikkapa koiran 
omistajan tai lammastilan 
isännän on joskus muuta-
massa sekunnissa pystyttä-
vä päättämään esim. siitä, 
kumpi on euromääräisesti 
arvokkaampi, koira/lam-
paat vai susi? Nyt on myös 
eri tahoilta saamieni tieto-
jen mukaan suunniteltu esi-
merkiksi suden ohjeellisen 
arvon korottamista huo-
mattavasti. Jos suden arvoa 
korotetaan huomattavasti, 
voidaan useassa tilantees-
sa joutua toteamaan, että 
suden kohdalla suojeltavan 

edun arvo vaikkapa metsäs-
tyskoiran tai lammaskat-
raan arvoon verrattuna on 
niin suuri, ettei sutta voida 
näiden eläimien suojelemi-
seksi tappaa.

Onko hallituksella tie-
toa suunnitelmista korot-
taa asetuksella säädettävää 
elävän riistaeläimen oh-
jeellista arvoa esimerkiksi 
susien ja karhujen osalta 
ja jos tällaisia suunnitelmia 
on, niin miten hallitus ai-
koo huomioida sen käytän-
nön elämän tilanteen, että 
omaisuuden, esimerkiksi 
kotieläimen, suojelemiseksi 
vaikkapa suden aiheutta-
malta välittömältä vaaralta 
täytyy omistajan huomioi-
da suden ohjeellisen arvon 
ja kotieläimen arvon suhde 
tehdessään nopeaa päätöstä 
suden vahingoittamisesta, ja 
jos suden arvoa nostetaan 
nykyisestä, voidaan entistä 
useammin joutua sallimaan 
omaisuuden vahingoittumi-
nen riistaeläimen suojelun 
perusteella, jolloin nousee 
esiin myös kysymys kasva-
vien taloudellisten vahin-
kojen lisääntymisestä niin 
omistajille kuin yhteiskun-
nallekin, varsinkin huomi-
oidaan susien ja karhujen 
kasvaneet kannat?

Helsingissä 9.6.2009
Raimo Vistbacka 

Kotieläinten suojelu suurpedoilta

Karjalan kieli on yksi Suo-
messa puhutuista kansal-
lisista vähemmistökielistä; 
karjalaa on puhuttu Suo-
men alueella viimeiset 1 
200 vuotta. Kielen vähem-
mistöasemaa ei ole kuiten-
kaan virallisesti tunnustettu 
Suomessa, vaikka Suomi on 
mm. allekirjoittanut Euroo-
pan neuvoston sopimuksen, 
joka käytännössä edellyttää 
Suomen valtiolta toimia 
karjalan kielen ja kulttuurin 
säilyttämiseksi.

Karjalan Kielen Seura 
onkin käynyt vuosia neu-
votteluita maamme halli-
tuksien kanssa sen puoles-
ta, että valtiovalta ryhtyisi 
vakaviin toimenpiteisiin 
antaakseen karjalan kielelle 
tunnustetun vähemmistö-
kielen aseman, kuten mm. 
ruotsin, saamen, viittoma-
kielen ja romanikielen koh-
dalla on tehty.

Suomessa karjalan kiel-
tä äidinkielenään puhuvia 

Karjalan kielen virallistaminen
ja opetus Suomessa

on Karjalan Kielen Seuran 
varovaisen arvion mukaan 
5 000 ja kieltä ymmärtäviä 
noin 20 000. Karjalankieli-
nen yhteisö nyky-Suomessa 
koostuu pääosin talvi- ja 
jatkosotien rajakarjalaisista 
evakoista, Itä-Karjalan kan-
sannousun sotapakolaisista 
ja Neuvostoliiton hajoami-
sen jälkeen Suomeen muut-
taneista karjalaisista sekä 
kaikkien näiden ryhmien 
jälkeläisistä.

Kieli elää Suomessa uut-
ta kukoistusaikaa. Muun 
muassa karjalankielisestä 
lapsille ja nuorille suunna-
tusta kielikylpy- ja koulu-
opetuksesta kiinnostuneita 
perheitä on maassamme 
runsaasti. Joensuun yliopis-
toon on perustettu karjalan 
kielen professuuri. Tällä 
hetkellä karjalan kielen ope-
tusta järjestetään Suomes-
sa lähinnä vapaaehtoisten 
järjestämillä kursseilla tai 
kansanopistoissa. Jos oman 

lapsen haluaa oppivan kar-
jalan kielen koulussa, pitäisi 
Suomessa asuvan muuttaa 
Karjalan tasavallan alueel-
le Venäjälle, jossa karjalan 
kieli on ollut tunnustettu 
kieli jo pitkään.

Mikä on tällä hetkellä 
tilanne kielen tunnustami-
sen suhteen ja koska halli-
tus tekee asiasta päätöksen, 
millä eri tavoilla Suomen 
valtio yleisesti ottaen tu-
kee alueellaan asuvia kie-
li- ja kulttuurivähemmis-
töjä näiden oman kielen ja 
kulttuurin säilyttämiseksi 
ja millaisiin käytännön toi-
menpiteisiin Suomen valtio 
ryhtyy antaakseen karjalan 
kielelle ja kulttuurille saman 
tuen kuin muille kansallisil-
le tunnustetuille vähemmis-
töille esimerkiksi kouluope-
tuksessa ja oman kulttuurin 
säilyttämisessä?

Helsingissä 3.6.2009
Pentti Oinonen

Voittoisasti menneiden EU-
vaalien jälkeen Perussuoma-
laisten kesä Pohjois-Savossa 
on mennyt letkeästi. Vaalien 
jälkeisessä piiritoimikunnan 
kokouksessa ryhdyimme jo 
katsomaan eteenpäin. 

Meidän on aika alkaa 
hioa piirin organisaatiota 
ja aloittaa valmistautumi-
nen kevään 2011 eduskun-
tavaaleihin. Omalta listal-
ta ponnistaminen vaatii 
maakunnallisesti kattavan 
ehdokasasettelun. Ehdol-
la on oltava kaikenikäistä 
perussuomalaista naista ja 
miestä. Täysi ehdokaslista 
toisi 14 ehdokasta listalle. 
Maltillisesti kiiruhtaen ja 
jokaista ehdolle mielivää tu-
kien saavutamme parhaan 
tuloksen.

Muutamista kuluvan 
kesän tapahtumista voi mai-
nita Pohjois-Savon piirin 
toiminnassa ja Siilinjärven 
kunnalliselämässä pitkään 

vaikuttaneen Erpo Savolai-
sen 70-vuotispäivän muis-
tamisen. Onnea vielä kerran 
merkittävän virstanpylvään 
saavuttamisesta Erpolle.

Esillä pitää olla

Suuret kesätapahtumat 
ovat keränneet maakun-
taan paljon väkeä. Kiuru-
vedellä huomioimme suuret 
yleisömassat ja tarjosimme 
Iskelmäniityt -tapahtuman 
aikaan Kiuruveden torilla 
tietoa Perussuomalaisten 
toiminnasta. Tukikohta-
namme torilla toiminut Pe-
russuomalaisten teltta keräsi 
runsaasti mielenkiintoa ja 
saimme paljon kannustusta. 
Voimahahmona torilla päi-
vysti kiuruvetinen valtuutet-
tumme Mauri Knuutinen. 

Tulevaisuudessa tulem-
me näkymään yhä useam-
min suurissa tapahtumissa, 
joissa voimme saada kon-

taktin tavalliseen kan-
saan.

On paljon parempi 
olla kansan keskuudessa 
torinlaidalla isännöimäs-
sä Perussuomalaista telt-
taa kuin herraseurassa 
kabinettikähminnöissä tai 
saunasukuroinnissa.

Seuraavan kerran Poh-
jois-Savon Perussuoma-
laiset tuovat teltan Kuo-
pion torille lauantaina 
15.8. Tarjoamme tuolloin 
kiitoskahvit voitokkaiden 
kunta- ja EU-vaalien joh-
dosta yhdessä Kuopion 
seudun Perussuomalais-
ten kanssa. Paikalla pu-
humassa kansanedustaja 
Pentti Oinonen. Kaikki 
toiminnastamme kiinnos-
tuneet ovat lämpimästi 
tervetulleita paikalle.

Ari Kaunisaho
piirisihteeri
Pohjois-Savon
Perussuomalaiset

Pohjois-Savon Perussuomalaisten 
kesäkuulumisia

Mauri Knuutinen sekä Mikko ja Lauri Kaunisaho Kiuruvedellä.

Poliisi valvoi tehostetusti 
ajonopeuksia, liikennejuo-
pumuksia sekä turvalaittei-
den käyttöä koko maassa 
18.-25.5.2009.

Valvonnassa otettiin kiin-
ni 278 rattijuopumuksesta 
epäiltyä henkilöä, tapauk-
sia oli 100 vähemmän kuin 

edellisenä vuonna. Huumei-
den tai lääkeaineiden vaiku-
tuksen alaisesta ajosta epäil-
tiin 28 kuljettajaa. Edellisen 
vuoden lukema oli 50, joten 
määrä on lähes puolittunut 
vuoden aikana.

Tammi-huhtikuun ai-
kana rattijuopumuksesta 

epäiltyjä on jäänyt kiinni 
yhteensä 7 283 henkeä. 
Tapauksia on noin 800 
vähemmän kuin edellise-
nä vuonna. Rattijuoppo-
jen määrä on laskusuun-
nassa jo toisena vuonna 
peräkkäin.

Päihteiden käyttö liikenteessä 
on vähentymässä
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Timo Soinin varamieheksi 
europarlamenttiin päässyt 
Sampo Terho lähti mukaan 
perussuomalaisten toimin-
taan opiskellessaan vielä 
Tampereen yliopistossa 
Suomen historiaa 2000-lu-
vun vaihteessa. Tuossa vai-
heessa Perussuomalaiset oli 
vielä marginaalinen yhden 
prosentin puolue, mutta jo 
silloin Terho näki puoluees-
sa paljon potentiaalia.

- Olin tuolloin täysin lei-
piintynyt muihin puolueisiin 
laidasta laitaan ja tiesin, että 
oli paljon muitakin samalla 
lailla ajattelevia. Vaikka Pe-
russuomalaiset oli tuolloin 
vielä marginaalipuolue, 
näin heti siihen sisältyvän 
potentiaalin ja tiesin, että 
ennemmin tai myöhemmin 
puolue tulee nousemaan. 
Perussuomalaiset oli jo sil-
loin ainoa uskottava yhteis-
kunnallinen muutosvoima. 
Se on sitä edelleen.

Sampo Terho kertoo 
olevansa jo isovanhemmil-
taan perimiensä perinteisten 
suomalaisten arvojen kan-
nattaja. Nykyajan yltiölibe-
raalissa ja individualismia 
korostavassa yhteiskunnassa 
sanayhdistelmä koti, uskon-
to ja isänmaa edustavat mo-
nelle vihaisia arvoja, mutta 
Terho on toista mieltä.

- Minusta ne ovat lem-
peitä arvoja, sillä ne suun-
tautuvat pois omasta itses-
tä, jonkun muun kunnioit-
tamiseen kuin oman itsensä.

Tähtäimessä politiikka

31-vuotias helsinkiläinen 
fi losofi an maisteri ja Maan-
puolustuskorkeakoulun 
tutkija Sampo Terho syntyi 
Helsingissä vuonna 1977. 
Lapsuusvuotensa hän viet-
ti Kirkkonummella, missä 
hän asui asepalvelukseen 
astumiseensa saakka. Ar-
meijan jälkeen hän lähti 
Tampereen yliopistoon 
opiskelemaan Suomen his-
toriaa. Sivuaineinaan hän 
opiskeli myös valtio-oppia, 
kansainvälistä politiikkaa 
ja Euroopan historiaa.

- Valmistuttuani vuon-
na 2003 menin ensin puo-
lustusministeriön hommiin 
ja sitten rauhanturvaajaksi 
vuonna 2005. Palattuani 
pääsin Maanpuolustuskor-
keakoulun tutkijaksi. Viime 
vuosina olen kirjoitellut 
paljon myös erilaisia poliit-
tisia artikkeleita lehtiin.

Terho ei halua vielä lii-
kaa spekuloida tulevaa, 
mutta pelkästään tutki-
jankammiossa hän ei aio 
uraansa rakentaa, vaan täh-
tää politiikkaan:

- Pidän varmaankin 
määräaikaisen virkani 
Maanpuolustuskorkeakou-
lussa vuoden 2010 lop-
puun, sitten alan täysipäi-
väisesti valmentautua Brys-
seliä varten Timon kanssa 
sovitulla tavalla, jos ja kun 
hän palaa. Joka tapaukses-
sa haluan vähitellen siirtyä 

Uskottava muutosvoima

Filosofi an maisteri ja Perus-
suomalaisten Helsingin 
piirin 2. varapuheenjoh-
taja Sampo Terho haluaisi 
ohjata EU:ta enemmän 
ympäristöasioiden ja uusiu-
tuvien energianlähteiden 
tutkimuksen pariin. Hänen 
suurin unelmansa kuiten-
kin on, että perussuomalai-
sista tulee se tällä hetkellä 
puuttuva linkki EU:n ja 
Suomen kansan välillä puo-
lueen palovaroitinteeman 
mukaisesti.

politiikkaan lopullisesti ja 
jatkaa myös kirjoittelua 
lehtiin yhteydenpitona ää-
nestäjiini ja koko kansaan. 
Perussuomalaisten riveissä 
tehdään tulevaisuutta vielä 
vuosikymmenienkin päästä.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Fotokonttori.fi 

Perussuomalaisten mielestä 
syksyn lisäbudjetissa ja tu-
levan vuoden 2010 budje-
tissa rahoituksen kärki on 
suunnattava työllistämi-
seen. Nuorten ja maahan-
muuttajien suurtyöttömyys 
on estettävä luovuutta 
käyttämällä. Käytäntö on 
valitettavasti osoittanut, 
että Suomessa ei nykyisin 
haluta tai kyetä käyttä-

mään luovuutta työllistä-
misessä.

Metsien antimet 
odottavat poimijoitaan

Perussuomalaisten mie-
lestä eräät liian vähäiselle 
huomiolle jääneet, runsaan 
työllistävän vaikutuksen 
omaavat sektorit ovat met-
sähakkeen korjuu energia-
teollisuuden käyttöön ja 
luonnonantimien, kuten 
marjojen ja sienten hyöty-
käyttö kotimaisen elintar-
viketeollisuuden hyväksi. 
Nämä eivät vaadi kovin 
kummoista koulutusta, 
joten työttömät nuoret ja 
kielitaidottomat maahan-
muuttajatkin pärjäisivät 
näissä töissä loistavasti. 
Tämän todistaa omalta 

osaltaan jälleen tapahtu-
nut tuhansien aasialaisten 
ja itäeurooppalaisten mar-
janpoimijoiden saapuminen 
maahamme.

Jotain täytyy olla pa-
hasti vialla maamme työl-
listämisjärjestelmässä, jos 
suomalaisille työnantajille 
on edullisempaa hankkia 
kausiluonteisia työntekijöi-
tä ulkomailta kuin maam-
me työttömyyskortistosta. 
Kysymme mihin toimiin 
hallitus ryhtyy tehdäkseen 
työttömille työnteosta kan-
nattavaa ja houkuttelevaa 
kaikissa tilanteissa?

Maahanmuuttajalle työ 
on tehokas kielikouluttaja. 
Oppiessaan suomenkieliset 
nimet ja sanat esimerkik-
si marjastuksen alalta on 
maahanmuuttaja jälleen 

yhden askeleen lähempänä 
kotoutumista ja pysyvää 
työpaikkaa. Hallituksen 
on ryhdyttävä tiukkoihin 
toimiin estääkseen sellaisen 
kehityksen, jossa maahan-
muuttajista tulee ghetoissa 
asuvia halpatyötä tekeviä 
toisen luokan kansalaisia.

Työpaikkoja ei synny 
metsiin ilman rahoitusta. 
Uusiutuvan energian käyt-
töön soveltuvan hakkeen 
keruu edellyttää kemera-ra-
hoituksen tuntuvaa lisäystä. 
Vain metsien asianmukainen 
hoito takaa hakkeen ja met-
sien muiden antimien saa-
tavuuden. Perussuomalaiset 
vaativatkin hallitusta kiin-
nittämään huomiota keme-
ra-rahoituksen riittävyyteen.

Hallituksen on samal-
la huolehdittava riittävästä 

perustienpidosta. Hakkeen 
ja luonnonantimien kuljetus 
edellyttää toimivaa tie- ja ra-
taverkostoa koko Suomessa, 
ei pelkästään ruuhka-Suo-
messa. Perustienpidon rahoi-
tuksen on oltava riittävällä 
tasolla joka vuosi. Emme hy-
väksy perustiestömme kun-
nossapidon alibudjetointia, 
jota hallitus on harrastanut 
vuosia. Samalla nimittäin 
menetetään työpaikkoja.

Eläkeiän nosto uhkaa 
nuorten työllistymistä

Hallitus on suunnitellut 
eläkeiän nostoa, tarkoituk-
senaan turvata näin eläk-
keiden riittävyys. Tässä 
työttömyystilanteessa iän 
nosto tuntuu hölmöläisten 
peiton jatkamiselta. Nuor-

ten työttömyys on kohta 
30%. Perussuomalaisten 
mielestä tässä onkin synty-
nyt erikoinen ristiriita: sa-
maan aikaan kun eläkeikää 
halutaan nostaa, nousee 
nuorten parhaassa työiässä 
olevien nuorten työttömyys 
tasolle, joka voi johtaa kär-
jistyessään yhteiskunnalli-
seen levottomuuteen.

Hallituksen on kaiketi 
tarkoitus turvata eläkkeet 
tulevaisuudessakin? Tässä 
viesti maamme hallitukselle: 
Nuoret takaavat tulevaisuu-
dessa eläkkeiden kohtuulli-
sen tason. Mutta vain töissä 
ollessaan.

