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Ampuma-aselaki
uuteen valmisteluun!
Hallitus on valmistellut eduskunnalle esityksen 
uudeksi ampuma-aselaiksi. Perussuomalaiset 
haluavat kiinnittää julkista huomiota aselain 
valmistelussa ja lakiehdotuksen tekstissä
ilmeneviin vakaviin ongelmiin sekä puutteisiin.

Timo Soinin valittiin parlamenttiryhmänsä
työvaliokunnan puheenjohtajaksi
Perussuomalaisten euroedustaja, puheenjohtaja Timo 
Soini nimitettiin tiistaina 15.9. Vapaa ja Demokraat-
tinen Eurooppa (EFD)-parlamenttiryhmän työvalio-
kunnan (Bureau) puheenjohtajaksi.

Puheenjohtajan tehtävässä Soini pääsee keskei-
sesti vaikuttamaan ryhmän toimintaan ja organi-
sointiin. Soinin valinta oli yksimielinen, eli hän sai 
kaikkien yhdeksän maadelegaation tuen.

Kuva: Harri Lindell

Pietari Jääskeläinen aloitti
Perussuomalaisten kansanedustajana
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Lamat ovat erilaisia

 ■ PUOLUESIHTEERI ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi 

Viestimet kertovat karua 
kieltään suomalaisen yhteis-
kunnan tilasta. Taantuman 
laskua maksavat vanhukset, 
lapset ja kaikki ne joilla ei 
ole mahdollisuutta itse vai-
kuttaa toimeentuloonsa. 
Toimeentulotukea sortuvat 
hakemaan yhä uudet ryh-
mät kuten esim. pienyrittä-
jät, jotka eivät pärjää tulo-
jen ehtyessä ja kulujen kas-
vaessa. Perusturvaverkko 
ei enää kykene auttamaan 
edes tilapäisissä ongelmissa, 
saati sitten pitkään jatkuvis-
sa ongelmatilanteissa.

Ihmiset ajautuvat vai-
keuksiin koska tulonja-
ko on jo vuosia kulkenut 
suuntaan, joka on auttanut 
lähinnä rahan liikkumista 
rahan luo. Tavallisesta 
rehellisestä työstä mak-
settavia palkkoja on jopa 
supistettu ja ostovoima on 
käynyt vähiin. Jälkeen jää-
nyt perustoimeentuloturva 
ei enää kanna vaikeiden ai-
kojen yli. Ihminen ajetaan 
niin alas, ettei hän enää 
jaksa nousta menetettyään 
työn, asunnon ja ihmisar-
vonsa.

Suomalainen yhteis-
kunta teettää orjatyötä 
esimerkiksi omaishoitajilla 
äärirajoille ja ylikin, sekä 
ohjaa niin, ettei työtön tai 
opiskelija voi itse tehdä 
juuri mitään kohentaakseen 
tilannettaan. Edes laki ei 
enää ole sama kaikille, vaan 
riippuu siitä, pystytkö mak-
samaan asianajajallesi riit-
tävästi ja tarpeeksi pitkään. 
Jos eläkeläinen joutuu vai-
keuksiin ottaessaan pikavi-
pin lääkemenojensa takia, 
jotain on pahasti pielessä. 
Onko syy lääkärin, joka 

kirjoitti reseptin kalliista 
lääkkeestä? Vai pikavipin 
tarjoajan, joka on koronkis-
kurien ammattikuntaa? Vai 
yhteiskunnan, joka maksaa 
liian pientä eläkettä?

Miten tähän on tultu

Tulos on suoraa seurausta 
poliittisilla päätöksillä teh-
dyistä valinnoista. Hyvä-
osaisia hyysätessä kaikille ei 
riitä ja heikoimmat pudote-
taan rattailta.

Tilanne ei ole tullut yllä-
tyksenä niille, jotka jo vuo-

sia sitten ennustivat suoma-
laisen elintason laskevan 
liityttäessä Euroopan unio-
niin. Jäsenyyden mukanaan 
tuomat maksut, velvoitteet 
ja valtava byrokratia mak-
savat maltaita. Kärsimys 
on kohdistettu ensisijaisesti 
vähäosaisiin, niihin jotka 
eivät pysty pitämään puo-
liaan. Paljon voimavaroja 
on myös uhrattu vapaan 
kilpailun alttarille, josta on 
saatu esimerkkejä huonosti 
hoidetuista työurakoista ja 
olosuhteisiin soveltumatto-
mista laitteista.

Heikoimmat heitteillä

Mitä pitää tehdä

Tarvitaan uusia valinto-
ja ja poliittisia päätöksiä. 
Vanhat toimintatavat eivät 
toimi nykyisessä globaa-
lissa ympäristössä, mutta 
se ei oikeuta jättämään 
heikoimpia heitteille. Voi-
daksemme jatkossakin olla 
ylpeitä suomalaisuudesta, 
meidän täytyy jakaa hy-
vinvointia oikeudenmukai-
semmin niin, että kaikilla 
on mahdollisuus ihmisar-
voiseen elämään. 
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Viime laman kohdatessa 
Suomea taloudelliset seu-
raamukset olivat huomat-
tavat. Tämä johtuu mieles-
täni siitä, että pankkijärjes-
telmämme romahti. Silloin 
kansantaloudesta hävisi 
noin 15 %. Tämän hetken 
taantumassa ei näin tule 
käymään, koska esimer-
kiksi fi nanssitaloutemme 
toimii lamasta huolimatta 
hyvin. Pankkimme ovat hy-
vässä kunnossa eikä niitä 
uhkaa taloudellinen romah-
dus. Rahoitusmarkkinat ja 
pankkien väliset markkinat 
ovat hyvää vauhtia rauhoit-
tumassa. 

Kunnissa menot 
kasvavat ja tulot 
laskevat

Ongelmaksi tässä lamassa 
Suomen kohdalla näen työt-
tömyyden pitkän keston en-
kä niinkään työttömyyden 
määrää. Pitkäaikaistyöttö-
mät putoavat toimeentulo-
turvan varaan, mikä puoles-

taan lisää kuntien menoja. 
Kuntien menot jatkavat 
kasvuaan, mutta saman-
aikaisesti tulopuoli laskee 
rajusti. Yhteisöverotuotot 
ovat romahtaneet, kuntien 
tilinpäätökset ovat alijää-
mäisiä. Pitkäaikaistyöttö-
myyden myötä toimeentu-
lotukien saajien määrä kun-
nissa on lisääntynyt.

Vuonna 2008 keskian-
siot nousivat kauttaaltaan 
noin 5 %, sama nouseva 
palkkakehitys näyttää jat-
kuvan kuntien palveluksessa 
olevilla vuonna 2010. Kun-
nan työntekijöiden palk-
kojen nousu lisää tietenkin 
suoraan kuntien menoja. 
Osa kuntatyöntekijöiden 
mahdollisista palkankoro-
tuksista tulee takaisin kun-
tien rahakirstuihin kulutuk-
sen lisääntyessä. Yleisesti 
työtä tekevien työtunnit 
ovat nousseet, koska moni 
tekee kahta tai kolmea työ-
tä matalapalkka-aloilla tul-
lakseen toimeen. Varsinkin 
pääkaupunkiseudulla tämä 

on välttämätöntä. Uskon et-
tä tulevaisuudessa kokonais-
työtuntimäärät kuitenkin 
laskevat kauttaaltaan.

Velkaa otetaan surutta

Valtio ottaa velkaa tänä 
vuonna noin 13 miljardia 
ja kahden vuoden aikana 
24 miljardia euroa. Kun-
tatalous joutuu turvautu-
maan velkarahaan, jotta 
se pystyy ylläpitämään 
nykyiset palvelut. Kun-
nat velkaantuvat ainakin 
10 miljardin euron edestä 
seuraavien vuosien aikana. 
Kunnat eivät ole osanneet 
varautua taantumaan lain-
kaan. Tarvittavia varanto-
puskureita ei ole. Julkinen 
talous on laskenut 10 pro-
sentin verran, mutta esim. 
menojen kasvu kunnissa 
jatkaa yhä kulkuaan ylös-
päin. Julkisen talouden 
velkamäärä vuonna 2009 
näyttäisi menevän reilusti 
yli 42 miljardin euron, kun 
se viime vuonna oli 34.2 
miljardia. Emme ole kos-
kaan itsenäisyytemme ai-
kana olleet näin velkaisia.

Vientikauppa ei käy

Suomen talouden veturina 
oleva suurteollisuus on vai-
keuksissa. Teollisuutemme 
tuotteina olevat raskaat ko-
neet eivät nyt käy kaupaksi. 
Vientimme on romahtanut, 
jolloin maamme ei saa va-
luuttatuloja ulkoapäin pyö-
rittääkseen yhteiskunnan 
rattaita. Teollisuutemme 
toimii valitettavan kapealla 
sektorilla ja sen kaupasta 
jopa 60% suuntautuu EU:n 
sisälle, joka on nyt laman 
puristavassa otteessa. Teol-
lisuudestamme on hävinnyt 
paljon työpaikkoja. Avoi-
melta sektorilta tuleva ra-
ha pyörittää yhteiskunnan 
pyöriä, ei julkinen sektori. 
Onneksi luottamus teolli-
suuteen vahvana työllistäjä-
nä on taas elpymässä.

Synkät pilvet ovat 
katoamassa

Synkin pessimismi on Suo-
messa hellittämässä, mo-
nenlaisia elpymisen merk-
kejä on havaittavissa ja se 
luo uskoa tulevaisuuteen. 

Valtion toimesta pitäisi nyt 
elvyttää voimakkaasti työl-
lisyyttä. Taloutemme elpy-
misen merkkeihin on suh-
tauduttava silti varovaises-
ti. Työttömyysluvut voivat 
kasvaa, jolloin tuo tieto luo 
epävarmuutta kulutusmark-
kinoille, mikä puolestaan 
vähentää kaupantekoa, jo-
ka puolestaan vähentää työ-
paikkoja. Kierre on tuolloin 
valmis. Valtion velanotto ei 
mielestäni ole suurin ongel-
ma, koska velkarahaa hae-
taan esim. Aasian markki-
noilta ja maksettava korko 
on 4-4.5% luokkaa, mutta 
toisin kuin viime lamas-
sa, infl aatiovauhti on ollut 
myös maassamme nollata-
soinen joka lisää tarvittavaa 
kulutusta.

Maltti on nyt tärkeää

Kunnille pitäisi antaa enem-
män omaa autonomiaa, 
koska ne ovat ratkaisevassa 
asemassa tämän laman voit-
tamisessa. Jotakin hyvääkin 
tässä lamassa on, infl aatio 
on tullut reilusti alaspäin, 
jolloin kaikki kansalaiset 

hyötyvät tästä kunnat mu-
kaan luettuna. Infl aation 
taso on nyt nollassa, uskon 
että lähivuosina se nousee 
maltillisesti 1-2 prosent-
tiyksikön verran vuodessa. 
Suomen talous on mennyt 
taaksepäin nelisen vuotta 
ja sen palauttaminen lamaa 
edeltävään tasoon vaatii 
maltillisia ja viisaita rat-
kaisuja niin kunnissa kuin 
valtion tasollakin. Toimin-
toja tehostamalla ja järki-
peräistämällä, ilman turhaa 
byrokratiaa, saadaan tar-
vittavia säästöjä ja voidaan 
ylläpitää olemassa olevat 
palvelut. Kunnissa tarvitaan 
nyt maltillisia palkkaratkai-
suja. Kunnissa on kovat pai-
neet verotuksen nostoon ja 
palveluiden leikkaamiseen. 
Valtion taloudessa työtun-
timäärä on ratkaiseva eikä 
työttömyys. Elvytystä tarvi-
taan pitkäaikaistyöttömyy-
teen, jolloin kuntien sosiaa-
li- ja terveyspuolen menoja 
saadaan supistettua. Työt-
tömän henkilön kohdalla on 
nyt huolehdittava siitä, että 
työttömyyden kesto saadaan 
mahdollisemman lyhyeksi.
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 ■ PUHEENJOHTAJA

Paikallinen työ
ratkaisevan tärkeää
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Eduskunnassa sanottua

”Kansalaisten viimesijaisen toimeentulotu-
en taso on dramaattisesti vuosien saatossa 
heikentynyt. Hallituksen toimettomuus lisää 
köyhyyttä ja eriarvoisuutta Suomessa. Itse 
olen ollut tuolla Vantaalla sosiaalijaostos-
sa, ja meille tulee kuukausittain, kuulkaa, 
senttitolkulla valittajia, jotka eivät saa kerta 
kaikkiaan riittävästi toimeentulotukea me-
noihinsa, niitä on satoja kerralla, mitä käsi-
tellään siellä. Ja tämä pinkka on jatkuvasti 
paksuuntunut, näitten valittajien joukko, ja 
suurin osa on aivan aiheellisia esityksiä.”
Pietari Jääskeläinen 9.9.2009

”Ihmisoikeudet kattavat laajan kirjon oi-
keuksia, mutta yksi oikeus on ylitse muiden, 
se on oikeus elämään. Valitettavasti tämä 
perustavaa laatua oleva ihmisoikeudellinen 
määritelmä unohtuu helposti sodissa. Surul-
lisina esimerkkeinä tästä ovat Sudanin Dar-
furin ja Ruandan kaltaiset verilöylyt, jotka 
kohdistuivat viattomaan siviiliväestöön, lap-
siin, naisiin sekä vanhuksiin. Joukkomurhat 
eivät ole nykyaikana mitään poikkeuksia 
vaan enemmänkin sääntöjä.”
Pentti Oinonen 9.9.2009

”Lapsen oikeus riittävään elintasoon ja 
julkisen vallan velvollisuus tukea lapsiper-
heiden toimeentuloa on kirjattu moneen 
Suomea oikeudellisesti velvoittavaan ih-
misoikeussopimukseen. Lapsiperheiden 
sosiaaliturva tuleekin saada aidosti vastaa-
maan perheiden tarpeita. Nykyisin monet 
pariskunnat jakavat vanhemmuuden eron 
jälkeen siten, että lapsi asuu vuoroviikoin 
kummankin luona. Suomen laki ei kuiten-
kaan tue tällaista mallia, sillä virallisesti 
lapsella voi olla vain yksi osoite.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 9.9.2009

”Oikeusministeri puuttui ensimmäisessä pu-
heenvuorossaan oikeusturvaongelmiin. Täs-
sä selonteossa on useammalla sivulla selvi-
tetty, asiallisesti tietysti ja kauniisti kirjoitet-
tuna, nimenomaan myöskin sosiaaliturvan 
muutoksenhakulautakunnan osalta, jossa 
on tämän selonteonkin mukaan tälläkin het-
kellä yli 25 000 asiaa kesken. Tänään juuri 
ennen tähän saliin tuloa eräällä soittajalla oli 
yli 1,5 vuotta ollut eräs asia vireillä myöskin 
muutoksenhakulautakunnassa.”
Raimo Vistbacka 9.9.2009

”Ongelmana on se, että tällä hetkellä, kun 
menee jonnekin toimistoihin apua hake-
maan, niin kun sitä sitten lopulta saa pitki-
en jonojen jälkeen, syötetään lääkkeitä heti. 
Suomi on Euroopan kärjessä tässä tilastossa. 
Nyt sitten kun mielenterveysihmisiä, joilla 
on näitä puutteita tai vikoja – en viitsi sitä 
sairaus-sanaa käyttää – terapoidaan kemial-
lisesti, niin missä vaiheessa – täällä kun on 
lääkäreitä – sitten terapoidaan muuten ta-
kaisin eli kuntoutetaan muka takaisin työelä-
mään tässä meidän systeemissä?”
Pertti Virtanen 8.9.2009

Loviisassa on kuntaliitos-
vaalit lokakuun lopulla, 
ehdokasasettelu meni jok-
seenkin nappiin, saimme 
20 ehdokasta, 14 miestä ja 
6 naista. Nyt kova vaalityö 
päälle ja saamme aihetta 
iloon syksymmällä.

Perussuomalaiset ovat 
tulleet suomalaiseen politiik-
kaan jäädäkseen. Paikallises-
ti olemme juurtuneet suurim-
paan osaan Suomen kunnis-
ta. Tämä on hyvin tärkeää, 
sillä voimakas perusta takaa 
tietyn peruskannatuksen, jo-
hon on hyvä rakentaa valta-
kunnallinen vaalikampanja.

Perussuomalaiset on väy-
lä tavalliselle suomalaiselle 

saada äänensä kuuluviin. 
Ihmisiä kyllä politiikka kiin-
nostaa, kun siitä kiinnosta-
vasti ja totuudenmukaisesti 
puhutaan. Toiminta ja tu-
lokset tuovat kannatusta.

Eu on ongelmallinen

Missä EU, siellä Ongelma 
pitää paikkansa. Minulla 
on nyt muutaman kuukau-
den kokemus EU-padassa 
porisemisesta, eikä mieli ole 
muuttunut. On hyödyllistä, 
että Perussuomalaiset saa-
vat eurooppalaiset yhteydet. 
Niitä meillä on jo roppa-
kaupalla. Kävin puhumassa 
jo Britannian Itsenäisyys-

puolueen puoluekokouk-
sessa 750 kokousedustajalle 
ja tänään perjantaina olen 
Irlannissa puhumassa EU-
perustuslakia vastaan.

Byrokratia ja palaute-
tulva on täällä suunnaton-
ta. Tarvitsemme vähemmän 
EU:ta, mutta parempaa 
EU:ta EU ei ole mielestäni 
hyvä asia, mutta se on tosi-
asia. Silti itsenäisyyden asia 
ei vanhene koskaan. Sen 
tiedämme ja sen puolesta 
toimimme.

Uusia puolueita

Olen yksi neljästä Perus-
suomalaisten perustajasta. 
Puolueemme on jatkuvasti 
kehittyvä ja kasvava. Tie-
dän, mitä puolueen pe-
rustamiseen vaaditaan ja 
yhdessä tiedämme miten 
sen saa kasvamaan ja toi-
mimaan. Se ei ole helppoa. 
Suomeen puuhataan uusia 
puolueita. Sopii yrittää. En 
anna uusille yrittäjille veto-
apua sen enempää moitti-
malla kuin kehumallakaan 
niitä. Yksi asia on kuiten-
kin aivan selvä; kahdella 
tuolilla ei Perussuomalai-
sissa istuta.

Perussuomalaisten tär-
kein tehtävä on olla jat-
kuvasti kansan kanava 
päättämiseen. Me sanom-
me ääneen sellaisia asioita, 
joilla on yleistä merkitys-
tä ja joista eliitti haluaa 
vaieta. Tämä on meidän 
tonttimme ja kun sen hoi-
damme hyvin voitto on 
meidän - ei yksin Pelastus-
armeijan.

Soinin saappaat

En ole poistunut politiikas-
ta minnekään. Osa medias-
ta ja vanhoista puolueista 
on täydellisen hermostunut 
siitä, että johdan edelleen 
puoluetta, vaikka olen Eu-
roparlamentin jäsen. Joh-
din Perussuomalaisia vuo-
det 1997-2002 olematta 
Eduskunnan jäsen. Haluan 
johtaa Perussuomalaiset 
historialliseen vaalivoit-
toon 2011.

Soini on edelleen Soinin 
saappaissa. Ei niitä sosia-
listit ja kommunistit pysty 
täyttämään. Kun aika on 
niihin saappaisiin astuu 
uusi Perussuomalainen pu-
heenjohtaja. Kentän kan-
nattama ja valitsema.

timo.soini@europarl.europa.eu

Perussuomalaiset pärjäsivät 
varsin hyvin Karkkilan ja Vihdin 
uusintavaaleissa. Vaikka yleinen 
äänestysprosentti romahti, säilytimme 
paikkamme. Näissä vaaleissa korostui 
paikallisen työn tärkeys. Puoluejohtajat 
ramppasivat yhtenään molemmilla 
paikkakunnilla, mutta todellinen 
ratkaisu syntyi paikallistasolla.
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Talouden syvän taantuman vaikutus pienentää edel-
leen kiinteistökaupan volyymiä. Vuoden 2009 alku-
puoliskolla tehtiin 27 500 kiinteistökauppaa. Kaup-
pojen määrä laski 24 prosenttia verrattuna edellisen 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kiinteistökauppaan 
käytetty rahamäärä oli 2,7 miljardia euroa, mikä on 
34 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Pientalotontteja myytiin vuoden 2009 alkupuo-
liskolla koko maassa 35 % vähemmän kuin vuo-
den 2008 vastaavana aikana ja 44 % vähemmän 
kuin alkuvuonna 2007. Hintojen vertailua vaikeut-
taa kauppojen lukumäärien vähäisyys.

Loma-asumisen kiinteistökauppoja tehtiin al-
kuvuonna 25 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Kiinteistökauppojen määrä laski neljänneksen

Sekä työeläkelakien että 
kansaneläkelain mukaisella 
työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevat voisivat hallituksen 
esityksen mukaan ansai-
ta työansioita 600 euroa 
kuukaudessa ilman että 
se vaikuttaisi heidän eläk-
keeseensä. Työansioiden ja 
eläkkeen yhteensovittami-
sen takia kiinteä 600 euron 
raja on aivan liian alhainen.

Eläkkeensaajan tulee 
saada riittävä lisäansio te-
kemästään työstä. Tämä 
olisi pitänyt olla myös halli-
tuksen tavoitteena. Riittävä 
kannustus työhön edellyt-
täisi, että esitettyä 600 eu-
ron ansaintarajaa nostettai-
siin esimerkiksi 800 euroon.

Hallituksen esitys siitä, 
ettei sen esittämää pientä 
600 euron ansaintarajaa 
edes sidottaisi kustannusten 
nousuun, on käsittämätön 
eikä sitä tulisi hyväksyä. 
Hallituksen helmasyntihän 
on ollut vuosia, että jopa 
perusturvan rahoituksessa, 
kansaneläkkeissä, toimeen-

tulotuessa, lapsilisissä jne. 
ansio- ja kustannuskehitys 
otetaan joko vain osin tai ei 
ollenkaan huomioon, mikä 
entisestään heikentää tuen-
saajien taloudellista asemaa.

Nyt käsittelyssä olevalla 
lailla ei olisi mitään mer-
kitystä tulevaisuudessa il-
man indeksisidonnaisuutta. 
Myös lain voimassaoloai-
kaa tulee pidentää esitetystä 
vähintään vuoteen 2015.

Hallituksen esitys perus-
teluineen on puutteellinen 
myös verotuksen osalta. 
Työssäkäynti voi keskeytyä 
verotuskohtelun vuoksi.

Hallituksen esitystä tu-
lee korjata myös niin, ett-
eivät eläkkeenjättämisajalta 
maksettavan vammaistuen 
ehdot huonone.

Koska Perussuomalaiset 
ovat sekä yhteistyökykyi-
nen, että yhteistyöhaluinen 
puolue, on valiokunnassa 
esitetty vastalause peruste-
luineen selvästi hallituksen 
esitystä parempi ja näin ol-
len kannatettava.

Pietari Jääskeläisen ensimmäinen puhe eduskunnan täysistunnossa 8.9.2009

Eläkkeensaajan tule
riittävä lisäansio tek

Pietari Jääskeläinen aloitti kansanedustajapestinsä tiistai-
na 8.9 perehtymällä salitekniikkaan. Ensimmäinen puhe 
meni erittäin hyvin, ilman turhia jännityksiä. Ensimmäisen 
varsinaisen istuntopäivän ohjelmaan kuului myös valtion 
talousarvioon perehtymistä. Tämän asian kanssa Jääske-
läinen on ollut tekemisissä ennenkin, virkamiehenä olles-
saan hän oli usein mukana valmistelemassa talousarviota.

