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Karjalan kieli enne, nygöi da tulevazuves
Karjalan kieli on kolmanneksi suurin itämerensuo-
malaisten kielten ryhmään kuuluva kieli. Suurempia 
ovat suomi ja eesti.

Karjalan puhujia oli parhaimmillaan 1950-luvul-
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85% ja Suomessa 15%. 
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malla yhteensä noin 100.000. Venäjällä heistä asuu 
reilu 90.000 ja nyky-Suomessa noin 5.000.
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Luukulta luukulle voimistelu

Suomalainen terveyden-
huolto on kovien aikojen 
edessä. Vuonna 2020 arvi-
oidaan ikäihmisiä Suomessa 
olevan jo noin 60 % väes-
töstä, jolloin työssäkäyvi-
en osuus väestöstä on vain 
vajaa kolmannes. Tämän 
vajaan kolmanneksen on 
työllään pystyttävä pitä-
mään yhteiskunnan palve-
lut toiminnassa.

Kansansairautemme 
diabetes sekä syöpä ja reu-
ma yleistyvät kovaa vauh-
tia. Ihmiset ovat sairaam-
pia kuin kymmenen vuotta 
sitten. Terveydenhoito- ja 
sosiaalijärjestelmiä olisi 

tehostettava, samalla ko-
konaiskustannustehokkuus 
nousisi uudistuksen myötä. 
Vanhakantaisiin palvelura-
kenteisiin on tehtävä muu-
toksia, varsinkin hallinnon 
päällekkäisyyksiä ja turhaa 
byrokratiaa on purettava.

Potilaiden luukulta luu-
kulle juoksuttamisen on 
loputtava. Suomalainen 
järjestelmä lähtee siitä aja-
tuksesta, että potilaan on 
itse osattava hakea omat 
etuutensa oikeilta luukuil-
ta. Viranomaisten pitäisi 
neuvoa asiakasta, jotta hän 
saisi itselleen kuuluvat yh-
teiskunnalliset tuet. Mie-

lestäni viranomaiset pikem-
minkin yrittävät peitellä eri 
tukimahdollisuuksia kuin 
opastaa ja neuvoa, kuten 
esimerkiksi Ruotsissa jo 
toimitaan.

Terveyskeskuksiin 
enemmän osaamista

Reuma ja syöpä lisäänty-
vät maassamme koko ajan. 
Perusterveydenhuollossa ei 
ole tällä hetkellä riittävästi 
resursseja hoitaa näitä poti-
laita. Terveyskeskuksista ei 
löydy riittävää ammatillista 
osaamista. Lääkäreiden työ-
suhteet terveyskeskuksissa 
kestävät usein vain hetken 
aikaa, potilassuhde katkeaa 

aivan liian usein kun lääkäri 
siirtyy muualle.

Potilas on saanut sairau-
desta ikuisen elämänkump-
panin, vaikka hän ei sitä 
halunnutkaan. Hänen pitää 
tulla toimeen syövän, dia-
beteksen, reuman tai muun 
vakavan sairauden kanssa, 
jolloin hän haluaisi parasta 
mahdollista hoitoa itselleen. 
Lääkäreillä pitäisi olla riit-
tävää osaamista sekä aikaa 
kertoa potilaalle tarvittava 
tietous ikävästä (elämän-
kumppanista) sairaudesta. 
Erikoissairaanhoidosta pi-
täisi siirtää osaamista ter-
veyskeskustasolle. Terveys-
keskuksiin pitäisi perustaa 
syöpä- ja nivelreumahoi-

tajien henkilövakansseja 
kuten diabeteksen kohdalla 
on tehty diabeteshoitajien 
vakansseja perustettaes-
sa. Nämä henkilöt olisivat 
avainasemassa potilasta oh-
jattaessa oikeaan hoitoon 
ja annettaessa tarpeellista 
tietoutta sairaudesta.

Kalliskin hoito on 
edullista

Hoidot olisi aloitettava 
mahdollisemman nopeasti, 
jotta tauti saadaan hallin-
taan ja toivottavasti myös 
kokonaan poistettua. Mark-
kinoille tulleet biologiset 
lääkkeet ovat kalliita, mutta 
aktiivinen yhdistelmähoito 
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Puolueemme kannatuksen 
kasvu on ollut rajua, välillä 
tulee tasaisempaa. Pikavoit-
tojen sijaan kannattanee ta-
voitella kestävää kehitystä. 

Maltti on valttia ja työ pun-
nitaan vaaleissa.

Uuden Loviisan kun-
nallisvaaleissa pärjäsimme 
hyvin, kolme valtuusto-

paikkaa saavutettiin kas-
vaneen äänimäärän myötä. 
Taakse jäivät vanhoista 
puolueista niin Kepu, Vih-
reät, Vasemmistoliitto kuin 
KD. Ei paha. Tämä oli tär-
keä todellinen mittari, vii-
meinen vaali ennen edus-
kuntavaaleja.

Yhteistyöllä perusta 
pitäväksi

Piirien kokouskierros on 
meneillään ja pidetyissä 
kokouksissa on ollut osan-
ottajia ennätysmäärin. 
Samaa olen huomannut 

osastojen kokouksissa poi-
ketessani, joissa väkeä on 
monasti ollut saman verran 
kuin takavuosien piiriko-
kouksissa. Paikallistason 
äärimmäisen tärkeän työn 
jälki näkyy.