Pentti Oinonen
kansanedustaja, puolueen 
1. varapuheenjohtaja
Perussuomalaiset

Perussuomalaiset vaativat tuntuvaa lisärahoitusta Kemera-
määrärahoihin sekä nuorten työllistämiseen ja koulutukseen
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Suuret puolueet valikoivat 
rahan avulla tulevat val-
lanpitäjät. Sillä on helppo 
ohjata, millaista väkeä 
vaikutusvaltaisille paikoil-
le hyväksytään. Kansan ja 
asioiden hoidon kannalta 
on ikävää, että monet ky-
kenevät jäävät ulos, kun 
sopivat, usein jopa tehtä-
väänsä kykenemättömät, 

vievät kykenevien paikat. 
Pienissä puolueissa vanhat 
käyttävät jopa  häikäile-
mättömästi valtaansa, kuka 
nostetaan ja keitä painetaan 
piittaamatta puolueen ja 
kansan edusta. Molemmis-
sa vallankäytön muodoissa 
lopputulos on sama. Paikat 
täytetään sopivilla, helposti 
ohjattavilla jäsenillä, jolloin 
omilla aivoillaan ajattelevat 
- pätevätkin jäävät rannalle.

Ongelma ei ole uusi, sil-
lä vallankäyttöä on ohjattu 
rahalla siitä asti, kun puo-
luetuki tuli. Kuntien puo-
lueille annettavilla varoilla 
vaikutetaan kaavoitus- ja 
maakäyttöpolitiikkaan, 
vaikka se kiistetään jyrkästi. 
Esimerkiksi kelvannee, mik-

si Suomeen ollaan rakenta-
massa noin puolitoistasataa 
liikekeskusta kaupunkien ul-
kopuolille. Ympärillä olevan 
kaavoitettavan maan arvo 
jopa monikymmenkertais-
tuu samantien. Koska ny-
kyisilläkin tullaan toimeen, 
ketkä tarvitsevat palveluita 
automatkan päähän?

Kokoomuksen vaalira-
hoituksesta Taru Tujunen 
totesi, etteivät heidän rahoit-
tajansa halua nimiään julki-
suuteen. Lahjoittaja haluaa 
pysyä anonyymina. – Joulu-
lahjakeräykseen saa nimensä 
tv-ruutuun, jos lahjoittaa riit-
tävän suuren summan. Ni-
men näkyvyyttä tavoitellaan. 
Hyväntekeväisyyskeräykseen 
lahjoittavalla ovat toiset mo-

tiivit kuin puolueiden rahoit-
tajilla. Tästä nousee kysymys 
onko puolueen rahoitukseen 
osallistuminen tavoitteellista 
ja jopa moraalitonta. 

Kansanedustaja Sulo 
Aittoniemi jätti eduskunnan 
puhemiehelle puolueiden 
lahjomisesta kirjallisen ky-
symyksen kk 463/2002 vp.

”Mitä 1970-luvun ns. 
puoluelahjonnan esilletu-
lon jälkeen asialle on tehty 
ja mitä hallitus aikoo teh-
dä lahjustyyppisen puolue-
rahoituksen estämiseksi” 
(SMP hajoaminen)

Tuolloin oikeusministeri-
nä olleen Johannes Koskisen 
vastaus oli puhdasta poli-
tiikkaa. Nyt odotetaan Lau-
ri Tarastin raporttia. Sauli 

Valta ja vaalirahoitus
Niinistökin kieltäytyi haas-
tattelusta, kun hänen piti 
ottaa kantaa kokoomuksen 
vaalirahoitukseen. Kokoo-
muksen toimintaan varoja 
hankkivan Suomen Kansal-
lismedian tilinpäätöstietojen 
puuttuminen on osoitus ha-
luttomuudesta julkaista va-
rainhankintaan liittyviä tie-
toja. Yhdistyksen liikevaihto 
on noin 10 miljoonaa euroa. 
Se osoittaa, miten suurista 
rahoista puolueet pääsevät 
toimintaansa rahoittamaan. 
- Jos meillä olisi käytössäm-
me sama varat, kuin suurilla 
on ollut, mikä olisi puoluei-
den suuruusjärjestys? 

Kokoomuskin lupasi 
paljastaa yli viiden tuhan-
nen lahjoitukset. Kokoo-

muslaisten selittelyt eivät 
häviä kepulaisten selitte-
lyille. ”Seteliselkärankai-
suutta” on mahdotonta 
kiistää. Aamutelevision 
haastattelussa Taru Tu-
jusen antamat vastaukset 
kuulostivat taruilta. Jos 
”laittomuuksiin” tai huo-
nomuistisuuteen syyllis-
tyisi Timo Soini, hän olisi 
oitis käpälälaudassa.

Valitettavaa on, että 
poliitikkojen suhtautu-
minen laillisuuteen ja 
sen valvontaan on hyvää 
vauhtia leviämässä koko 
hallintoon. 

Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola 

Mäenpään Juha Ilima-
jojelta soitti ja kysyy, 
notta lähärekkö seto-
rihi. Molin siinä aluus 
pikkuuse pitemmis 
tuumooksis, ennenkö 
mä käsitin, notta mitä 
setoria se Juha oikee 
tarkoottaa. 

Kummä pääsin kuusalle asi-
asta, ni mä kysyyn Juhalta, 
notta lähtöökö joukkoho 
muita, vai ryykätähänkö 
aiva kaharestaan. Juha sa-
noo, notta Mannisen Anne-
li lupas lakata leipomasta ja 
pistää pikkuuse koriampaa 
tanttua päällensä ja lähtöö 
kans joukkoho.

Juha oli viälä soitellu 
muutamiille kovetuulle ret-
keilijöölle, mutta pahaksi 
onneksi nämä karpaasit oli 
justihi silloon johonaki vaa-
likökäs, eiväkkä päässehet 
lähtemähän. Mä tulin siihen 
tuloksehen, notta vaaliva-
lavojaasihin olis ollu enem-
män lähtijöötä, jonsei olis 
ollu koko vaalija, ku meirän 
porukasta suurimmalla osal-
la näytti olovan jonkunlaa-
nen jopi vaalitoimitsijoona.

”Tyhyjin käsin ei 
mennä”

Ku lähärön hetki koitti 
ja aloomma kansanautoa 
kuormaamahan, niin meitä 
oli lähärös Juhan, Annelin 
ja mun lisäks Mattilan Risto 
Kauhavalta ja Pihilajamaan 
Arto Vetelistä. Arto oli kans 
kyselly lähtijöötä ja totes, 
notta vaalikökäs oli väki 
keskipohojanmaallaki. No 
me katoomma, notta ny o 
kuitenki erustus sekä etelä-, 

että keskipohojanmaalta. 
Soli meirän miälestä aiva 
sopiva kööri.

Tuumasimma siinä lähtö-
kahavia juoares, notta eisun-
kaa me sinne ny tyhyjin käsin 
mennä. Aattelimma, notta 
kuitenki fl ikat kantaa käsvar-
ret luokilla kukkia ja moom-
ma aiva ilaman. Päätimmä, 
notta hairaasemma joukko-
ho jokusen koivun larvan ja 
sitaasemma niistä sitte vastat.

Arvelimma viälä, notta 
jos tuloo vastaha vaikka jo-
ku änkyrä kepulaane, joka 
ei aiva sulata häviövänsä 
niin ropsimme sitä kintuul-
le, ku kerran meillä o värkit 
völijys.

Näillä mennähän sanoo 
Juha, ja polokas kansanau-
ton vauhtihi. Mä jourun 
siihe etupenkille ja sitaasin 
varulta itteni viälä reme-
lillä ränkkyhy kiini. Het 

ensimmääste valoje jäläke-
hen mä tuumasin, notta nyt 
tosijaanki mennähän eikä 
meinata. Hairaasin siinä hä-
risnäni kuppi-istuimen ala-
raurasta ottehen ja tuuma-
sin, notta taitaa olla paree 
pistää viälä silimäsäki kiini, 
ja aukaasta ne vasta perillä.

Mulla oli tieros, notta 
perillä o varmaan väkiä ku 
urkupilliä ja kamerootaki. 
Arvelinki, notta taitaa olla 
kaikille paree ja viälä hala-
vempiki, ku meitä kuvattaas 
vasta perillä, eikä siinä mat-
kan varrella. Soon koko-
lailla tyyristä hommaa, ku 
alakaa telekänpöntöt teiren 
varsilla väläkkymähän.

Ku seuraavan kerran si-
limäni aukaasin, niin näkyy 
kolomensepän patsas. Arve-
lin, notta ny moomma tullu 
perille. Juha pukkas resiinan 
parkkihi ja kävelimme se-

Vastahyökkäys Setorihi

torihi sisälle. Siällähä oli jo 
porukkaa ja tunnelma hiip-
paroitti meleko korkialla. 
Pantihi vastat narikkahan ja 
tuumattihin, notta soon puo-
alisen aika. Ku härkä oli syö-
äty ja huuhreltu alas, aloom-
ma sihtailemahan valako-
kankahalle, johona juoksi 
elävää kuvaa isosta pajasta.

”Veret seisahuttava 
tilanne”

Eikä menny kauaakaan, ku 
mosahti kankahallen en-
nakkoäänet. Jo pärkös pai-
kalla pulinat. Joku hihkuu 
ku teeren soitimella ja jän-
nää näytti kaikilla olovan. 
Mä havaattin sen, notta ko-
kolailla palijo oli jo mullek-
ki tuttuja paikalla. 

Sitä mukaa ku äänten 
laskenta eteni, lisäänty väki 
setoris. Kaikillen rupes jo 

”Setorin porstuvasta”. Vasemmalta: Reijo, Arto, Risto ja Anneli. Juha on keriinny jo
Setorin sarvihi ja kokeeloo, notta mistä vivusta masiina lähtöö käyntihi.

pikkuhilijaa olemahan sele-
vää se, kuka kuoarii kerman 
päältä näis kisoos. Valako-
kankahan eres oli väkiä aiva 
piisalle asti ja välistä näkyy, 
ku valtapuolueiren johtajia 
haastateltihi. Mä katoon, 
notta kangas oli tosiaanki 
valakoone varsinki silloon, 
ku Urpilaasta ja Korhosta 
haastateltihi. Näkyy olovan 
veret seisahuttava tilanne 
tämä Perussuomalaasten 
rynnistys. Vanhasen Mattiki 
venkooli ku mato koukus, 
eikä enää puhunu torijunta-
voitosta, mutta kakoo siinä 
härisnänsä, notta keskusta-
puoaluve ei saanu väkiä liik-
kehelle justihi niillä alueilla, 
johona niillä pitääs Matin 
arvelujen mukaha olla se 
parahin kannatus. Mä siinä 
mielesnäni arvelin, notta oli 
kokolailla komiasti kierretty 
se, notta turpihin tuli.

”Ny putos 
valtapuolueiden leuka”

Siinä yhyrentoista korvis 
rupes kuulumahan ovelta, 
notta ny Timo tuloo. Mä 
vähä luulen, nottei setorin 
porstuvassa oo tuollaista 
ruuhkaa ollu pitkii aikoohi, 
eikä taira tullakkaa, ku vas-
ta parin vuoren päästä.

Tiina ja Timo keplotteli-
vat jotenkuten ihtesä salihi 
asti, ja meno oli kuulkaa me-
lekone. Timo piti siinä meille 
pikku puheen johona sanoo, 
notta ny putos valtapuoluei-
ren leuka kengälle.Mä pirän 
notta, tämä sanonta oli mei-
rän Perussuomalaaste vasti-
ne sille kepun hokemalle sa-
nonnalle veret seisahuttavas-
ta vaalivoitosta. Tuli siinä 

viälä mielehen, notta taitaa 
seuraaviin eruskuntavaaliin 
jäläkehen moni poika kävel-
lä leuka kengällä. 

Het kohta salihin tuli 
muitaki eherokkaita ja se-
remoniamestari ohojas ne 
siehen esiintymislavallen. 
Flikat tryykäs kukkinensa 
onnittelemahan ja sitte oli 
meirän vastahyökkäyksen 
vuoaro. Kävimme Juhan 
kans kämmentämässä ehe-
rokkaat ja annoomma heille 
viälä vastat kätehen. Lep-
poosina saatesanoona se, 
notta ny ku alakaa vanaho-
jen puolueiren puntti tutise-
mahan ja joku jo höyryvää 
ku samovaari, niin Perus-
suomalaaset ottaa ja nakkaa 
löylyvä lisää, nottei trenkää 
kenenkää sanua, notta luut 
vaa kalapajaa kylymässä.

Virallisempia seremoni-
oota ei sen enempää ollu. 
Väki juhuli loistavaa vaali-
tulosta leppoosis tunnelmis 
ja joku saatto siinä siemaasta 
pikkuuse noukkaölijyväki. 
Mihinää vaihees ei soraääniä 
kuulunu, eres karaokelavalta.

Siinä yhyren korvis lähä-
rettihin sitte pärvööttelemä-
hän takaasi pohojanmaalle. 
Perille tultihi aamuauringon 
kans samahan aikahan.

Reissu oli mukava, mut-
tei moo ruukattu muunlai-
sia reissuja teheräkkää.

Reijo Hongisto

JK. Lämpimät kiitokset 
kaikille vaalijuhlaan osallis-
tuneille loistavasta ja läm-
minhenkisestä illasta. Tästä 
on hyvä jatkaa...seuraaviin 
vaalivalvojaisiin ei ole enää 
kunnolla kahta vuottakaan...
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Perussuomalaiset osallistui-
vat Farmari 2009 –ammat-
tinäyttelyyn 30.7.-2.8 Kok-
kolassa. Perussuomalaisten 
osasto ulkoalueella veti tel-
talle paljon kiinnostuneita 
ihmisiä, joilla oli muun mu-
assa tilaisuus tavata ja kes-
kustella monien perussuo-
malaisten kansanedustajien 
ja muiden voimahahmojen 
kanssa – torstaina vieraana 
oli kansanedustaja Raimo 
Vistbacka, perjantaina il-
tapäivällä Perussuomalais-
ten Nuorten puheenjohtaja 
Vesa-Matti Saarakkala ja 
Timo Soinin tilalle eduskun-
taan nouseva Uudenmaan 
piirin puheenjohtaja Pieta-
ri Jääskeläinen, lauantaina 
Perussuomalaisten Naisten 
toiminnanjohtaja Marjo 
Pihlman sekä puoluesihteeri 
Ossi Sandvik ja sunnuntai-
na kansanedustaja Pirkko 
Ruohonen-Lerner.

- Ihmiset saa kiinnostu-
maan puolueestamme se, 
että meillä on hyvä puheen-
johtaja, hyvät kansanedus-
tajat ja selkeä aatteellinen 
ohjelma, mitä olen täällä 
ihmisten kanssa jutellut. 
Olen heidän kanssaan täysin 
samaa mieltä, minustakin 
nämä asiat ovat meidän vah-

vuuksiamme, kertoo käytän-
nön järjestelyistä vastanneen 
Keski-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Lasse Lehtinen.

Suomi on isänmaamme

Perussuomalaiset ovat aina 
kannattaneet maaseudun 

Maaseutu on pidettävä asuttuna 
ja elinvoimaisena

Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Lasse Lehtinen 
kokee tärkeäksi suomalaisen maaseudun pitämisen 
asuttuna.

Pietari Jääskeläinen on ol-
lut monessa mukana. Suo-
men Kylätoiminta ry:n pää-
sihteeriksi hänet valittiin 
vuonna 2000. Järjestö on 
kaikkien Suomen kylien ja 
maaseudun etuja ajava yh-
teistyöjärjestö.

Maakuntaliittojen kes-
kusliiton toiminnanjohta-
jan virassa meni mieheltä 
reilut kymmenen vuotta. 
Pesti alkoi vuonna 1983. 
Tässä työssä tulivat Bryssel 
ja EU tutuiksi, suuntautui-
vathan monet työ- ja opin-
tomatkat juuri tuolle alu-
eelle. Matkat koskettelivat 
usein alue- ja maakuntahal-
lintoa Suomessa.

Kansanedustajana Pieta-
ri haluaisi tehdä oppositios-
ta käsin ns. varjobudjetin, 
joka olisi vaihtoehto ny-
kyisin harjoitettavaan poli-
tiikkaan. Budjetin teko on 
Pietarille tuttua, onhan hän 
toiminut sisäministeriössä 
budjettivastaavana. Mies 

kertoo tuntevansa hyvin 
valtion budjetin laadinnan 
virkamiehen näkökulmasta 
katsottuna.

Matkustelua on 
luvassa

Ruuan arvonlisäverovähen-
nys saa Pietarilta kannatus-
ta, mutta myös ravintoloit-
sijat pitäisi vähennyksessä 
huomioida riittävästi. Val-
tiotieteiden maisterilla ovat 
talousluvut hyvin hallinnas-
sa, ja kolmesta aikuisesta 
lapsesta kaksi on myös lu-
kenut valtiotieteitä. Vaimo 
toimii opetusneuvoksen 
virassa, joten kodin tuki 
kansanedustajan työhön on 
miehellä hyvä.

Varsinaiset kansanedus-
tajan työt alkavat 3.9.2009 
puolueen ryhmäkokouk-
sella ja täysistunto on 
8.9.2009. Eduskunta on 
tuttu paikka Pietarille. Hän 
sai muun muassa ajetuksi 
läpi noin 600 000 euron 
valtionavustukset kylätoi-
mikunnille vuonna 2003.

Myös nyt haasteita riit-
tää ja tekemistä myöskin. 
Tavoitteekseen hän mainit-
see työn ja toimeentulon 
turvaamisen kaikille. Mot-
tona on perusoikeudet, pe-
rusarvot, peruspalvelut ja 
perusturva.

- Muihin puolueisiin 
verrattuna Perussuomalai-
set on Suomen oikeudenmu-
kaisin ja luotettavin puolue, 
listaa Pietari.