Eduskuntatyössään Pietari Jääskeläinen kuuluu 
suureen valiokuntaan, jota kutsutaan myös EU-valio-
kunnaksi, koska se käsittelee paljon unioniin liittyviä 

Hallituksen esitys laiksi työkyvyttö-
myyseläkkeellä olevien työhönpaluun 
edistämisestä on arvosanaltaan 0+. 
Plus tulee siitä, että meidän tulee 
miettiä kaikki vaihtoehtoiset toimet 
työhönpaluun edistämiseksi.

asioita. Paikka on myös hallintovaliokunnassa ja laki-
valiokunnassa.

Arvot ovat samat

Tasan kaksikymmentä vuotta sitten Pietari Jääskeläinen 
oli järjestämässä mielenosoitusta, joka päättyi eduskun-
nan edustalle. Silloin ajettiin työttömien, eläkeläisten ja 
opiskelijoiden asioita. Toimeentulo on turvattava. Samat 
asiat ovat miehen sydäntä lähellä myös päättäjän roolissa.

Jääskeläisen eduskuntatyö alkoi

Viereinen

Kiinteistökauppojen määrä laski neljänneksen

Ruohonen-Lerneristä
eduskuntaryhmän 
varapuheenjohtaja

Torstaina 3.9. Helsingissä kokoontunut Perus-
suomalaisten eduskuntaryhmä on valinnut uuden 
varapuheenjohtajan Euroopan parlamenttiin siir-
tyneen Timo Soinin tilalle.

Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansan-
edustaja Pirkko Ruohonen-Lerner Porvoosta.

Hätäkeskusten määrää
ei tule vähentää

Hätäkeskuspäivystäjiä edustava Hätäkeskusam-
mattilaisten liitto on jättänyt eriävän mielipiteen 
hätäkeskusten aluejakoa valmistelevan työryhmän 
toiminnasta. Työryhmän toimeksiannon pohjana 
oli sisäministeri Anne Holmlundin päätös hätäkes-
kusalueiden suurentamisesta. Lähtökohtana oli, 
että valtakunnan alue jaetaan siten, että hätäkes-
kuspalveluita parannetaan.

- Työryhmä on tehnyt hyvää työtä aluejaon uu-
delleen suunnittelun tueksi. Sen työ on kuitenkin 
luisunut hätäkeskusten määrän vähentämiseen, 
joka ei mielestäni ollut työryhmän tehtävä. Hätä-
keskusten lukumäärä on keskeinen asia hätäkes-
kustoimintaa kehitettäessä. Tämä työ on tehtävä 
yhdessä henkilöstön kanssa. On selvää, että hätä-
keskusten määrän vähentäminen on eri asia kuin 
hätäkeskusalueiden määrän muuttaminen, puheen-
johtaja Petri Hynninen sanoo.

Autoverotuksen
lainsäädäntö kaipaa
rivakkaa kehittämistä
Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan autove-
rotuksen lainsäädäntö kaipaa kokonaisuudistusta. 
Etenkin EY-oikeuden vaatimat muutokset autove-
rotukseen ovat edenneet hitaasti ja jääneet yksityis-
ten kansalaisten aktiivisuuden varaan, koska val-
tiovarainministeriö on ryhtynyt sopeuttamistoimiin 
vasta EY-tuomioistuimen langettavien tuomioiden 
velvoittamana.

Autoveron vuotuinen kertymä on ollut noin 
1,2 miljardia euroa, josta uusien autojen osuus on 
lähes 90 prosenttia. Käytettyjen autojen tuonti ja 
verotus on vuoden 2003 jälkeen lisääntynyt huo-
mattavasti, mutta niiden verotuksen hallinnollinen 
tehokkuus jää huonoksi verrattaessa uusien auto-
jen verotukseen. Autoverotuksen valmisteluvastuu 
on valtiovarainministeriöllä. Autoverotuksen käy-
tännön toimeenpanosta vastaa tullilaitos.
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Vahinkovakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain vahinko-
ja yli kahdella miljardilla. Tänä vuonna korvauksia on 
maksettu jo yli miljoona kertaa. Talouden taantuman 
vaikutukset vahinkovakuutusyhtiöiden toiminnassa 
näkyvät lähinnä sijoitusten tuottojen alenemisena. Vii-
me vuonna sijoitusten tuottotaso oli heikko, mutta nyt 
sijoitusten arvot ovat lähteneet pieneen kasvuun.

Vuotovahingot riesana taloyhtiöissä

Merkittävä voitto
Kuopiossa
Kuopion Perussuomalaiset tulivat elokuun lopussa 
siihen tulokseen, että ruuhka Kuopion kaupungin 
toimeentulotukiluukulla on kasvanut luonnotto-
miin mittoihin. Yhdistys päätti viedä asian poliisin 
tutkittavaksi. Kuopion Perussuomalaiset tekivät 
myös kantelun oikeuskanslerille.

Ärsyke rikosilmoituksen tekoon tuli Kuopion 
kaupungin suunnitelmista lomauttaa etuuskäsit-
telijät noin kuukauden ajaksi. Toimeentulotuki-
päätösten käsittelyaika on Kuopiossa ollut jo 30 
päivää, kun lain mukainen käsittelyaika on maksi-
missaan seitsemän päivää.

- Pyydämme poliisia tutkimaan, onko Kuopion 
kaupungin sosiaalitoimesta ja sen tulevasta lomau-
tuksesta vastaavat ja päättäneet luottamushenkilöt 
ja virkamiehet syyllistyneet virkarikoksiin, tutkin-
tapyynnössä lukee.

Aktiivisuus kannatti. Kuopion kaupungin toi-
mialajohtaja ilmoitti, että etuuskäsittelijöiden lo-
mautus on peruutettu toistaiseksi.

Verotuspäätöksiä
postitetaan

Verotuspäätösten postitus on alkanut elokuun 
puolivälissä.  Osa asiakkaista on jo saanut korja-
tun verotuspäätöksen vuodelta 2008. Viimeisetkin 
verotuspäätökset ovat asiakkailla lokakuun lop-
puun mennessä.

Keväällä 2009 lähetettiin kaikkiaan noin 5 mil-
joonalle asiakkaalle esitäytetty veroilmoitus ja sen 
mukana verotuspäätös. Esitäytettyä veroilmoitusta 
täydensi ja korjasi noin 30 prosenttia asiakkaista, 
eli noin 1,5 miljoonaa asiakasta.

Suomeen kuusi
hätäkeskusaluetta
Valtiosihteeri Antti Pelttarin johdolla työskennellyt 
työryhmä jätti tiistaina 8.9. ehdotuksensa uudeksi 
hätäkeskustoiminnan aluejaoksi sisäasiainministe-
ri Anne Holmlundille.

Työryhmä esittää, että Uudenmaan alue muo-
dostaa siirtymäkauden jälkeen yhden hätäkeskus-
alueen. Uudenmaan ulkopuolella Suomi jaetaan 
enintään viiteen väestömäärältään mahdollisim-
man tasakokoiseen, vähintään 650 000 - 700 000 
asukkaan, hätäkeskusalueeseen.

Uudet toimialueet voitaisiin ottaa käyttöön 
vuoden 2010 alusta ja toiminnalliset muutokset 
voitaisiin toteuttaa valtioneuvoston selonteon mu-
kaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämän 
siirtymäkauden loppuun mennessä hätäkeskusten 
määrä tulisi olla sama kuin toimialueiden määrä, 
ellei pääsäännöstä poikkeamiseen ole erityisiä pe-
rusteita. Ilmoituksia vastaanottavia hätäkeskuksia 
on tällä hetkellä 15.

Vakuutusyhtiöiden korvaamien vuotovahinko-
jen määrä on viime vuosina kasvanut huomatta-
vasti. Myös vahinkojen keskimääräinen korvaus-
summa kasvaa erityisesti kotitalouksissa. Viime 
vuonna vakuutusyhtiöt korvasivat yli 33 600 vuo-
tovahinkoa, joista korvauksia maksettiin noin 135 
miljoonaa euroa.

ee saada
kemästään työstä

n teksti ja kuva: Harri Lindell
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Eduskuntatalossa oli avoi-
mien ovien päivät 31.8. ja 
7.9.2009. Maanantaina 
31.8. vierailijat pääsivät 
tutustumaan Eduskuntata-
loon, muun muassa istun-
tosaliin, valtiosaliin, puhe-
miesneuvoston huoneeseen 
sekä hallituksen huoneisiin. 
Eduskuntatiedotuksen op-
paat kertoivat Eduskunta-
talosta ja eduskuntatyöstä. 
Eduskuntaryhmät esittäy-
tyivät Politiikan torilla val-
tiosalissa, missä kävijöillä 
oli mahdollisuus osallistua 
myös eduskuntatiedotuk-
sen järjestämään visailuun. 
Eduskuntataloon kävi tu-

tustumassa 118 vierasta.
Maanantaina 7.9. olivat 

avoinna Eduskuntatalon 
lisärakennuksen Pikkupar-
lamentin ovet. Siellä sai 
tutustua atriumin lisäksi 
muun muassa suuren valio-
kunnan huoneeseen. Ulko-
poliittinen instituutti esitteli 
omaa toimintaansa ulkoasi-
ainvaliokunnan huonees-
sa. Auditoriossa esitettiin 
valiokuntatyöskentelystä 
kertova palkittu Liikkuma-
vara-dokumentti ja Kansa-
laisinfossa oli mahdollisuus 
katsoa eduskunnan esittely-
video. Pikkuparlamentissa 
kävijöitä oli 742. Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner oli kansalaisten tavattavissa eduskunnan avoimien ovien päivänä.

Eduskunta 
esittäytyi
kansalaisille

Hallitus on valmistellut 
eduskunnalle esityksen uu-
deksi ampuma-aselaiksi. 
Perussuomalaiset haluavat 
kiinnittää julkista huomio-
ta aselain valmistelussa ja 
lakiehdotuksen tekstissä 
ilmeneviin vakaviin ongel-
miin sekä puutteisiin.

Perussuomalaiset koke-
vat erityisenä ongelmana 
sen, että laki on valmisteltu 
kiireessä - ainoana tavoit-
teena kiristää järjestelmäl-
lisesti mahdollisuutta am-
puma-aseen hallussapitoon. 
Lakia valmisteltaessa ei ole 
riittävästi kuultu asealan eri 
järjestöjä.

Suomessa on yli miljoo-
na metsästyksen ja urhei-
luammunnan harrastajaa. 
Sisäministeriön olisi lain 
valmistelun yhteydessä pi-
tänyt ehdottomasti kuulla 
ja kuunnella ase- ja metsäs-
tysharrastajien mielipiteitä.

Hallituksen tavoitteena 
lienee lisätä turvallisuut-
ta ja torjua rikollisuutta. 
Aseharrastajien järjes-
töt ovat kannanotossaan 
26.8.2009 tuoneet julki, 
että samat säädökset ja 
määräykset jotka lakieh-
dotukseen on sisällytetty, 
ovat jo voimassa sitovina 
viranomaismääräyksinä. 
Perussuomalaisten mieles-
tä kyseiset muutosehdo-
tukset ovatkin puhtaasti 

kosmeettisia. Ne eivät 
käytännössä enää lisäisi 
yksilöiden ja yhteiskunnan 
turvallisuutta.

Yhdistykseen 
kuulumisen pakko on 
ongelmallinen

Hallituksen esittämät toi-
met hoitavat vain pinnallisia 
oireita, eivätkä puutu on-
gelmien varsinaisiin syihin, 
jotka ovat aivan muualla 
kuin aselainsäädännössä tai 
aseiden hallussapidossa.

Lakiehdotukseen sisälly-
tetty yhdistykseen kuulumi-
sen pakko on Perussuoma-
laisten mielestä ongelmalli-
nen. Se on Suomen perus-
tuslain vastainen. Se myös 
loukkaa kansalaisten perus-
oikeuksia ja oikeusturvaa. 
Tätä Perussuomalaiset eivät 
voi hyväksyä.

Lakiehdotus toisi mu-
kanaan poliisille oikeuden 
tarkastaa aseiden säily-
tystiloja yksityiskodeissa. 

Sisäministeriö vertaa tätä 
palotarkastukseen, mutta 
tosiasiallisesti kysymykses-
sä on poliisin suorittama 
kotietsintään verrattava 
toimi, joka on voimassa-
olevan pakkokeinolain 
mukaan mahdollinen vain 
sellaisten rikosten tutkin-
nassa, joista rangaistuk-
sena on vähintään kuusi 
kuukautta vankeutta. Ny-
kyinen lainsäädäntö mah-
dollistaa kotietsinnän ri-
kostapauksissa.

Perussuomalaiset eivät 
hyväksy poliisin oikeutta 
sattumanvaraisiin kotitar-
kastuksiin aseiden omistajan 
kotona ilman rikosepäilyjä.

Mikä tulkitaan aseeksi?

Erityistä kummastusta he-
rättää myös kaikenlaisten 
asetta etäisestikin muistut-
tavien esineiden ja tavaroi-
den tulkitseminen aseeksi 
tai aseen osaksi. Esimerkik-
si putkenpätkät tai erilaiset 
jousivoimalla toimivat lait-
teet tulisivat aselakiehdo-
tuksen tulkinnan mukaan 
luvanvaraisiksi, puhumatta-
kaan ilma-aseista. Näin laa-
jaa lain tulkintaa ei Perus-
suomalaiset voi hyväksyä.

Perussuomalaiset vaa-
tivat ampuma-aseen ja sen 
osien määritelmien yksise-
litteista kirjaamista lakiin.

Perussuomalaisten puoluehallituksen kannanotto valmisteilla olevaan ampuma-aselakiin

Aselakiesitys uuteen valmisteluun!

Perussuomalaisten
puoluehallitus pitää
aselain muutosehdotuksia
puhtaasti kosmeettisina.



Suomalainen 7No: 11 • Syyskuu 2009 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

Hallituksen budjetissa kun-
nille osoittamat määrärahat 
ovat täysin riittämättömät 
suhteessa niihin velvoittei-
siin, joita hallitus on kunnil-
le viime vuosina sälyttänyt. 
Oikeudenmukaisuuden ja 
työllisyyden kannalta hyvää 
budjettiesityksessä on kun-
nallisveron perusvähennyk-
sen alarajan nostaminen, 
mikä on kädenojennus pie-
nituloisille. Samoin ruoan 
alv:n alentaminen on pieni-
tuloisille tärkeä toimenpide.

Ristiriita piileekin sii-
nä, etteivät kuntien rahat 
riitä kaikkien palveluiden 
ylläpitämiseen, mutta halli-
tus ei uskalla kertoa, mistä 
pitää leikata. Jos kunnis-
sa haluttaisiin olla ilkeitä, 
laitettaisiin valtiotasolla 
hallituksessa olevien puolu-
eiden kuntapäättäjät nämä 
leikkaukset tekemään ja 
me muut päättäjät samaan 
aikaan kieltäytyisimme ka-
joamasta kuntien budjet-
teihin. Nyt kuntapäättäjät 
lähtevät ehkä nostamaan 
myös veroja, kiristäen sa-
malla erityisesti alemman 
keskiluokan verotusta.

Karkkiveron säätämi-
nen on asiaa. Palvelujärjes-
telmämme ei kestä nykyi-
senkaltaisten elintasosaira-
uksien lisääntymistä. Järjes-

telmämme ei tule pysymään 
pystyssä vain rakenteellisten 
uudistusten avulla tai aina-
kaan sen tuottama hyvin-
vointi ei tule olemaan en-
tisenlaista, jos perinteisiä 
perusarvoja, jotka edistävät 
myös terveyttä, ei nosteta 
kunniaan. Suomalaiset, ja 
nimenomaan hallitukset po-
liittisesta väristä riippumat-
ta, ovat omaksuneet liiaksi 
vapaamielisen Amerikan 
mallin ja edistäneet vapaa-
mielisyyttä yhteiskunnan 
joka tasolla vedoten globa-
lisaation paineeseen.

Valtio ei voi olla 
tarjoustalo

Suomalainen sosiaalipo-
litiikka perustui pitkään 
siihen, että sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden vastineeksi 
yhteiskunta vaati yksilöil-
tä kuria ja järjestystä se-
kä omatoimista vastuun-
kantoa. Nykypolitiikassa 
hallitukset myötäilevät 
rahanvallasta kumpuavia 
kansainvälisiä vaikuttei-
ta. Tosi asia kuitenkin on, 
ettei valtio voi olla tarjo-
ustalo, jossa kaikki miel-
tymykset, niin yksilölliset 
kuin monikulttuurisetkin, 
tyydytetään. Silti lasta ei 
pidä heittää pesuveden mu-

kana lähtemällä nykyiselle 
keskustalaisoikeistolaiselle 
tielle, jossa valtion palve-
luita halutaan karsia, kun 
ei uskalleta nostaa arvoja 
yhteiskunnan keskiöön.

Kun politiikassa aate 
on hukassa, kaikki on 
hukassa

Hämmästyttävintä bud-
jettiesityksessä on kehi-
tysyhteistyömäärärahojen 
korottaminen entisestään 
4 miljoonalla eurolla ti-
lanteessa, jossa velkaan-
nutaan 13 miljardia euroa 
vuodessa. Valtion varoja 
käytetään lähes miljardi 
kehitysyhteistyöhön vaik-
ka leikkaamisen varaa riit-
täisi noston sijaan, nyt kun 
määrärahojen taso Suomen 
BKT:stakin nousee taantu-
man vuoksi harppauksen 
eteenpäin. Maailmallakin 
samalla rahalla saa enem-
män kuin ennen. 

Maailman rakenteelli-
set ongelmat eivät ratkea 
käyttämällä rahojamme 
joka vuosi kasvavassa mää-
rin kehitysapuun. Samat 
kansainväliset tahot, jotka 
huutavat lisää rahojamme 
kehitysmaihin, edistävät 
yltiövapaata kaupankäyn-
tiä polkien kehitysmaiden 

Onko vanhuksilla 
oikeusturvaa?

Viisi lääninhallitusta on tehnyt selvityksen van-
husten laitoshoidosta. Selvityksen tulos oli se, 
että vanhustenhoidon tilanne on vielä luultuakin 
pahempi. Sanalla sanoen: järkyttävä!

Suurimpana syynä surkeaan hoitoon on lai-
toksia riivaava henkilökuntapula. Päivällä kituu-
tellaan vielä joten kuten, mutta yövuoroista on 
pakko selvitä vajaamiehityksellä.

Lääninhallitusten selvitysten mukaan sel-
viytymistapoja on monia. Vanhuksia sidotaan 
peteihin ja teljetään lukkojen taakse. Joidenkin 
levottomien vanhusten ”liika energisyys” pois-
tetaan lääkkeillä. Tarpeensa vanhukset tekevät 
vaippoihin, koska ei ole henkilökuntaa auttamas-
sa heitä vessoihin. 

Märissä ja likaisissa vaipoissa vuoteisiin sido-
tut vanhukset odottavat hoitajaa jakamaan lääk-
keet ja vaihtamaan kuivemmat vaipat. 

Selvitysten mukaan vanhukset kärsivät hoidon 
puutteesta ja joskus jopa suoranaisista hoitovir-
heistä. Oman käsitykseni mukaan myös alimitoi-
tettu ja ylityöllistetty hoitohenkilökunta kärsii, 
koska ei voi tilanteelle mitään. Mielestäni apua 
tarvitsevat nyt sekä hoitajat, että hoidettavat.

Syynä surkeaan tilaan on kuntia riivaava 
krooninen rahapula.

Samaan aikaan mediat seuraavat valtakun-
nassa meneillään olevaa oikeudenkäyntiä, jossa 
erästä kansalaistamme syytetään kansanmurhas-
ta. Tämän oikeudenkäynnin kustannuksiksi on 
arvioitu noin miljoonaan euroa, jotka Suomen 
valtio on valmis maksamaan siitä, että kansalai-
sen oikeusturvaa ei vaaranneta.   

Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdelta-
va asianmukaisesti ja hyvin. Eläinlääkärit tarkas-
tavat tiloja ja epäkohtia havaitessaan ilmoittavat 
asian poliisille, joka käynnistää esitutkinnan ja 
selvittää onko eläimiä säilytetty ja kohdeltu voi-
massa olevan lain ja asetusten mukaisesti.

Mikäli asia etenee syyteharkintaan ja jopa oi-
keuskäsittelyyn asti, turvaa Suomen valtio eläin-
ten oikeuksia, ja syyttäjän suulla vaatii eläinten 
hoidon laiminlyöneelle rangaistusta.  

Kahdesta edellisestä esimerkistä huomaat, 
että Suomen valtio on tarkka kansalaistensa ja 
myös eläinten oikeuksien puolustamisesta. Pää-
asia on se, että jokaisen oikeusturvasta huolehdi-
taan kustannuksista piittaamatta.

Tammenlehväsukupolvi lunasti verellään 
maamme itsenäisyyden ja samalla länsimaisen 
oikeusjärjestelmämme säilymisen, johon kuuluu 
myös oikeusturva. He ja heidän ohellaan myös 
muut maamme hyvinvoinnin rakentaneet nykyi-
set vanhukset ovat ansainneet sen, että heitä koh-
dellaan ihmisarvoisesti.

Kysynkin kuka huolehtii hoitolaitoksissa ole-
vien vanhusten oikeusturvasta? Kuka puolustaa 
näitä avuttomassa tilassa olevia vanhuksia? Kuka 
vastaa siitä, että laitoksissa ei ole riittävästi hoi-
tohenkilökuntaa? 

Reijo Hongisto
www.reijohongisto.fi 

 ■KOLUMNILamabudjetti nostaa esiin 
aatteet, jos niitä on

oikeuksia suojella tuotanto-
aan ja siten kehittää yhteis-
kuntaansa. Tutkimuksissa 
kehy-määrärahojen tason 
tärkeys sijoittuu suoma-
laisten prioriteeteissa hän-
täpäähän. Vain muutamat 
äänekkäät tahot huutavat 
ulkomaille lisää rahaa, ker-
tomatta koskaan, mistä sitä 
pitäisi ottaa pois.

Suomalainen vasemmis-
to-oppositio tarjoaa lääk-
keeksi taloustilanteeseen 
kehitysavun lisäämistä, li-
sää pakolaisia Suomeen ja 
samaan aikaan palveluiden 
parantamista yksilöllisten 
toiveiden mukaisesti. Kaik-
kein erikoisinta politiikan 
kannalta tilanteessa on, että 
vasemmisto on vielä enem-
män hukassa kuin hallitus. 
Tätä menoa vasemmisto-
puolueiden kujanjuoksusta 
kohti seuraavia eduskunta-
vaaleja tuleekin todellinen 
improvisaatiofarssi. Kun 
politiikassa aate on hukas-
sa, niin kaikki on hukassa. 
Tilannetta voi paikata vain 
huutelemalla välihuutoja 
toisten puheiden päälle ja 
antamalla lausuntoja poli-
tiikan liukuhihnalta.

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja

Vesa Lindqvist/Eduskunta

Timo Soinin europloki
luettavissa osoitteessa:

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, jota tukee 
Ruotsin kuningaskunta väliintulijana
vs. Suomen tasavalta

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY 226 
artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut yhteisö-
jen tuomioistuimeen 17.5.2000 ja jossa yhteisöjen 
tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Suomen 
tasavalta ei ole noudattanut kivennäisöljyjen val-
misteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 
19. päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston 
direktiivin 92/81/ETY 8 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 
kivennäisöljyjen valmisteverojen määrien lähentä-
misestä 19. päivänä lokakuuta 1992 annetun neu-
voston direktiivin 92/82/ETY 5 artiklan 1 kohdan 
mukaisia velvoitteitaan, koska se on pitänyt voi-
massa lakeja ja asetuksia, jotka koskevat kaasuöl-
jyn käyttöä moottoripolttoaineena, sellaisina kuin 
kyseisiä lakeja ja asetuksia sovelletaan käytännös-
sä. (Lähde: http://curia.europa.eu)

Tuomio: Syyllinen

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut. Ruotsin kuningaskunta vastaa 
omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Sisäasiainministeriön ot-
sikolla ”Ilmakivääreitä ei 
ehdoteta luvanvaraisiksi” 
antaman tiedotteen mukaan 
ilma-aseiden luvanvaraista-
misesta on annettu väärää 
tietoa. Ministeriön mielestä 
eduskunnalle annetussa am-
puma-aselain muutosesityk-
sessä ei luvanvaraisteta tai 
kielletä ilma-aseita. Voihan 
näinkin tulkita, mutta asela-
kiesityksen perustelut kerto-
vat toista.