Neljänneksi eniten 
ääniä

Eduskuntavaaleissa Pietari 
Jääskeläinen sai ääniä 796 

Haasteita ja tekemistä riittää

PERUSSUOMALAISET FARMARI 2009 -MESSUILLA

Farmari 2009 alkoi torstaina aamupäivällä, jolloin 
näytteilleasettajien laaja kirjo lakritsikauppiaista suuriin 
metsäkoneisiin asti saivat runsaslukuisen yleisön näytte-
lyosastoilleen. Näyttely käynnistyi Kokkolan urheiluta-
lolla, jossa kaupunginjohtaja Antti Isotalus ja maatalo-
usnäyttelyn johtaja Tapio Kurki avasivat virallisesti ta-
pahtuman. Tapahtumaa helli kesäinen auringonpaiste.

Suomalaisen maatalouden asema nykyeuroopassa 
puhutti. Kuultujen mielipiteiden mukaan EU:n yhteinen 
maatalouspolitiikka voi ajautua täydelliseen kaaokseen. 
Tunnustaako EU virhearviointinsa yhteisen unionin 
maatalouspolitiikan suunnasta? Suomessa tuetaan mai-
dontuottajaa litramäärän mukaisesti kansallisella tuella, 
tämän tapainen tuki on unionin alueella ainutlaatuista. 
Suomi on onnistunut neuvotteluissaan EU:n kanssa tältä 
osin hyvin. Ruoan hintaan povattiin tuntuvia korotuk-
sia lähitulevaisuudessa koko unionin alueella.

Farmari 2009 -näyttelyn yleisötavoite 80 000 kävi-
jää täyttyi lähes odotusten mukaisesti. Näyttelyssä kävi 
yhteensä 76 000 vierasta.

pitämistä asuttuna ja elin-
voimaisena ja haluaa tukea 
suomalaista maataloutta. 
Farmari 2009 –näytte-
lyssä vieraili myös monia 
puolueemme kannattajia 
eri paikkakunnilta, joten 
senkin vuoksi esilläolo tä-
mänkaltaisissa maatalous-

näyttelyissä on puolueelle 
tärkeää.

- Farmari-näyttely oli 
hyvin järjestetty ja minusta 
on hienoa, että maatalou-
den ammattilaiset ja maa-
taloudesta kiinnostuneet 
ihmiset voivat näin kohdata 
toisiaan. Uskon että puolu-
eemme kannatus tulee enti-
sestään kasvamaan. Meillä 
on hyvät, selkeät arvot, joi-
den varaan rakentaa.

Lasse Lehtinen on itse 
ammatiltaan lakimies. Puo-
lueeseen hän on kuulunut 
vuodesta 2004. Keski-Poh-
janmaan piirin puheenjoh-
tajaksi hänet valittiin viime 
syyskokouksessa.

- Liityin Perussuomalai-
siin, koska puolueena se täl-
lä hetkellä kaikkein parhai-
ten ylläpitää isänmaallisia ja 
terveitä perusarvoja, joiden 
kautta suomalainen yhteis-
kunta on kehittynyt kautta 
aikojen. Koen kielteisenä 
EU:n liittovaltiokehityksen 
ja monikulttuurisuuden ko-
rostamisen. Suomi on isän-
maamme, ja mielestäni sen 
on sellaisena myös pysyttä-
vä, Lehtinen korostaa.

Aukeaman tekstit ja kuvat:
Harri Lindell

ja viime kunnallisvaaleissa 
neljänneksi eniten ääniä 
Vantaalla (976). Samat 
numerot kuin eduskunta-
vaaleissa, mutta hieman 
eri järjestyksessä. Kaupun-
ginhallituksen, konserni-
jaoston, sosiaalijaoston ja 
HUS:n hallituksen luot-
tamusmiespaikat vievät 
aikaa kansanedustajatyön 
lisäksi paljon. Harrastuk-
siinsa pianon sekä klarine-
tin soittoon, kuntoiluun ja 
luontoon lohkeaa Pietarilta 
aikaa silti vielä.

Puolueeseen Pietari liit-
tyi vuonna 2006. Oikeu-
denmukaisuus- ja tasa-ar-
vokysymyksiä seuranneelle 
puolueen valinta oli aivan 
selvä. Työhuone on puheen-
johtaja Timo Soinin entinen 
työhuone eduskunnassa, jo-
ka vapautui Timon lähdet-
tyä Brysseliin hoitamaan 
mepin tehtäviä. 

Tapahtuma sujui 
mallikkaasti

Pietari Jääskeläisen
ensimmäinen täysistunto 
kansanedustajana on 8.9.
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Vesa-Matti Saarakkalalle 
kuuluu hyvää kovan EU-
vaalirupeaman jälkeen. Far-
mari-messuilla hän viihtyi 
hyvin auringon paistaessa 
ja mukavien ihmisten kans-
sa rupatellessa. Mies toimii 
Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän osa-aikaise-
na tiedottajana ja on ollut 
Timo Soinin osa-aikainen 
avustaja eduskunnassa.

- Kansanedustajan avus-
taminen on tässä tapauk-
sessa hieman erilaista kuin 
avustajan työ tavallisesti 
on. Timo kiertää vaalikent-
tää paljon ja käytännön asi-
oiden järjestäminen kuuluu 
myös avustajan tehtäviin.

Vaikka avustettava on 
pääkaupunkiseutulainen, 
ymmärtää hän hyvin myös 
maaseudun asioita. Hän 
on kärsivällinen mies, jo-
ka löytää monien asioiden 
joukosta helposti sen kulta-
jyväsen, josta kannattaa al-
kaa puhumaan. Timo Soini 
tekee omat puheensa itse, 
joten siihen ei Vesa-Matin 
tarvitse perehtyä.

Nuorten aika 
profi loitua

Loman aikana Saarakkalan 
perhe muutti Etelä-Suomes-
ta Kurikkaan. Kurikka on 
Vesa-Matin kotikunta, jon-
ka kaupunginvaltuutettuna 
ja kaupunginhallituksessa 
hän toimii, joten muutto 
kotikonnuille oli luonnol-
linen ratkaisu, kun vielä 
vaimon työtkin päättyivät 
äitiysloman myötä.

Miehellä on kova tavoi-
te saada kaikkiin piireihin 
syksyn aikana perustettua 
oma nuorisojärjestöosasto. 
Nuorten on aika profi loi-
tua enemmän politiikante-
ossa. Vesa-Matti Saarak-
kala toimii myös puolueen 
nuorten puheenjohtajana. 
Nuorisojärjestö on paisu-
nut jo noin 420 hengen in-
nokkaaksi osaajaryhmäksi, 
joista nuorten naisten osuus 
on 25-30 prosenttia.

- Tulevia eduskuntavaa-
leja varten pitää tehdä laa-
japohjainen eduskuntavaa-
liohjelma, jonka tekemisessä 
olisi mukana myös nuoria 

Vesa-Matti Saarakkala viihtyi messuilla

Maatalouden alennustila syvenee
Arto Pihlajamaa Vetelistä 
oli mielellään viemässä pe-
russuomalaissanomaa mes-
suyleisölle. Ihmiset hakivat 
lehtiä ja vaihtoivat muuta-
man sanan Arton kanssa. 
Pienimmät teltalla kävijöis-
tä saivat puolueen karkkeja.

Arto oli ensimmäistä 
kertaa Farmari-messuilla, 
vaikka hän on hankkinut 
oman ja perheensä toimeen-
tulon maataloudesta koko 
elämänsä ajan. Maidon-
tuottajan työtä on miehel-
lä riittänyt enemmän kuin 
omiksi tarpeiksi. Velipuo-
len kanssa tehtiin töitä aina 
siihen saakka, kunnes Arto 
joutui sairaseläkkeelle. 

Arton velipoika jatkaa 
maitotilan pitämistä yhdes-
sä poikansa ja vaimonsa 
kanssa. Tila tuottaa omaan 
tarpeeseen kauraa ja heinää, 
rehut pitää ostaa muualta. 
Tilan koko on 60 hehtaaria, 
kun lasketaan vuokrapellot 
mukaan. 

Maidon tuottajahinta 
on pudonnut noin yhdek-
sän senttiä litralta ja on tällä 
hetkellä kolmisenkymmentä 
senttiä. Apulannan, myrk-
kyjen ja rehun hinta on sen 
sijaan noussut paljon siitä 

ajasta, kun veljekset keske-
nään tilaa vielä pitivät. Täs-
tä on noin viisi vuotta aikaa. 
Tuottajakustannukset ovat 
nousseet, tuotteesta makset-
tava korvaus on laskenut.

- Kuluttajalle maidon 
hinta on myös noussut eikä 
suinkaan laskenut, vaikka 
matematiikalla laskettuna 
niin luulisi. Kaikki tämä on 
suuren ja kauniin EU:n syy-
tä, listaa Arto Pihlajamaa.

Kentältä kuultua

Arto saa paljon palautetta 
äänestäjiltä, pääsääntöisesti 
myönteistä ja kannustavaa. 
Puolue on oikealla asialla ja 
puheenjohtaja Timo Soiniin 
luotetaan kansan syvissä 
riveissä. EU-vaalit menivät 
loistavasti. EU:sta käsin 
Timo pystyy vaikuttamaan 
Suomen maatalouden alen-
nustilaan, joka tällä hetkel-
lä yhä vain pahenee.

Arto valittiin ensimmäi-
sen kerran Vetelin kunnan-
valtuutetuksi vuonna 1972, 
jolloin hän oli vasta 24-vuo-
tias nuorukainen. Puolue oli 
silloin SMP, jonka puolue-
kokoukseen hän osallistui 
vuonna 1970.

Äänestäjät Vetelissä 
ovat luottaneet Arton ky-
kyyn hoitaa kunnan asioita, 
sillä hän on ollut yhtäjak-
soisesti valtuutettuna vuo-
desta 1972 lähtien. SMP:llä 

PERUSSUOMALAISET FARMARI 2009 -MESSUILLA

oli neljä kunnanvaltuutet-
tua kun Arto aloitti, nyt Pe-
russuomalaisten kannatus 
on 33,7 prosenttia Vetelissä 
ja valtuutettuja peräti kah-
deksan.

Eri lautakunnissa mies 
on ollut useampaan ottee-
seen. Mielenkiintoisimmaksi 
Arto mainitsee teknisen lau-
takunnan. Siellä tapahtuu ja 
käytetään runsaasti kunnan 

yhteisiä verorahoja. Keski-
Pohjanmaan maakuntaval-
tuusto ja kuntaliiton hal-
lituksen paikat ovat olleet 
myös haastavia ja mielen-
kiintoisia luottamustehtäviä.

paljon. Valtion talous on 
kurimuksessa. Kun budjettia 
aletaan tekemään, on poh-
jalla velkaa jo 13 miljardia. 
Kuntien maksuosuuksia on 
lisätty, mutta silti kunnille ei 
valtion taholta kerrota mis-
tä niiden pitäisi säästää saa-
dakseen taloutensa kuntoon, 
ynnäilee Vesa-Matti.

Imagopalveluista 
säästettävä

Kuntien imagopalvelut ovat 
Vesa-Matin mielestä sellai-
nen kohde, josta kuntien olisi 
säästettävä. Yhteistyö yli kun-
tarajojen olisi myös tärkeää 
näin laman aikana ja muuten-
kin. Perusterveydenhuollossa 
on erityisesti panostettava 

potilaiden hoitamiseen, näin 
erikoissairaanhoidon tarve 
vähenee. Erikoissairaanhoito 
on kunnille kallista puuhaa, 
joten näinkin kunnat voivat 
säästää huomattavia summia 
rahaa.

- Velvoitetyöllistäminen 
on hyvä asia, niin saadaan 
ihmiset pois kotoa syrjäy-
tymästä muiden ihmisten 
pariin.

Farmari-messuilla Ve-
sa-Matti kävi nyt ensim-
mäistä kertaa. Kosketusta 
maatalouteen miehellä on 
vaimon isän kautta, joka 
toimii maanviljelijänä. Tä-
män kautta vävypojalle on 
muodostunut selkeä kanta 
Suomen maatalouteen.

- Suuret investoinnit maa-
taloudessa hirvittävät esimer-
kiksi maitotiloilla. Geenima-
nipuloidun ruoan tuotantoa 
on ajamassa eteenpäin iso 
raha, joka hyötyy siitä eni-
ten ja on usein vielä mono-
poliasemassakin. Huonosti 
menee maataloudessa, ja sen 
asemaa olisikin tärkeä ko-
hentaa nopealla aikataululla.

Vesa-Matti Saarakkalan 
tavoitteena on saada
perustettua kaikkiin piireihin 
nuorisojärjestöosasto.

Arto Pihlajamaa jakoi mielellään perussuomalaissanomaa messuyleisölle.
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Lehtitietojen mukaan luot-
totietomerkinnät kasvoivat 
vuonna 2008 noin kahdek-
san prosenttia verrattuna 
kolmen vuoden takaiseen. 
Koko Suomen kansasta 
jo noin 5,5 prosentilla on 
maksuhäiriö, ja on syytä 
pelätä, että syvenevä taan-

tuma pahentaa tilannetta 
entisestään.

Ylivelkaantumisen ja 
maksuhäiriöiden taustalla 
voi olla työttömyyttä, sai-
rautta tai esimerkiksi epäon-
nistunutta yritystoimintaa, 
mutta yhä useammissa tapa-
uksissa syynä talousvaikeuk-

siin on liian huoleton rahan 
käyttö. Valitettavan usein 
rakoilevaa taloutta yritetään 
paikata pikavipeillä, mikä 
vie ojasta allikkoon: nope-
asti saatavien, vakuudetto-
mien lainojen maksuaika on 
lyhyt ja korko kova, ja pian 
lainan ottanut henkilö jou-
tuu ottamaan uuden pika-
vipin saadakseen maksettua 
edellisen pois. Näin velka-
kierre on valmis.

Hyvä uutinen on, että 
markkinaoikeuden tuoreen 
päätöksen mukaan pikavip-
pejä ei voi enää myöntää 
ympäri vuorokauden: kän-
nykällä tai tietokoneen väli-
tyksellä tilattavien lainojen 
maksaminen on kielletty 
kello 23-7 välisenä aikana 
Päätös suojelee ravintola-

kierroksella olevia henki-
löitä velkaantumasta yön 
pikkutunneilla. Kuluttajan-
suojalakiin on myös tulos-
sa muutos, jonka mukaan 
lainan vuosikoron tulee jat-
kossa näkyä mainonnassa.

Kulutustottumuksiin 
voi vaikuttaa

Edellä mainitut uudistukset 
ovat hyviä ja aiheellisia, mut-
ta niiden ohella tulisi pyrkiä 
vaikuttamaan myös ylivel-
kaantumisen perimmäiseen 
syyhyn, ylikuluttamiseen. 
Länsimaiseen kulutuskult-
tuuriin kuuluva ja etenkin 
nousukaudella lisääntynyt 
ylenmääräinen tavaran haa-
liminen on huolestuttava il-
miö, varsinkin kun siihen yh-

distyvät heikot rahankäyttö-
taidot. Monet ihmiset elävät 
kuukaudesta toiseen surutta 
yli varojensa, ja eritoten nuo-
rille shoppailu tuntuu olevan 
harrastus muiden joukossa.

Rahan arvon hämärty-
minen näkyy myös suurina 
asuntolainoina, joita ote-
taan ilman, että olisi ensin 
säästetty senttiäkään omaa 
rahaa, ja hyvässä lykyssä 
uuden kodin sisustuskin 
hoidetaan lainarahalla. Kun 
talouteen ei jätetä minkään-
laista puskuria, on lomaute-
tuksi tai työttömäksi joutu-
minen todellinen katastrofi .

Ihmisen kulutustottu-
mukset ja suhde rahaan 
muokkautuvat jo nuorel-
la iällä, ja silloin niihin on 
mahdollista vaikuttaa myös 

ulkoapäin. Koska kaikki 
eivät opi säästäväisyyttä ja 
vastuuntuntoista rahankäyt-
töä kotoaan, olisi varteen-
otettava ajatus sisällyttää 
koulujen opetussuunnitel-
maan kaikille pakollinen 
taloudenhallinnan kurssi. 
Vastapainoksi mainostajien 
houkutuksille ja amerikka-
laisten tv-sarjojen suitsutta-
malle kulutuskeskeiselle elä-
mäntavalle nuoremme tar-
vitsevat selkeää tietoa oman 
talouden suunnittelusta sekä 
kestävästä kulutuksesta. Jos 
tämä tieto tulisi jo koulussa, 
olisivat velkaneuvonnan jo-
not huomattavasti nykyistä 
lyhyemmät.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja

Ylikuluttamisesta kohti kestävää kulutusta

Eduskunta kokoontui kevät-
istuntokauden ensimmäiseen 
täysistuntoon tiistaina 3. hel-
mikuuta 2009. Eduskunnan 
puhemieheksi valittiin Sauli 
Niinistö, 1. varapuheenjoh-
tajaksi Seppo Kääriäinen ja 
2. varapuhemieheksi Johan-
nes Koskinen.

Kesäkuun EU-vaaleissa 
Euroopan parlamenttiin va-
littiin istuvista kansanedus-
tajista Timo Soini, Heidi 
Hautala ja Liisa Jaakonsaa-
ri. Heidän tilalleen nousivat 
Pietari Jääskeläinen ja Ti-
mo Juurikkala Uudenmaan 
vaalipiiristä sekä Raimo Pii-
rainen Oulun vaalipiiristä.

Kevätistuntokaudel-
la 2009 eduskunta piti 71 
täysistuntoa. Suullisia kyse-

lytunteja oli 16. Eduskunta 
hyväksyi 101 hallituksen 
esitystä.

Valtion talous

Talous- ja työllisyystilan-
teen heikentymisen vuoksi 
lisätalousarviossa vähen-
nettiin tulojen arviota net-
tomääräisesti noin 2,9 mil-
jardilla eurolla, josta vero-
tuloarvion vähennys oli 2,6 
miljardia euroa.

Lisätalousarvioon sisäl-
tyvät määrärahalisäykset 
olivat 2,7 miljardia euroa 
ja ne kohdistuivat mm. lii-
kennehankkeisiin, raken-
tamiseen sekä yritysrahoi-
tukseen ja viennin vahvista-
miseen. Lisätalousarvioon 

sisältyi myös useiden val-
tuuksien korotuksia ja yri-
tysrahoitukseen ja viennin 
rahoitukseen kohdennettiin 
2,6 miljardia euroa.

Taloutta elvyttävillä 
toimilla arvioitiin käynnis-
tyvän 1,6 miljardin euron 
hankkeet kun huomioon 
otetaan myös kuntien ja 
yksityisen sektorin panos-
tukset. Kansaneläkemaksun 
alennus ja tuotantotoimin-
nan poisto-oikeuksien ko-
rotus mukaan lukien elvy-
tyspaketin suuruus oli 2,0 
mrd. euroa.

Eduskunta lisäsi miljoo-
na euroa maahanmuutto-
viraston toimintamenoihin 
turvapaikkahakemusten kä-
sittelyn tehostamiseksi, mut-

ta muutoin hallituksen esitys 
hyväksyttiin sellaisenaan.

Vuoden 2009 maalis-
kuun 20. päivänä hyväk-
sytty ensimmäinen lisäta-
lousarvio oli 5,6 miljardia 
alijäämäinen.

Selonteot

Valtioneuvosto antoi edus-
kunnalle kahdeksan selon-
tekoa: selonteot Suomen 
osallistumisesta ISAF-ope-
raation tukitoimiin vaalien 
järjestämiseksi Afganista-
nissa vuonna 2009, Suo-
men turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikasta 2009, Suo-
men osallistumisesta YK:n 
kriisinhallintaoperaatioon 
Tshadissa ja Keski-Afrikan 

Katsaus eduskunnan kevätistuntokauteen
tasavallassa, valtiontalo-
uden kehyksistä vuosille 
2010-2013, EU-politiikasta, 
maaseutupolitiikasta, Itä-
meren haasteista ja Itäme-
ri-politiikasta sekä pitkän 
aikavälin ilmasto- ja energi-
astrategiasta.

Pääministeri antoi ke-
vätkaudella ilmoituksen 
hallituksen politiikasta 
vuonna 2009 ja keskeisim-
mistä eduskunnalle annetta-
vista esityksistä sekä ilmoi-
tuksen taloustilanteesta. 
Välikysymyksiä tehtiin kak-
si. Hallitus otti kantaa elä-
keiän nostoon ja eläkkeiden 
leikkaamiseen. Toinen väli-
kysymys koski työttömyy-
den kasvun pysäyttämistä 
ja nuorten työllistämistä.

Kertomuksia eduskun-
nalle annettiin 13. Ajankoh-
taiskeskusteluja ei kevätis-
tuntokaudella käyty.

EU- ja muut asiat

Euroopan parlamentin vaa-
likauden päättyminen ja 
kesäkuun EU-vaalien lähes-
tyminen leimasivat kevättä. 
Parlamentin ja komission 
vaihtuminen vaikutti EU-
lainsäädännön rytmiin. 
Valtioneuvoston selonteko 
EU-politiikasta työllisti niin 
suurta valiokuntaa kuin eri-
koisvaliokuntiakin huhti-
kuusta toukokuuhun.

Ulkoasiainvaliokuntaa 
työllistivät EU-asioiden ja 
kansainvälisten sopimus-
ten lisäksi valtioneuvoston 
selonteot Suomen osallis-
tumisesta Suomen osallistu-
misesta YK:n kriisinhallin-
taoperaatioon Tshadissa ja 

Keski-Afrikan tasavallassa 
sekä ISAF-operaation tu-
kitoimiin vaalien järjestä-
miseksi Afganistanissa ja 
varsinkin valtioneuvoston 
selonteko turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikasta.

Eduskunnan kansain-
välisten asiain foorumi 
kokoontui kesäkuussa kes-
kustelemaan Itämerestä 
ja ihmisoikeuksista. YK:n 
pääsihteeri Ban Ki-moon 
toi Suomen vierailullaan 
toukokuussa esiin ajankoh-
taiset ja maailmanlaajuiset 
haasteet, kuten ilmaston-
muutoksen, talouskriisin 
sekä ruokakriisin.

Presidentti Martti Ah-
tisaari nosti huhtikuussa 
pitämässään esitelmässä 
esille kansainvälisen toimin-
taympäristön muutostekijät 
ja niiden luomat mahdolli-
suudet kansainväliselle yh-
teistyölle konfl iktien ratkai-
suissa ja ennaltaehkäisyissä.

Merkkivuoden 1809 
juhlatilaisuuksia järjestettiin 
kevään aikana Helsingissä, 
Porvoossa, Tukholmassa ja 
Pietarissa. Eduskunnan tule-
vaisuusvaliokunta avasi hel-
mikuussa kommenttiportaa-
lin, jossa kansalaiset voivat 
yhdessä kansanedustajien 
kanssa keskustella valiokun-
nassa käsiteltävistä ajankoh-
taisista aiheista. Koeluontoi-
nen portaali oli toiminnassa 
parin kuukauden ajan.

Lähde:
Katsaus kevätistunto-
kauteen 2009.
Eduskuntatiedotus

Kuva:
Markku Ulander/Eduskunta
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"Satoja Finnairin työnteki-
jöitä uhkaa lomautus tai ir-
tisanominen." "Rautaruuk-
ki vähentää Suomessa yh-
teensä noin 460 työntekijää 
ja lomauttaa noin 3200." 
"Metsäteollisuudesta voi 
kadota kymmeniätuhansia 
työpaikkoja." Tällaisia otsi-
koita olemme saaneet koko 
kuluvan vuoden lukea leh-
distä. On siis täysin selvää, 
että Suomi on ajautunut 
taloudelliseen lamaan, jo-
ka kasvattaa työttömyyttä 
rajulla vauhdilla. Tämän 
laman seurauksena myös 
hallituksen ennustama 
bkt:n lasku on ylittymässä 
hälyttävästi. Eilenhän pu-
huttiin jo miinus kuudesta 
prosentista. Lopputulokse-
na on se, että hallituksen 
elvytystoimet, jos niitä edes 
vakavissaan voi sellaisiksi 
kutsua, ovat jäämässä ali-
mitoitetuiksi.

Elvytys painottunut 
liikaa verohelpotuksiin

Perussuomalaisten mieles-
tä hallituksen mainostama 
elvytys on myös painottu-
nut aivan liikaa verohel-
potuksiin, jotka on vielä 

toteutettu parempiosaisia 
suosivasti. Käsittämätöntä 
on se, ettei hallitus antanut 
nyt kevätkaudella elvyttä-
vää lisäbudjettia, jolla olisi 
pystytty käynnistämään jo 
kesällä järkeviä työllistäviä 
kohteita. Sillä on muistetta-
va, että ennen töiden alkua 
kohteet on pääosin kilpailu-
tettava. Meidän pitäisi kui-
tenkin huomioida se, että 
kaikkien näiden kasvavien 

työttömyysprosenttien sekä 
irtisanomis- ja lomautusil-
moitusten takana on taval-
lisia suomalaisia ihmisiä.

Jos hallitus ei voi pelas-
taa näitä ihmisiä maailman-
talouden tilanteen aiheutta-
malta työttömyydeltä, niin 
se halutessaan pystyisi, tai 
ainakin sen pitäisi pystyä, 
auttamaan työttömäksi jää-
viä ja lomautettuja tällaisten 
vaikeiden aikojen yli. Eräs 

Kansanedustaja Raimo Vistbacka:

Hallituksen tulisi panostaa työllisyyteen

asiantuntijahan totesi, että 
kun ihmiset ovat töissä, he 
eivät jouda ryyppäämään, 
eivätkä syrjäydy tai sairas-
tu mielenterveysongelmiin. 
Valitettava tosiasia kuiten-
kin on, että köyhyysrajan 
alapuolella elävien kansa-
laisten määrä kasvaa koko-
ajan kiihtyvällä vauhdilla.

Hallituksen tulisi kai-
kissa taloustoimissaan nyt 
panostaa työllisyyteen. Kun 

ulkomaankauppa ei vedä, 
on ryhdyttävä ns. kotiku-
toisiin toimiin. Meillähän 
on suuri joukko erilaisia 
työllistäviä hankkeita, kun-
han vain saataisiin rahoitus 
kuntoon. Rakennusalan 
syöksyä voitaisiin helpottaa, 
kun lisävaroja osoitettaisiin 
esim. pääkaupunkiseudun 
vuokra-asuntorakentami-
seen sekä homekoulujen ja 
muiden julkisten rakennus-
ten korjausrakentamiseen. 

Nyt aiheutetaan typeräl-
lä politiikalla yhteiskunnal-
le suuria ja arvaamattomia 
menoja pitkällä tähtäimellä. 
Perusväylänpidon rahoitus-
ta lisäämällä saataisiin teh-
tyä järkeviä töitä, jotka on 
kuitenkin tehtävä jossain 
vaiheessa, jos maa halutaan 
pitää kauttaaltaan asuttuna. 
Lisärahoitus perusinfraan 
myös hidastaisi paljon pu-
huttua ilmastonmuutosta.

Velalliset tosipaikan 
edessä

Omat ongelmansa aiheut-
tavat monille yrityksille ja 
kunnillekin se tosiasia, että 
viime aikoina markkinakor-
ko ja ns. marginaali ovat 

jopa vaihtaneet paikkaa. 
Jos ja kun korot alkavat 
nousta ja lainamarginaalit 
pysyisivät nykyisellään, niin 
moni velallinen on tulevai-
suudessa tosipaikan edessä 
yrittäessään selvitä velvoit-
teistaan. Mikäli työllisyys-
astetta ei saada nostettua, 
voi maassamme olla edessä 
uusi konkurssien ja pakko-
huutokauppojen vyöry, jon-
ka kautta jälleenkerran on 
edessä omaisuuden uusjako.

Valtiovallan tulisikin 
nyt aikaistaa laajasti niitä 
kohteita, joita on valmiik-
si suunnitelmissa tuleville 
vuosille, vaikka sitten vel-
karahalla. Tulevat veron-
maksajatkin olisivat var-
masti tyytyväisempiä, kun 
maksun aikana pystyvät tie-
dostamaan mihin järkeviin 
hankkeisiin velkarahat on 
käytetty. Nyt kaivataan val-
litseviin olosuhteisiin mitoi-
tettuja, tulevaisuutta tukevia 
ja työllistäviä investointeja, 
eikä seisomista ns. tumput 
suorassa muistelemassa, että 
mistähän ne puolueen vaali-
rahat oikein tulivatkaan!

Teksti: Raimo Vistbacka
(Väliotsikot toimituksen)

Viime aikoina on
herätelty keskustelua 
kehitysmaiden edellytyksis-
tä ja siitä, miten länsimaissa 
voitaisiin parhaiten auttaa 
kehitysmaita nousemaan 
omille jaloilleen. Tavallisel-
le kansalle kerrottiin heti 
keskustelun aluksi, mitä he 
asiasta ajattelevat:

Tuoreiden tutkimusten 
mukaan n. 20 % suomalai-
sista on sitä mieltä, että val-
tion kehitysyhteistyömäärä-
rahoja tulee tässä taloudel-
lisessa tilanteessa nostaa, 
vain kymmenesosa haluaisi 
määrärahoja leikattavan. 
Monissa lehdissä asia oli 
uutisoitu, että juuri kukaan 
suomalaisista ei halua leika-
ta kehy-määrärahoja. Uuti-
sointi oli harhaanjohtavaa 
siitä yksinkertaisesta syystä, 
että vain harvalla on tietoa 
kehy-määrärahojen todelli-
sesta, rahallisesta, tasosta ja 
todennäköisesti juuri siksi 
niinkin suuri osa kuin 68 % 
vastanneista halusi säilyttää 
kyselyssä bruttokansan-
tuotteeseen sidotut määrä-
rahat ennallaan eli ei ottaa 
kantaa puolueen tai toiseen. 

Jos Suomen BKT ensi vuon-
na nousee, antaa kyselyn tu-
los ministeriölle käytännös-
sä mahdollisuuden nostaa 
kehy-määrärahoja. Onko 
se todellinen kansan tahto? 
Kun nimittäin on kyselty 
erilaisten yhteiskunnallisten 
toimintojen tärkeydestä, si-
joittuu kehitysyhteistyö sii-
nä häntäpäähän.

Tutkimuksessa pehmi-
tettiin tutkittuja kertomalla 
ensin kansainvälisistä kehy-
määrärahojen tavoitteista, 
joista Suomi, kuten valtaosa 
länsimaista, on jäljessä. Jos 
olisi kerrottu, paljonko ke-
hy-määräraha on euroissa 

tai paljonko se on budjetis-
tamme, luultavasti olisimme 
saaneet erilaiset tutkimustu-
lokset. Tämän tutkimuksen 
tilaajana oli ulkoministeriö 
eli Paavo Väyrynen, joka 
on halunnut lisää rahaa ke-
hitysyhteistyöhön.

Suomen budjetista mak-
setaan tänä vuonna kehy-
määrärahoja yli 915 mil-
joonaa euroa. Määrärahoja 
on nostettu vuodesta 2001 
yli 450 miljoonalla eurolla. 
Tänä vuonna Suomen kehy-
määräraha tullee ylittämään 
0,5 % BKT:sta. Budjetis-
tamme kehitysapu on n. 2 
%. Tämän lisäksi tulee vie-

lä yksittäisten suomalaisten 
vapaaehtoisesti maksamat 
avustukset. EU-maat mak-
savat yhteensä yli puolet 
maailman kehitysavusta ja 
me kuulumme EU:hun. Ver-
tailun vuoksi esim. maam-
me poliisitoimeen rahaa me-
nee 664 miljoonaa ja lapsili-
siin 1430 miljoonaa euroa.

Kehitysyhteistyöpolitii-
kan painopistettä on Väy-
rysen toimiessa ministerinä 
muutettu oikeaan suuntaan: 
rahojamme käytetään nyt 
suhteessa enemmän itse ke-
hittämiseen, mikä pitkällä 
aikavälillä luo paremmat 
toimintaedellytykset kehi-
tysmaiden kansalaisille ja 
pelastaa siis myös ihmishen-
kiä enemmän.

Kehitysyhteistyöstä kes-
kusteltaessa esillä ovat olleet 
kansainväliset kauppa- ja 
ympäristösopimukset, jotka 
liittyvät keskeisesti teemaan. 
Vaatimukset, joiden mukaan 
länsimaiden on vältettävä 
kehitysavulla heikentämäs-
tä paikallisen maatalouden 
edellytyksiä, ovat oikeita. 

Sen sijaan oman ymmär-
rykseni yli menee, kun usein 

samat tahot eivät halua 
asettaa kehitysmaissa vien-
tiin valmistettavien tuottei-
den tuottamiselle juuri min-
käänlaisia ympäristönorme-
ja. Tällaiset mielipiteet eivät 
vastaa tutkimuksenkaan 
mukaan Suomen kansan 
tahtoa, jota on hyvä käsi-
tellä laajemmin, kun kerran 
kansan tahdosta puhutaan 
määrärahojenkin kohdalla. 
Kansa tietää, että enemmän 
seuraa ongelmia kuin rat-
kaisuja, jos kehitysmaissa 
tuotetaan lisää roinaa ja 
rahdataan se tänne. Kyse ei 
ole protektionistisesta oman 
edun ajamisesta vaan kestä-
västä kehityksestä.

Myös muun muassa 
lentoveron asettaminen eli 
käytännössä turhan liikku-
misen rajoittaminen on saa-
nut suomalaisilta runsaasti 
kannatusta kysyttäessä ke-
hitysavun rahoituslähteistä. 
Sekin lienee osittain vastoin 
maailmankansalaisiksi itsen-
sä tuntevien ajattelutapaa, 
jossa rajoittamaton liikku-
vuus nähdään ensisijaisen 
tärkeänä, vaikka se nyky-
menolla käytännössä tuhoaa 

kulttuureita ja ympäristöä ja 
levittää tautiepidemioita.

Paljon on ihmetelty, 
miksi esimerkiksi laitava-
semmisto on menettänyt 
kannatustaan. Yksi syy 
siihen on, etteivät tämän 
päivän vasemmistolaiset 
ajatukset ole vallankumo-
uksellisia: Ne pohjautuvat 
siihen, että sopeudutaan 
olemassa oleviin kehitys-
kulkuihin ja hahmottuvilla 
oleviin yhteiskunnallisiin 
rakenteisiin. Vasemmisto ei 
tarjoa todellista vaihtoeh-
toa. Se periaatteessa kilpai-
lee näkemyksillään jopa ko-
koomuksen kanssa samoilla 
apajilla, huomaamatta, että 
valtaosa ihmisistä on en-
tistä kyllästyneempi ”vaih-
toehtoihin”, jotka ottavat 
esimerkiksi globalisaation 
itsestäänselvyytenä ja po-
liittisten ratkaisumallien 
pohjana. ”Toimi lokaalis-
ti, vaikuta globaalisti” on 
entistä parempi vaihtoehto 
nykymenolle.

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja

Kansan tahto kehitysyhteistyöpolitiikassa

Nyt kaivataan tulevaisuutta tukevia investointeja, Raimo Vistbacka toteaa.
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Dinh Thi´Lan Huong, eli 
suomalaisittain Linda syn-
tyi Pohjois-Vietnamissa 
1985 ja muutti Suomeen 12 
vuotta sitten vanhempiensa 
mukana. Perhe on asunut 
siitä lähtien Helsingissä, 
erilaisia töitä tehden. Linda 
kävi koulunsa Kontulassa ja 
kirjoitti ylioppilaaksi 2002.