Ministeriön tiedottees-
sa todetaan asiasta ensin 
seuraavaa: ”Tavanomaiset 
ilma-aseet, ilmakiväärit, 
muovikuula-aseet tai paint-
ball-aseet eivät kuulu tähän 
(kiellettävien) ryhmään…”. 

Samaisessa tiedotteessa 
todetaan kuitenkin, että 
”Aselainsäädännön uudis-
tamisen toisessa vaiheessa 
selvitetään tulisiko tehok-
kaimmat eli ampuma-
asetta teholtaan vastaavat 
ilma-aseet luvanvaraistaa. 
Tavanomaiset mökki-il-
makiväärit eivät yleensä 
ole kovin tehokkaita, joten 
niiden luvanvaraisuutta ei 
suunnitella. Aselain toisen 
vaiheen muutosesitykset on 
tarkoitus antaa eduskunnal-
le syksyllä 2010…”. 

Hallituksen virallisessa 
esityksessä HE 106/2009 
todetaan lainmuutoksen 
tavoitteista seuraavaa: 
”Hankkeen toisessa vai-

heessa uudistetaan ampu-
maratoja koskeva lainsää-
däntö ja selvitetään tarve 
jousiaseiden ja tehokkaim-
pien ilma-aseiden luvanva-
raistamiseen sekä kaasu-
sumuttimia koskevien sään-
nösten uudistamiseen.” 

Eli mikä on totuus? Mi-
nisteriö harkitsee selvityksen 
jälkeen tehokkaimpien ilma-
aseiden luvanvaraistamista, 
jos sen teho on samaa luok-
kaa ampuma-aseen kanssa. 
Halpamarkettien ilma-aseet 
eivät tähän teholuokkaan 
pääsääntöisesti yllä ministe-
riön nykynäkemyksen mu-
kaan. Kysymykseksi jääkin, 
milloin ilma-ase on ”ampu-
ma-asetta teholtaan vastaa-

va”? Sitä ei ole vielä tässä 
yhteydessä määritelty, joten 
määrittely jää lainmuutok-
sen toisen vaiheen asiaksi. 

Aselakimuutosesitys 
pohjautuu EU:n pyrkimyk-
siin yhdenmukaistaa aselu-
pakäytäntöä alueellaan ja 
edistää rikollisuuden torjun-
taa. Tällä lakimuutoksella 
kuitenkin hankaloitetaan 
suomalaisten ampumaur-
heilu- ja metsästysharrasta-
jien jaloa toimintaa tavalla, 
jota Perussuomalaiset eivät 
voi hyväksyä.

 
Pentti Oinonen
Kansanedustaja
Perussuomalaisten
1. varapuheenjohtaja,
metsästyksenharrastaja

Sisäasiainministeriö:

Ilmakivääreitä ei
ehdoteta luvanvaraisiksi
Sisäasiainministeriö haluaa 
oikaista julkisuuteen anne-
tun väärän tiedon, jonka 
mukaan 26.6.2009 edus-
kunnalle annetussa ampu-
ma-aselain muutosesitykses-
sä luvanvaraistettaisiin tai 
kiellettäisiin ilma-aseet, ku-
ten ilmakiväärit, muovikuu-
la-aseet ja paintball-aseet.

Suomen aselaissa ole-
vaa ampuma-aseen mää-
ritelmää on jouduttu tar-
kentamaan EU:n asedirek-
tiivin muutoksen johdosta. 
Direktiivin muutoksella 
pyritään estämään EU:n 
alueella laajalti ongelmak-
si muodostunutta eräiden 
kaasu- ja starttipistoolimal-

lien muuntamista toimivik-
si ampuma-aseiksi.

Suomen lainsäädän-
nössä ampuma-aseella tar-
koitetaan välinettä, jolla 
ruutikaasunpaineen, nal-
limassan räjähdyspaineen 
tai muun räjähdyspaineen 
avulla voidaan ampua 
luoteja, hauleja tai muita 

ammuksia taikka lamaan-
nuttavia aineita siten, että 
siitä voi aiheutua vaaraa 
ihmisille. Ilma-aseet ja 
paintball-aseet eivät tätä 
edellytystä täytä eikä laki-
hankkeen kummassakaan 
vaiheessa olla määritelmän 
tätä osaa muuttamassa.

Vastine sisäministeriön oikaisuun aselakiesityksestä

Ilmakivääreitä ei ehdoteta
luvanvaraisiksi
– vai ehdotetaanko sittenkin?

”Vuosi vaaleihin”
-risteily maaliskuussa
Tervetuloa Perussuomalaisten ”Vuosi vaaleihin” -ristei-
lylle! Risteilyn ajankohta on 6.-8.3.2010, reitillä Helsin-
ki - Tukholma - Helsinki.

Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta seuraavassa 
Perussuomalaisessa. Yhteyttä voi ottaa jo nyt:
Seppo Huhta, puh. 040 -516 43 54.

Terveyden edistämisen kes-
kus ry (Tekry) julkaisi Päih-
debarometrin 2009 Valta-
kunnallisilla Päihdepäivillä 
Turussa 15.9. Barometriin 
haastateltiin 137 kuntien 
päihdehuollosta vastaavaa 
työntekijää ja järjestöjen 
johtajaa, jotka arvioivat 
alueensa päihdetilannetta 
ja päihdepalveluiden saata-
vuutta.

Kunta- ja järjestövastaa-
jat ovat eniten huolissaan 
nuorten alkoholinkäytöstä 
ja sen seurauksista. Ensim-
mäistä kertaa nousee esille 
myös vanhempien liiallisen 
alkoholinkäytön aiheutta-

ma kuormitus perheen lap-
seen ja nuoreen.

Päihdehuollossa eniten 
resursoinnin puutteita on 
katkaisuhoidossa, kuntout-
tavassa laitoshoidossa ja 
asumispalveluissa. Toisaal-
ta heikkoja myönteisiä ke-
hitysvirtoja vastaajat näke-
vät ehkäisevän päihdetyön 
lisääntymisessä sekä mo-
niammatillisen yhteistyön 
rakentumisessa eri toimijoi-
den kesken.

Suomen hallitukselta 
halutaan edelleenkin alko-
holin hinnan korotusta ja 
korvamerkittyä rahaa päih-
detyöhön.

Kasvava huoli 
lasten ja nuorten 
selviytymisestä

Erityisen huolissaan vastaa-
jat ovat nuorten päihteiden 
käytöstä ja sen seurauksis-
ta. Kuntavastaajista 43 % 
sanoo tämän olevan yksi 
alueensa vakavimmista on-
gelmista. Vaikka nuorten 
päihteiden käytössä ja asen-
teissa päihteettömyyttä koh-
taan nähdään tapahtuneen 
myös myönteistä kehitystä, 
osa nuorista käyttää päih-
teitä aiempaa enemmän. 
"Huolestuttavaa on nuorten 
kasaantuva ryyppääminen 
ja jakautuminen alkoholia 

käyttämättömiin ja ongel-
makäyttäjiin", eräs vastaa-
jista kommentoi.

Vanhempien päihteiden 
käytön kielteiset vaikutuk-
set lapsiin ja perhe-elä-
mään nostaa erityishuolek-
si 37 % kuntavastaajista 
ja viidennes järjestöjohta-
jista. Ongelmat näkyvät 
mm. perheväkivaltana ja 
huostaanottoina. Kunta- 
ja järjestövastaajat olivat 
huolissaan päihdeongel-
maisten vanhempien lasten 
syrjäytymisriskin lisäänty-
misestä ja ongelmien siir-
tymisestä sukupolvelta 
toiselle.

Päihdebarometri 2009:

Nuorista ja lapsista kantavat kaikki huolta

Timo Soinin europloki
luettavissa osoitteessa:

www.peruseuro.fi 



Suomalainen 9No: 11 • Syyskuu 2009 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

 ■KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Kevyen liikenteen väylän 
rakentaminen kantatielle 
63 välille Sievin kirkon-
kylä - Raudaskyläntien 
risteys on tien kapeuden 
ja vilkasliikenteisyyden 
vuoksi välttämätöntä. 
Nykyisellään ko. tie-
osuus on sekä jalankul-
kijoille että pyöräilijöille 
todella vaarallinen. Kun 
Sievin liikenneturvalli-
suussuunnitelma päivi-
tettiin vuonna 2003, sii-
nä todettiin muun muas-

Kevyen liikenteen väylän
rakentaminen kantatielle 63
Sievin kunnassa 

sa, että ko. tieosuus oli koko 
kunnan alueella ongelmalli-
sin, sen ajoneuvomäärä oli 
noussut viimeisten 10 vuo-
den aikana noin kolman-
neksella ja koulumatkojen 
osalta tieosuus oli erittäin 
vaarallinen. Kun hankkees-
ta on jo olemassa valmiit 
suunnitelmat ja myös kunta 
on varannut rahaa suunnit-
teluun ja maanmittaustöi-
hin, nyt odotetaan tiepiirin 
aloittavan ko. väylän pikai-
sen rakentamisen.

Mihin toimiin hallitus 
aikoo ryhtyä kevyen liiken-
teen väylän rakentamiseksi 
Sievin kunnassa kantatielle 
63 välille Sievin kirkonky-
lä - Raudaskyläntien ris-
teys, että jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden heikkoa 
liikenneturvallisuutta ko. 
tieosuudella voidaan pa-
rantaa?

Helsingissä 8.9.2009
Raimo Vistbacka

Soinin kunnassa sijaitsee 
Leväjärventie (tien nro 
17491), joka on pituu-
deltaan noin 11 kilomet-
riä. Kyseinen tieosuus on 
mennyt erittäin huonoon 
kuntoon. Tien pinta on 
monin paikoin rikkou-
tunut kuopille, ja siihen 
on muodostunut syviä 
uria. On selvää, että tien 
huono kunto heikentää 

merkittävästi liikenneturval-
lisuutta. Heikkokuntoinen 
tiestö myös lisää liikenteen 
päästöjä ja näin edesauttaa 
haitallista ilmastonmuutos-
ta. Jotta tieosuuden turval-
lisuutta voitaisiin parantaa 
ja tien liikennöitävyyttä 
kohentaa, tulisi tieosuuden 
rakennetta perustienpidon 
määrärahojen puutteellisuu-
desta huolimatta pikaisesti 

perusparantaa ja tien pinta 
päällystää.

Mihin pikaisiin toimiin 
hallitus aikoo perustienpi-
don määrärahojen puutteel-
lisuudesta huolimatta ryhtyä 
Soinin kunnassa sijaitsevan 
Leväjärventien perusparanta-
miseksi ja päällystämiseksi?

Helsingissä 9.9.2009
Raimo Vistbacka

Leväjärventien
perusparantaminen ja
päällystäminen Soinin kunnassa 

Soinin perussuomalaisten toritapahtuma 18.7. Kuvassa Raimo Vistbacka, vieressä 
takana pj. Jukka Soidinmäki ja ylikostaapeli Reijo Hongisto Vimpelistä. Edessä
vasemmalla Väinö Uurinmäki ja sihteeri Taina Mäkelä.

Sähköisen äänestyksen ko-
keilukunnissa Karkkilassa, 
Kauniaisissa ja Vihdissä 
uusittiin kunnallisvaalit 
6.9.2009. Perussuomalais-
ten saavuttama tulos säi-
lyi uusintakierroksellakin. 
Paikkojen lukumäärä pysyi 
samana kuin vuoden 2008 
kunnallisvaaleissa.

Karkkilassa Perussuo-
malaiset saivat 6,8% äänis-
tä, valituiksi tulivat Tiina 
Sivonen (84 ääntä) ja Ilkka 
Kivistö (66 ääntä).

Vihdissä Perussuoma-
laisten suosio oli 4,8%. Va-
lituiksi tulivat Pasi Salonen 
(137 ääntä) ja Mirja Juseli-
us (120 ääntä).

Kauniaisissa Perussuo-
malaisilla ei ollut ehdok-
kaita.

Karkkilan valtuutetut:

Kivistö Ilkka Sivonen Tiina

Juselius Mirja Salonen Pasi

Perussuomalaisten suosio 
säilyi uusintavaaleissa

Vihdin valtuutetut:

Valtioneuvoston tekemän 
päätöksen mukaan Liljen-
dalin kunta, Loviisan kau-
punki, Pernajan kunta ja 
Ruotsinpyhtään kunta lak-
kautetaan ja niiden tilalle 
perustetaan uusi Loviisan 
kaupunki 1.1.2010 lukien.

Koska kyseessä on uu-
den kunnan perustaminen, 
muutoksen voimaantuloa 
edeltävänä vuonna on pi-
dettävä uudet kunnallisvaa-
lit. Uuden Loviisan kaikissa 
neljässä kunnassa vaalipäivä 
on sunnuntai 25.10.2009. 
Ennakkoäänestysaika on 
14.-20.10.2009 ja ennak-
koäänestys toimitetaan vain 
kyseisissä neljässä kunnas-

sa, ei muualla Suomessa ei-
kä ulkomailla.

Uuden Loviisan 
kunnallisvaalien 
aikataulu

Ehdokasasettelu päättyi 
15.9.2009, Loviisan keskus-
vaalilautakunta vahvistaa 
ehdokasasettelun torstaina 
24.9.2009 ja laatii ehdokas-
listojen yhdistelmän.

Jokaiselle äänioikeute-
tulle postitetaan viimeistään 
1.10.2009 ilmoitus äänioi-
keudesta (ilmoituskortti).

Loviisan keskusvaali-
lautakunta vahvistaa uuden 
Loviisan kunnallisvaalien 

tuloksen keskiviikkona 
28.10.2009 klo 18 aloitet-
tavassa kokouksessa.

Vaalirahoitusilmoitus

Loviisan kunnallisvaaleissa 
valittavien valtuutettujen 
ja varavaltuutettujen on 
tehtävä vaalirahoitusilmoi-
tus valtiontalouden tarkas-
tusvirastolle viimeistään 
28.12.2009. Jokainen ehdo-
kas voi lisäksi ennen vaale-
ja tehdä tarkastusvirastolle 
vapaaehtoisen ennakkoil-
moituksen vaalirahoituk-
sestaan.

Lähde: www.vaalit.fi 

Uuden Loviisan kunnallisvaalit

Vanhasen porvarihallituksen 
epätoivo syvenee. Pääminis-
teri itse leikittelee ajatuksella 
lyödä kiinni hallitusvaih-
toehdot jo ennen suomalais-
ten äänten laskemista. Kysy-
mys on puhtaasta vallanha-
lusta ja yrityksestä betonoida 
vanhojen puolueiden valta.

Perussuomalaiset eivät 
sido käsiään sen paremmin 
vallanhaluiseen oikeistoon 
kuin väsyneeseen vasem-
mistoon. Perussuomalaiset 
kunnioittavat kansan vaa-
litahtoa ja edellyttävät, et-
tä vaalituloksella on suora 
vaikutus sekä hallituksen 

kokoonpanoon että ohjel-
maan.

Tähänkin asiaan van-
hat puolueet hakevat vie-
raita vaikutteita EU-maista 
vaikka Suomea pitää hallita 
Suomen kansan antamalla 
valtakirjalla ilman etukä-
teispelejä.

Timo Soini Loviisan torilla 12.9

Perussuomalaiset
eivät osallistu vaaliblokkeihin

Perussuomalaiset ovat 
vahvistaneet suosiotaan. 
Taloustutkimuksen YLE 
Uutisille tekemän tutki-
muksen mukaan Perus-
suomalaisten kannatus 

Perussuomalaisten kannatus nousi 
nousi heinäkuusta 0,7 pro-
senttiyksikköä. Elokuussa 
Perussuomalaisille mitattiin 
8,8 % kannatuslukemat.

Oppositiossa parhaiten 
on menestynyt perussuo-

malaiset. Koko vasemmis-
to ja kristillisdemokraatit 
kulkevat kannatuslukemis-
sa edelleen vuoden 2007 
eduskuntavaalituloksen 
alapuolella.

Kuva: Taisto Åkerman
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Metsäteollisuustuottei-
den ylitarjonta ja paperin 
hiipuva kysyntä supista-
vat alaa. Aasian ja Etelä-
Amerikan selluteollisuus 
kasvavat. Kotimaaton 
pääoma etsii voittoja 
metsäteollisuudestakin. 
1990-luvun pankkikata-
strofi n jälkeen suomalais-
ten teollisuusosakkeiden 
omistus on siirtynyt suu-
relta osin ulkomaisille si-
joittajille. Niille puuta ja 

palveluitaan myyvillä ovat 
omat tavoitteet.

Yhteisvaluutta asetti 
Suomen uuteen tilanteeseen. 
Kruunun kurssi antanee jat-
kossakin Ruotsille kilpai-
luedun. Siksi Stora-Enso 
tehostaa toimintaansa siellä 
ja kehitysmaissa, mutta su-
pistaa sitä Suomessa.

Parisen vuotta sitten 
kustannuspaineista ei pu-
huttu. Ennen Venäjän 
puutullikohua sen puusta 
maksettiin jopa tuplahintaa 
Suomen hintatasoon verrat-
tuna. Vaikka varastot olivat 
pullollaan,  Suomen puun 
saatavuudesta ja hinnasta 
tehtiin ongelma, jota valtio-
valta riensi helpottamaan 
verohuojennuksella ja sai 
aikaan hintaromahduksen. 
– Metsänomistajat ihmette-
levät nyt, kenen etuja jotkut 
metsänhoitoyhdistysten ja 

MTK:n vaikuttajat ajavat 
uskotellessaan muun paitsi 
kuitupuun nykyistä hinta-
tasoa kohtuulliseksi ja va-
kaaksi.

Stora-Enson toimitus-
johtaja Jouko Karvinen il-
moitti  tuotannon supistus-
ten jatkuvan  Suomessa. Ne 
vastannevat Venäjän tuon-
tipuun osuutta. Joidenkin 
asiantuntijoiden mukaan 
Suomen hakkuumäärä 
tullee olemaan 54-56 mil-
joonaa kuutiota vuodessa. 
- Riippumatta tuotantota-
vasta bioenergiatavoite on 
4500 megawattia vuoteen 
2020 mennessä. Kuitupuun 
kysynnän vuoksi syntyy 
hakkuusäästöjä. Tästä joh-
tuen mekaanisen teollisuu-
den sekä energiapuun tarve 
tyydyttyvät. 

Kansallinen metsäoh-
jelma 2015 julkistettiin 

14.2.2008. Sen kohdassa 
”Lisähyvinvointia metsäs-
tä” ilmoitetaan tuotannon 
arvon kasvavan 20 % ja 
hakkuiden lisääntyvän 10-
15 miljoonaa kuutiota. 
Kasvun sanotaan nousevan 
100 miljoonaan kuutioon 
vuodessa ja metsätalouden 
nettotuloksen nousevan 
120 euroon hehtaarilta. 
Keskimääräinen tilakoko 
olisi 50 ha vuonna 2050.

Metsähaketta käytet-
tiin 3.4 miljoonaa kuutiota 
vuonna 2006. Ohjelman 
mukaan käyttö nostetaan 
8- 12 miljoonaan kuutioon 
vuodessa ja sahatavaran ku-
lutus lisätään noin 1.2 kuu-
tioon, kun vertailuvuonna 
2006 se oli 0.94 kuutiota 
henkeä kohti vuodessa. 

Metsäohjelma 2015-lu-
vut ovat optimistisia. Ne-
gatiivinen ajatus on koh-

”Kansallinen metsäohjelma 2015 visio”
dassa taloudelliset ja so-
siaaliset vaikutukset: Jos 
puuntuonnin vähenemistä 
ei pystytä korvaamaan ja 
tehtaita ja sahoja joudu-
taan sulkemaan, mene-
tettäisiin enemmän kuin 
8000 työpaikkaa – val-
tion verotulot pienenisivät 
500-800 miljoonaa euroa. 
- Keskipohjanmaalehden 
27.8. mukaan Keski-Poh-
janmaan metsänomistajien 
liitto arvioi alueen erilais-
ten metsärahavirtojen jää-
vän alle puoleen viimevuo-
tisesta eli alle 25.000.000 
euron. Ohjelman  pohja on 
pudonnut!

Metsäohjelma 2015 
lupaa monimuotoisuutta, 
”ympäristön säilöntää”, 
koulutusta, työtä jne., mut-
tei markkinoita. Kärsämäel-
le rakennettu InCap:in nyt 
lähes tyhjillään oleva val-

tava tehdas on vertaansa 
vailla oleva esimerkki, 
miten mekaanisen puun-
jalostusteollisuuden mah-
dollisuuksia on arvioitu. 
Kieliikö se, että ”väärän” 
yrittäjän ideaan ei ole ra-
haa, mutta ”oikean” yrit-
täjän ideaan sitä löytyy.

Tarjonta luo kysyn-
tää ja päinvastoin. Mut-
ta molemmat  vaativat 
rahaa ja ennen kaikkea 
todellisia yrittäjiä. Yritys-
rahoitusta myöntävien ta-
hojen henkilövalintoihin 
ja toiminnan seurantaan 
tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota, sillä ”seremo-
niaväen” päätöksistä pal-
jastuu vaalirahoituksen 
piirteitä!

Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola 

Lahden kaupunginvaltuus-
to aikoo pitää vuoden 2010 
budjettikokouksensa talvi-
sodan syttymisen muisto-
päivänä. Kaupunginvaltuu-
tettu Lasse Koskinen (ps) on 
tehnyt asiasta valtuustoky-
symyksen.

Marraskuun 30. päivä-
nä tulee kuluneeksi 70 vuot-
ta talvisodan syttymisestä. 
Lahden kaupunginvaltuus-
to ei aio huomioida tätä 
kansallista merkkipäivää, 
vaan aikoo istua vuoden 
2010 budjettikokoustaan 
tuona päivänä. Kokous kes-
tää yleensä koko päivän al-
kuiltaan saakka.

Perussuomalaisten kau-
punginvaltuutettu Lasse 
Koskinen otti asian esille al-
kuvuonna. Hän sai valtuus-
ton johtoryhmältä suullisen 
vastauksen, että jos nyt joku 
haluaa osallistua muistopäi-
vän tilaisuuksiin, niin voi 
halutessaan poistua kokouk-
sesta vaikka pariksi tunniksi.

Nyt Koskinen on teh-
nyt kaupunginhallitukselle 
osoitetun valtuustokyselyn. 
Hänen mukaansa taan-
noinen suullinen vastaus 
osoittaa, että Lahden kau-
punginhallitus ja valtuusto 
eivät ole mitenkään val-
mistautuneet talvisodan 
70-vuotuisjuhlan viettoon. 

Hänen mielestään samanai-
kainen valtuuston kokous ei 
ole erityisen kunnioittavaa 
kansallista merkkipäivää 
kohtaan.

Muistomerkille arvokas 
tilaisuus

Koskisen mielestä Lahden 
kaupungin tulisi olla täysi-
painoisesti, järjestäjän omi-
naisuudessa, mukana muis-
topäivän vietossa. Samanai-
kainen valtuuston kokous 
estää kaupunginhallituksen 
ja valtuuston jäsenten osal-
listumisen juhlallisuuksiin. 

Koskinen kysyy, millä 
tavoin Lahden kaupunki 
aikoo osallistua talvisodan 
syttymisen ja päättymi-
sen 70-vuotistilaisuuksien 
järjestelyihin. Lisäksi hän 
kysyy aikooko kaupungin-
hallitus edelleen pitää kiinni 
päätöksestä, jonka mukaan 
vuoden 2010 talousarviota 
käsittelevä kokous järjeste-
tään yhtäaikaisesti talviso-
dan syttymisen muistopäi-
vän kanssa.

Koskinen kysyy myös, 
pitääkö kaupunginhallitus 
arvokkaana sodan ja sen 
vainajien muistamistapana 
sitä, että kaupunginhalli-
tuksen ja valtuuston jäsenet 
poikkeavat kiireisesti muis-

totilaisuudessa kesken ko-
kouksen ja että kokouksen 
kulku myös häiriintyy tästä.

Lopuksi hän kysyy, ai-
kooko kaupunginhallitus 
pyrkiä siihen, että Lahden 
kaupunginvaltuuston ko-
kous 30.11.2009 siirretään 
sopivammaksi päiväksi. 

Koskinen ehdottaa sa-
malla, että Lahden kau-
punki järjestää talvisodan 
ensimmäisen pommituksen 
muistomerkillä virallisen 
tilaisuuden sen kelloajan 
kohdalla, kun pommit pu-

tosivat Lahden kamaralle 
ihmisuhreja aiheuttaen 70 
vuotta sitten.

Pommitus surmasi 
asemantaustassa

Talvisodan ensimmäisenä 
päivänä Lahden ylle ilmes-
tyi puolen päivän tienoilla 
kolme punatähtistä pom-
mikonetta. Ilmahälytys an-
nettiin kello 11.53. Koneet 
saivat lentää rauhassa ver-
raten matalalla. Lahtea suo-
jasi sodan alussa vain yksi 

nelipiippuinen ilmatorjun-
takonekivääri.

Raiteilla seisoi par-
haillaan Karjalan sotapa-
kolaisia kuljettanut juna. 
Pommit eivät osuneet ju-
naan, vaan asemantaustan 
kaupunginosaan. Evakko-
junasta ei uskallettu laskea 
ketään ulos, koska pelättiin 
matkustajien joutuvan suo-
raan pommikoneiden kone-
kiväärituleen.

Yhteen taloon tuli täys-
osuma. Siellä kuoli kolme 
ihmistä. Talon kellariin tuli 

myös osuma ja surmasi siel-
lä suojassa olleita ihmisiä. 
Kampaamosta ulos tullut 
kampaaja kuoli talon eteen. 
Useita henkilöitä haavoit-
tui, muun muassa koulutyt-
tö ja hänen äitinsä.

Alestalon mattokuto-
mon toiseen päätyyn putosi 
pommi, mutta henkilökun-
ta oli parhaillaan lounas-
tauolla, joten siellä säästyt-
tiin ihmisuhreilta. Maton-
kuteita oli pommituksen 
jälkeen puiden oksilla kuin 
serpentiinejä.

Pommikoneet kaarsivat 
takaisin ja alkoivat tulittaa 
konekivääreillään. Ihmiset 
heittäytyivät Launeen pel-
tojen ojiin. Koneet tulittivat 
sinne ja yksi mies sai sur-
mansa. Haavoittuneita vie-
tiin Anttilanmäen koululle, 
jonne oli perustettu joukko-
sidontapaikka.

Talvisodan ensimmäi-
sen pommituksen muisto-
merkki on Lahden aseman-
taustassa sillä paikalla, 
jossa tuhoutunut talo si-
jaitsi. Myöhemmissä pom-
mituksissa pommit osuivat 
myös rautatieasemaan ja 
kaupungintaloon tuhoja 
aiheuttaen.

Teksti ja kuva:
Lasse Koskinen

Lahden kaupunginvaltuusto ei aio kunnioittaa
talvisodan syttymisen 70-vuotispäivää

LAHTI

Kuvassa Lahden vapaussoturipatsas ja kaupungintalo.
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Ajankohtaista EU:ssa

Komission Barroso
keskusteli mahdollisesta 
jatkokaudestaan  
Toiselle kaudelle komission puheenjohtajaksi eh-
dolla oleva José Manuel Barroso esitteli seuraavan 
viisivuotiskauden tavoitteensa ja prioriteettinsa 
parlamentin puhemies Jerzy Buzekille. Puhemies 
Barroso kävi viime viikolla keskusteluja ohjelmas-
taan parlamentin poliittisten ryhmien kanssa.

Mepit kuulivat kolmea 
uutta komissaarikokelasta
Euroopan parlamentin jäsenet tenttasivat 1. ja 2. 
syyskuuta kolmea komissaariehdokasta, jotka kor-
vaavat kesken kauden lähteneet Liettuan, Belgian ja 
Puolan komissaarit. Vastuualueittain järjestettävät 
kuulemiset tarjosivat mepeille mahdollisuuden ar-
vioida ehdokkaiden soveltuvuutta tehtävään. Par-
lamentti äänesti näistä nimityksistä täysistunnossa 
16. syyskuuta Strasbourgissa.

Maidon hinta:
julkista tukea jatketaan 
helmikuuhun 2010 asti
Parlamentti äänesti komission suunnitelmasta, jon-
ka mukaan  voille ja maitojauheelle voidaan mak-
saa julkista tukea helmikuuhun  2010 asti. Alun 
perin tämän tuen piti loppua 31. elokuuta.  Maa-
talousvaliokunta haluaa, että voin yksityistä varas-
tointia  koskevat toimet laajennetaan koskemaan 
myös juustoa.

Aluepolitiikka: uusi
Itämeren alueen strategia
Neuvosto ja komissio esittelevät parlamentille kes-
kiviikkona laajan  strategian, jolla halutaan kehit-
tää Itämeren aluetta.  Kunnianhimoisen suunnitel-
man tavoitteena on puhdistaa merellistä ympäris-
töä, edistää vaurautta, parantaa yhteyksiä ja lisätä 
turvallisuutta.

Vihdin Vuosi-
satamarkkinat 
vetivät runsaasti 
väkeä kirkonkylän 
raitille lauantaina 
22. elokuuta.

Lähestyvät uusintavaalit 
värittivät tapahtumaa ja 
vaalitorille hakeutui uu-
sintavaaleihin osallistuvien 
lisäksi myös useita kansan-
edustajia Uudeltamaalta ja 
muualta Suomesta.

Uusintavaalien vihti-
läisten perussuomalaisten 
ehdokkaiden; Markku Ahl-
rothin, Ilkka Halla-ahon, 
Mirja Juseliuksen ja kan-
salle tarjolla olleen mus-
tikkasopan keittäneen Pasi 
Salosen mielipiteet kunnan 
asioiden hoidosta kiinnosti-
vat ihmisiä.

Perussuomalaisten osas-
tolle saapuneet europarla-
mentaarikko Timo Soini 
ja kansanedustaja Pirkko 
Ruohonen-Lerner keräsivät 
kiinnostusta osakseen siinä 
määrin, että viereisessä tel-
tassa vieraileva pääministeri 
pääsi keskittymään pullansa 
syöntiin, kansan siirtyessä 
toisaalle. Kansalaisten kom-
menteissa ilmeni vahvaa ha-

lua nähdä perussuomalaiset 
hallitusvastuussa seuraavien 
eduskuntavaalien jälkeen.

Vihdin perussuomalai-
set olivat tehneet osaston-
sa ”Hiisin hengessä” aina 
pukeutumista myöten, ja se 
saikin osakseen myös osas-
ton visuaalisesta ilmeestä 
kiinnostuneita tutustujia.

Talkooväkeä vaalitapah-
tumaan oli saapunut myös 
Lohjan Seudun Perussuo-
malaisista ja yksi irtolainen 
Nummelta.

Mikki Nieminen
Nummi-Pusula

Kansa haluaa nähdä perus-
suomalaiset hallitusvastuussa

Helsingissä kokoontunut 
Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä on huolestu-
nut hallituksen ensi vuo-
den talousarvioesitykseen 
sisältyvistä liikenneratkai-
suista. Hallitus esittää el-
vytyksen ja aluekehityksen 
nimissä runsaasti uusia tie-, 
rata- sekä vesiväylähank-
keita. Sen sijaan perus-
väylänpidon rahoituksen 
samoin kuin yksityistiera-
hoituksen hallitus aikoo 
säilyttää ensi vuonna kulu-
van vuoden tasolla.

Tienpidon kustannus-
tason nousu, lisääntyvä lii-

kenne ja leudot talvet edel-
lyttäisivät lisäpanostusta 
olemassa olevan tieverkon 
kuntoon. Osa tiestöstämme 
on jo nyt todella huonossa 
kunnossa. Rappeutuminen 
on käynnissä hitaasti mutta 
varmasti etenkin alemmalla 
tieverkolla. Mikäli niukka 
rahoituslinja jatkuu, muo-
dostuu vaurioiden korjaa-
minen hyvin kalliiksi.

Perustienpidon mää-
rärahat ovat olleet riittä-
mättömät jo 1990-luvun 
lamavuosista lähtien. Sama 
edesvastuuton meno on 
saanut jatkua nykyhallituk-

senkin aikana. Tiepääomaa 
on viime vuosina syöty yli 
sadan miljoonan euron vuo-
sivauhtia.

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän mielestä ties-
tön kunnossapidon laimin-
lyöminen on hölmöläisten 
hommaa. Siksi eduskunnan 
onkin käynnistettävä ryhti-
liike perustienpidon puoles-
ta. Hallituksen harjoittama 
kansallisomaisuutemme tu-
hoaminen on pysäytettävä, 
muutoin siitä seuraa todella 
kallis lasku veronmaksajille.

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä huo-

mauttaakin hallitusta 
siitä, että talouden taan-
tumaa vastaan voi tais-
tella myös kunnostamal-
la alempiasteista tiestöä. 
Valtio ei vapaudu tiestöä 
koskevasta vastuustaan 
sillä perusteella, ettei se 
varaa talousarvioon riittä-
västi määrärahoja. Asialli-
set kulkuyhteydet ympäri 
vuoden kuuluvat jokaisel-
le suomalaiselle. Ne myös 
mahdollistavat niin maa- 
ja metsätalouden harjoit-
tamisen kuin monipuoli-
sen yritystoiminnan myös 
reuna-alueilla.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän julkilausuma 3.9.2009:

On käynnistettävä ryhtiliike
perustienpidon puolesta

PerusSuomalainen 12/2009 ilmestyy

 16.10.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

keskiviikkona 7.10.2009.
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Täällä ollaan vasta herää-
mässä Ruususen unesta ja 
aletaan ymmärtää, että suo-
malainen on suomalainen ja 
perussellainen niin maalla 
kuin kaupungissakin. Kau-
pungissa asuminen vaan on 
paljon enemmän lokeroi-
tumista ja omissa oloissa 
ilman naapureita elämistä, 
ja siksi meillä ei ehkä oikein 
osata edes kaivata yhteis-
työtä saati sitten tehdä sitä 
– vielä. Mutta toivon sydä-
mestäni, että me kehitymme 
tässä asiassa ja saavutamme 
yhteistyön avulla niin puolu-
een kuin paikallisyhdistysten 
ja yksilöidenkin tavoitteet ja 
olemme rakentamassa pa-
rempaa Suomea.

Eri yhteyksissä käytyjen 
keskustelujen myötä on on-
neksi paljastunut epäkoh-
tien ja puutteiden lisäksi 
myös todella hyviä asioita, 
kuten se, että perussuo-
malaisten ajatusmaailma 
on kuitenkin kaikesta par-
jaamisesta ja median esille 
nostamista kyseenalaisista 
ääritapauksista huolimatta 
varsin saman suuntaista ja 
keskenään hyvässä linjassa. 
Ja se on todella tärkeä asia 
kasvavalle puolueelle.

Yhteistyö on kaikkien 
etu

Eurovaalien aikainen toi-
minta Helsingin vaalitoi-
mistossa toi pintaan pai-
kallisyhdistysten yhteis-
työtarpeen. Yhdistysten on 
löydettävä yhteistyömuoto-
ja, joilla voimme rakentaa 
tänne pääkaupunkiin tu-
kevasti tolpillaan seisovan 
puolueen kaupunkilaiskes-
kittymän, jota kuunnellaan 
päätöksenteossa nykyistä 
paljon enemmän. 

Kehittyminen ja kehittä-
minen vaatii itsensä tutkis-
kelua ja omien puutteiden 
myöntämistä ja niihin avun 
etsimistä. Suoranaista kou-
lutuksen paikkaakin on, esi-
merkiksi kokoustekniikan, 
kirjallisen ilmaisun, esiinty-
mistaidon yms. alueilla, pu-
humattakaan sitten poliit-

tisten faktojen seuraamisen 
ja niiden yhteiskunnallisen 
merkityksen oivaltamisen 
saralla.

Olen havainnut, että 
osalla aktiiveista on jo nyt 
hirveä kiire tuoda itseään 
esiin parin vuoden päässä 
häämöttävien eduskunta-
vaalien ehdokkaana. In-
nokkaimmat ovat jo perus-
taneet Facebook-porukoita 
oman eduskuntaehdokkuu-
tensa taakse.

Ymmärrän toki, että 
vaalityötä pitää tehdä pit-
kään ja hartaasti, mutta 
jotenkin odottaisin, että 
ensin jollain porukalla pi-
täisi miettiä, ketkä olisivat 
potentiaalisia ehdokkaita 
ja miten kampanjat rahoi-
tetaan. Ei kai kukaan voi 
kuvitella pääsevänsä edus-
kuntaan ilman aikamoista 
taloudellista panosta? Jos 
kuvittelee, sanoisin suo-
raan, että realiteetit ovat sen 
verran hukassa, ettei sellai-
sesta ehdokkaasta edes olisi 
kansanedustajan työhön.

Nyt, kun seuraaviin 
vaaleihin on vielä pari 
vuotta aikaa, pitäisi saada 
ensin yhdistysten välinen 
yhteistyö toimimaan no-
pealla tempolla, että pää-
semme sitten hyvin suun-
niteltuun ja tehokkaaseen 
eduskuntavaalityöhön kä-
siksi mahdollisimman no-
peasti ja toisaalta saamme 
puolueen pienetkin yhdis-
tykset näkymään paikallis-
politiikassa osana ihmisten 
arkea. Sieltä kentältähän 
koko puolueen kannatus 
niin eduskuntaan kuin 
kunnalliseen päätöksen-
tekoonkin tulee, tai jää 
tulematta. Jos kentällä ei 
näytä ja toimita, on turha 
haaveilla menestyksestä 
missään vaaleissa.

Puolueen  tässä kehi-
tysvaiheessa pitää muistaa, 
että yhdistysten pitää jat-
kossa pärjätä niin vaalitoi-
minnassa kuin toiminnan 
tehostamisessa niin, että 
jäsenmäärät kasvavat ja 
painoarvo puolueella sen 
myötä kasvaa.

Yhdistysten tavoitteiden 
pitää alueella olla mahdolli-
simman yhteneväiset, mutta 
vastuuta paikallisten asioi-
den hoitamisessa ja esillä 
pitämisessä kannattaa var-
masti jakaa. Se lisää ihmis-
ten aktiivisuutta ja toisaalta 
myös uskottavuutta, kun 
paikallisesti yleensä kuiten-
kin tunnetaan asia parem-
min kuin naapurikaupun-
ginosassa.

Hyvä on tiedostaa se-
kin, että jokaisen jäsenen 
tavoitteena ei välttämättä 
ole olla ehdokkaana yhtään 
missään. On olemassa myös 
niitä, joille puolueen kehit-
tyminen ja kasvaminen on 
tärkeämpi asia kuin henki-
lökohtainen valta.

Yhteistyön 
kompastuskiviä

On helppoa sanoa, että pi-
tää tehdä yhteistyötä, mutta 
mitään ruusuilla tanssimis-
ta se ei todellakaan ole, sillä 
politiikka on tunnetusti raa-
kaa ja pistäviä piikkejä kyl-
lä riittää. Nyt pitäisi voida 
vähäksi aikaa laittaa sivuun 
kaikki itsekkäät valta- yms. 
tavoitteet ja katsottava, 
mistä ja keistä ne yhteistyö-
kumppanit ovat löydettä-
vissä. Hyvälle ja konkreet-
tisiin tekoihin yltävälle yh-
teistyölle on esteitä vaikka 
miten paljon. Yksi sellainen 
on ihmisten välinen kemia. 
Siitä ei vaan usein ääneen 
puhuta. Ihmissuhdekemiat-

kin pitäisi kuitenkin pystyä 
tasoittelemaan niin, että 
edes kommunikointi kaik-
kien kesken onnistuisi ja 
etteivät ennakkoasenteet 
sumentaisi ajattelua estäen 
hyvien ideoiden talteenot-
toa ja käyttöä.

Politiikassa on enem-
män sääntö kuin poikke-
us, että eri tasoilta löytyy 
kovin arkoja varpaita tai 
herne menee nenään ennen 
kuin aavistatkaan. Ja sitten 
vaan aivastellaan ja toimin-
ta lamaantuu tai klikkiytyy 
pahasti.

Kun kemiat on saatu 
hanskattua, keskeiseksi asi-
aksi nousee luottamus ja sen 
rakentaminen. Luottamus 
on hyvin herkkä asia. Sen ra-

Tämän syksyn säveleksi yh
Luin tyydytyksellä viimeisestä           
PerusSuomalainen-lehdestä, miten 
savolaiset peräsivät paikallisyhdistys-
ten yhteistyötä. Koen tilanteen ihan 
samanlaisena myös täällä Helsingissä, 
missä perussuomalaisten kannatuksella 
ei ole samanlaisia pitkiä perinteitä kuin 
maaseudulla.

kentaminen voi ottaa paljon 
aikaa ja  sen voi menettää se-
kunnissa. Ja kerran menete-
tyn luottamuksen hankkimi-
nen takaisin voi olla tuskal-
linen taival, eikä välttämättä 
onnistu koskaan. 

On ehkä myös hyvä 
tiedostaa, että absolutistin 
ja alkoholin suurkäyttäjän 
yhteistyö tuskin onnistuu, 
eikä toisaalta uskonnollisen 
ja ateistinkaan yhteistyöl-
le uskalla etukäteen paljon 
toiveita antaa.

Hankalaa on myös, jos 
toinen hallitsee politiikan 
koodikielen ja toinen ei  
ymmärrä, että etukäteen 
sovittuja asioita ei voi het-
ken mielijohteesta muut-
taa ilman, että se heijastuu 
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teistyö!

myös muuhun toimintaan. 
– Haasteita siis riittää!

Auta ja tule autetuksi!

Keskustelimme omassa yh-
distyksessäni yhteistyön 
merkityksestä toisten yh-
distysten kanssa, ja koko 
hallitus oli liikuttavan yksi-
mielinen siitä, että sitä me 
tarvitsemme täällä Helsin-
gissä enemmän kuin mi-
tään muuta. Käytännössä 
se tarkoittaa, että meidän 
on pistettävä itsemme peliin 
mukaan. Aikamme, osaami-
semme ja tietotaitomme.

- Mistä se on pois, jos 
minä autan naapuriyhdis-
tystä vaikka väsäämällä 
heille kotisivut? Ainoa mi-

tä siinä menetän on aika. 
Mutta kun olen lähtenyt 
tähän mukaan, olen myös 
varannut tietyn määrän ai-
kaa asioiden hoitamiselle. Ja 
vaikka politiikka onkin raa-
kaa, en jaksa uskoa, että ne 
ihmiset, joiden elämää tällä 
tavalla hiukan helpotan, oli-
sivat ensimmäisiä iskemässä 
puukkoa minun tai meidän 
yhdistyksemme selkään. En 
odota vastapalvelusta, mut-
ta jos tarvetta sellaiseen tu-
lee, tiedän, että voin ainakin 
kysyä, mitä mahdollisuuksia 
heillä olisi auttaa meitä.

Tämä työ on hyvin pit-
källe talkootyötä. Ja tulee 
olemaan sitä vielä monta 
vuotta, ellei taivaasta ala 
sataa senttien lisäksi euroja 
rankkasateen lailla. Ja sii-
hen ei kukaan usko.

Voisi olla fi ksua kerä-
tä eri yhdistyksistä alueen 
osaajarekisteri piirin tai 
vaikka kaikkien yhdis-
tysten kotisivuille...voisi 
helpottaa monen kiireisen 
yhdistystoimihenkilön elä-
mää, kun heti voisi etsiä 
osaajan/asiantuntijan, kun 
sellaisen puute yllättää. 
Miksi jokaisen pitäisi lyödä 
päätään seinään ja oppia 
asioita kantapään kautta?

Tätä kirjoittaessani sain 
sähköpostiini Facebookista 
kaveripyynnön, jossa ehdo-
tetaan paikallisyhdistysten 
suljettua ryhmää, jonka 
kautta tätä yhteistyötä voisi 
hoitaa. Asia on hyvä, mutta 
suhtaudun hiukan skeptises-
ti koko naamakirjaan, kun 
kaveripyyntöjä satelee täysin 
tuntemattomilta ihmisiltä ja 
myös toisten puolueiden jä-
seniltä (??!!)  ja oma aikani ei 
oikein tahdo riittää kaikkien 
taustojen selvittelemiseen ja 
kaikenlaisen hömpän luke-
miseen...mielestäni piirin 
merkitys tällaisen yhteistyön 
koordinoinnissa olisi aika 
luonnollista. Tietenkin se 
on myös resurssikysymys... 
tilanne piireissä on varmasti 
aika erilainen sen suhteen. Ja 
niihin resursseihinkin mei-
dän pitäisi saada jotain pa-
rannusta aikaan aika pian, 
sillä suurin osa ihmisistä te-
kee myös perustyötään jos-
sain ja politikointi on vapaa-
aikana tapahtuva harrastus. 
Aikakin on rajallinen. Eikä 
kukaan jaksa kovin pitkään, 
jos kaiken aikaa toimii ka-
pasiteettinsa äärirajoilla.

Yhteistyöterveisin,

Kristina Ljungqvist, pj.
Helsingin Itärannikon
Perussuomalaiset ry.
Hgin PS valtuustoryhmän 
sihteeri

Aikuisten vastuulla on 
keskustella lasten kanssa 
tulella leikkimisen vaa-
roista ja näyttää oikeaa 
mallia. Suomen Pelastus-
alan Keskusjärjestö SPEK 
muistuttaa vanhempia 
siitä, että tulentekoväli-
neet on pidettävä poissa 
lasten ulottuvilta. Varma 
piilo on esimerkiksi lu-
kollinen laatikko. Lasten 
luvattomasta tulenkäsit-
telystä on tänä vuonna 
syttynyt 430 tulipaloa. 
SPEKin mediaseurannan 
mukaan tulipaloissa on 
kuollut 64 ihmistä.

Alle 15-vuotiaiden 
luvattomasta tulenkäsit-
telystä on tämän vuoden 

aikana syttynyt 430 raken-
nuspaloa. Pienten lasten 
sytyttämät tulipalot saavat 
yleensä alkunsa tulitikuis-
ta tai sytyttimestä. Lasten 
luvatonta tulenkäsittelyä 
tutkinut kasvatustieteiden 
tohtori Brita Somerkoski 
korostaa, että lapsen pääsy 
tulentekovälineille on estet-
tävä. Hän muistuttaa, että 
usein pienikin lapsi tuntee 
kodin tulitikkupiilot.

Kiinnostus tulta 
kohtaan kuuluu lapsen 
kehitykseen

Tuli kiehtoo lasta noin 
kolmesta ikävuodesta läh-
tien. He kyselevät tulesta 

ja leikkivät siihen liittyviä 
leikkejä. Lapsen on vaikea 
käsittää pieneen kynttilän-
liekkiin sisältyvää vaaraa.

Somerkosken mielestä 
aikuisten tulisi opettaa lap-
sille oikeita toimintamalleja 
myös käytännössä.

- Tällainen toiminta on 
nimenomaan kodin turval-
lisuuden vaalimista ja edis-
tämistä. Alle kouluikäinen 
lapsi oppii matkimalla sekä 
huonot että hyvät käytän-
teet. Sanallisen kiellon tai 
rajoituksen ymmärtäminen 
on pikkulapsi-iässä vasta 
kehittymässä, hän toteaa.

Oikea paikka tulenteko-
välineiden säilyttämiseen on 
varma piilo.