- Suomessa minun on 
alusta saakka ollut hyvä olla, 
vastaa Linda kun kysytään, 
oliko kaukaiseen Suomeen 
kotoutuminen vaikeaa.

Unelmien 
maahanmuuttaja

Lindaan tutustuminen ei 
kestä kauaa. Hän on avoin 
ja ystävällinen. Elämänfi lo-
sofi akseen hän kertoo, että 
kun olet ystävällinen muil-
le, hekin ovat ystävällisiä 
sinulle. Oikeastaan Linda 
on oikea unelmien maahan-
muuttaja; hän on ahkera, 
yritteliäs, sopeutuvainen ja 
täynnä halua pärjätä eikä 
valittaa vastoinkäymisiään.

Linda ei ole elänyt päi-
vääkään sosiaalitukien 
varassa, vaan oli koulus-
ta päästyään ensin töissä 
ravintolassa ja kahviloissa, 
kunnes sai säästettyä pesä-

munan oman yrityksen pe-
rustamiseen. Kolme vuotta 
sitten hän avasi elintarvike-
kioskin Kallioon Vilhovuo-
renkadulle. Kioski työllistää 
häntä 12 tuntia päivässä, 
mutta se on yrittäjän arkea. 
Jonain päivänä Linda haluaa 
päästä vielä pitemmällekin.

Perussuomalaiset oli 
helppo valinta

Linda on myös perussuo-
malaisten tuore jäsen. Po-
litiikka alkoi kiinnostaa 
Lindaa, kun hän huomasi, 
ettei ahkerakaan työ aina 
lyö Suomessa leiville. Ra-
haa ei pienyrittäjälle mei-
nannut jäädä käteen juuri 
sen enempää, kuin suoma-
laisille tai maahanmuutta-
jataustaisille tutuille, jotka 
olivat jouten kaiket päivät. 
Lindasta alkoi tuntua, että 
valtio kannustaa Suomessa 
laiskottelemaan.

- Työpäivä alkaa joka 
aamu viideltä, kun haen tuo-
reita elintarvikkeita tukusta, 
kertoo Linda ja lisää, että 
Helsingissä joskus ärsyttää 
katsella, kuinka monet jou-
tilaat vasta aloittelevat päi-
väänsä, kun hän on jo ollut 
puoli vuorokautta töissä.

Perussuomalaiset oli 
Lindalle lopulta helppo va-
linta omaksi puolueekseen. 
Hän oli ollut jo aiemmin te-
kemisissä puolueen jäsenten 
kanssa, ja viihtynyt heidän 
seurassaan. Kun Linda luki 
perussuomalaisten kotisivu-
ja, hänestä tuntui kuin olisi 
lukenut omia ajatuksiaan. 
Hänenkin mielestään pe-
russuomalaisten vahvuus 
on juuri se, jota myös monet 
syntyperältään suomalaiset 
korostavat: perussuomalai-
set puhuvat ongelmista suo-
raan ja kiertelemättä.

Linda teki kioskissaan 
perussuomalaisille vaalityötä 
jo eurovaalien aikaan, jaka-
malla asiakkaille paikallisen 
ehdokkaamme vaalimainok-
sia. Tulevaisuudessa Linda 
haluaa olla mukana toimin-
nassa enemmänkin, ja olla 
joskus itsekin ehdokkaana. 

Vapaa-ajallaan Linda 
harrastaa golfi a, vaatteiden 
suunnittelua ja lukee talous-
kirjoja sekä romaaneja. Hän 
haluaa tehdä koko työuran-
sa Suomessa, koska pitää 
rauhasta ja siitä, että Suo-
messa saa olla oma itsensä.

Teksti: Sampo Terho
Kuva: Petri Haapanen

Dinh Thi´Lan Huong Vietnamista 

– uusi perussuomalainen

Lisäksi perustuslain 27 py-
kälä asettaa myös julkiselle 
vallalle oikeuksien turvaa-
misvelvoitteen, jonka to-
teuttamiseksi tietyille erityis-
ryhmille kuten vanhuksille 
voidaan tarjota tukitoimia. 
Näillä tukitoimilla pyritään 
saattamaan vanhusten elä-
mäntilanne mahdollisimman 
yhdenvertaiseksi muiden ih-
misten kanssa.

Yhdenvertaisena ja 
tasa-arvoisena

Perustuslainsäätäjien tarkoi-
tuksena on käsitykseni mu-
kaan ollut edistää vanhusvä-
estön edellytyksiä elää ja toi-
mia muiden kanssa mahdol-
lisimman yhdenvertaisena ja 
tasa-arvoisena yhteiskunnan 
jäsenenä sekä poistaa tai 
ainakin madaltaa vanhem-
muuden aiheuttamia esteitä 
ihmisarvoiselle elämälle. 

Tämä tasa-arvovaati-
mus lain edessä koskettaa 
mielestäni myös eri kuntien 
antamaa palvelutarjontaa.

Kuntatalouden surkea 
tila

Vanhusväestöä koskevalla 
lainsäädännöllä on hyvää 
tarkoittava sisältö, mutta 
koska suurta osaa oikeuk-
sista ei ole määritelty vel-
voittaviksi, ne eivät valitet-
tavasti käytännössä toimi.

Tämän olen voinut tode-
ta vuosien saatossa saamas-
tani kansalaispostista, jois-
sa on ollut mukana kirjeen 
lähettäjää tai lähiomaista 
koskettava kunnan päätös. 

Näistä päätöksistä on 
ainakin huokunut, jos asi-
aa ei ole suoraan todettu, 
kunnallista päätöksentekoa 
ohjaava surkea kuntatalou-
den tila.

Toisaalta puhutaan ja 
tehdään periaatepäätöksiä, 

että vanhusväestön pitäisi 
pystyä asumaan mahdol-
lisimman pitkään omassa 
kodissaan, mutta sitten 
päätöksen teon aikaan asiat 
unohtuvat ja vedotaan riit-
tämättömiin taloudellisiin 
resursseihin.

Omaishoitajien tilanne

Esimerkkinä voi todeta, että 
kun lainsäädäntöä paran-
nettiin omaishoidon osal-
ta, niin lopputulos oli juuri 
päinvastainen kuin lain 
tarkoitus. Joissakin kunnis-
sa omaishoitajien määrää 
vähennettiin vedoten riittä-
mättömiin määrärahoihin – 
jopa siten, ettei aikaisemmin 
tukea saaneiden omaishoita-
jien sopimuksia uudistettu. 

Samanlainen valitettava 
tilanne on monessa kunnas-
sa lailla lisättyjen vapaapäi-
vien osalta, joista suuri osa 
jää toteutumatta, koska ti-
lapäishoitopaikkoja on riit-
tämättömästi.

Kuljetus- ja 
saattajapalvelut

Kuljetus- ja saattajapalve-
lujen osalta tilanne on yhtä 
kestämätön.

Vaikka lainsäädäntö 
toteaa yksioikoisesti, että 
mainittuja palveluja järjes-
tettäessä vaikeavammaisena 
pidetään henkilöä, jolla on 
erityisiä vaikeuksia liikku-
misessa ja joka ei vamman-
sa tai sairautensa vuoksi 
voi käyttää joukkoliikenne-
välineitä ilman kohtuutto-
man suuria vaikeuksia, niin 
kunnallinen päättäjä toteaa 
kielteisessä päätöksessään 
yksioikoisesti ”hakija ei 
täytä vaikeavammaisuuden 
kriteeriä vammaispalvelu-
lain perusteella”.

Päätöksessä viitattiin 
vain mahdollisuuteen käyt-

tää yleistä kaikille yli 
65-vuotiaille tarkoitettua 
yhteiskuljetusta arkisin 
klo 9–17.

Siis vanhus, joka joten-
kuten pystyy liikkumaan 
sisätiloissa rollaattorilla 
tasaisella lattialla, pitäisi 
mennä laukkuineen yksin 
ulos pitkähkön matkan 
odottamaan kadun var-
teen esimerkiksi kovalla 
pakkasella taikka vesisa-
teella josko se yhteiskulje-
tus jossain vaiheessa tuli-
si, eikä saattajapalveluista 
olisi tietoakaan!

Vapaa harkinta viety 
liian pitkälle

Viranhaltijat tekevät tie-
tenkin päätöksiä annet-
tujen ohjeiden ja määrä-
rahojen puitteissa. Vapaa 
harkinta on kyllä viety 
liian pitkälle, koska voi-
massa oleva lainsäädän-
tö kuitenkin soisi tällai-
sille ryhmille määrätyn 
määrän jokapäiväiseen 
elämään kuuluvia mat-
koja mahdollisine saat-
tajapalveluineen.

Joissakin kunnissa 
on tehty jopa päätöksiä 
siitä, että tuettuja van-
husten asiointikuljetuk-
siakaan ei enää järjestet-
täisi. Kuinka silloin voi-
daan yleensä vaatia, että 
vanhukset jatkaisivat 
mahdollisimman pitkään 
kotona asumistaan? 

Hyvä ja kunnioitettu 
vanhuus

Pidän hyvänä, että niin 
tasavallan presidentti 
kuin valtion tilintarkas-
tajatkin ovat ottaneet 
kantaa vanhustenhoidon 
nykytilaan.

Mielestäni meillä ei 
ole oikeutta polkea van-
husväestön oikeuksia, 
koska meillä on aivan 
varmasti varaa hoitaa 
itsenäisyytemme taan-
neille ja hyvinvointimme 
rakentaneille uurastajil-
le hyvä ja kunnioitettu 
vanhuus.

Toivon, että hallitus 
ottaa vanhustenhuollon 
vakavasti tulevia pää-
töksiä tehdessään, koska 
kuntien omien päätösten 
kautta asia ei näytä pa-
rantuvan lainkaan.

Raimo Vistbacka
kansanedustaja

Miksi
vanhusten
oikeuksia poljetaan?

Perustuslakimme 
6 pykälän mukaan 
kansalaiset ovat 
yhdenvertaisia lain 
edessä. Ketään ei 
saa asettaa ilman 
hyväksyttävää 
syytä eriarvoiseen 
asemaan. 

Timo, Vesa- Matti ja Linda Kontulassa 30.5.

Lue Timo Soinin europlokia osoitteesta:

www.peruseuro.fi 
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EU-jäsenyytensä aikana Suomea 
vastaan on nostettu yhteensä 
1029 virallista huomautusta, 
joista kanteisiin asti on johtanut 
47. Tällä palstalla käsittelemme 
joitain niistä rikoksista, joilla 
Suomi-neito on Brysselin herroja 
vastaan rikkonut.

Suomi tuomiolla

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen 
komissio vs. Suomen tasavalta

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY 226 
artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut yhteisö-
jen tuomioistuimeen 8.5.2000 ja jossa yhteisöjen 
tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Suomen 
tasavalta ei ole noudattanut jäsenvaltioiden liike-
vaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 
– yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukai-
nen määräytymisperuste – 17. päivänä toukokuuta 
1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 
77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 2 artiklan mukai-
sia velvoitteitaan, koska se on pitänyt voimassa 
lainsäädännön, jolla vapautetaan arvonlisäverosta 
sekä tekijöiden tai heidän välittäjiensä suorittamat 
taide-esineiden luovutukset että suoraan tekijöiltä 
ostettujen taide-esineiden maahantuonti. (Lähde: 
http://curia.europa.eu)

Tuomio:

Syyllinen. Suomen tasavalta velvoitetaan korvaa-
maan oikeudenkäyntikulut. Julistettiin Luxembur-
gissa 7. päivänä maaliskuuta 2002.

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen 
komissio vs. Suomen tasavalta

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY 226 
artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut yhteisö-
jen tuomioistuimeen 15.6.2000 ja jossa yhteisöjen 
tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Suomen 
tasavalta ei ole noudattanut luonnonvaraisten lin-
tujen suojelusta 2. päivänä huhtikuuta 1979 anne-
tun neuvoston direktiivin 79/409/ETY 4 artiklan 
1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei 
ole riittävästi ja lopullisesti osoittanut erityissuoje-
lualueita. (Lähde: http://curia.europa.eu)

Tuomio:

Syyllinen. Suomen tasavalta velvoitetaan korvaa-
maan oikeudenkäyntikulut. Julistettiin Luxembur-
gissa 6. päivänä maaliskuuta 2003.

EU-puheenjohtajamaa Ruotsi:

Pääteemoina
ilmastonmuutoksen 
torjunta ja
talouskriisin hoito
Tämän vuoden loppuun asti EU:n puheenjohtajamaa-
na toimiva Ruotsi listasi kautensa tärkeitä teemoja 15. 
heinäkuuta Strasbourgissa. Ruotsin pääministeri Fred-
rik Reinfeldt kävi läpi Ruotsin ohjelman pääteemat ja 
vetosi parlamenttiin hyvän yhteistyön puolesta. Hän 
totesi, että sekä ilmastonmuutos että talouskriisi vaa-
tivat nopeita toimia. Pääministeri esitteli myös oman 
visionsa tulevaisuuden Euroopasta.

Timo Soini (EFD, FI) totesi, että Ruotsi on perin-
teisesti kunnioittanut ihmisoikeuksia ja demokratiaa. 
Ruotsalaiset äänestivät euroa vastaan, ja Reinfeldt on 
kunnioittanut tätä. Siksi on kummallista, että Irlannin 
kansa pistetään äänestämään uudelleen. Pohjoismai-
nen tapa on, että kunnioitetaan kansan ääntä. Soini 
toivoi menestystä Reinfeldtille ja sitä, että tämä kun-
nioittaisi pohjoismaisia demokratian arvoja. Hän oli 
mielissään, että Reinfeldt mainitsi Itämeren ja tuki pu-
heenjohtajaa tässä, sillä Itämeri on kuolemassa. Soini 
toivoi, että Ruotsi tekee paljon töitä myös pohjoisen 
ulottuvuuden edestä, vaikka asiaa ei mainittu.

Jerzy Buzek
Euroopan
parlamentin
puhemieheksi
Euroopan parlamentti valitsi tiistaina 14. heinäkuuta 
puhemiehekseen puolalaisen Jerzy Buzekin järjestäy-
tymisistunnossaan Strasbourgissa. Buzek voitti vasta-
ehdokkaansa, ruotsalaisen Eva-Britt Svenssonin äänin 
555-89. Buzekin toimikausi puhemiehenä kestää kaksi 
ja puoli vuotta.

Jerzy Buzek edustaa parlamentissa keskustaoikeis-
tolaista EPP-ryhmää. Häntä tukivat parlamentin kaik-
ki suurimmat ryhmät. Ainoa vastaehdokas Eva-Britt 
Svensson edusti parlamentin vasemmistoryhmä GUE/
NGL:ää.

Vuonna 1940 syntynyt Jerzy Buzek on toiminut 
Puolan pääministerinä vuosina 1997-2001. Hän oli 
kansanedustaja vuodesta 1997 lähtien ja toimi Puolan 
Solidaarisuus-liikkeessä 1980- ja -90-luvuilla. Buzek 
on ollut Euroopan parlamentin jäsen vuodesta 2004. 
Hän on parlamentin ensimmäinen Keski- ja Itä-Euroo-
pasta valittu puhemies.

Puhemies ohjaa kaikkia parlamentin ja sen elinten 
toimintoja. Hänellä on ehdoton toimivalta parlament-
tikäsittelyn johtamiseksi ja sen asianmukaisen kulun 
varmistamiseksi.

Jerzy Buzek piti puheenvuoron tultuaan valituk-
si. Hän kiitti parlamenttia ja totesi, että tehtävä on 
valtava haaste ja samalla suuri kunnia. Hän piti päi-
vää symbolisesti suurena, koska hän on ensimmäinen 
Keski- ja Itä-Euroopan maiden edustaja puhemiehenä. 
Buzek sanoi pitävänsä valintaansa kunnianosoituksena 
näiden maiden miljoonille kansalaisille, jotka eivät tai-
puneet vihamieliseen järjestelmään. Hän korosti lisäksi 
vastuutaan kansalaisille.

Vapaa ja demokraattinen Eurooppa -ryhmän (EFD, 
32 jäsentä) toinen puheenjohtaja, britti Nigel Farage 
piti häpeällisenä, että parlamentti valitsi puhemiehen, 
joka ei saanut kuin isojen ryhmien tuen ja kritisoi is-
tunnon alussa soitettua hymniä.

Tarkastuslautakunta toteaa 
arviointikertomuksessaan, 
että Helsingin kotoutta-
mistoimet maahanmuutta-
jien parissa eivät toimineet 
vuonna 2008 kovinkaan 
hyvin. Tämä ei ole yllätys 
kenellekään. Helsinki ei 
ole Suomen mittakaavassa 
yksin tämän asian kanssa, 
mutta Helsinki toimii maa-
hanmuuttajien kotouttami-
sessa merkittävänä koela-
boratoriona.

Ehdoton edellytys ko-
toutumiselle on suomen 
kielen oppiminen. Perus-
suomalaiset yhtyvät tar-
kastuslautakunnan huoleen 
maahanmuuttajaperheiden 
naisten, erityisesti kotiäi-
tien tilanteesta. Mielestäm-
me sukupuolten välisen 
yhdenvertaisuuden edistä-
minen edellyttää samoja 
kotouttamistoimenpiteitä 
sekä miehille että naisille. 
Emme voi hyväksyä joiden-
kin maahanmuuttajanaisten 
kokemaa, perheidensä mää-
räämää eristystä muusta yh-
teiskunnasta. Eikä sitä pidä 
muidenkaan puolueiden 
hyväksyä.

Kertomuksessa tode-
taan lisäksi, että kaupungin 
hallintokuntien väliset vas-
tuut kotouttamiseksi ovat 

epäselvät. Rivien välistä 
voidaan päätellä, että jopa 
maahanmuuttopoliittisen 
osaston käsitys omista vas-
tuistaan on puutteellinen. 
Jos asiat ovat näin huonos-
ti, mitä se kertoo meille? Se 
kertoo, että maahanmuut-
toon erikoistuneita asian-
tuntijoita ei ole tarpeeksi. Se 
kertoo, että asiat hoidetaan 
lähinnä mutu-tuntumalla, 
mikä on kaukana vastuulli-
sesta politiikasta.

Vastuullinen kotout-
tamispolitiikka lähtee Pe-
russuomalaisten mielestä 
siitä, että selvitetään käy-
tettävissä olevat resurssit 
ja mitoitetaan tulijoiden 
määrä resurssien mukaan. 
Nyt tilanne on ollut juuri 
päinvastoin. Mielestämme 
maahanmuuton parissa 
työskentelevien kaupungin 
työntekijöiden on otettava 
oppia muiden maiden ja 
kaupunkien kokemuksista 
kotouttamisessa.

Tietoisuus siitä, mitä ei 
pidä tehdä on yhtä tärkeää 
kuin tietoisuus siitä, mitä 
on syytä tehdä kun kotou-
tamme vieraista kulttuureis-
ta saapuvia ihmisiä tähän 
pohjoismaisista lähtökoh-
dista ammentavaan suoma-
laiseen yhteiskuntaamme?

Oikaisu
Perussuomalainen -lehden edellisessä numerossa julkais-
tuun juttuun ”Kulttuuria ennen televisiota” oli päässyt 
kaksi virhettä. Valokuvanäyttelyn tekijä oli Sirkka Hotti, 
ei Sirkka Holtti. Sirkka Hotti oli myös ottanut juttuun liit-
tyvät kuvat. Teksti oli Rainer Kyyrösen kynästä.

Perussuomalaiset
Helsingin valtuustossa:

Kotouttamistoimet 
eivät ole toimineet

Selvitystä
oikeudenkäyntien
viivästymisestä vaaditaan

Perustuslakivaliokunta pyytää selvitystä oikeudenkäyntien 
viivästymisestä ulkoasiainministeriöltä, oikeusministeriöl-
tä, Valtakunnansyyttäjänvirastolta ja Suomen Asianajaja-
liitolta. Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella 
on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja il-
man aiheetonta viivytystä lain mukaan

toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viran-
omaisessa. Suomi on viime vuosina saanut lukuisia lan-
gettavia päätöksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta 
nimenomaan oikeudenkäyntien liiallisen keston vuoksi.

Perustuslakivaliokunta odottaa vastauksia selvitys-
pyyntöihinsä viimeistään 15. lokakuuta 2009 mennessä.

 ■ LYHYESTI PARLAMENTISTA
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Kehittyvien Maakuntien 
Suomesta Kuntien elä-
kevakuutukseen (KEVA) 
levinneitten vaalirahoi-
tussotkujen selvitykset 
ovat alkaneet muistuttaa 
läheisesti verkonpaikka-
usta: etsii etsii, vaan ei 
soisi löytävänsä.

Tietoa tulee julkisuu-
teen tipoittain ja jokainen 
uusi selvitys jättää avoi-
mia kysymyksiä enemmän 
kuin niitä ennen selvityk-

sen tekemistä olikaan. Selvi-
tykset olivat kuulemma pe-
rusteellisia, mutta tavallisin 
vastaus uusiin kysymyksiin 
on ollut, että tässä selvityk-
sessä ei sitä seikkaa tutkit-
tukaan. Miksi ei, jos selvitys 
kuitenkin oli perusteellinen? 

Rovaniemen mootto-
rikelkkatehdas kuitenkin 
havaittiin hyväksi sijoituk-
seksi KEVA:lle. Ulkopuoli-
set asiantuntijat ovat toista 
mieltä. Esimerkiksi tehtaan 
KEVA:lle myyneen Oka 
Oy:n tj Jorma Tamminen 
hämmästelee 1,3 Me alas-
kirjausta: ”Outo juttu. Olen 
kuvitellut, että se oli heille 
hyvä kauppa.”

Yleensä alaskirjaus viit-
taa ylihinnan oikaisemi-

seen kirjanpidossa. Kovin 
tuottavaan investointiin ei 
viittaa myöskään 6,5%:n 
vuokratuotto, kun pelkäs-
tään poistot ovat teolli-
suusrakennuksista 4-7% 
vuodessa. Noilla luvuilla 
tuotto voi olla jopa pak-
kasella vaikka kiinteistön 
kunnossapitoon ei menisi 
euroakaan. KEVA:n omat 
ohjeet kuitenkin edellyt-
tävät 4%:n pitkäaikaista 
tuottoa. Mitään väärin-
käytöksiä ei kuitenkaan 
havaittu. Ei tietenkään ha-
vaittu, jos ei tutkittukaan. 
Ilmeisesti tutkijoilla oli etu-
käteen tieto, mistä kaapista 
ei saisi etsiä.

Jotain outoa on myös 
KEVA:n hallituksen pj 

Sampsa Katajan (kok) tie-
tojen puutteellisuudessa; 
ainakaan hän ei näytä en-
nakkoon tietäneen yhtään 
mistään; niitä kuulemma 
vasta ryhdytään selvittä-
mään. KEVA:n omissa oh-
jeissa kuitenkin todetaan, 
että sijoitustoiminnasta 
päättää eläkelaitoksen hal-
litus. Päättikö se? Vai eikö 
sen phj Kataja tiedä, mistä 
ja mitä päättivät?

Tapausta voi pitää mal-
liesimerkkinä siitä, mitä 
seuraa, kun väärinkäytök-
sistä epäilty tutkii omat te-
kosensa. Toivottavasti Des-
tian sotkuja tutkiva poliisi 
onnistuu KEVA:n sisäistä 
tutkintaa paremmin. Yhteys 
vaalirahoitukseen näyttäi-

si tuollakin taholla olleen. 
Lehtitietojen mukaan kon-
kurssiin ajautunutta Nova 
Groupia yritettiin pelastaa 
Juhani Sjöblomin (kok) 
manttaaleitten avulla: Des-
tian kanssa tehtävästä maa-
kaupasta Nova olisi saanut 
reilun miljoonan ”välitys-
palkkion”, Novan keskei-
set puuhamiehet yhdessä 
lähes saman verran omille 
tileilleen. Jutun osapuolet 
kiistävät liikesuhteen ole-
massaolon; ei ollut, sehän 
raukesi Novan konkurssiin 
ja Destian tj Jukka Laakso-
virran eroon.

Toivo Sukarin Kiimin-
gin Ideapark-hankkeen 
kohdalla kauppa ehdit-
tiin toteuttaa; tienpidosta 

kiinteistönjalostukseen 
siirtynyt Destia ryhtyi 
rahoittajaksi. Toimialan 
muutos on niin merkittä-
vä, että sitä tuskin on voi-
nut tehdä ilman omista-
jan suostumusta. Destian 
hallitus sen varmaankin 
on hyväksynyt, mutta hy-
väksyikö maan hallitus? 
Toivottavasti ainakin val-
tion omistajaohjauksesta 
vastaava PLM Jyri Häkä-
mies sai tietoa muutakin 
kautta kuin lukemalla 
lehdestä.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
piirisihteeri
Jyväskylä

KEVA:n verkonpaikkaajat

Edessä on arviolta kolmen 
tunnin mittainen Helsin-
gin kaupunginvaltuuston 
istunto keskellä viikkoa. 
Helsingissä on tapana pitää 
valtuuston istunnot aina 
keskiviikkoisin, muual-
la Suomessa istuntopäivät 
ovat yleensä maanantaisin.

Jussi Halla-aho on syn-
tynyt Tampereella 1971, ja 
muuttanut Helsinkiin vuon-
na 1995. Ammatiltaan hän 
kielitieteilijä, ja työstää tällä 
hetkellä sanakirjaa. Suomen 
Kulttuurirahaston apura-
han turvin syntyy ukraina-
suomi sanakirja. Kielitai-
toinen mies osaa venäjää, 
kroatiaa, puolaa, ukrainaa 
ja siinä sivussa vähemmän 
käytettyjä kieliä kuten lati-
naa, kreikkaa, sanskriittia, 
muinaispersiaa, muinaisii-
riä ja muinaisenglantia.

Tulevaisuus ei töiden 
suhteen paina mieltä, Halla-
aho on tutkijana tottunut 
jatkuviin pätkätöihin. Lei-

pää on tullut ansaittua myös 
muinaiskirkkoslaavin tunti-
opettajana, varastomiehenä 
ja ravintolatarjoilijana. Hal-
la-ahon perheeseen kuuluu 
vaimon lisäksi kolme alle 
kouluikäistä lasta.

Harrastuksikseen Hal-
la-aho listaa lukemisen, 
mm. J.R.R. Tolkienin koko 
tuotanto on tullut tutuksi. 
Tähtitiede ja sukututkimus 
kiinnostavat. Kesällä am-
munta on tärkein harrastus, 
mieluisimmat lajit ovat pis-
tooli- ja kivääriammunta.

Politiikka on vieras laji

Halla-aho ei tunnustaudu 
poliitikoksi, vaan luonneh-
tii itseään enemmänkin mie-
lipidevaikuttajaksi. Maa-
hanmuutosta Halla-aholla 
on vahvat mielipiteet. 
Miksi Suomeen pitää ot-
taa pakolaisia, kun yhdellä 
maahan otetun pakolaisen 
hinnalla voitaisiin auttaa 

Halla-aho onkin ihan tavallinen 
helsinkiläinen

suurta määrää avuntarvitsi-
joita heidän kotimaassaan? 
Maahanmuuttopolitiikassa 
on kysymys samasta kuin 
almun antamisesta. Annat 
almun, niin sielusi vilah-
taa taivaaseen. Maahan-
muuttopolitiikka Suomessa 
muistuttaa uskontoa, jonka 
avulla saadaan hyvä oma-
tunto. Monikansallisuuden 
pitää päättäjien mielestä 
näkyä suomalaisessa katu-
kuvassa.

Valtuusto kutsuu

Helsingin kaupunginval-
tuuston kokous alkaa, 
merkkisummeri kutsuu val-
tuutettuja valtuustosaliin. 
Jussi Halla-aho syö sämpy-
länsä loppuun ja juo kahvi-
mukin tyhjäksi. Selkäreppu 
mukaan ja harrastuksen pa-
riin, eli kaupunginvaltuus-
ton istuntoon, vaikkei po-
liitikoksi tunnustaudukaan. 

Hiljaisen tuntuinen, ja 
vähän ujon oloinen Halla-
aho on periaatteen mies, 
jonka periaatteita ovat sel-
västi suomalaisuus ja suo-
malaisten etujen ajaminen. 
Sadehousuissa ja selkäre-
pussa Halla-aho sujahtaa 
tottuneesti pukupellejen ja 
kukkahattunaisten jouk-
koon. Huikkaa vielä ovelta 
hyvät jatkot.

Teksti ja kuva:
Harri Lindell

Jussi Halla-aho istuu rennosti 
Helsingin kaupungintalon 
Perussuomalaisten ryhmähuoneessa. 
Tavallisen tuntuinen suomalainen 
mies, jonka silmälasit ovat menneet 
huuruun tullessa tupakalta sateisesta 
ulkoilmasta.
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 ■HISTORIAA

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Tiedämme hyvin, ettei usko ole tiedon eikä järjen asia. 
Emme oman ymmärryksemme varassa koskaan voisi kä-
sittää uskomme perustan olevan siinä Jumalan rakkau-
den teossa, jolla Jeesus kuuliaisena Isänsä tahdolle tuli 
alas meidän ihmisten keskelle. Hän alensi itsensä ja otti 
orjan muodon. Hän eli täällä ihmisen elämän, kärsi ja 
kuoli ristinkuoleman vapaaehtoisesti rakkaudesta meitä 
kohtaan. Ja vain tämän ylhäältä annetun rakkauden va-
rassa pelastumisemme on mahdollinen.

Näin me olemme pelastetut armosta uskon kautta, 
emme tekojemme kautta. Jo kirkkoisät tiedostivat syväs-
ti tämän uskon järjellä käsittämättömyyden. Tertullianus 
sanoi: Uskon, koska se on mieletöntä. Ja Anselm Canter-
burylainen puolestaan lausui: Uskon, että ymmärtäisin.

Mutta uskon lahjan saatuamme meissä herää myös 
kiitollisuus ja halu toteuttaa Vapahtajamme tahtoa: ih-
misten rakastamista.

Rakkauden tekoihin meitä rohkaisevat myös monet 
Uuden Testamentin kirjeiden paikat:

Jaak 1:27

Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän 
silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän 
ahdistuksessaan so. kantaa persoonallista huolenpitoa 
hädänalaisista.

Room 12:1

Paavali kehoittaa Jumalan armahtavan laupeuden 
kautta antamaan ruumiimme eläväksi, pyhäksi, Juma-
lalle otolliseksi uhriksi, tämä on teidän järjellinen juma-
lanpalveluksenne.

Gal 6:9

Meidän ei pidä väsyä tekemästä hyvää, sillä jos em-
me hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.

II Kor 9:6-8

Muistakaa tämä: joka niukasti kylvää, se niukasti 
niittää, ja joka runsaasti kylvää, se runsaasti niittää. Ju-
malalla on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, 
niin että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte 
tehdä runsaasti kaikkea hyvää.

Jeesuksen uhrin tähden mekin voimme antaa uhrim-
me lähimmäistemme hyväksi niin lähellä kuin kaukana 
aina maan ääriin asti. Ja näin voimme toimittaa myös 
järjellistä jumalanpalvelustamme.

Anssi Joutsenlahti
Rovasti Kankaanpäästä

Järjellinen jumalanpalvelus

Ruudun pimenemisen 
rappio

Sanomaamme pelätään. TV-ruutu pimenee. Tohto-
ri Ilkka Hakalehto on ainoa sekä kansalaisliikkeen 
että eduskuntapuolueen virallinen presidenttiehdo-
kas. Tästä huolimatta Yleisradio pudotti jo kerran 
hänet pois televisiokeskustelusta ja MTV suunnitte-
lee samaa pimentämistä suuresta vaalikeskustelus-
taan 14.1.2000. MTV:lle ei näytä riittävän edes se, 
että kaikki muut presidenttiehdokkaat Hakalehtoa 
ja Kuismaa lukuun ottamatta saavat puolen tunnin 
haastatteluohjelman, kun Hakalehdon ja Kuisman 
ohjelma-aika on silvottu puoliksi. Tämä on törkeää 
kahden kerroksen sortopolitiikkaa, jota emme voi 
hyväksyä.
Timo Soini

Tiitisen raamattu
Pääsihteeri Tiitisen raamattu eli uusi Perustuslaki 
jaetaan joka kotiin maaliskuun alussa 2000. Alun 
perin Tiitisen raamatun piti olla perillä jo vaalitais-
telun aikana, mutta taisivat pelästyä, koska kansa-
laisten keskuudessa on tiettävästi vielä luku-, kirjoi-
tus- ja ymmärrystaitoisia.
Rolf ”Fred” Sormo

Perussuomalainen
1/2000

Perussuomalaisten Hämeen 
piirin pitkäaikainen pu-
heenjohtaja Harri Kerijoki 
täytti 60 vuotta 27. kesä-
kuuta. Alusta saakka puo-
lueeseen kuulunut Kerijoki 
oli myös Perussuomalaisten 
edeltäjän SMP:n jäsen li-
ki kymmenen vuotta ja on 
nähnyt niin huonot kuin 
hyvätkin ajat.

- Jossain vaiheessa vain 
vaikutti siltä, että nyt ei mi-
kään muu pelasta, selittää 
Kerijoki liittymistään puo-
lueeseen.

- Puolueen tilanne näyt-
tää nyt hyvin valoisalta, 
mutta aina ei ole ollut niin. 
Pitkään sain puuhata puo-
lueen eteen täällä käytän-
nössä yksin, nyt on tekijöitä 
ilmestynyt lisää.

Karri Kerijoki sai puu-
sepän koulutuksen, jonka 
jälkeen yhteiskunta tarvitsi 
hänen palveluitaan vuoteen 
–92. Sen jälkeen kun lama 
vei työpaikan, oli kysyntä 
vähäisempää. Viidentoista 
vuoden ajan hänellä oli vain 

lyhyitä työjaksoja pitkän 
työttömyyden lomassa. Nyt 
hän on ollut jo pari vuotta 
itse maksamallaan eläkkeel-
lä, sillä kolmen kuukauden 
työjaksot kolmen vuoden 
välein eivät jaksaneet kiin-
nostaa loppuun saakka.

Urheilu kiinnostaa

Harri Kerijoen sydäntä lä-
hellä on aina ollut penkkiur-
heilu. Joskus hän on ollut 
joissain urheilutapahtumissa 
läsnäkin, nykyään urheilua 
tulee seurattua lähinnä tele-
visiosta. Lähes kaikki urhei-
lu laidasta laitaan kiinnostaa 
golfi a ja tennistä lukuun ot-
tamatta. Jonkin verran pitää 
myös hiljakseen ja rauhalli-
sesti liikkua keväällä sattu-
neen infarktin vuoksi.

Kerijoki oli kuusitoista 
vuotta vaimonsa omaishoi-
tajana, kunnes tämä reilu 
vuosi sitten nukkui pois. 
Lapsetkin ovat jo kauan sit-
ten lentäneet pois pesästä, 
joten hän asuu nyt yksikseen.

Kerijoen 60-vuotisjuhlia 
vietettiin Heinolassa Myl-
lyojan yritystalossa, joka 
on hänelle ennestään tuttu 
paikka, olihan hän siellä 
töissä 25 vuotta. Paikalla 
oli nelisenkymmentä hen-
keä, suurin osa lähipiiriä. 
Muutama perussuomalai-
nen oli tullut kauempaakin.

- Lämmin kiitos kaikille 
jotka muistivat.

PerusSuomalainen-lehti 
ja puoluetoimisto onnittele-
vat päivänsankaria.