- Varsinkin lukittu paik-
ka on hyvä, sanoo Somer-
koski ja muistuttaa van-
hempia siitä, että monesti 
sisarukset jakavat toisilleen 
tietoa tulentekovälineiden 
sijainnista.

Tulipaloissa on tämän 
vuoden aikana kuollut 
64 ihmistä

Elokuun aikana tulipaloissa 
kuoli 9 ihmistä. Palokuol-
leiden joukossa miehiä on 5 
ja naisia 2. Yksi kuolleista 
on 5-vuotias lapsi, ja yhden 
sukupuoli ei ole SPEKin tie-
dossa. Palokuolleista viisi 
oli yli 60-vuotiaita ja kaksi 
40-60-vuotiaita.

Lasten luvattomasta
tulenkäsittelystä syttynyt 
jo 430 tulipaloa

Valtiontalouden tarkas-
tusviraston mukaan mie-
lenterveyslaki on puut-
teellinen, pirstaleinen 
ja liian yleinen, ja sen 
vuoksi mielenterveyslais-
sa asetettuja tavoitteita ei 
saavuteta. Palveluraken-
ne on muuttunut avo-
hoitopainotteisemmaksi, 

mutta muutos on tuonut 
mukanaan uusia ongelmia. 
Valtiontalouden tarkastus-
virasto selvitti tulokselli-
suustarkastuksessaan, mi-
ten mielenterveyspalveluita 
ohjaava lainsäädäntö toimii 
käytännössä.

Tarkastuksen tulokset 
osoittivat, että mielenter-

veyspalveluja ohjaavia vä-
lineitä käytetään. Tulokset 
eivät kuitenkaan ole sitä, 
mitä lainsäätäjät ovat tar-
koittaneet. Palvelurakenne 
on muuttunut avohoitopai-
notteisemmaksi, mutta so-
siaalihuollon ja terveyden-
huollon välinen yhteistyö 
ei ole kehittynyt toivotulla 

Mielenterveyslaki kaipaa
perusteellista uudistamista

tavalla. Hoito- ja/tai pal-
veluketjuja on tehty myös 
runsaasti, mutta ne ovat 
sisällöllisesti hyvin erilai-
sia. Vain harvaan ketjuun 
sisältyy yhteinen kuvaus 
perusterveydenhuollosta, 
erikoissairaanhoidosta ja 
sosiaalitoimesta.
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Tämä pätee myös kiinteis-
töihin. Asunto on yleensä 
autoa paljon kalliimpi in-
vestointi, joten siksikin sen 
huoltoon olisi hyvä kiinnit-
tää huomiota.

- Jos on kaksi muuten 
samanlaista taloa, joista 
toista on pidetty hyvin ja 
toisessa vain asuttu, yleensä 
paremmassa kunnossa on 
se jota on muistettu huol-
taa, kertoo toimistonhoita-
ja Minna Jeskanen Suomen 
Rakennustarkastus Oy:stä.

Jos haluaa myydä asun-
tonsa, on hyvä varmistua 
mahdollisista vioista en-
nen kaupantekoa. Asunto-
kaupan kuntotarkastukset 
tehdään pääsääntöisesti 
aistihavaintoihin perustuen 
rakenteita rikkomatta. Jos 
tarve vaatii, voidaan omis-
tajalta kysyä lupa esimer-
kiksi porareikämittaukseen 
tai muutaman laudan irrot-
tamiseen.

Kuntoarviointi on 
laajempi kokonaisuus

Kiinteistöjen kuntoarviointi 
on eri asia kuin asuntokau-
pan kuntotarkastus. Kun-

toarviointi on laajempi ko-
konaisuus, jossa arvioidaan 
kiinteistön tämänhetkisen 
kunnon lisäksi sitä, mihin 
seikkoihin tulevaisuudes-
sa olisi syytä kiinnittää 
huomiota. Kuntoarvioin-
teja tilataan muun muassa 
asunto-osakeyhtiöihin tai 
liikekiinteistöihin.

- Tällä hetkellä kuntoar-
viointeja tilataan ihan sen-
kin vuoksi, että isännöitsijä 
haluaa tietää, milloin pitää 
alkaa tehdä isompia re-
montteja.

Niin kuntotarkastuksis-
sa kuin kuntoarvioinneissa-
kin tarkastetaan kiinteistöt 
kohta kohdalta katon raken-
teista aina julkisivuelement-
teihin. Kaikki mahdollinen 
käydään tutkimassa. Myös 
asukashaastattelun ja kor-
jaushistorian kautta saadaan 
paljon tietoa. Mihinkään 
osa-alueeseen ei kiinnitetä 
suurempaa huomiota kuin 
toiseen, vaan joka paikka 
tutkitaan yhtä tarkasti.

- Kaikki rakennukset 
ovat yksilöitä, vähän niin 
kuin ihmisetkin. Samoin 
kuin lääkäri löytää eri ihmi-
sistä erilaisia vaivoja, aivan 

samoin löytää rakennusten 
kuntotarkastaja eri kohteis-
ta erilaisia vikoja, puutteita 
tai riskejä. Rakennuksen 
kuntoon vaikuttavat monet 
tekijät: miten niitä on asuttu 
ja hoidettu, rakennusajan-
kohta, materiaalit, raken-
nusmaa, jopa paikkakunta.

Kuntotarkastuksia saa 
periaatteessa tehdä kuka 
tahansa, mutta virallista ni-
mikettä saavat käyttää vain 
asuntokaupan kuntotarkas-
tustutkinnon (AKK) suorit-
taneet ja pätevöityneet hen-
kilöt. Koulutuksia järjestää 
esimerkiksi Kiinteistöalan 
Koulutuskeskus.

- Suosittelen käänty-
mään näissä asioissa mie-
luummin koulutetun am-
mattilaisen puoleen.

Kosteutta turha pelätä

Kosteusmittauksia teh-
dään usein kerros- ja ri-
vitaloasuntojen kaupan 
yhteydessä. Joskus asukas 
saattaa tilata kosteusmit-
tauksen myös, jos epäilee 
ettei kaikki ole kunnossa 
eikä ole omia välineitä sel-
vittää asian oikeaa laitaa. 
Kosteusmittaukset tehdään 
pääsääntöisesti pintakos-
teudentunnistimilla. Tar-
peen vaatiessa voidaan sei-
nään tehdä myös porareikä.

- Kun meidät on tilattu 
tekemään kosteusmittaus, 
käymme alkuhaastattelun 
jälkeen pintakosteudentun-
nistimilla läpi ensin vesipis-
teet ja niiden ympäristöt, 
sitten kaikki muut huoneet. 

Jokainen rakennus on yksilö

Suomen Rakennustarkastus 
Oy käyttää Gannin ja Tro-
tecin pintakosteudentunnis-
timia, joiden toiminta pe-
rustuu sähkönjohtavuuteen.

Tarkastajilla on oltava 
niin vahva ammattitaito, 
että he pystyvät rakenteita 
rikkomatta arvioimaan, on-
ko kohonnut kosteus patou-
tunutta kosteutta vai onko 
se rakenteellista ja siten va-
hingollista kosteutta. Tämä 

asia voidaan joskus tarkistaa 
toiselta puolelta seinää.

- Ihmiset pelkäävät 
usein turhaan sanaa koste-
us rakennusten yhteydessä, 
sillä joka paikassa ei mik-
robeilla ole elinmahdolli-
suuksia hetkellisestä kos-
teudesta huolimatta, mikäli 
rakenteet on suunniteltu ja 
toteutettu oikein.

Kosteusvaurioita syntyy 
monista eri syistä. Taloa 

on saatettu väärinkäyttää, 
rakenteet voivat olla vir-
heellisiä tai huoltotoimen-
piteitä on voitu laimin-
lyödä. Rakennusvaiheessa 
rakennustarvikkeita on 
voitu säilyttää huonosti tai 
riittävästä rakennusaikai-
sesta kuivauksesta, jolloin 
kosteus on jäänyt niihin 
muhimaan.

Teksti: Mika Männistö

OMISTUSASUNTOLAINAN
VALTIONTAKAUS

On olemassa laki vuodel-
ta 1996, jonka mukaan 
valtio voi myöntää taka-
uksen yksityihenkilölle 
omistusasunnon ostoon 
tai rakentamiseen. Laki 
koskee kaikkia tuloista 
ja varallisuudesta riippu-
matta. Erityisen hyödyl-
linen se on nuorille ensi-
asunnon ostajille, joilla ei 
ole omia säästöjä.

- Pankit myöntävät 
valtiontakauksia asun-
tolainapäätöstensä yhte-
ydessä. Luottoa myöntä-
essään pankki selvittää 
asiakkaan maksukyvyn 
eli tulojen tulee olla 
säännölliset ja riittävät, 
luottotietojen kunnos-
sa ja rakentamisen jär-
kevissä mittasuhteissa, 
kertoo ylitarkastaja Rit-

valiisa Rinnemaa Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskes-
kuksesta.

Valtion takaama asunto-
laina voi olla korkeintaan 85 
prosenttia asunnon hankin-
tahinnasta tai omakotitalon 
rakentamisen kustannusar-
viosta. Omarahoitusta tai 
lisälainaa tarvitaan siten vä-
hintään 15 prosenttia. Pan-
kin myöntäessä asuntolainaa 
lasketaan asunnon vakuusar-
voksi yleisimmin 70 prosent-
tia asunnon hankintahinnas-
ta. Jos ei ole omia säästöjä, 
voi pankki myöntää tarvit-
taessa lisälainan, mutta sille 
tarvitaan jo muita vakuuksia. 
Valtiontakaus on enintään 20 
prosenttia valtion takaaman 
asuntolainan määrästä hei-
näkuun alusta lukien aina 50 
000 euroon saakka. Takaus-

maksu on 2,5 prosenttia 
takaussummasta, jonka 
pankki veloittaa kerta-
luonteisesti lainanmyön-
nön yhteydessä.

Valtiontakauksen 
yleisenä ehtona on, että 
asunto hankitaan ensi-
sijaiseksi asunnoksi, eli 
loma- tai sijoitusasun-
toihin sitä ei myönnetä. 
Asuntomuodolla ei ole 
merkitystä. Jotta takaus 
voidaan myöntää, pitää 
lainanhakijan hankkia 
omistukseensa asun-
nosta vähintään puolet. 
Tämä mahdollistaa sen, 
että esimerkiksi avo- tai 
avioparin kohdalla vain 
toinen voi ottaa valtion 
takaamaa lainaa.

Teksti: Mika Männistö

Monet ajattelevat, että vain auto on 
sellaista omaisuutta, joka tarvitsee 
säännöllistä huoltoa. Se on väärä 
luulo. Tosiasiassa kaikki, mikä on 
ihmisen rakentamaa, tarvitsee myös 
huoltoa.
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NUORET

Kuun vaihteessa uutisoi-
tiin, kuinka sosiaali- ja 
terveysministeri Liisa Hys-
sälä totesi Suomeen otet-
tavan kenties liian paljon 
ulkomaalaisia opiskelijoita 
siihen nähden, että hurja 
määrä suomalaisnuoriakin 
on ilman opiskelupaikkaa. 
Mielipide tyrmättiin mm. 
opiskelujärjestöjen taholta 
jopa ulkomaalaisvastaisena.

PerusS-Nuoret näkevät 
kuitenkin Hyssälän kom-
mentissa paljon asiaa. Suo-
men valtion rahoittamaa 
korkealaatuista koulutusjär-
jestelmää on nykysäädöksil-
lä helppo käyttää hyväkseen. 
Monet tutkintoa suoritta-
vista ulkomaalaisopiskeli-
joistamme ovat läpikulku-
matkalla, saatuaan ilmaisen 
koulutuksen he lähtevät 
huippuosaajina muualle 

Myös Pohjois-Savo
sai nuorisojärjestön
Kuopiossa perustettiin 7.8. Pohjois-Savon Perus-
suomalaiset Nuoret ry. Uuden järjestön puheen-
johtajaksi valittiin Antti Rantakokko, varapu-
heenjohtajaksi Heli Komulainen, sihteeriksi Arttu 
Ojanperä ja taloudenhoitajaksi Markus Purdy.

kohti uusia haasteita. Myös 
oppilaitokset voivat hyötyä 
järjestelmästä lisäämällä ul-
komaalaisten opiskelijamää-
riä saadakseen mahdollisim-
man hyvän valtiontuen.

Perussuomalaiset Nuoret 
vaativat, että tarpeeton ulko-
maalaisopiskelijoiden rekry-
tointi lopetetaan välittömästi 
ja annetaan ensin mahdolli-
suus kaikille kotimaan nuo-
rille. Opiskelijoiden lähtöta-
so on maassamme tunnetusti 
korkea. Suomessa riittää tu-
levia ammattitaitoisia työn-
tekijöitä, ja mikä parasta, 
koulutettu suomalainen am-
mattilainen myös jää hyvin 
usein kotimaan työmarkki-
noille, toisin kuin ulkomaa-
laisopiskelija.

Haluamme estää korkea-
tasoisen suomalaisen ammat-
titaidon hukkaan heittämisen 

asettamalla EU- ja ETA-
alueen ulkopuolisista maista 
tuleville opiskelijoille luku-
kausimaksut. On myös muis-
tettava erottaa toisistaan eri 
maiden välillä tapahtuva vas-
tavuoroinen vaihto-opiskelu 
sekä tutkintoon johtava täysi-
päiväinen kouluttautuminen.

Suomalaiset maksavat 
verorahoistaan korkeata-
soista ja monipuolista kou-
lutusjärjestelmäämme, joka 
on tarkoitettu omien lastem-
me ja nuortemme koulutta-
miseen. Miksei siis kaukaa 
tulevan ulkomaalaisen pitäi-
si vastavuoroisesti osallistua 
maksutalkoisiin? Ulkomaa-
laisilla huippuyliopistoilla ei 
ole minkäänlaisia vaikeuksia 
saada opiskelijoikseen lah-
jakkuuksia kansallisuudesta 
ja korkeista lukukausimak-
suista huolimatta.

Suomalaiset opiskelupaikat
suomalaisten tehokäyttöön

Lauantain ohjelma

Kello 12.00 – 14.00 Perussuomalaiset Nuoret ry:n 
syyskokous

Ennen kokousta mukikilpailun voittajan julkistus.
Tarjolla virvoitusjuomia ja kahvi/tee + pikkusuolaista.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Esityslista

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöy-
 täkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4.  hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio 
 sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle
 kalenterivuodelle 
6.  valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
7.  valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilin-
 tarkastajat 
8.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kello 14.00 – 15.30 omakustanteinen ruokailu

Kello 15.30 – n. 18.30
kaikille avoin kielipolitiikkaseminaari

Seminaarin teema ”Suomen kielipolitiikka ennen, nyt ja 
tulevaisuudessa”. Kahvitarjoilu.

 
Esitelmöijät:

Heikki Tala, puheenjohtaja, Suomalaisuuden liitto
 (suomen kieli)
Antti Valpas, PerusS-Nuoret, Karjalan Kielen Seuran aktiivi
 (karjalan kieli)
Timo Hellman, PerusS-Nuoret
 (eurooppalainen kielipolitiikka)
Antti Rantakokko, PerusS-Nuoret
 (ruotsin kieli)

Sunnuntain ohjelma

Kello 12-15 Yhdistystoimintakoulutusta jäsenille

Äärettömän suositeltava kaikille jäsenillemme, jotka ovat 
kiinnostuneita toimimaan politiikassa. 

Kouluttajina mm.:

Perussuomalaisten puoluesihteeri Ossi Sandvik
Pirkanmaan Perussuomalaisten piirisihteeri Tapani Yli-Harju
PerusS-Nuorten sihteeri Simo Grönroos

Koollekutsujana
Perussuomalaiset Nuoret ry:n hallitus

PerusS-Nuorten syyskokous-
ja seminaariviikonloppu Vaasassa 10.-11.10.2009

Tervetuloa!

KOKOUSPAIKKA, MAJOITUS JA VARAUKSET:
Paikka:

Vaasan ydinkeskustassa Sokos Hotel Vaakuna,
osoite Rewell Center 101, 65100 Vaasa.
Lisätietoja ja kartta: www.sokoshotels.fi /hotellit/vaasa/

Etäisyydet:

Rautatieasema 0,3 km, linja-autoasema 1 km.

Majoitus:

Perinteen mukaisesti vain jäsenille tarkoitettu maksuton 
majoitus kahden hengen huoneissa, joko 2 yötä (pe-su) 
tai 1 yö (la-su). Etäisyysrajoitus: Kahden yön huoneet 
(pe-su) on tarkoitettu ensisijassa pitkänmatkalaisille (yli 
150 km päästä tuleville) ja yhden yön (la-su) alle 150 km 
päästä tuleville. 

Huonehinta sisältää aamiaisen, iltasaunan, langatto-
man internetyhteyden sekä vapaan sisäänpääsyn yöker-
hoon (ikärajat: pe K-20, la K-22).

Hotellilla oma pysäköintimahdollisuus, 10e/vrk. Aa-
miainen tarjolla lauantaina kello 6.30 – 10 ja sunnuntai-
na kello 7  - 10.30.

Huoneen varaaminen:

Lähetä sähköpostia osoitteeseen antti.valpas@ps-nuo-
ret.net tai soita 050-561 4334 VIIMEISTÄÄN sunnun-
taina 27.9.2009.

Kerro ilmoittautuessasi nimesi, puhelinnumerosi ja 
mahdollinen sähköpostiosoitteesi sekä se, tarvitsetko 
majoitusta yhdeksi vai kahdeksi yöksi.

Huomioithan alussa mainitun etäisyysrajoituksen. 
Varattuja huoneita on rajatusti, joten ilmoittauduthan 
ajoissa saadaksesi maksuttoman huoneen!

10.10 vietetään myös Aleksis Kiven ja suomalaisen
kirjallisuuden päivää.

Varsinais-Suomen Perus-
suomalaiset Nuoret ry 
on perustettu 29.8.2009 
Turussa. Piirin perus-
taminen on osa kesällä 
alkanutta uudistusta Pe-
russuomalaisten Nuor-
ten järjestössä, jolla ha-

lutaan helpottaa rivijäsenen 
tavoittamista ja päinvas-
toin. Näin kentän ääni tulee 
helpommin esiin.

Puheenjohtajaksi uudel-
le piirijärjestölle valittiin Pe-
russuomalaiset Nuoret ry:n 
hallituksen jäsen, Heikki 

Tamminen Salosta. Lisäksi 
hallitukseen kuuluu kolme 
muuta jäsentä Turun seu-
dulta.

Piirijärjestön alkukau-
den tavoitteena on tuoda 
yhteen nuoret varsinais-
suomalaiset PerusS-mieliset, 
ja luoda yhteinen vaikutus-
kanava, niin kokeneillekin 
nuorille, kuin uusille ky-
vyille. Perussuomalaisille 
nuorille on alueella kysyn-
tää paljon, ja kehitys alkaa 
tästä. Haasteena uudella 
hallituksella on vastata tä-
hän kysyntään aktiivisesti 
kuuntelemalla nuorten toi-
veita ja odotuksia.

Heikki Tamminen, Varsinais-
Suomen
Perussuomalaiset Nuoret 
ry:n puheenjohtaja

Varsinais-Suomeen
PerusS-Nuorten piirijärjestö

HUOM. lauantain ohjelman 
päätteeksi vapaaehtoinen 
opastettu tutustumiskierros 
monikulttuuriseen Vaasaan!
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Toiveikkaimpien arvioiden 
mukaan talouden taantuma 
on taittumassa. Näkymät 
ovat edelleen epävarmat, 
vaikka maailmantalouden 
ennustetaankin kasvavan 
ensi vuonna pari prosent-
tia Kiinan ja Intian johdol-
la. Nousun enteitä on jo 
näkynyt Yhdysvalloissa ja 
Saksassa. Jos ja kun Saksan 
vienti lähtee todella vetä-
mään, kasvavat yritystem-
me mahdollisuudet selvitä 
lamasta.

Metsäteollisuus on 
vientimme perinteinen tu-
kijalka. Se elää parhaillaan 
rankkaa rakennemuutosta. 
Itsenäisen rahapolitiikan 
puuttuminen on näkynyt 
etenkin sen kilpailukyvys-
sä. Metsäteollisuutta siirtyy 
Ruotsiin ja muualle, koska 
Suomen hallitus on vahvan 
euron vanki.

Taantuma ei ole ohi re-
aalitaloudessa. Valtio vel-
kaantuu kovalla riskillä 
miljardivauhtia: elämme 
rajusti yli varojemme. Hal-
lituksen päätä ei huimaa, 
vaikka se lainaa rahaa maa-
ilmalta jatkaakseen verojen 
keventämistä kotimaassa.

Elvytystä pitää jatkaa

Perussuomalaisten mielestä 
järkeviä elvytystoimia pitää 
jatkaa. Toimien pitää olla 
työllistäviä eli sen kaltaisia, 
että lyhentäessään nyt otet-
tavaa velkaa tuleva sukupol-
vi näkee että olemme käyt-
täneet sen järkevällä tavalla.

Elvytystoimet voivat 
myös olla ennakkoluulot-
tomia: kotimaisen kulutus-
kysynnän kasvattamiseksi 
ja palvelujen tukemiseksi 
voisimme esimerkiksi antaa 
”kerta-annoksena” jokai-
selle virallisen köyhyysrajan 
alapuolella elävälle suoma-
laiselle 500 euroa puhtaana 
käteen.

Viime lama opettaa

1990-luvun lama opettaa, 
että työttömyyden kasvua 
on syytä jarruttaa kaikin 
keinoin: osa suhdannetyöt-
tömyydestä kun herkästi 
muuttuu rakennetyöttö-

myydeksi. Sen hoitaminen 
on paljon kalliimpaa kuin 
työttömyyden ehkäisy.

Nuorisotyöttömyys on 
jo nyt niin synkkää luok-
kaa, että se on suorastaan 
kansallinen häpeä. On väi-
tetty, että useampi kuin jo-
ka kymmenes peruskoulun 
päättänyt on potentiaalinen 
väliinputoaja.

Valtion tuottavuusoh-
jelman jääräpäinen jatka-
minen tässä tilanteessa on 
hallitukselta käsittämätöntä 
politiikkaa. Se vie työpaik-
koja, kun niitä pitäisi nyt 
nimenomaan synnyttää.

Kurjistuva kuntatalous

Työttömien lisäksi vaikeaa 
on kunnilla. Niiden vero-
tulot supistuvat ja työttö-
myydestä aiheutuvat menot 
lisääntyvät. Kuntatalous su-
keltaakin tänä ja ensi vuon-
na syvälle.

Hallitus ei kanna budjet-
tiesityksessään vastuutaan 
kuntien kurjistuvasta talou-
desta. Nyt ennustetaankin, 
että jälleen toista sataa kun-
taa joutuu ensi vuonna nos-
tamaan veroprosenttiaan.

Tulevaisuudessa hää-
möttää uhkakuvina lähinnä 
verta, hikeä ja kyyneleitä: 
eli kiristyvää verotusta, ki-
peitä leikkauksia, eläkeiän 
nostamisia - ellemme saa 
kansantalouttamme kun-
nolla kääntymään.

Varallisuusvero 
takaisin

Budjettiehdotus kertoo ty-
lyllä tavalla hallituksen ta-
voitteesta jättää suuri raha 
ja yhteiskunnan hyväosaiset 
nauttimaan saavutetuista 
eduistaan.

Laman maksajiksi hal-
litus hakee pieni- ja keski-
tuloisia. Välillisten verojen 
ja eräiden palvelumaksujen 
korotukset kirpaisevat suh-
teellisesti ottaen eniten pieni-
tuloisiin, työttömiin, köyhiin 
ja veteraanisukupolveen.

Hallitusohjelmansa 
mukaisesti porvarihallitus 
jatkaa sosialidemokraatti-
en omalla valtakaudellaan 
viitoittamaa epäsosiaalista 

linjaa varallisuuden naut-
timasta erityiskohtelusta - 
etenkin veropoliittisesti.