Teksti: Mika Männistö

Harri Kerijoki täytti 60 vuotta

Harri Kerijoki täytti 60 vuotta 27. kesäkuuta. Juhlatilaisuus vietettiin Heinolassa Myllyojan 
yritystalossa. Tilaisuus oli mukava, vaikka sattuikin sadepäivälle. Kuvassa onnitteluvuo-
rossa puoluesihteeri Ossi Sandvik.
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LAPPI

PerusSuomalaisten Meri-Lapin paikallisyhdistyksen pe-
rustava kokous pidettiin 27.6.2009 Torniossa. Kokouk-
sen oli kutsunut koolle Lapin piirin puheenjohtaja Harri 
Tauriainen, joka toimi myös kokouksen puheenjohtajana.

Läsnä olivat Seppo Juhani Keinänen (Tornio), Jo-
hanna Aarnio Keinänen (Tornio), Pekka Kvist (Tornio), 
Jorma Peltoniemi (Simo), Janne Viljasalo (Kemi), Jarmo 
Tikkanen (Kemi), Harri Tauriainen (Kemi) sekä Juhani 
Viiri (Kemi).

Kokouksen asialistalla oli Meri-Lapin paikallisyh-
distyksen perustaminen. Seppo Juhani Keinänen piti 
puoltavan puheen yhdistyksen perustamisen puolesta. 
Yhdistyksen nimestä käytiin kattava ja sopuisa kes-
kustelu.

Seppo Juhani Keinänen ehdotti yhdistyksen nimek-
si Meri-Lapin PerusSuomalaiset ry. Jarmo Tikkanen 
esitti puolestaan nimeksi Kemi-Tornion seudun Perus-
Suomalaiset ry. Enemmistö äänillä äänestyksen jälkeen 
valittiin yhdistyksen nimeksi Meri-Lapin PerusSuoma-
laiset ry. Samalla päätettiin myös PerusSuomalaisten 
Lapin piirin jäsenyyden hakemisesta.

Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajak-
si Seppo Juhani Keinänen Torniosta, varapuheenjoh-
tajaksi Jarmo Tikkanen Kemistä, sihteeriksi Johanna 
Aarnio Keinänen Torniosta, rahastonhoitajaksi Harri 
Tauriainen Kemistä. Hallituksen muiksi jäseneksi va-
littiin Pekka Kvist Torniosta.

Kemi-Tornion alueelle
uusi yhdistys

Lahden Perussuomalaiset ry on hyvin huolestunut Lahden 
kunnallisen hammashoidon jonotusaikojen pitenemisestä. 
Pääosin tämä aiheutuu henkilöstön saatavuuden vaikeu-
desta. Sijaiset ovat paikanneet tilannetta jossakin määrin.

Kiireelliset hoitotilanteet pystytään hoitamaan parin päivän 
kuluessa, mutta kiireettömän hoidon jonotusajat ovat ajoittain 
jopa puoli vuotta ja ylikin. Käynnit hammaslääkärillä ovat vä-
hentyneet, koska parantunut suuhygienian taso on vähentänyt 
hammaslääkärin tarvetta. Näin osa potilaista on voitu osoittaa 
hammashygieniahoitoon hammaslääkärin sijasta. 

Hammaslääkäripula näkyy myös tilanteessa - käynnit 
lääkärillä ovat vähentyneet hammaslääkäripulan vuoksi. Po-
tilaille ei ole voitu osoittaa hammaslääkäripalveluja ajoissa 
ja osa potilaista on siirtynyt yksityislääkärien potilaiksi. 

Lahden Perussuomalaiset ry edellyttää, että kunnallisen 
hammashoidon jonojen pienentämiskeinoihin on erityisesti 
paneuduttava Lahdessa. Väestön ikääntyessä laajojen kor-

Vihdissä, Karkkilassa ja 
Kauniaisissa järjestetään 
uudet kuntavaalit 6.9.2009. 
Korkein hallinto-oikeus 
määräsi järjestettäväksi uu-
det vaalit, koska sähköisen 
äänestyksen kokeilussa oli 
puutteita ja virheitä.

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 äänioikeusrekis-
teriin otetuille lähetetään 

Kuntavaalit uusiksi Vihdissä, 
Karkkilassa ja Kauniaisissa

uusi ilmoitus äänioikeu-
desta.

Valtuustoon valitaan 
yhtä monta valtuutettua 
kuin kumotuissa vaaleis-
sa, vaikka asukaslukuun 
perustuva valtuutettujen 
määrä olisikin tällä välil-
lä muuttunut. Kumotuissa 
vaaleissa valituiksi tulleet 
edustajat tai valtuutetut 

pysyvät toimissaan, 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 Sivonen Tiina

Perussuomalaiset ehdokkaat Vihdissä:

Halla-aho IlkkaJuselius MirjaAhlroth Markku Salonen Pasi

jaavien hoitojen tarve kasvaa nykyisestä ja hoitojen odotus-
ajat pitenevät entisestään, ellei asiaan puututa pikaisesti. Pe-
russuomalaiset muistuttavat, että kunnallisen hammashoi-
don on kyettävä hoitamaan muitakin kuin akuuttitapauksia.

Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn 
paneuduttava

Lahden Perussuomalaiset ry vaatii kaupunkia lisäämään 
pitkäaikaistyöttömien aktivointia. Maan talouden lasku-
suhdanne on lisännyt työttömyyttä myös Lahdessa. Työt-
tömyyden vuoksi kotien ongelmat pahenevat ja sitä kautta 
sosiaalihuollon tarve kasvaa, korostavat perussuomalaiset 
kannanotossaan.

Lahden Perussuomalaiset ry on huolestunut siitä, että 
valtiovallan työttömyyshuollon painopiste on muuttunut 
pikahoidoksi, jossa palvelut kohdennetaan äskettäin työt-

Hammashoidon jonotusaikoja saatava lyhenemään

JÄRJESTÖTOIMINTA

tömiksi jääneille. Pitkään työttöminä olleet on varastoitu 
oman onnensa nojaan työttömyystiedostoihin. 

Lahden Perussuomalaiset ry on tyytyväinen, että valta-
kunnassa on paneuduttu alle 25-vuotiaiden työllistämis- ja 
kouluttautumisongelmiin entistä enemmän, mutta järjestö 
ei hyväksy sitä, että yli 25-vuotiaat pitkäaikaistyöttömät 
jätetään kasvamassa määrin oman onnensa nojaan. Vai-
kein tilanne on keski-ikäisten kohdalla.

Lahden Perussuomalaiset ry edellyttää, että Lahti pa-
neutuu tiiviimmin pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon sekä 
työohjauksen, koulutuksen että työnhakijoiden henkilö-
kohtaisen palvelutason osalta, jotta pitkäaikaistyöttömyyt-
tä ja sen haittoja pystytään ehkäisemään tehokkaasti myös 
nykyisessä tilanteessa.

Lahden Perussuomalaiset ry:n hallituksen kannanotto 
kokouksessa 9.6.2009

LAHTI

PerusS Nuorten
hallituksen kokous 15.8.
PerusS Nuorten hallitus kokoontuu lauantaina 15.8. klo 
13 Tampereella piiritoimistolla (Savilinnankatu 9).

PerusS Nuorten
Etelä-Pohjanmaan piirin 
perustamiskokous 16.8.
Perussuomalaisten Nuorten Etelä-Pohjanmaan piirin 
perustava kokous pidetään Seinäjoella piiritoimistossa 
(Työväenkatu 4 A) sunnuntaina 16.8. klo 12. Tervetuloa 
paikalle kaikki jäsenyydestä kiinnostuneet alle 36-vuoti-
aat Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjanmaalta!

Lisätiedot: Vesa-Matti Saarakkala, 050 919 6079,  
vesa-matti.saarakkala@ps-nuoret.net

KOKOUKSIA
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 ■PUOLUEHALLITUS

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

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 

Vesa-Matti Saarakkala
3. varapuheenjohtaja
Välitie 16 A 3, 61300 Kurikka
Puh. 050-919 6079
vesa-matti.saarakkala@netikka.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 

Reijo Hongisto
Vimpeli
Puh. 040-525 7488
r.hongisto@pp.inet.fi 
www.reijohongisto.fi 

Seppo Huhta
Välimäki 1 A, 02260 ESPOO
Puh. 040 516 4354
seppo.huhta@netti.fi 

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

Maria Lohela
TURKU
Puh. 041 544 6443
maria@marialohela.fi 
www.marialohela.fi 

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

Raimo Vistbacka
Puh. (09) 4321*, 050-511 3186
raimo.vistbacka@eduskunta.fi 

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

Kunnallisvaalien rökälevoiton myötä Perussuomalaiset murtautuivat ensi kertaa myös 
Suomen Kuntaliiton valtuustoon ja hallitukseen.
Uusi valtuusto kokoontui ensimmäistä kertaa 4.6 Helsingissä Kuntatalolla. Perussuoma-
laisten viisijäsenisestä ryhmästä kuvassa valtuutetut Tapio Pihlaja, Mikko Nurmo,
Iiris Peltomaa ja Jussi Niinistö, sekä Jaana Siukola, joka kokousti Heta Lähteenaron vara-
henkilönä. Ryhmän puheenjohtajana toimii Jussi Niinistö ja sihteerinä Iiris Peltomaa.

Perussuomalaiset mukana
Suomen Kuntaliitossa

Markkinat aloittivat Renko-
viikon. Viikon jokaiselle 
päivälle oli ohjelmaa, niin 
seurakunnan kuin eri yh-
distystenkin järjestäminä. 
Muun muassa lauantaina 
järjestettiin markkinatanssit, 
joissa esiintyi Eino Grön.

Rengon yrittäjät ovat ol-
leet markkinoiden alkuun-
panija jo 25 vuoden ajan. 
Markkinat ovat saavutta-

neet suuren suosion, nytkin 
myynti- ja esittelypaikkoja 
oli noin 150. Lauantain ar-
vioitu kävijämäärä oli noin 
7000-8000 henkilöä.

Perussuomalaisten tel-
talla kävi todella runsaasti 
politiikasta kiinnostunei-
ta ihmisiä. Keskusteltiin 
huonosti hoidetusta valta-
kunnan politiikasta, myös 
Rengon kohtalosta tule-

vaisuudessa, kun se lii-
tettiin Hämeenlinnaan 
vuoden alussa. Perus-
palveluiden säilyminen, 
vanhusväestön ja koulu-
laisten tulevaisuus huo-
letti monia.

Perussuomalaisten 
teltalla oli tarjolla niin 
poliittista kuin kirjallista 
tietoa, mansikoita, her-
neitä sekä limonadia.

Kanta-Hämeen Perussuomalaisten puheenjohtaja Antero Niemelä (toinen oik.), 
hallituksen jäsen Matti Lähteenmäki (toinen vas.), Olavi Hovilan (vas), Kalle Koskisen ja 
Jarmo Sarjasen tentittävänä.

Kanta-Hämeen Perussuomalaiset 
Rengon markkinoilla 18.7.
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Nyt neuvottelut on kuiten-
kin aloitettu, ja niitä on 
käyty Porin, Kankaanpään 
ja Sastamalan suuntaan. 
Sekä Pori että Kankaanpää 
ovat olleet kiinnostuneita, 
Sastamalassa asenne on ol-
lut torjuvampi. Heinimäellä 
itsellään on selvä mielipide 
siitä, mihin suuntaan Lavi-
an pitäisi lähteä.

- Lavian pitäisi ehdotto-
masti liittyä Poriin nyt kun 
Noormarkun liittymisen 
jälkeen kunnilla on yhteis-
tä rajaakin. Jos liitymme 

Kankaanpäähän tai Sasta-
malaan, täältä tyhjenevät 
kaikki koulut. Osana Poria 
kaikki säilyisivät, sillä niin 
pitkälle lapsia ei voi kuljet-
taa, ei edes yläasteikäisiä. 
Varmaankin Pori kehittäisi 
aluetta muutenkin pork-
kanarahoilla.

Perusturvakunta- 
yhtymää kritisoitu

Tällä hetkellä Lavia on osa 
Sastamalan, Kiikoisten, 
Lavian ja Punkalaitumen 

Porista Lavian koulujen 
pelastaja

Lavialainen pienviljelijä Markku Heinimäki kasvattaa myös hevosia. Ainakin eläinlääkäripalvelut toimivat Laviassa hyvin.

kunnat yhdistävää Sas-
tamalan Perusturvakun-
tayhtymä Saspea, jonka 
toimivuudesta on kuultu 
paljon negatiivistakin kri-
tiikkiä. Heinimäki itse on 
varovainen arviossaan, 
mutta myöntää itsekin 
kuulleensa, etteivät kaikki 
ole olleet kuntayhtymään 
tyytyväisiä.

- Ainakin Laviassa ovat 
neuvolapalvelut hyvällä to-
lalla, samoin eläinlääkäri-
palvelut. Aikuisväestön hoi-
tamisen kanssa kuitenkin 
tökkii – vastaanotolle pää-
syä voi joutua odottamaan 
vaikka miten kauan ja aina 
sinne ei pääse lainkaan. 
Osa ihmisistä haluaisi myös 
mieluummin Porin suun-
taan sellaisissa tapauksissa, 
että pitää lähteä sairaalaan. 
Yksityislääkärin lähtö paik-
kakunnalla oli myös suuri 
takaisku.

Markku Heinimäki on 
itse pienviljelijä ja harras-
taa myös hevosia. Pienvil-
jelijän leipä on tänä päi-
vänä tiukassa, joten hän 
myös jakaa lehtiä öisin, 
ja työttömyyskortistokin 
on käynyt hänelle tutuksi 
aina välillä. Näin lama-
aikana Markku Heinimäki 
haluaa myös kommentoi-
da 90-luvun lamaa, joka 
Suomessa hoidettiin erit-
täin huonosti.

- Pankit pelastettiin, ih-
misiä ei. Monet menettivät 
kotinsa ja perheensä, moni 
myös henkensä. Pääminis-
teri Esko Aho oli kokema-
ton eikä osannut hoitaa 
tätä kriisiä. Hän on päässyt 
kuin koira veräjästä ja pal-
kittu viimeksi Sitran johta-
juudella.

Teksti ja kuva:
Mika Männistö

Laviassa kuntaliitosneuvottelut 
aloitettiin hieman liian myöhään, 
koska edellinen kunnanvaltuusto 
jarrutteli asiassa, kertoo Lavian 
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, 
pienviljelijä Markku Heinimäki. 

Osa-aikaeläkkeen
alaikäraja nousee
Osa-aikaeläkkeen alaikäraja nousee 60 vuoteen ja eläk-
keen karttuminen osa-aikaeläkkeen ansion alenemasta 
poistuu. Osa-aikaeläkkeen muutokset koskevat vuonna 
1953 ja sen jälkeen syntyneitä. Asiaa koskevan mietin-
nön hyväksynyt sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa, 
että ehdotetut muutokset ovat sinänsä heikennyksiä ny-
kyisiin osa-aikaeläkkeen ehtoihin, mutta niitä voidaan 
perustella työllisyysasteen nostamiseen ja työurien pi-
dentämiseen liittyvillä tavoitteilla.

Maahanmuuttajanaisille 
voidaan varata oma
uimahallivuoro
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt toteaa, että syrjin-
täkielto ei estä varaamasta maahanmuuttajanaisille omia 
uimahallivuoroja. Apulaisoikeusasiamiehen tutkittavana 
on ollut viisi kantelua, joissa on arvosteltu syrjiväksi Hel-
singin, Vantaan, Turun ja Tampereen käytäntöä varata 
maahanmuuttajanaisille omia uimahalliaikoja.

Apulaisoikeusasiamiehen saaman selvityksen mu-
kaan maahanmuuttajanaisten omille uintivuoroille on 
olemassa erityistä tarvetta. Näin turvataan heille uinnin 
opetus ja edistetään heidän kotoutumistaan. Varattu 
uintiaika ei myöskään ole ollut epäsuhteessa käytettä-
vissä oleviin yleisiin uintivuoroihin.

Eduskunnan menot
pienenevät ensi vuonna

Eduskunnan menot laskevat ensi vuonna tämän vuoden 
talousarvioon verrattuna. Kansliatoimikunta hyväksyi 
torstaina 18. kesäkuuta eduskunnan vuoden 2010 ta-
lousarvioesityksen, jonka loppusumma on 122 miljoo-
naa euroa. Se on 3 miljoonaa euroa ja 2,5 prosenttia 
pienempi kuin tämän vuoden talousarvio, vaikka perus-
korjausmäärärahat kasvavat.

Ennätysmäärä kanteluita 
suunnitelmista sulkea
osastoja
Eduskunnan oikeusasiamiehelle on 22.6.2009 mennessä 
tullut noin 150 kantelua suunnitelmista sulkea osastoja, 
erityisesti synnytysosasto, Länsi-Uudenmaan sairaalasta 
Tammisaaressa (Raaseporissa). Kantelijat ovat huolis-
saan siitä, että seurauksena sairaanhoidon keskittämi-
sestä pääkaupunkiseudulle Länsi-Uudenmaan ruotsin-
kielinen väestö ei enää saa hoitoa omalla äidinkielellään.

Vastauksessaan kanteluihin oikeusasiamies Riitta-
Leena Paunio toteaa, että oikeusasiamies ei vakiintuneen 
tavan mukaan ota tutkittavakseen vireillä olevia asioi-
ta.  HUS:n ilmoituksen mukaan osastojen sulkemista 
selvittämään on asetettu työryhmä, mutta se ei ole vielä 
luovuttanut mietintöään. Tämän vuoksi oikeusasiamies 
ei tässä vaiheessa ryhdy tutkimaan kanteluita.

Timo Soinin europloki
luettavissa osoitteessa:

www.peruseuro.fi 

 ■ LYHYESTI KOTIMAASTA
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VAPAA SANA

Maatalouden kaverit
Kesäkuun alussa päättyneet eurovaalit olivat hyvä esi-
merkki suomalaisesta politiikasta. Kaikki puolueet yhteen 
ääneen hokivat, että maatalouden pitää säilyä Suomessa.