Perussuomalaisten mie-
lestä olisi järkevää palauttaa 
pikaisesti varallisuusvero. 
Pääomatulojen verotusta 
olisi myös kiristettävä ja la-
kiesitys mainittujen tulojen 
muuttamiseksi progressiivi-
seksi olisi tuotava pikaisesti 
eduskuntaan.

Myös tunnustusta

Porvarihallitukselle kui-
tenkin arvostelun jälkeen 
Perussuomalaisilta myös 
tunnustusta siitä, että jos 
se toisella kädellä ottaa, 
niin toisella se hieman an-
taa: ruuan hintaa pyritään 
laskemaan - toivottavasti 
niin myös käy, eikä tuot-
tajan ja kuluttajan välissä 
olevat portaat vedä välis-
tä - ja kunnallisverotuksen 
perusvähennys nousee edes 
hieman.

Työsuhdematkalipun 
veroedun parantaminen on 
myös hyvä porkkana jouk-
koliikenteen kehittämisen 
kannalta.

Perustienpidon 
puolesta

Hallitus esittää runsaasti 
uusia tie-, rata- sekä vesi-
väylähankkeita. Sen sijaan 
perusväylänpidon rahoi-
tuksen samoin kuin yksi-

tyistierahoituksen hallitus 
aikoo säilyttää ensi vuonna 
kuluvan vuoden tasolla. On 
kuitenkin päivänselvää, että 
perustienpidon määrärahat 
ovat riittämättömät.

Tiepääomaahan on vii-
me vuosina syöty yli sadan 
miljoonan euron vuosi-
vauhtia. Sama edesvastuu-
ton meno on saanut jatkua 
nykyhallituksenkin aikana. 
Kansallisomaisuutemme tu-
hoaminen on pysäytettävä, 
muuten siitä seuraa todella 
kallis lasku veronmaksajille.

On myös pantava piste 
tiehallinnon harjoittamalle 
kuntien kiristämiselle. Sen 
kunnan tiesuunnitelmat 
etenevät, jolta löytyy ra-
haa. Perussuomalaiset eivät 
hyväksy tällaista epätasa-
arvoista tienrakentamista, 
jossa on hyvin epäilyttäviä 
piirteitä.

Omaishoidosta 
subjektiivinen oikeus

Omaishoitajat tekevät ar-
vokasta työtään vuorokau-
den ympäri olemattomalla 
korvauksella. Sitä ei kuiten-
kaan tehdä tasa-arvoiselta 
pohjalta. Kunnat päättä-
vät omaishoidosta ja sen 
suuruudesta. Kun kuntien 
talous on tiukoilla, eriar-
voisuus korostuu. Siksi 
valtiovallan olisi saneltava 
omaishoidolle yhtenäiset 
pelisäännöt.

Perussuomalaisten edel-
lyttävät, että omaishoidon 
tuki siirretään Kelan kon-
tolle ja siitä tehdään sub-
jektiivinen oikeus.

Myös vanhustenhoidol-
le on saatava selkeä ja vel-
voittava laki.

Veteraanirahoja 
vähennetään!

Sotiemme veteraaneja on 
elossa noin 62 000. Heidän 
keski-ikänsä on 87 vuotta.

Talvisodan syttymisestä 
on kohta 70 vuotta, mutta 
hallituksen budjettiehdotus 
on taas kerran tyly vete-
raaneja ja kotirintamanaisia 
kohtaan. Häpeällistä kyllä, 
hallitus aikoo peräti supis-
taa sotainvalidi- ja veteraa-
nimäärärahoja kuluvasta 
vuodesta yli 20 miljoonaa 
euroa.

Näin porvarihallitus 
kohtelee kunniakansalai-
siamme! Kauniita juhlapu-
heita kyllä pidetään, mutta 
teot ovat mitä ovat.

Perussuomalaisten mie-
lestä etenkään veteraani-
kuntoutuksen resurssit eivät 
ole lähelläkään sitä tasoa 
millä niiden pitäisi olla. Ra-
hat ovat loppuneet tänäkin 
vuonna monessa kunnassa 
jo alkuvuodesta. Ensi vuon-
na kuntoutusmääräraha 
laskee enemmän kuin mi-
tä on veteraanien arvioitu 
poistuma!

Pallo on 
kansanedustajilla

Mielestämme myös veteraa-
nin puolisolla pitäisi olla oi-
keus asua miehensä kanssa, 
vaikka sitten veteraanien 
veljes- tai sairaskodissa. Ja 
eikö jo viimein olisi aika luo-
pua veteraanien lainmukai-
sia etuuksia määritettäessä 
työkyvyttömyysprosenteis-
ta? Eikö olisi myös oikein ja 
kohtuullista aloittaa sotaor-
pojen kuntoutustoiminta?

Arvoisat edustajat. Pallo 
on nyt meillä, me voimme 
halutessamme muuttaa hal-
lituksen esitystä.

Iso-Britannialle 
”köyhäinapua”

Veteraaniasiain parantami-
sessa ei puhuta lopultakaan 
suuresta summasta, jos sitä 
vertaa vaikka EU-pakkojä-
senmaksuun tai siihen liit-
tyvään täysin käsittämät-
tömään summaan, sataan 
miljoonaan euroon, jonka 
Suomi ensi vuonna maksaa 
Iso-Britannian puolesta jä-
senmaksuna EU:lle.

Perussuomalaiset vaa-
tivat neuvottelujen aloit-
tamista pikaisesti tämän 
Iso-Britannialle annettavan 
”köyhäinavun” lakkautta-
miseksi.

Kehitysavussa säästön 
paikka

Säästön paikka on myös vii-
me vuosina rajusti kasvate-
tussa kehitysavussa. Rahaa 
on syydetty holtittomasti. 
Hyvä on, että hallitus on 
tässä suhteessa edes jossain 
määrin järkiintynyt rajoitta-
malla kehitysavun prosen-
tuaalista kasvua.

Liian paljon avustam-
me on valunut kansaansa 
sortavien hallitusten tas-
kuihin, kun apua todella 
tarvitseville on jäänyt vain 
murusia. Mitään tolkkua ei 
ole jatkaa tätä rappiolinjaa, 
vieläpä velaksi.

Perussuomalaisten mie-
lestä kehitysapuvarat pitää 
keskittää katastrofi apuun 
ja muutamiin kahdenväli-
siin, tiukasti valvottuihin 
projekteihin - etenkin kou-
lutukseen. Nykyisellään ke-
hitysapumme lähinnä pas-
sivoi eikä edistä kestävää 
kehitystä.

Turvapaikkaturismi 
kannattamattomaksi

Hallituksen löysän maahan-
muuttopolitiikan seurauk-
sena turvapaikanhakijoiden 
määrä on räjähtänyt. Perus-

Pallo on nyt kansanedusta
Eduskunnassa alkoi 15.9.2009 valtion 
vuoden 2010 talousarvioesityksen 
lähetekeskustelu. Perussuomalaisten 
ryhmäpuheenvuoron piti 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja 
Raimo Vistbacka.
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Perussuomalaisten 
Hämeen piirin pu-
heenjohtajan Harri 
Kerijoen elämässä 
sattui yllättävä 
äkkijarrutus viime 
toukokuussa, kun 
aiemmin ilman 
terveysongelmia 
pärjännyt mies 
varoittamatta sai 
sydäninfarktin.

- Se tapahtui aamulla 22. 
toukokuuta 2009. Olin 
kylässä erään ystäväni 
luona ja istuin vessassa 
kun yhtäkkiä nousi pin-
taan kylmä hiki, alkoi 
huimata ja tuli muuten-
kin huono olo. Sanoin 
ystävälleni, että en nyt 
taidakaan tulla kahvil-
le, vaan menen hetkek-
si pitkäkseni, Kerijoki 
muistelee tapahtumien 
kulkua.

Kerijoen suojelu-
senkeli huomasi jonkin 
olevan vinossa ja yritti 
mitata hänen verenpai-
neensa. Sitä ei löytynyt, 
joten hän soitti hätäkes-
kukseen. Toisella yrittä-
mällä verenpaine löytyi, 
mutta se oli hyvin alhai-
nen, 60/36.

- Ambulanssikin ajoi 
ensimmäisellä kerral-
la talon ohi, joten tämä 
suojelusenkelini joutui 
menemään ulos tien-
varteen, jotta se löytäisi 
perille. Sen jälkeen en 
kovin tarkkaan muista 
mitä tapahtui, neuloja ja 
piuhoja laitettiin valtava 
määrä, luulisin että liu-
otushoitokin alkoi heti. 
Kahden ambulanssilla 
tulleen lisäksi tuli myö-
hemmin kolme miestä 

lisää paloautolla. Tämä vai-
he kesti aika pitkän aikaa, 
ehkä puolisen tuntia.

Syynä korkea 
kolesteroli

Harri Kerijoki vietiin suo-
rinta tietä Lahteen, Päijät-
Hämeen keskussairaalan 
sydänvalvontayksikköön, 
jossa neuloja ja letkuja lai-
tettiin lisää. Sitten hänet 
kiidätettiin saman tien toi-
menpiteeseen, jossa hänelle 
tehtiin pallolaajennus. Sen 
jälkeen hänet kotiutettiin 
sairaalasta varsin pian. 
Sydänkohtaus sattui per-
jantaina, Kerijoki pääsi 

Uutta terveydenhuoltolakia suunnitellut työryhmä yh-
distäisi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain si-
ten, että uusi laki tukisi ja vahvistaisi perusterveyden-
huoltoa, edistäisi palvelujen saatavuutta ja tehokasta 
tuottamista sekä parantaisi asiakaslähtöisyyttä ja kaven-
taisi terveyseroja. Ehdotuksen mukaan uusi laki astuisi 
voimaan ensi vuoden alusta.

Sydäninfarkti tuli puun takaa

lähtemään kotiin jo maa-
nantaina.

- Minulla ei ole koskaan 
aikaisemmin ollut sydänvai-
voja eikä sen jälkeenkään, 
joten kaikki tuli vähän puun 
takaa. Ennen minulla ei ole 
ollut mitään lääkitystäkään, 
nyt on viiden pillerin arse-
naali päivässä. Ensimmäiset 
pari kuukautta piti liikkua 
suhteellisen tasaisesti ja rau-
hallisesti.

Suurin syy sydäninfark-
tille olivat korkeat koleste-
roliarvot. Verenpaineongel-
mia Kerijoella ei ole kos-
kaan ollut. Lääkäri antoi 
hänelle ohjeita myös ravin-
non suhteen, ja kolesteroli 

onkin laskenut aika paljon 
keväästä ja laskee edelleen.

- En minä aiemminkaan 
niin hirveän vääräoppises-
ti ole syönyt. Ruokajuoma 
on ollut rasvatonta jo vuo-
sikymmeniä, samoin leivän-
päällislevite on ollut kevyt-
tuote aina. Ehkä rehuja tulee 
nyt syötyä vähän enemmän.

Kerijoki antaa saamal-
leen hoidolle hyvän arvosa-
nan. Erityisen tyytyväinen 
hän on siitä, että ambulans-
si vei hänet suoraan kes-
kussairaalaan ilman turhaa 
käyntiä terveyskeskuksessa.

Teksti: Mika Männistö

Lakiehdotuksessa painottuvat sosiaali- ja terveyden-
huollon rakenteisiin, järjestelmiin ja hallinnointiin liittyvät 
muutokset sekä potilaan tasavertaisempi kohtelu, tervey-
serojen kaventaminen ja potilaan oikeus valita itse, missä 
häntä hoidetaan.

Ehdotuksen mukaan kunta voi järjestää kansanterveys-
työnsä kuulumalla yhteistoiminta-alueeseen tai terveyspii-
rin kuntayhtymään, joita voi olla yhteensä kaksikymmentä 
koko maassa. Terveyspiiri ja sairaanhoitopiiri tarkoittavat 
PARAS-puitelain mukaisia laajan väestöpohjan kuntayh-
tymiä. Sairaanhoitopiirin minimiväestöpohja on 150 000 
asukasta, sen alle menevään väestöpohjaan soveltuisi ter-
veyspiiri. Yhteistoiminta-alueella pitää olla noin 20 000 
asukasta.

Asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi ehdotetaan myös, että 
potilas saisi valita erityisvastuualueelta sen terveydenhuol-
lon yksikön, jossa häntä tutkitaan ja hoidetaan. Lisäksi 
hänellä olisi oikeus valita häntä hoitava lääkäri ja hoitaja.

Lähteet:
www.kunnat.net
www.stm.fi 

Hämeen piirin puheenjohtaja Harri Kerijoki sai yllättäen sydäninfarktin viime keväänä. 
Miehellä oli monella tapaa onnea matkassa, sillä kohtauksen iskiessä hän ei sattumalta 
ollut yksinään. Nopean ja tehokkaan hoidon ansiosta hän toipui entiselleen.

Uusi terveydenhuoltolaki suunnitteilla

suomalaisten mielestä tur-
vapaikkaturismi on tehtävä 
kannattamattomaksi. Liian 
moni hakee turvapaikkaa 
väärin perustein, saa oles-
kella maassamme pitkään 
ja aiheuttaa melkoiset kus-
tannukset.

Hallitus onkin nyt oi-
keilla jäljillä, mutta vain 
jäljillä yrittäessään edes hie-
man panostaa turvapaikka-
prosessin nopeuttamiseen. 
Jos turvapaikanhakijan 
hakemus on evätty jossain 
toisessa EU-maassa, tulee 
tällainen henkilö käännyt-
tää välittömästi.

Aika on suoraan sanoen 
ajanut ohi myös kiintiöpa-
kolaismallin. Tässä suh-
teessa Perussuomalaiset 
yhtyvät ministeri Väyrysen 
esitykseen.

Perussuomalaisten mie-
lestä jatkossa olisi perustel-
tua ennakkoluulottomasti 
selvittää turvapaikanhakijoi-
den sijoittamista lähtömai-
den rauhallisiin lähimaihin. 
Järjestely karsisi tehokkaasti 
turvapaikkahakijoiden vää-
rinkäyttäjät ja romahduttai-
si ihmissalakuljettajien kan-
sainvälisen bisneksen.

Sisäinen turvallisuus

Hallituksen liberaali oike-
uspoliittinen linja huoles-
tuttaa Perussuomalaisia. 
Sisäistä turvallisuutta ei 
edistä se, että tuomioita lie-
vennetään ja vankipaikkoja 
vähennetään.

Esitetyillä poliisin mää-
rärahoilla poliisin näkyvyys 
tulee edelleen heikkene-
mään ainakin reuna-alueilla 
ja niin sanottujen tavallisten 
rikosten tutkinta-aika tulee 
pidentymään entisestään.

Yleinen 
oikeusturvallisuus

Yleisen oikeusturvallisuuden 
kannalta on huolestuttavaa, 
että käsittelyajat niin rikos- 
kuin siviilijutuissa ovat tällä 
hetkellä aivan liian pitkiä. 
Surkein tilanne lienee muu-
toksenhakulautakunnassa, 
jossa noin 30 000 valitusta 
odottaa käsittelyään. Re-
surssipula on huutava syyt-
täjästä aina korkeimpaan 
oikeuteen saakka.

On muistettava, että 
ripeä talousrikostutkinta, 
nopea tuomioistuinkäsit-
tely sekä tehokas perintä 
tuottavat valtion kassaan 
enemmän euroja kuin siitä 
aiheutuneet kustannukset 
ovat ja ne ennalta estävät 
omalta osaltaan harmaata 
taloutta.

ajilla
Maatilojen ahdinko

Perheviljelmäpohjainen 
maatalous on Suomessa 
ollut jo pitkään vaikeuk-
sissa. Yhä useampi tila on 
joutunut ulosottomiesten 
kynsiin. Jos Suomessa ha-
lutaan syödä terveellistä 
ja ympäristöystävällistä 
lähiruokaa sekä pitää maa 
kauttaaltaan asuttuna, on 
maatilojen ahdinkoon saa-
tava pikaisesti apua.

Lisäksi maaseudun 
elinkelpoisena pitämisen 
tukemiseksi tulisi myös 
haja-asutusalueiden jäteve-
sijärjestelmien uusimiseen 
osoittaa riittävästi valtion 
tukea.

Metsien hoito ja 
hyödyntäminen

Viime vuosien tapahtumat 
metsien hoidossa ja puun 
hyödyntämisessä sekä ai-
nainen vaje Kemera-rahoi-
tuksessa sekä energiapuun 
ja erityisesti energiarangan 
talteen saannissa panevat 
vakavasti pohtimaan pitäi-
sikö seuraavassa valtioneu-
vostossa olla oma ministeri, 
joka paneutuisi yksinomaan 
näihin asioihin.

Tulevaisuutta ajatellen 
Kemera-rahat on saatava 
kansallisen metsäohjelman 
edellyttämälle 85 miljoonan 
euron tasolle. Lisäksi satsa-
uksia pitäisi saada myös 
puuenergian käytön tutki-
mukseen.

Perussuomalaisten mie-
lestä budjettiin on myös 
saatava määräraha, jolla 
voidaan suorittaa riskialt-
teilla alueilla ruskomän-
typistiäisen biologista tor-
juntaa. Mäntypistiäisten 
kaluama alue lähentelee 
Pohjanmaallakin jo 300 
000 hehtaaria.

Arvoisa puhemies

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän yksittäiset 
jäsenet ottavat tarkemmin 
kantaa budjettiesityksen 
yksityiskohtiin.

Lisäksi Perussuomalai-
set esittävät lopuksi toivo-
muksenaan, että hallitus-
puolueiden eduskuntaryh-
mät pystyisivät, opposition 
tuella, valiokuntakäsitte-
lyssä saamaan hallituksen 
esitykseen kansalaisten 
perustuslainkin takaamia 
perusoikeuksia ja palveluja 
parantavia muutoksia yh-
teisen isänmaamme ja sen 
kansalaisten parhaaksi.



Suomalainen18 No: 11 • Syyskuu 2009www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

Vaalirahoituksen kum-
mallisista kähminnöistä 
kiusalliseen tilanteeseen 
joutuneet suuret puolu-
eet pyrkivät välttelemään 
kohua vetoamalla vireillä 
olevaan hankkeeseen vaa-
lirahoituslain uudistami-
seksi; avoimuutta kylläkin 
julistettiin kirkkain silmin. 

Avoimuuden kans-
sa on kuitenkin niin sun 
näin, kun annetut ”pe-

rusteelliset” selvitykset 
osoittautuivat kerta toi-
sensa jälkeen vaillinaisiksi. 
Pikemminkin se muistutti 
nk. hiihtoliittomenetelmää: 
kaikki kiistetään, mistä ei 
vielä ole jääty kiinni. 

Mitenkö pitäisi suh-
tautua puoluesihteeri Taru 
Tujusen (kok) vakuutuk-
seen TT-säätiön 150.000 
euron avustuksesta, että se 
on vain muutama prosentti 
kokoomuksen rahoitus-
budjetista. Jos ”muutama” 
on esimerkiksi 4, pitäisi 
koko budjetin olla lähes 4 
miljoonaa euroa. Paljon on 
siis vielä pimennossa.

”Tietämättömyys” 
kasvoi

Kun puoluetuesta aikoinaan 
päätettiin, oli sen oleellise-

na perusteluna, että ulko-
puolista rahoitusta ei enää 
tarvittaisi, vaan rahoitus 
olisi sekä läpinäkyvää että 
valvottua. Nyt julki tulleet 
tapaukset vahvistavat, että 
tuo ulkopuolinen rahoitus 
säilyi ja vahvistui; puolue-
tuki tuli vain sen päälle. 
Lisäksi tuo ulkopuolinen 
rahoitus piilotettiin julki-
suudelta - ja valvonnalta. 

Puolueitten rahoitus sai 
uusia suoranaista rahanpe-
sua muistuttavia piirteitä: 
eri keinoilla kerätyt varat 
kierrätettiin puolueen kaut-
ta, jolloin niiden alkuperäi-
nen lähde jäi piiloon. Ny-
kyinenkin vaalirahoituslaki 
velvoitti ehdokkaat ilmoit-
tamaan myös puolueelta 
ja sen läheisiltä yhteisöil-
tä saamansa rahoituksen, 
mutta sitä noudatettiin 

erittäin harvoin. Ehdok-
kaat, päin vastoin, perus-
tivat omiakin rahoitusta 
kerääviä yhdistyksiään, 
eikä niittenkään osuutta 
kovin tunnollisesti esitel-
ty rahoitusilmoituksissa. 
Kiinni jäätyään ehdokkaat 
vetäytyivät yhdistystensä 
taakse väittäen olleensa tie-
tämättömiä, mistä ja miten 
ne olivat rahaa hankkineet.

Seminaarirahoitus on 
virhe

Julkisuuteen vuotaneitten 
tietojen mukaan uudessa 
vaalirahoituslaissa ollaan 
jättämässä sekä nk. taulu-
kaupat ja seminaariliput 
valvonnan ulkopuolelle. 
Erityisesti seminaarirahoi-
tus on vakava virhe, sillä 
sitä kautta vuotaa jopa jul-

kista rahoitusta puolueille. 
Seminaarilippuja ostatetaan 
kuntien, kuntaliittojen ja 
maakuntien varoilla yhteen-
sä miljoonaluokkaa olevia 
summia. Tuosta rahoitukses-
ta osalliseksi pääsevät lähes 
yksinomaan kolme suurinta 
puoluetta. Ehkä ne juuri sen 
vuoksi jätetäänkin ehdotuk-
sen mukaan valvomatta. 

Kansalaiskyselyt ker-
tovat vaalirahoituksen 
sotkujen heikentäneen 
luottamusta poliitikoihin 
ja puolueisiin. Kiinnostuk-
sen äänestää enää valeissa 
kerrotaan alentuneen enti-
sestään. Suomen sija jopa 
International Transparen-
cyn korruptiolistalla on 
pudonnut vaalirahoituksen 
vuoksi. Sen paranemista 
on ilmeisen turha odottaa 
tietoisesti korruptioon viit-

taavien porsaanreikien 
jättämisellä lakiin. 

Tilanne olisi korjatta-
vissa vain yleisemminkin 
poliittista rahoitusta ra-
dikaalisti avaamalla. Oi-
keutettua olisi antaa ää-
nestäjille todellinen mah-
dollisuus arvioida edus-
tajikseen pyrkivien hen-
kilöiden sidonnaisuuksia. 
Vaalirahoitusilmoituksilla 
tapahtuvalla jälkikäteis-
valvonnalla voidaan enää 
todeta, mitä tietoa äänes-
täjillä olisi pitänyt noista 
sidonnaisuuksista olla 
ääntään antaessaan. Käy-
tännössä tuo tarkoittaa 
sekä kaiken rahoituksen 
avaamista että sen avaa-
mista jo ennen vaalia. 

Jorma Uski
piirisihteeri, Jyväskylä

Vaalirahoituslaista tulossa torso

Kurikan markkinat 21.-
22.8. saivat liikkeelle poik-
keuksellisen sankoin jou-
koin väkeä Etelä-Pohjan-
maalta. Markkinoilla näkyi 
syvien kansanrivien lisäksi 
paljon silmäätekeviä ja eri-
tyisesti alueen poliitikkoja 
valtuutetuista aina kansan-
edustajiin asti.

Perussuomalaisetkin 
olivat markkinoilla. Perin-
teenämme Kurikassa ovat 
olleet ilmaiset arvat, joiden 
seurauksena niin nuorempi 
kuin varttuneempikin väki 
on suorastaan vaeltanut 
kojullemme, vaikka palkin-
not ovatkin olleet verrat-
tain pieniä. Lohdutuspal-
kinnoksi ojennetut PerusS 
–karkit tuntuivat nekin 
maistuvan markkinaväelle 
paremmin kuin elokuiset 
mansikat.

Lapsille PerusS -kaasu-
pallot tekivät kauppansa 
ja tietysti kaikille arvanos-
tajille lähti mukaan Perus-
Suomalainen –lehti mark-
kinoita varten säästetyissä 
”Kannamme vastuuta” Pe-
rusS -muovikasseissa. Näin 
ollen tori olikin lopulta 
täynnä näitä sinivalkoisia 
vastuunkantajia kaasupal-
lojen samalla korostaessa 
sitä, että enää eivät vanhat 
puolueet taistele pelkäs-
tään keskenään ilmaher-
ruudesta.

Työsarka on 
lisääntynyt

Kuntaliitosten myötä työn-
sarka paikallisessa vaikutta-
misessa on lisääntynyt myös 
Kurikassa, johon Jurvan 
kunta liittyi tämän vuoden 
alusta. Oman haasteensa tuo 
peruspalveluliikelaitoskun-

tayhtymä Ilmajoen ja Jalas-
järven kanssa. Virkamiehet 
ja johtavat poliitikot keh-
taavat ottaa itselleen vaikka 
kaiken päätöksentekovallan, 
jos se heille vain annetaan. 
Tiedottaminen kuntalaisille 
yhteisistä asioista on tasolla, 
josta ei ole kuin yksi suunta. 

Poliittiset paineet kasau-
tuvat uusien kuntarakentei-
den myötä odottaakseen 
vain uusia väyliä, joiden 
kautta purkautua. Perus-
suomalaisilla on tuhannen 
taalan paikka luoda nuo 
väylät toiminnallaan ja sa-
malla pelastaa kansanvalta, 

jonka kautta palveluistam-
mekin päätetään. Vanho-
jen puolueiden vimma ajaa 
päätöksentekorakenteet 
yhä vaikeaselkoisemmiksi 
korostaa heidän neuvotto-
muuttaan ja toisaalta sitä, 
että kaikki arvot ovat kau-
pan, kun vain kahvikekkerit 

päätöksentekopöydissä saa-
vat jatkua.

Tilanne on hyvä

Markkinoilla näkee ja kuu-
lee paljon. Kansa on selvästi 
liikkeessä. Tilanne on hyvä, 
kun Perussuomalaisilla on 
asiaa kansalle ja kansalla 
Perussuomalaisille. Suhtau-
tuminen Perussuomalaisiin 
on muuttunut huomatta-
van positiiviseksi verrattuna 
2000-luvun alkupuolueen, 
jolloin markkinoillakin saat-
toi kohdata puolueeseemme 
ylimielisesti suhtautuvaa ja 
jopa perussuomalaisia hal-
veksivaa käytöstä. Nyt nämä 
ylilyönnit ovat jääneet pois ja 
kilpailijoistammekin osa ta-
paa mielellään näkyä nimen-
omaan PerusS- teltan lähei-
syydessä viestittäen samalla 
mahdollisille äänestäjille, 
että ”kaikkihan tässä vähän 
perussuomalaisia ollaan”. 
Toki aina markkinoilla ta-
paa myös muutamia, joilla 
on telttamme kohdalla niskat 
jäykkinä, korvat lukossa, ää-
ni mennyt ja kiire kotiin.

Kansalaisten toiveiden 
voimakas kohdentuminen 
tällä hetkellä viiden kan-
sanedustajan ja päälle 400 
valtuutetun puolueeseen 
kertoo, että aatteellemme 
on kysyntää ja toimintam-
me oikeansuuntaista.

Perussuomalaiset viihtyivät
Kurikan markkinoilla

Kurikan markkinoille auttelemaan oli tullut mm. puolueveteraani Eino Koivula Peräseinäjoelta. Hän täytti 5.9. kunni-
oitettavat 75 vuotta, minkä johdosta lämpimät onnittelut PerusSuomalainen –lehdeltä. Kuvassa vasemmalta: Koivula, 
Leena Saarakkala, V-M Saarakkala, Matti Saarakkala, Tapio ja Riitta Pihlaja ja Matti Hakala.

Teksti: Vesa-Matti Saarakkala
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 ■HISTORIAA

 ■ LEIVÄNJAKAJA

”Kristus Jeesus on se, joka on kuollut, onpa vielä he-
rätettykin, ja Hän on Jumalan oikealla puolella ja Hän 
myös rukoilee edestämme.” (Room.8:34)

Jeesus todella rukoilee meidän edestämme ja puo-
lestamme. Hän ajattelee sinua ja minua joka hetki, ja 
nimeltä mainiten muistaa meitä rukoillen. Meillä on tai-
vaassa puolustaja, joka on luvannut, ettei Hän jätä meitä 
syntiin hukkumaan. Nostakaamme siis katseemme pois 
itsestämme ja katsokaamme vain Jeesukseen. Häneltä 
yksin tulee apu.

Jeesus on ollut kaikessa kiusattuna samalla taval-
la kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hän tuntee siis 
omasta kokemuksestaan elämän moninaisen hädän. 
Hän tietää myös, että sinä ja minä olemme vain tomua 
ja tuhkaa. Hän tuntee meidän voimattomuutemme, sy-
dämemme kylmyyden, mielemme haluttomuuden ja kai-
ken muun. Kaikesta huolimatta Jeesus rakastaa meitä. 
Juuri tällaiset heikot ja voimattomat Hän on luvannut 
auttaa taivaaseen. Rukouksillaan Hän aivan kuin pii-
rittää meidät. 

Esirukouksen voima on ihmeellinen. Havaitsemme 
sen raamatusta ja olemme jossain määrin sitä varmasti 
kokeneet myös omassa elämässämme. Jos ihmisen esi-
rukous on ihmeellinen, mitä sitten onkaan Vapahtajan 
rukous heikon syntisen puolesta?

Kuinka usein unohdammekaan, että meillä on Va-
pahtaja! Me kyllä tiedämme tämän, luemme ja puhum-
mekin siitä, mutta emme aina elä todeksi sitä että meillä 
todella on Vapahtaja! Sitä vartenhan Jeesus syntyi tänne 
maailmaan, että Hän vapahtaisi meidät. Tänä päivänä 
Hän elää Isän oikealla puolella vapahtaakseen meidät. 
Kun Hän ottaa hoitaakseen meidän toivottomat asiam-
me, kuka voisi enää epäillä ettei niitä silloin saatettai-
si kuntoon. Kun Hän on puolellamme, kuka voisi olla 
meitä vastaan. Jätä siksi uskonrukouksessa kaikki asiasi 
Jeesukselle. Hän rukoilee puolestasi tälläkin hetkellä. 
Hän nostaa, kantaa ja pelastaa. Hän ei hylkää koskaan 
niitä, jotka Häntä totuudessa avuksi huutavat.

Unto Lähteenmäki

Jeesus rukoilee puolestamme

Valtion alasajo
Suomi on myynnissä. Merkittävä osa lainsäädän-
nöstämme kulkee EU:n ja Brysselin kautta. Käy-
tännössä jokaisessa uudessa laissa on huomioitava 
EU:n käytäntö. Oma rahamme, Suomen markka 
on sidottu heikkoon euroon. Tuo heikko euro vai-
kuttaa bensan huippukalliiseen hintaan muutaman 
kymmenen penniä litralta! Parin vuoden päästä 
markka katoaa lopullisesti, valuuttavarantomme 
on EU:n keskuspankissa. Näiden asioiden siirtymi-
nen kansalliselta päätöksenteolta kansainväliselle 
päätöksenteolle on kansalaisten mielissä vielä hie-
man hämärän peitossa. Jotkut humoristit esittävät 
vakavalla naamalla jopa yhteiskuntamme johtopai-
koilla, että ”itsenäisyytemme on vahvistunut”.
Timo Soini

Valtuusto- ja kansalais-
aloitteita tekemään
Jokaisen valtuutetun pitäisi viimeistään nyt keväällä 
tehdä aloitteita. Ne muhivat sitten matkan varrella. 
Myös jokainen kuntalainen voi tehdä kunnan asiois-
sa kansalaisaloitteen. Ei niiden tarvitse olla monimut-
kaisesti muotoiltuja, ja virallisesti tarkastettuja. Riit-
tää kun selvällä suomen kielellä tuo epäkohdan esiin, 
perustelee mitä ja miksi siinä pitäisi jotain tehdä, al-
lekirjoittaa aloitteen ja toimittaa sen kunnantalolle.
Rolf ”Fred” Sormo

Tärkeimmät arvot hänellä 
ovat edelleen koti, uskonto 
ja isänmaa, sekä tietenkin 
perussuomalainen aate.

- Olen ollut mukana 
politiikassa noin neljäkym-
mentä vuotta, parikymppi-
sestä poikasesta ja Veikko 
Vennamon ajoista saakka. 
Tänä aikana aate ei ole 
muuttunut miksikään.

SMP:n ja Perussuoma-
laisten pitkäaikainen jäsen 
Tapio Pihlaja on viidettä 
kautta Kauhajoen kaupun-
ginvaltuustossa, kaupun-
ginhallituksen 2. varapu-
heenjohtaja sekä Etelä-Poh-
janmaan maakuntavaltuus-
ton ja Suomen kuntaliiton 
jäsen. Puheenjohtajana hän 
on piirin lisäksi Kauhajoen 
Perussuomalaiset ry:ssä.

- Piiri on hyvissä kan-
timissa ja osastoja ollaan 
perustettu koko ajan lisää. 
Koko piiristä puuttuu enää 
kolme osastoa.

Työtä riittää

Siviilielämässään Tapio 
Pihlaja on rakennusalan 
yrittäjä, jolla on palveluk-
sessaan 12 vierasta. Yritys 
tekee muun muassa karja-
rakennuksia, lypsynavetto-
ja, sikaloita, saneerauksia 
ja uudisrakennuksia. Täl-
läkin hetkellä työn alla on 
lattiapinta-alassa laskettu-
na 8500-9000 neliömetriä 
navettoja ja sikaloita, ja 
projektin pitäisi olla valmis 
jouluun mennessä.

Pihlajan perheeseen 
kuuluu vaimo Riitta, joka 
työskentelee kunnallisena 
perhepäivähoitajana ja on 
myös piiritoimikunnan pit-
käaikainen jäsen, Kauhajo-
ella vaimonsa Suvin kanssa 
asuva ja Tapion fi rmassa 
osakkaana oleva poika Ra-
mi ja Ilmajoella miehensä 
Mikan kanssa lypsykarjati-
laa viljelevä tytär Riina.

- Lisäksi minulla on yh-
teensä seitsemän lastenlasta, 
viisi tyttöä ja kaksi poikaa. 
Siinä riittää harrastusta vä-
liajalle.

Piirin puheenjohtajana 
Tapio Pihlaja on vetänyt 
eduskuntavaalit, joista saa-
tiin hyvä tulos, sekä kunnal-
lisvaalit ja eurovaalit, joista 
saatiin erittäin hyvä tulos. 
Siitä hän haluaa antaa kii-
toksen työtä pelkäämättö-
mälle piiritoimikunnalle. 
Hänellä on tähtäimessään 
vielä tulevat seurakuntavaa-
lit ensi vuonna ja eduskun-
tavaalit vuonna 2011.

- Näihin olen sitou-
tunut. Pidän myös tii-
viisti yhteyttä puolueen 
puheenjohtajistoon, 
Timo Soiniin, Raimo 
Vistbackaan, Vesa-Matti 
Saarakkalaan ja Ossi 
Sandvikiin, joiden kanssa 
keskustelen usein piirin 
asioista. Heidän kans-
saan on ollut mukava 
tehdä yhteistyötä.

PerusSuomalainen-
lehti, puoluetoimisto  ja 
eduskuntaryhmä onnitte-
levat päivänsankaria.

Teksti: Mika Männistö

Avoin, rehellinen ja työtä 
pelkäämätön työmyyrä

Etelä-Pohjanmaan piirin pitkäaikainen puheenjohtaja 
Tapio Pihlaja täytti 60 vuotta eilen 17.9.2009. Juhlat 
hän vietti hiljakseen perhepiirissä ilman varsinaista 
vastaanottoa.

Perussuomalainen 
3/2000

 ■MERKKIPÄIVÄT

Juuri eilen 17.9.2009 kuusikymmentä 
vuotta täyttäneellä Etelä-Pohjanmaan 
piirin pitkäaikaisella puheenjohtajalla 
Tapio Pihlajalla on kolme periaatetta, 
joista hän on pitänyt kiinni niin 
työelämässä, kunnallispolitiikassa kuin 
piiritasollakin - avoimuus, rehellisyys 
ja työtäpelkäämättömyys. 
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JÄRJESTÖTOIMINTA

KOKOUKSET

LAHTI

Lahden Perussuomalaiset 
ry ehdottaa Hollolan, Lah-
den ja Nastolan keskinäisiä 
kuntaliitosneuvotteluja näi-
den kuntien yhdistymisestä. 
Järjestö ei näe järkeväksi 
yhdistää Lahteen laajempaa 
osaa Päijät-Hämeestä.

Lahdella ei ole erityis-
tarvetta kuntaliitoksiin, 
mutta perussuomalaisten 
mielestä Hollolan, Lahden 
ja Nastolan yhdistymis-
mahdollisuutta on luonte-

vaa selvittää, koska nämä 
kolme kuntaa muodostavat 
jo nyt keskinäisen lähitalo-
usalueen.

Kuntaäänestykset 
eduskuntavaalien 
yhteydessä

Lahden Perussuomalaiset 
edellyttävät kolmen kunnan 
liitossuunnitelmista kunta-
äänestyksiä näissä kunnis-
sa. Perussuomalaisten mie-

lestä äänestys tulee järjestää 
maaliskuun 2011 eduskun-
tavaalien yhteydessä.

Näin mahdollinen liitty-
minen voi tapahtua vuoden 
2013 alussa normaaliaikaan 
pidettävien kuntavaalien 
jälkeen.

Lahden Perussuoma-
laiset ry edellyttää, että 
kuntaäänestyksiä varten 
laaditaan kattava selvitys 
liitoksen eduista ja haitois-
ta. Samoin järjestö edellyt-

tää henkilöstösuunnitelman 
laatimista.

Lahden Perussuomalai-
set ry ei pidä kuntaliitoksia 
kertaratkaisuna kuntien 
taloudellisiin ongelmiin. 
Järjestö painottaa, että yh-
distymisiä ei kannata tehdä 
vain valtiovallan kertapalk-
kion toivossa, vaan valtio-
vallan on osoitettava omilla 
päätöksillään, että kunnille 
on pysyvää  taloudellista ja 
palveluhyötyä liitoksista.

Lahden Perussuomalaiset ehdottavat
Hollolan, Lahden ja Nastolan keskinäisiä
kuntaliitosneuvotteluja

Loistava sää, hyvä henki 
ja mukavat ihmiset olivat 
pääosassa, kun Kouvolan 
seudun perussuomalaiset 
olivat järjestäneet oman 
telttakatoksensa Valkealan 
Litviikki-markkinoille.

Tarjosimme ihmisille 
kahvia, pullaa (omateke-
mää) ja mahdollisuutta 
antaa palautetta. Ihmisiä 
kävikin aivan mahtavasti 
meidän katoksemme luona. 
Veikkaisin lähemmäs 200- 
300 ihmistä kävi meidän 
tykönämme. PS kiinnostaa 
edelleen.

Kun ihmisten kanssa 
keskusteli ja kuunteli heidän 
asioitaan, niin kyllä ehdot-
tomasti päällimmäisenä oli 
syvä huoli ja jopa suuttumus 
kuntaliitoksen "aiheuttamis-
ta" ongelmista. Moni oli si-
tä mieltä, että mitään hyvää 
kuntaliitos ei ole tuonut mu-
kanaan! Vaikeapa tuohon 
on mitään lisätä...

Tällaiset tilaisuudet ovat 
loistava tapa saada kon-
taktia äänestäjiin ja kuulla 
suoraan, mitä heillä on sy-
dämellään. Oma työnsähän 
järjestämisessä on, mutta se 
maksaa kyllä vaivan.

Onneksi meillä on niin 
hyvä yhteishenki, että poru-
kalla selviämme yllättävistä-
kin ongelmista. Talkootyön 
merkitys on ainakin meillä ai-
van korvaamatonta. Kas kun 
meillä ei ole sellaista kenttä-
organisaatiota, joka tekisi 
työn meidän puolestamme. 
Itse se on tehtävä joka asia. 
Me olemme se "kenttä". Ja 
rahan vähyys on pakko kor-
vata omalla työllä, innolla 

ja innovatiivisuudella. Ilman 
tätä työtä, tästä hommasta ei 
tulisi yhtään mitään!

VALKEALA

Markkinoilla saa kontaktin äänestäjiinSatakunnan piiri
Perussuomalaisten Satakunnan piirin syyskokous pide-
tään sunnuntaina 27.9.2009 klo 11.00 Honkajoen kun-
nantalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Mukana 
puoluesihteeri Ossi Sandvik.

Kaustisen Perussuomalaiset
Kaustisen Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään 
Kortesjärven säästöpankin kerhohuoneessa 4.10.2009 
klo 19.00.

Mikkelin Perussuomalaiset
Syyskokous lauantaina 17.10 klo 17.00 alkaen Elo-
maantalolla, Pirttiniemenkatu, Mikkeli.
Klo 19.30 Joulupeijaiset. Hyvä menu, iloinen mieli, puk-
ki, pikkupkt mukaan, tiketti 12,-
Ilmottaudu Ismolle 050 405 1944. Tervetuloa!

Kymen Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Kymen piirijärjestön syyskokous 
pidetään lauantaina 21.11.2009 alkaen klo 12.00 Ha-
minassa Varuskuntakerhon tiloissa, Kadettikoulunkatu 
(piiritoimikunta kokoontuu klo 11.00 samoissa tiloissa).
Jäsenet tervetuloa syyskokoukseen!

Piirisihteeri Marja-Leena Leppänen
Puheenjohtaja Juho Eeerola

Saarakkalasta
kenttäsihteeri
Puoluehallitus nimitti kokouksessaan 8.9. Vesa-Matti 
Saarakkalan puolueen puolipäiväiseksi kenttäsihteerik-
si. Toisen puolen ajastaan Saarakkala toimii Timo Soi-
nin kotimaan avustajan tehtävissä.

Kenttäsihteerin työssä Saarakkalan toimialueeksi on 
määritelty koko Suomi, toimipisteenään hän käyttää 
Etelä-Pohjanmaan piiritoimistoa.

Saarakkalan yhteystiedot: Perussuomalaisten Etelä-
Pohjanmaan piiritoimisto, Työväenkatu 4 A, 60320 Sei-
näjoki. Työnumero: 0400 917 353, Etelä-Pohjanmaan 
piirin numero on 06 423 4847.

Sähköposti: vesa-matti.saarakkala@perussuomalai-
set.fi  ja vesa-matti.saarakkala@netikka.fi .

Siksi, Kiitos kaikille ak-
tiiveille mukana olosta ja 
kunkin työpanoksesta!

Jari Lindström
varapuheenjohtaja
Kymen piiri

Kymessä kokoonnuttiin
Kymen perussuomalaiset kokoontuivat viikonloppuna 
Lappeenrantaan. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti 
lähteä seuraaviin eduskuntavaaleihin 2011 omalla listal-
la. Ehdokasasettelu on jo pitkällä menossa, nimiä emme 
kuitenkaan vielä julkaise. Hyviä ehdokkaita on nyt tu-
lossa runsaasti. Piiri tavoittelee tulevissa vaaleissa kahta 
kansanedustajan paikkaa. 

Köyhien ja rikkaiden välinen kuilu on muuttunut rot-
koksi joka on syvä. Työttömät ja syrjäytyneet ihmiset ovat 
taloudellisessa ahdingossa ja kurjuus jo näkyvää. Leipäjonot 
alkavat olla päivittäinen näky armaassa Suomessamme.

Elämäntyönsä tehneet vanhukset ja eläkeläiset ovat 
jääneet pahasti huolenpitoa ja hoivaa vaille, välinpitämät-
tömyys on päivän teema. Meillä on lapsiasiamies ja meillä 
on vähemmistövaltuutettu, kuka ajaa vanhusten asiaa?

Lainsäädäntö on eduskunnalla, kuka kansanedusta-
jista kantaa vastuun tämän päivän tilanteesta, nyt pitäisi 
ryhtyä sanoista tekoihin.

Marja-Leena Leppänen
piirisihteeri, Perussuomalaiset Kymen piiri ry
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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. 0400-917 353
vesa-matti.saarakkala@perussuomalaiset.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 
www.seppohuhta.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
leskispekka@gmail.com

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

27.8.2009 perustettiin 
Raippaluodon Vallgrundis-
sa, luonnonrauhan tyyssi-
jassa, Mustasaaren Perus-
Suomalaiset - Korsholms-
SannFinländare ry.

Perustamiskokouksessa 
valittiin Mustasaarelaisten 
puheenjohtajaksi Jan Harry 
Aarne Reini ja sihteeriksi 
Eero Severi Mukari.

Kokouksessa kuultiin 
monia puheenvuoroja sii-
tä, miten tärkeää on saada  
Suomen ruotsinkielisille 

Ruotsinkielisille
perussuomalainen vaihtoehto

vaihtoehtopuolue RKP:n 
kanssa kilpailemaan tuhan-
sista äänistä. Nykyään tapa-
äänestäminen vähenee vuosi 
vuodelta, ja aikuiset ihmiset 
ovat alkaneet kuunnella 
mitä poliitikot puhuvat ja 
lupaavat, verraten kuule-
maansa myöhemmin siihen 
mitä nämä ovat saaneet ai-
kaiseksi. Ennen äänestettiin 
tiettyä puoluetta tai henki-
löä vain siksi, että perhees-
sä on jo kolme sukupolvea 
äänestänyt samoin.

Myös ruotsinkieliset 
ovat suurella joukolla kyl-
lästyneet valtapuolueiden 
harjoittamaan politiik-
kaan, jossa rikkaat rikas-
tuvat ja köyhät köyhty-
vät. Eriarvoisuuden kuilu 
kasvaa ja vähempiosaiset 
kansalaiset katkeroituvat.

Vaasassa 30.8.2009,

Vaasan PerusSuoma-
laisten puheenjohtaja, 
kaupunginvaltuutettu
Harri Leppälä

Kuvassa vasemmalta: Ep:n nuorten Ps:n pj. Mikael Lith, Veli Rajala Kauhajoelta, Vaasan 
Ps:n pj. Harri Leppälä, Ep:n Ps:n pj. Tapio Pihlaja Kauhajoelta, uunituore Mustasaaren 
Ps:n pj. Harry Reini sekä Ps:n puoluesihteeri Ossi Sandvik Jalasjärveltä.

MUSTASAARI

Kuopiossa eletään nyt nos-
teessa. Puheenjohtajamme 
Sirpa Kulin on luotsannut 
Kuopion seudun perussuo-
malaisia maltillisen mää-
rätietoisesti. Esimerkkinä 
toiminnasta pidimme tori-
tapahtuman 15. elokuuta. 
Paikalla oli kansanedustaja 
Pentti Oinonen, jonka pitä-
mä puhe sai hyvän vastaan-
oton. Väkeä oli kuin vaali-

kampanjassa. Kahvittelijoi-
ta oli noin 300 parin tunnin 
aikana. Tunnelma oli rento 
ja hyväntuulinen.

Kansa tuli keskustele-
maan Oinosen ja meidän 
paikallisten toimijoidenkin 
kanssa. Saimme kiitosta 
mm. siitä, että olemme to-
rilla kahvipannun kanssa 
muulloinkin kuin vaalien 
alla. Annoimme ennen vaa-

leja vain pieniä lupauk-
sia. Yksi niistä oli se, että 
yhteys kansaan säilyy 
vaalien välilläkin. Eri-
tyiskiitosta saimme Mika 
Walliuksen esittämästä 
suomalaisesta musiikista. 

Veikko Herranen
sihteeri
Kuopion seudun
perussuomalaiset

Määrätietoista toimintaa

KUOPIO
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Peruspalveluministeri Pau-
la Risikko ehdotti kuun 
alussa, että Suomeen tulisi 
perustaa 40-60 sosiaali- ja 
terveysaluetta, koska muu-
ten peruspalvelut eivät ole 
tasalaatuiset joka puolella 
Suomea.