Mutta mitä tapahtuikaan vaalien jälkeen, eipä ole 
enää puhuttu maatalouden tukien säilyttämisestä, ja 
kävi jopa niin, ettei EU:n maatalousvaliokuntaan pääse 
ketään varsinaista jäsentä.

Mielestäni tämä on surkea esitys puolueilta, ensin 
luvataan vaaleissa vaikka kuu taivaalta maaseudun ääni-
en puolesta ja sitten unohdetaan. Toivottavasti puolueet 
tosissaan alkavat pian tekemään maatalouden puolesta 
oikeasti jotain että ihmiset saavat työstään palkkaa. 

Mielestäni olisi korkea aika myös herättää kysymys 
että miten aiotaan korvata 141 tuen poistuminen sika- 
ja siipikarjatiloille. Mutta joka tapauksessa on pakko 
todeta kuten eräs toimittaja viime presidentinvaalien 
lopputaistossa sanoi, että taas on maataloudella kaksi 
viikkoa kavereita.

Tommi Vainiotalo
Laitila

Vihreiden ministerit Brax 
ja Cronberg kalisuttelevat 
miekkoja keskenään tär-
keästä asiasta. Kiistan aihee-
na on työpaikkojen alueel-
listaminen pääkaupunkiseu-
dulta maakuntiin. Alueellis-
taminen on mielestäni oikea 
suuntaus. Maakuntiin on 
saatava lisää tietotaitoa ja 
uusia työpaikkoja. Alueel-
listamisessa siirretään vain 
työpaikkoja mutta ei vä-
hennetä työntekijöitä, kuten 
tehdään valtion tuottavuus-
ohjelmassa. Valtion tuotta-
vuusohjelmaa ei mielestäni 
voida toteuttaa pelkästään 
pääkaupunkiseudulla, ku-
ten työministeri Cronberg 
haluaisi sanomalehti Karja-
laisessa 29.5.2009. Mieles-
täni tuottavuusohjelma on 
keskeytettävä kokonaan.

Hallitus päätti kevääl-
lä 2008 budjettikehyksen 
yhteydessä uusista valtion 
henkilöstön vähentämisis-
tä. Päätetyt toimenpiteet 
johtavat valtion henkilöstö-
määrän pienenemiseen vuo-
desta 2005 vuoteen 2011 
mennessä noin 9600 henki-
lötyövuodella.

Tuottavuusohjelman pe-
rusteeksi en ole löytänyt yh-
tään luotettavaa tutkimusta, 
selvitystä tai raporttia mihin 
leikkaukset perustuvat. Ky-
symys on mielestäni vain 
pakkosäästöistä, leikkauk-
sista ja yksityistämisestä. 
Valtion tuottavuusohjelman 
toteuttamisen ainoaksi läh-

tökohdaksi on otettu hen-
kilöstön vähentäminen. Val-
tiovarainministeriössä puhu-
taan tuottavuusohjelmasta, 
kun tosiasiassa kyse on val-
tionhallinnon henkilöstön 
vähentämisohjelmasta.

Poliisissa joudutaan vä-
hentämään väkeä 600 - 700 
henkilötyövuoden verran 
tuottavuusohjelman vuoksi. 
Ohjelman mukaan poliisissa 
on vähennettävä 447 virkaa 
vuoteen 2011 mennessä. 
Onko peruspoliisityön tarve 
muuttumassa jollain tavoin?

Vankeinhoitoalalta tuot-
tavuusohjelmassa on esitetty 
vähennettäväksi 328 hen-
kilötyövuotta. Juuri viime 
vuosina, ministeri Braxin 
aikana, on lopetettu useam-
pi sata työpaikkaa. Vuonna 
2007 vanginvartijat tekivät 
ylitöitä 1,5 miljoonan euron 
edestä. Eikös henkilöstöä pi-
täisi siten mieluimmin lisätä 
kuin vähentää, vai onko 
vankeinhoitotyö lähivuosi-
na loppumassa tai menossa 
liberaalimpaan suuntaan? 

Tullissa tuottavuusohjel-
man vaikutukset ovat 170 
henkilötyövuotta ja siellä 
ollaankin huolissaan tuotta-
vuusohjelman jatkamispää-
töksen uusista vaikutuksis-
ta. EU tuo jatkuvasti uusia 
säännöksiä ja työtä tullille 
ja valtakunnanrajan ylitys-
määrät eivät ole oleellisesti 
vähenemässä, joten henki-
löstön vähentämiseen ei ole 
mielestäni mitään tarvetta.

Rajavartiolaitoksessa 
vähennetään kiinteitä raja-
vartioasemia, kymmenien 
rajavartijoiden toimipaikka 
muuttuu ja siirretään hen-
kilöstöä liikkuville pyörille. 
Viime vuosina virkoja on 
vähentynyt ja sama tahti 
näyttäisi jatkuvan. Valvon-
nan automaatiota lisäämäl-
lä uskotaan rajavalvonnan 
toimivan riittävästi. Ra-
jaseudulla turvallisuuden 
tunne on tärkeä elämiseen 
kuuluva tekijä.

Tuottavuushanke kos-
kettaa alueellisesti koko 
maata, kaikkien tarvitse-

mia tärkeitä palveluja ja 
myös aloja, joilla olisi vä-
hentämisen sijasta tarve 
lisätyövoimaan. Erityisesti 
tuottavuusohjelma näkyy ja 
tuntuu turvallisuuden alal-
la pitkien matkojen Itä- ja 
Pohjois-Suomessa.

Minä olen huolestunut 
jäljelle jäävien työntekijöi-
den työssäjaksamisesta ja 
työntekijöiden vähentämis-
toimien vaikutuksista myös 
kansalaisten perusoikeuk-
siin, turvallisuuteen ja hei-
dän saamiinsa palveluihin. 
Turvallisuus on jokaiselle 
kuuluva perusoikeus ja sa-
malla järjestäytyneen yh-
teiskunnan sekä hyvinvoin-
nin perusta. Tuottavuusoh-
jelma on tällaisenaan toi-
mintaa jossa tuottavuus ei 
lisäänny, vain turvallisuus ja 
kansalaisten turvallisuuden 
tunne heikkenee. 

Kari Kulmala
Rääkkylän kunnan-
valtuutettu
Perussuomalaiset

Valtion tuottavuusohjelma
on uhka Suomen turvallisuudelle

Herra pääministeri,

miksi veroja maksetaan?
TV-uutisissa pääministeri totesi viimeisimmästä vaalira-
hoitusjutusta lyhyesti ja ytimekkäästi: Kaikki on hoidet-
tu laillisesti.

Saadut vaalituet ovat kuulemma olleet vastikkeellisia 
eli korvauksia juontokeikoista, luennoista ja kökkätöis-
tä. Erikoista asiassa on minusta vain se, että palkkoja 
maksellaan, mutta kenellekään ei tule mieleen se, että 
palkoista pitäisi maksaa verot, jotta sosiaali- ja tervey-
denhuolto sekä koulutoimi voitaisiin rahoittaa.

Kun muutkin keksivät veronkierron, valtion ja kunti-
en kassoista loppuvat rahat. Rahapulassa kunnat ja val-
tio ovat jo leikanneet mm. lapsiperheiden ja eläkeläisten 
etuuksia. Tämä on täysin väärin. Vaikeassa rahapulassa 
minusta ensimmäisinä pitäisi laittaa ministerit ja kylä-
poliitikot palkattomalle pakkolomalle, jotta oppisivat, 
miksi veroja maksetaan.

Kuntapäättäjät eivät  ole esimerkiksi Seinäjoella ym-
märtäneet sitä, miten laman aikana tulisi toimia, sillä 
johtavat kunnallisvirkamiehet ovat nostattaneet lamasta 
huolimatta omia palkkojaan jopa 17 prosenttia eli yli 
1000 euroa kuukaudessa.

Asko Salo
Kyläpoliitikko/PS
Seinäjoki

Työ- ja elinkeinoministeri-
ön asettama työryhmä tai 
toimikunta esittää kaiken 
kaikkiaan 125 kpl erilaisia 
ehdotuksia ilmastonmuu-
toksen torjumiseksi.

Yhtenä ehdotuksena on 
työmatka-autoilun muutta-
minen ympäristöystävälli-
semmäksi. Ja miten? Yhte-
nä lääkkeenä, poistamalla 
työmatka-autoilun vero-
vähennysoikeus! Voi hel-
lanlettas sentään!!! Täysin 
älytön ajatus. Tyrmään sen 
heti tuoreeltaan.

Ensin halutaan, että suo-
malaiset liikkuvat työn peräs-
sä ja varsinkin sitä ns. koh-
taanto-ongelmaa halutaan 
tällä tavoin osaltaan vähen-
tää. Siis, että työ ja sen tekijä 
eivät kohtaa. Nyt sitten oltai-
siin kiristämässä juuri sieltä!

Ympäristö on yhteinen 

ja niin myös sen ongelmat. 
Autoilu rasittaa, sen on tot-
ta. Mutta mietitäänpä nyt 
hieman. Suomen rooli maa-
ilman ympäristöongelmien 
ratkaisemisessa on minimaa-
linen. Jos täällä halutaan, 
että ihmiset ottavat työtä 
vastaan hieman kauempana 
kotoaan, niin verovähennys-
oikeus on hyvä ja oikea ta-
pa tukea tätä. Siihen ei pidä 
puuttua muka ympäristöys-
tävällisyyteen vetoamalla.

Tällaisella politiikalla 
halutaan ajaa kaikki asu-
maan kaupunkeihin ja maa-
seutu jää vain lomailu- ja 
virkistyskäyttöön. Eli viesti 
on se, että asukaa siellä mis-
sä ovat työpaikatkin. Se tar-
koittaisi sitä, että suuri osa 
Suomea olisi asumatonta.

Suomi ja sen päättäjät 
ovat etunenässä hyväksy-

mässä suomalaisille mitä 
ihmeellisimpiä rajoituksia, 
kieltoja ja kustannuksia il-
mastonmuutokseen vedoten 
Suomen pitäisi kulkea en-
simmäisten joukossa lopet-
tamassa hehkulamppujen 
käyttäminen, rajoittamas-
sa yksityistä liikennettä ja 
saastuttavia tehtaita. Teh-
dään sitten niin. Mitä sit-
ten tapahtuu? Seuraavatko 
muut Suomen esimerkkiä? 
Kiina, Intia, Yhdysvallat, 
Venäjä jne. Näiden maiden 
rooli ja esimerkki sekä käy-
tännön tehtävät ilmaston-
muutoksen ehkäisemisessä 
ovat ne, joilla on jotakin 
merkitystä. Ja kovin vähän 
niitä on tehty.

Ympäristön suojelemi-
sen nimissä tehdään aivan 
samanlaisia ylilyöntejä kuin 
erilaisten uskontojenkin. 

Ei meidän pidä silti niihin 
kaikkiin suostua ja hyväk-
syä. Realismia on se, että 
Suomessa täytyy elääkseen 
tehdä työtä ja se työpaikka 
on kovin harvoin seinänaa-
purissa. Jonkinlaisella kul-
kuvälineellä sinne työpai-
kalle on mentävä. Julkinen 
liikenne ei kovin hyvin pal-
vele esim. vuorotyötä teke-
viä. Heille onkin oma auto 
monesti aivan välttämätön.

Suomi on pitkien väli-
matkojen maa. Sekin puol-
taa verovähennysoikeuden 
säilyttämistä. Toivon hai-
hattelun sijaan realismin 
voittavan, tässäkin asiassa.

Jari Lindström (ps.)
varapuheenjohtaja, 
Kymen piiri
kaupungin-
valtuutettu, Kouvola

Ilmastonmuutos keppihevosena

Sikainfl uenssa
Tuosta sikainfl uenssasta puhutaan paljon, mutta kukaan 
ei ole vielä maininnut merenkulkijoita. Mitä tapahtuu 
jos laivoja jää seisomaan tämän infl uenssan takia?

Merenkulkijoita kun on tänä päivänä niin vähän, 
että ei ole kovinkaan montaa varamiestä, samoin kuin 
luotseja on Suomessa vähän sen jälkeen, kun siitä tehtiin 
liikelaitos ja alettiin ajattelemaan vain tuottoa.

Eli miten Suomi on varautunut merimiesten rokotuk-
siin? Varmuusvarastot kun on tänä päivänä sitä mitä ne 
on. Ihmiset vain ovat tottuneet siihen, että tavaraa riittää, 
mutta edes poliitikot eivät ymmärrä, jopa se voi loppua.

Laivoilla tavarasta ja tarvikkeista kulkee yli 80%, 
joten ei montaakaan laivaa tarvitse seisoa kun alkaa pula 
tulla niin polttoaineista kuin ruokatarvikkeistakin.

Vai toivotaanko vain, ettei sikainfl uenssa iske meri-
miehiin?

Markku Ruokolainen
merikapteeni
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Suomalaisten rauhanturvaajien lähtö Afganistaniin 
on moraalisesti väärin. Suomi asettuu amerikka-
laisten puolelle ja on silloin puolueellinen aseellisen 
voiman käyttäjä alueella. Suomalaisia sotilaita tu-
lee kuolleena takaisin tuolta sotamatkalta.
Nim. Aasillakin on häntä

Kuinka paljon meidän kansaa huiputetaan tällä il-
mastonmuutoksella? Tämä evoluutio tekee kaiken 
tehtävänsä. 11 tuhatta vuotta sitten tuli jääkausi, 
joka hävitti meidän kohjoiskalotin. Olipa parempi 
kansa, joka sai tämän aikaan. Eurot eivät auta, 
luonto tekee mitä tekee. Vai uskotteko, että eurot 
auttaa sateisiin ja hallaöihin? Jääkausi voi parem-
min tulla pohjoiseen kuin hellekausi. Katsokaa his-
toriaa. Politiikka ei luontoa säätele, vaan rahastaa 
kansaa.
Elsi Oikarinen

Meidän suomalaisten las-
kennallinen elinikä on noin 
80 vuotta. Samassa ajassa 
mänty kasvaa tukkipuuksi. 
Jos männyn taimea kolhais-
taan pienenä, se ei estä sen 
kasvua. Siihen jää kolo tai 
se voi kasvaa vinoon, mutta 
se kasvaa 80 vuotta vaikka 
sen latva katkaistaisiin. Sii-
tä ei vain kasva suora terve 
tukkipuu. Puut ovat luon-
non ja ympäristön armoilla.

Me ihmiset olemme 
monessa asiassa toistemme 
armoilla. Olemme Suomen 
lain edessä monen ikäisi-
nä alaikäisiä. 18-vuotiaina 
saamme paljon oikeuksia, 
joita voimme sitten toteuttaa 
noin 62 vuotta. Ensimmäisiä 
oikeuksia työtekoon saam-
me jo 15-vuotiaina. Alkoho-
lia ja tupakkaa saamme os-
taa ja nauttia 18-vuotiaina.

Syyt rajoituksiin ovat 
sekä psykologisia että fysio-
logisia. Psyykkisesti lapsi ei 
kehity tasapainoisesti, jos 
hän ei opi kohtaamaan ih-
misiä ja todellisuutta ilman 
minkäänlaisia huumaavia 
aineita. Kouluilla ja van-
hemmilla on tässä tietty 
kasvatuksellinen tehtävä, 
rohkaista ja opettaa meidät 
ujot vähäpuheiset suomalai-
set kohtaamaan toisemme 
ja arvostamaan toisiamme.

Fysiologisesti lapsen 
maksa ei pysty polttamaan 
alkoholia. Tupakka aiheut-
taa riippuvuuden aikuiselle-
kin. Lapsia olemme vain ker-
ran, sitä ei voi ensin opetella.

Syy tähän ihmisen elä-
män kaaren tarkasteluun on 

uutinen hovioikeuden pää-
töksestä, että 15-vuotiaan 
lapsen voi joku aikuinen 
”lievästi” raiskata. Miten 
voi olla mahdollista, että 
aikuinen ei voi pitää housu-
jaan jalassa ja toimia oikein?

Ei voi olla sellaista mie-
len huumausta, että pitää 
15-vuotias ottaa väkisin. 
Aikuinen vain kävelee pois 
ja laittaa vehkeet piiloon. 
Lapsella on vielä 65 vuotta 
aikaa harjoittaa itsestään 
nauttimista - tai, tässä tapa-
uksessa, kestää se häpeän ja 
tuskan tunne, jonka aikui-
nen on omassa nautinnon 
halussaan aiheuttanut.

Taimi on mennyt rikki. 
Maksaa yhteiskunnalle mil-
joona euroa saada kasvu tu-
ettua loppuun asti ja sitten-
kin se helposti voi kasvaa 
pahasti vinoon - ja silloin ei 
tullutkaan tukkipuuta.

Haluan perustaa yhdis-
tyksen, joka ajaa lapsuus-
rauhaa, tai jos sellainen jo 

on, haluan liittyä sen jäse-
neksi. Haluan, että me ai-
kuiset annamme lasten kas-
vaa rauhassa.

Lapsina lasten tulee 
leikkiä ja heillä on kaikki 
elämäntaidot opittavana ja 
lisäksi vielä koulusivistys 
hankittavana.

Kieltäydytään me aikui-
set hankkimasta Suomen 
lapsille alkoholia ja tupak-
kaa.

Kyllä he ehtivät sitten 
62 vuoden ajan päättää, 
mitä haluavat kokeilla.

Päätetään, että annetaan 
lasten rauhassa kasvaa ja 
opetella ne lisääntymisen lei-
kit, kun aika on heille kypsä.

Päätetään suoda lapsil-
le heidän lapsuusrauhansa, 
joka on erilainen eri ikä-
kausina - ja päätetään itse 
nauttia aikuisuudesta ja sen 
tuomista vastuista.

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu

Lapsuusrauha on
tärkeä asia

Timo Soini
Puh. 050-511 3027
timo.soini@europarl.europa.eu
www.peruseuro.fi 
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