Kokoomuslaisen Risi-
kon esitys tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että kuntien 
tulee muodostaa keskenään 
liikelaitoskuntayhtymiä 
hallinnoimaan peruster-
veydenhuoltoa, jolloin so-

siaali- ja terveydenhuollon 
päättäjiä ei valittaisi suo-
ralla kansanvaalilla. Kun-
tien valtuustoille jäisi vain 
palveluiden tilaajan rooli 
kerran vuodessa. Ehdotuk-
sen toteutuessa valtuutetut 
voisivat katseella seurata, 
miten suomalainen demo-
kratia ja hyvinvointivaltio 
ajettaisiin alas lyhyessä 
ajassa peruspalvelujen ta-
sapäistämisen nimissä.

Käytännössä palveluiden 
tuottajaorganisaatiot etään-

tyisivät käyttäjistään niin, et-
tä lopulta palvelut eivät enää 
edes heijastelisi kansalaisten 
enemmistön toiveita ja tar-
peita. Se johtaisi veronmak-
suhalukkuuden nopeaan 
heikkenemiseen, mikä sopii 
hyvin ainakin kokoomuk-
sen ideologiaan mahdolli-
simman pienestä julkisesta 
sektorista. Liikelaitostami-
seen kuuluu myös voittoa 
tavoittelevien yksityisten ter-
veyspalveluiden tuottajien 
aseman parantaminen.

Risikon halua liikelai-
tostaa demokratia alleviivaa 
poliittisesti täysin epärealis-
tinen vaihtoehto riittävän 
suurista kunnista, mikä 
käytännössä tarkoittaisi si-
tä, että Suomeen jäisi vain 
40-60 kuntaa tai kuntaan 
verrattavaa tahoa.

Jokainen suomalaises-
ta päätöksentekojärjestel-
mästä vähänkään perillä 
oleva ymmärtää, että Ri-
sikon esitys halveksii kan-
sanvaltaa. Huolestuttavan 

Perussuomalaiset kampanjoivat Karkkilan 
vaalitorilla jännittävien uusintavaalien alla

Perussuomalaiset olivat ah-
kerasti liikkeellä poikkeuk-
sellisia uusintavaaleja 6.9. 
käyneissä Karkkilassa ja 
Vihdissä, joissa puolueella 
oli ehdokkaita viime syk-
synkin kunnallisvaaleissa. 

Kampanjoita kävivät 
vauhdittamassa mm. Uu-
denmaan kansanedustajat 
ja puolueen puheenjohta-
jiston edustajat. Kuvassa 

Karkkilan vaalitorilta 4.9. 
kansanedustaja Pirkko Ruo-
honen-Lerner Porvoosta se-
kä paikallisista ehdokkaista 
Veikko Ala-Hiiro (toinen 
vasemmalta), Tiina Sivonen 
(kolmas oikealta) ja Ilkka 
Kivistö (toinen oikealta).

Karkkilan vaalitulos 
koheni Perussuomalaisten 
osalta 0,4 prosenttiyksiköllä 
viime syksyn kunnallisvaa-

leihin verrattuna ollen nyt 
6,8 %. Tiina Sivonen ja Ilk-
ka Kivistö säilyttivät paik-
kansa. Vihdissä tuli laskua 
saman verran kuin Kark-
kilassa nousua ja kannatus 
oli 4,8 %. Valituiksi tulivat 
Pasi Salonen ja Mirja Juseli-
us, kun taas viimeksi arvalla 
paikan voittanut Markku 
Alroth tippui varavaltuu-
tetuksi. Perussuomalaisten 

tulokset olivat todella hyviä 
suhteessa ehdokasmäärään.

Poikkeukselliset uusin-
tavaalit aiheuttavat valtio-
tieteilijöiden piirissä takuu-
varmaa intoa tutkia lisää 
kansalaisten äänestyskäyt-
täytymisen syitä. Vaikka 
paikkavaihdokset olivat pie-
niä, tapahtui ehdokkaiden 
äänimäärissä kuitenkin syys-
tä tai toisesta muutoksia.

Vesa-Matti Saarakkala 4.9. Karkkilan torilla:

Hallitus haluaa liikelaitostaa demokratian ja peruspalvelut

Kuluttajavirasto pahoillaan 
turhasta kohusta
Elintarvikkeiden alennustarrat ilmestyivät kauppoihin 
alkuvuodesta 2008. Alennusmyynnin ja tarrojen taus-
talla ovat vuoden 2008 alussa nousseet biojätemaksut, 
jotka kasvattivat selvästi ruokakauppojen kustannuksia. 
Aletarrat ovat kaupoille keino vähentää roskiin heitettä-
vän ruuan määrää ja omia kulujaan.

Kuluttajavirasto ja Päivittäistavarakauppa ry ovat 
neuvotelleet elintarvikkeiden alennustarroista vuoden 
2008 keväästä lähtien. Kesäkuussa 2009 Kuluttajavi-
rasto ehdotti Päivittäistavarakauppa ry:lle, että liikkeissä 
otettaisiin käyttöön taulukko, josta näkyisivät alennetut 
hinnat. Virasto antoi yhdistykselle vastausaikaa elokuun 
loppuun mennessä.

PTY ry ei kuitenkaan lähettänyt vastaustaan määrä-
ajassa, vaan vei keskeneräisen asian julkisuuteen tavalla, 
joka johti  virheelliseen käsitykseen viraston toiminnas-
ta. PTY ry on nyt toimittanut Kuluttajavirastoon vas-
tauksensa, jossa se kertoo hyväksyvänsä hintataulukot.

Valtion erityiskouluja
esitetään yhdistettäväksi
Selvitysmies Erkki Merimaa esittää, että valtion erityis-
koulut yhdistettäisiin tulevaisuudessa yhdeksi hallinnolli-
seksi kokonaisuudeksi, valtion erityiskouluksi, jolla olisi 
useita toimipaikkoja, ja jonka keskuspaikka on Jyväskylä.

Selvitysmiehen mukaan koulujen yhdistämisellä saa-
taisiin toimintaa ohjattua enemmän erityisen tuen pal-
velukeskustoiminnan kehittämisen suuntaan. Koulujen 
hallinnollisella ja toiminnallisella yhdistämisellä saataisiin 
myös hyötyä koulujen ylläpito- ja hallintokustannuksiin.

Selvityksen mukaan erityisopettajakoulutuksen sisää-
nottoa tulisi lisätä siten, että vuoteen 2020 mennessä saa-
taisiin noin 4 600 uutta erityisluokan ja erityisopettajaksi 
opiskelevaa. Erityinen huomio kohdistettaisiin maahan-
muuttajataustaisten erityisopettajien kouluttamiseen.
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epäselväksi on kuitenkin 
jäänyt, mikä on hallitus-
kumppani keskustan kan-
ta Risikon suunnitelmiin. 
Sosiaali- ja terveysvalio-
kunnan puheenjohtaja 
Juha Rehula ei tyrmännyt 
Risikon esitystä, vaan piti 
sitä lähinnä liian ennenai-
kaisena, koska kunta- ja 
palvelurakenneuudistus on 
yhä kesken.

Perussuomalaiset sen 
sijaan tyrmäävät Risikon 
esityksen suoralta kädeltä 

yhteiskuntavastaisena ja 
epäisänmaallisena. Arvot-
tomuuden lisäämisen ja 
tuloerojen kasvattamisen 
sijaan on uskallettava nos-
taa suomalaiset perusarvot 
kunniaan lainsäädännössä. 
Vain siten on aidosti mah-
dollista hillitä yhteiskun-
nan lieveilmiöistä johtuvaa 
palvelutarpeiden kasvua 
ja välttää palveluiden kes-
kittäminen sekä sen myötä 
kansan vieraannuttaminen 
päättäjistä lopullisesti.
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VAPAA SANA

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

Vapaan Sanan ohjeet

Päätimme käydä katsomas-
sa perheen kanssa löytyisi-
kö tutuksi tulleesta paikas-
ta hilloja. Mikäpä siinä, oli 
sunnuntai, ilma helteinen ja 
sää mitä parhain. Ajaa kö-
ryyteltiin ensin pikitietä, sit-
ten metsäautotietä ja kään-
nyttiin siltä vanhalle talvi-
tielle. Siellä se suo odotti.

Mutta odotti siellä muu-
takin. Sininen Transporter 
seisoi keskellä tietä ja pahat 
aavistukset nousivat mieleen. 
Oli keskipäivä ja sadan met-
rin päässä vilahteli punainen 
paita puiden lomasta. Kuului 
myös jotakin outoja huutoja. 
Jatkoimme eteenpäin korven 
reunaan, mistä niin monena 
vuotena olimme keränneet 
hillat omaan tarpeeseen. 
Pettymys oli suuri, sillä sam-

Katainen ja Lyly,
turvataanko
perusoikeudet?
SAK:n nettisivuilta saan lukea, että "Työelämän laa-
tua parantamalla työurat pidentyisivät 2,5 vuodella", 
väittää puheenjohtaja Lauri Lyly. Samalla sivulla aikai-
semmin valtiovarainministeri Jyrki Katainen sanoo, että 
työttömyyden ennustetaan Suomessa vielä kasvavan. 
Tänään uutisissa kerrottiin, että 1200 työpaikkaa vä-
hennetään VR:ltä eläkkeelle siirtymisillä. (Kun ei paperia 
ja terästä liiku, ei tarvita vaunujakaan).

Muistetaanhan, että eläkkeiden laskemiseen on tu-
lossa uusi eläkkeitä pienentävä laskentatapa 2010, eli 
odotettavissa olevan eliniän mukaan tuleva vähennys. 
Tämä elinaikakerroin tarkoittaa, että jos olet töissä 68 
vuotiaaksi, saat täyden eläkkeen. Mutta kun nyt ollaan 
joka paikassa vähentämässä henkilöstöä eläköitymisen 
myötä, kuka voi saada tulevaisuudessa täyttä eläkettä? 
Jos jää eläkkeelle 59 vuotiaana, olisi oikeutettu saamaan 
1000 euron eläkkeestä 966 euroa. Onko kaikilla suoma-
laisilla samanlainen oikeus ja mahdollisuus kuntien ja 
valtion viroissa tai valtioyhtiöissä kerätä koko työural-
laan ansaitsemansa eläke vai onko jäätävä eläkkeelle, 
kun täyttää 65 vuotta?

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu

Mitä jää paikallisille asukkaille?
maleessa näkyivät saappai-
den jäljet, eikä ainuttakaan 
hillaa. Päätimme kuitenkin 
katsoa hieman edempää, 
mutta tulos oli sama, vain 
muutama pikku raakile. 
Käännyimme takaisin.

Päättäjät eivät ole ajan 
tasalla

Palatessamme talvitielle oli-
vat pakettiautolle saapuneet 
tummat miehet, jotka istui-
vat varjossa ja naureskelivat 
meidän muutamalle orvol-
le hillalle astian pohjalla. 
Meitä ei naurattanut, sillä 
mielestämme ei ollut oikein, 
että paikallisilta ihmisiltä 
viedään marjatkin. Viidellä 
thaipoimijalla oli arviolta 
yhteensä noin 30-40 kg hil-

loja, joita he ilmiselvän va-
hingoniloisina näyttelivät.

Kyseessä ei ole kadehti-
minen, kuten niin helposti 
asia tulkitaan, vaan pelk-
kä oikeudenmukaisuuden 
vaatiminen. Onko Suomi 
enää suomalaisia varten 
lainkaan, heitä jotka asu-
vat ja elävät täällä ympäri 
vuoden? Vai onko Lappikin 
jo muutaman marjayhtiön 
omistuksessa, jotka värvää-
vät työntekijät muualta.

Suomalaiset päättäjät, 
ministerit ja maakuntaliiton 
herrat eivät ole enää asioissa 
ajan tasalla lainkaan. Joku 
perussuomalainen kehottaa 
työttömiä marjanpoimin-
taan ja pitää meitä laiskoina.

Jotta tuollaiset asiaa 
tuntemattomat suut saatai-

siin tukittua, pitäisi kyseis-
ten herrojen tulla itse kai-
raan katsomaan mitä siellä 
tapahtuu. Mitäs siellä enää 
poimitaan, kun marjayhti-
öitten palkkaamat työnteki-
jät ovat panneet marjamaat 
sileäksi, sekä lähellä että 
kaukana asutuksesta. 

Trippimittariin tuli 85 
km edestakaisin ja työttö-
mälle bensiini on yhtä kal-
lista kuin muillekin. Vaikken 
ollut herrojen kanssa mar-
jassa, niin marjat menivät, 
ja mitäpä roveellakaan enää 
silloin tekee. Paska reissu, 
mutta tulipahan tehtyä.

Terveisin eräs niistä lais-
koiksi moitituista suomalai-
sista työttömistä,
Tuomo Waara
Lankojärveltä.

Vieläkö kasvavat
ongelmat lakaistaan 
maton alle?
Vaikeista yhteiskunnallisista asioista käytävät keskus-
telut ovat olleet Suomessa erittäin rajoitettuja, asioihin 
liittyvien suurten tunnelatausten vuoksi. Mikäli jokin 
taho on pyrkinyt tuomaan aiheen laajaan keskusteluun, 
on se tullut tyrmätyksi milloin rasismisyytöksillä tai kan-
salaisryhmiä tavoittelevalla populismilla.

Vaikeistakin aiheista on kuitenkin voitava keskus-
tella asiallisesti ja mahdollisimman laajoin näkökulmin. 
Vain julkinen keskustelu antaa mahdollisuudet vaikeina 
pidettyjen asioiden eteenpäin viemiseksi. Se antaa myös 
tietoisuuden yhteiskunnan välittämisestä niille ihmisille, 
joita asiat koskettavat.

Monikulttuurisuus, maahanmuutto ja päihteet ovat 
esimerkkejä keskusteluaiheista, jotka nostavat voimak-
kaat tunteet pintaan jo ennen keskusteluyhteyden syn-
tymistä.

Väitän, että ongelmat maahanmuuttajien integroitu-
misessa, monikulttuurisuuden uhkakuvat ja niistä joh-
tuvat väkivaltaisuudet sekä mm. kannabiksen käytön 
yleistyminen, johtuvat siitä, että asioita ei ole käsitelty 
riittävästi julkisessa keskustelussa. Päinvastoin, ne on 
pyritty lakaisemaan systemaattisesti maton alle, jotta 
niihin ei tarvitse puuttua.

Mikki Nieminen
Nummi-Pusula

Markkinatalous on näyt-
tänyt maailmalle, mihin 
pohjaton ahneus ja kaiken 
ylittävä tehoajattelu johtaa! 
Mielikuvien varaan raken-
netut omaisuusmassat, jotka 
ovat vailla todellisuuspoh-
jaa, ovat kertyneet kupliksi, 
jotka nyt ovat puhjenneet! 
Rahapiirit ovat kuitenkin 
ehtineet muuttaa unelmiaan 
todeksi myymällä kuvitteel-
lista omaisuutta helpon ra-
han metsästäjille, joilla ei ole 
ollut hajuakaan todellisuu-
desta! Rikkaat ovat rikas-
tuneet ja hyväuskoiset ovat 
köyhtyneet! Yhteiskuntaa 
ravisteleva lama sitten mak-
satetaan veronmaksajilla!

Yhteiskunta on jaettu 
kahtia

Eräs entisen Neuvostoliiton 
kansalainen toimi oppaana 
suomalaisryhmälle sen tu-
tustuessa neuvostoliittolai-
seen kolhoosiin. Esittelijä 
kertoi kuulijoille, että tässä 
meillä on tätä ja tuossa tuota 
ja Moskovassa on lisää, jos 
tarvitaan! Eräs retken jäsen 
ihmetteli, että paljonhan teil-
lä on, vaikka meille on ker-
rottu, että te olette köyhiä!

”Niin”, vastasi opas: 
Meillä on paljon, mutta mi-
nulla ei ole mitään!”

Markkinatalouden rie-
hunnan jäljiltä voimme to-
deta samaa: ”Johonkin sitä 
on kertynyt, mutta minulle 
ei ole jäänyt mitään!” Yh-
teiskunta on jaettu surutta 
kahtia! Joillekin maksetaan 
älyttömiä rahasummia mu-
ka työpalkkioina tai muuten 
vain, jotta suuret johtajat 

saataisiin ”sitoutettua” joh-
tamaansa yhtiöön! Samalla 
tavallisilta työntekijöiltä 
riistetään leipä suusta, jotta 
herroille jäisi enemmän ja-
ettavaa! Raha ei maailmasta 
ole loppunut, ei edes vähen-
tynyt! Se on vain kerään-
tynyt yksiin paikkoihin, 
joista sitä ei saada yhteis-
kunnan hyvinvoinnin tar-
peisiin! Tyypillinen oli tieto 
kanadalaisyrityksestä, joka 
jakeli valtiolta saamiaan 
”elvytysrahoja” johtajiensa 
optioihin! Samaa tapahtuu 
ympäri maapallon! Samalla 
kun julkinen sektori potee 
anemiaa, rikkaat sen kuin 
jatkavat kähmimistään!

Yritykset siirtyvät mai-
hin, joissa työntekijät lä-

hes nälkäpalkalla myyvät 
itseään teollisuuspohatoille 
heidän omaisuuttaan kar-
tuttaen. Ne työläiset, joi-
den ansiosta laitokset ovat 
voimansa saaneet, heite-
tään syrjään kuin kuluneet 
rukkaset! Moppe teki teh-
tävänsä, nyt Moppe saa 
mennä!

Mihin katosi 
oikeudenmukaisuus?

Suuret valtioliitot, kuten 
EU, on perustettu mark-
kinoiden laajentamiseksi. 
Työntekijät eivät juurikaan 
voi seurata muuttavia teh-
taita kielimuurin asettami-
en rajoitusten ja tietenkin 
elintason laskemisen pe-

lossa! Samalla kansallinen 
päätäntävalta hiipuu niin, 
ettei kukaan pysty kehi-
tykseen vaikuttamaan! 
Kahden luokan maailmas-
sa alempi luokka on täysin 
orjuutettu ja tekee mitä 
käsketään! Vasemmisto on 
hampaaton kaikesta uhos-
taan huolimatta! Kansa-
laisten kuritusta lisätään 
kasvattamalla poliisien 
valtaa. Mihin on hävinnyt 
sotiemme ponnistuksia tu-
kenut oikeudenmukaisuus? 
Sitä sopii kysyä tämän päi-
vän Suomessa!

Martti Repo,
Haapaveden
Perussuomalaisten 
paikallisosaston vp.

Oikeudenmukaisuutta!
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 ■ LYHYET

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

0207 920 362. Viestin hinta operaattorin mukaan.

Olen kiinnittänyt huomiota parveketupakointiin 
ja siihen kuinka isoa ongelmaa se aiheuttaa. Tupa-
koitsijat karistavat tuhkansa parvekkeelta alas ja 
tuhkat varisevat tuulen mukana toisten parvekkeel-
le. Myös tumpit löytyy helposti toisten parvekkeel-
ta. Tämä lisää selvästi epähygieniaa. Tupakoitsijat 
varmasti myös huolehtivat hygieniastaan vähem-
män kun parempikuntoiset ihmiset Tekisi hyvää 
tupakoitsijoille kävellä ulos tupakoimaan. Tästä ei 
olisi myöskään niin paljon haittaa pienille lapsille 
ja eikä aiheuta ihmisille niin paljon ylimääräistä 
ja turhaa hommaa siivota tupakoitsijoiden jälkiä.
Mika Heikkinen

Oli pakko kirjoittaa. Totta uskottavuus mennyt jo 
aikoja sitten! Oikean asian takana olette! Lama 
Suomessa ja jengi vääntää jotain tuki asiaa! Sitten 
vielä Sampo itkee opintotukien perään ja on jaka-
nu vaalirahoja ei pahemmin vois kiinnostaa! Entäs 
ne tekstiviestijutut, kyllä on aika vaihtaa hallitus!
Heli Herttuainen, Lappeenranta

 ■PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

Eduskuntaryhmä:             
Puh. (09) 4321*, Fax (09)-432 3274
perussuomalaiset@eduskunta.fi 

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

Pietari Jääskeläinen 
Puh. 09-432 3027, 050-5829 444
pietari.jaaskelainen@eduskunta.fi 
Avustaja: 
 Juha Malmi, 0400-529 460
 juha.malmi@eduskunta.fi  

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

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

Pertti Virtanen
Puh. (09) 432 3111, 050-512 2373
pertti.virtanen@eduskunta.fi 
Avustaja: 
 Petteri Oja, (09) 432 4111
 petteri.oja@eduskunta.fi 

Pääsihteeri: Jussi Niinistö
Puh. (09) 432 3278
jussi.niinisto@eduskunta.fi 

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

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

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

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

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

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

Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800 
Fax: 0207 430 801
peruss@perussuomalaiset.fi 

Perussuomalaiset rp:n 
tilinumerot:

Nordea 218518-148703
Sampo  800013-70212996

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp

Perustettu: 1995

Timo Soini
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www.peruseuro.fi 

Avustaja Suomessa:
Vesa-Matti Saarakkala
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perussuomalaiset.fi 

 ■EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
Suomen Kuljetus ja Lo-
gistiikka SKAL ry järjesti 
kansanedustajien syyskau-
den ensimmäisen työpäivän 
kunniaksi edustajille kulje-
tuksen töihin tiistaina 8.9. 
Tempaus oli jo kolmas 
kerta laatuaan. Tempauk-
sen tarkoituksena on kiin-
nittää edustajien huomiota 
kuljetusalan vaikeuksiin. 
Rekan hytistä käsin kun 
moni asia näyttää erilaisel-
ta kuin henkilöauton taka-
penkillä istuessa. Suomessa 
kotimainen tavaraliikenne 
työllistää noin 600 000 
ihmistä. Kuljetusala näkee 
lähitulevaisuutensa vielä 
synkkänä.

Elvytystä alalle 
tarvitaan
Kuljetusalan keskeisiä el-
vytyskeinoja ovat harmaan 
talouden kitkeminen ja alan 
verotuksen laskeminen. 
Maassamme muuttaa vuo-
sittain noin 400 000 koti-
taloutta, mutta  vain noin 
15% muuttajista käyttää 
yritysten palveluita muutta-
essaan. Mikäli kotitalousvä-
hennys ulottuisi myös muut-
topalveluihin, se työllistäisi 
huomattavasti kuljetusalan 
yrittäjiä. Kuluttajille suun-
nattu muuttopalvelu on vie-
lä melko nuori palveluala.

Monta muutakin ajan-
kohtaista asiaa nousi esille 

kansanedustajien kuljetus-
ten aikana. Suomea vaadi-
taan liittymään vinjettijär-
jestelmään ja laskemaan 
käyttövero EU:n minimiin. 
Alarajaksi 12 tonnin koko-
naispainoraja. Myös maan-
tiekuljetusalojen työaikadi-
rektiivi puhuttaa paljon. Tä-
mä merkitsee sitä, että kul-
jetusalan yrittäjät joutuvat 
kokonaistyöaikasääntelyyn. 
Uusi EU:n parlamentti käsit-
telee asiaa, ja antaa aikanaan 
päätöksen asiasta. Pahimmil-
laan asia tarkoittanee sitä, 
että työajan tultua täyteen, 
kuljetusalan yrittäjä ei ajosta 
tultuaan voi enää huoltaa ja 
pestä autoaan kotonaan.

Kansanedustajat
töihin rekalla

Teksti kuva:
Harri Lindell

Avustajat Brysselissä:
Hanne Ristevirta, hanne.ristevirta@europarl.europa.eu
Manuel Berlogea, manuel.berlogea@europarl.europa.eu

tel: 0032 228 47757 (Bryssel)
Fax :0032 228 49757
tel: 0033 3881 77757 (Strasbourg)
fax: 0033 3881 79757

Hannen kännykkä: 0032 47 6055 037
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