Perusta alkaa olla kun-
nossa ja lupaa hyvää jat-
kossa, jos pidämme mie-
lessä, että puoluetoimintaa 
ei kehitetä rettelöimällä. 
Meillä ei ole tarvetta, eikä 
varaa ylläpitää keskinäisiä 
julkisia kähinöitä. Ne ovat 
turhia ja aiheuttavat pelk-
kää vahinkoa osapuolille. 
Kasvavassa puolueessa on 

aina erilaisia mielipiteitä 
ja näkemyksiä. Sitä pitää 
suvaita. Eri ihmiset kan-
nattavat Perussuomalaisia 
eri syistä, ja näin saa olla. 
Muuten ei kasvua synny.

Hyvä ehdokas

Eduskuntavaalit ovat ke-
väällä 2011. Hätäisimmät 
ovat jo ilmoittautuneet 
ehdokkaiksi, silti kansan-
edustaja-ehdokkuus ei ole 
ilmoitusasia, eivätkä kaikki 
halukkaat välttämättä pää-
dy ehdokkaiksi. Ehdokkai-
den täytyy olla sitoutuneita 

Maltilla kestävään
kehitykseen

puolueen linjaan. Perussuo-
malaisten nimissä toimitta-
essa, luodaan kuvaa koko 
puolueesta ja se on otettava 
huomioon myös ehdokas-
asettelussa.

Jokaisen ehdokkuutta 
havittelevan kannattaakin 
omalta kohdaltaan poh-
tia; olisinko hyvä ehdokas 
Perussuomalaisille, olenko 
tunnettu ja onko taustani 
kunnossa, sekä miten hoi-
dan ja rahoitan kampan-
jan. Vastauksista riippuu, 
onko askel ehdokkuuteen 
otettavissa.
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esimerkiksi reumaa hoidet-
taessa tehoaa tavanomaisia 
lääkkeitä paremmin. Tau-
din rauhoituttua lääkitys 
voidaan asteittain purkaa.

Mihin yhteiskunnalla 
on varaa? Mielestäni kaikki 
ihmiset pitää hoitaa hyvin 
riippumatta siitä mikä poti-
laan oma taloudellinen ase-
ma on. Kun potilas palautuu 
nopeasti työelämään, tämä 
on yhteiskunnan ja potilaan 
kannalta paras mahdollinen 
hoidon tulos. Hoitoon sijoi-
tettu taloudellinen sijoitus 
on tuonut haetun tavoitteen, 
eikä potilas ole joutunut 
esim. dialyysihoitoon, joka 
maksaa yhteiskunnalle vuo-
sitasolla noin 300 000 euroa.

Ylen viimeisin kannatusmittaus 
näytti Perussuomalaisille 7,3 % 
lukemaa. Pari päivää aiemmin TNS 
gallup näytti 8,0 %. Luvut osuvat 
EU-vaalien ennätystuloksen 9,8 % 
ja vuodentakaisten kunnallisvaalien 
tuloksen 5,4 % puolivälin paikkeille.
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Eduskunnassa sanottua

”Talousvaliokunnan mietinnössä todetaan, 
että pankkien asiakkaiden lainanhoitovaike-
uksien odotetaan kasvavan, kun työttömyys 
kasvaa ja konkurssit lisääntyvät. Tämä va-
kava uhkakuva on perusteltu, ja siihen tu-
lee varautua. Meillä on huonot kokemukset 
1990-luvun lamasta, jolloin huippukalliiden, 
velkarahalla ostettujen asuntojen hintataso 
yhtäkkiä romahti ja monet jäivät kahden 
asunnon loukkuun ja menettivät usein koko 
omaisuutensa.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 23.10.2009

”Kotien köyhyys on lisääntynyt muualla pait-
si porvarikodeissa. Isänmaa myytiin Brysse-
lille kuin halpamakkara torilla ja uskontom-
me on monikulttuurisuuden riepoteltavana. 
Olemme luopumassa kaikesta, mikä tekee 
meistä suomalaisista suomalaisia, ja vain 
siksi, että miellyttäisimme muita. Uskonnon-
opetuksesta on esitetty ajatus, että koulujen 
uskonnonopetus korvattaisiin uskontotiedon 
opetuksella ja jopa Suvivirren laulaminen 
kiellettäisiin kouluvuoden päättäjäisissä.”
Pentti Oinonen 22.10.2009

”Suomalainen poliittinen kulttuuri luo suuria 
keskitettyjä ja yhdenmukaistettuja valtajär-
jestelmiä. Yhden Kekkosen, yhden Lipposen 
tai yhden Kataisen kumartaminen on liiankin 
tuttua tutuin seurauksin. Tämä poliittinen 
kulttuuri on nyt johtamassa yksisilmäiseen vai 
pitäisikö sanoa kolmisilmäiseen ydinenergian 
vaihtoehdottomuutta korostavaan energiapo-
litiikkaan. Tämä energiapolitiikan näköeste 
tulppaa vaihtoehtoisiin energialähteisiin poh-
jautuvan energiapolitiikan kehitystä.”
Pietari Jääskeläinen 21.10.2009

”Joten kysyisinkin, tuolla kun on ministeri 
Pekkarinenkin, kun Jyväskylässä on oikein 
tutkittu, että energia-alueella on täysin vää-
rin nämä kaikki välilliset verot ja muuta, 
eli kansalaiset eivät saa ollenkaan palkintoa 
siitä, kun he muuttavat käyttäytymistään, 
tästä energiankulutuksen vähentämisestä, 
niin miten nyt te aiotte palkita kansalaiset 
tästä uudesta asennoitumisesta, koska ei-
väthän normaalikansalaiset voi ostaa iso-
ja autoja tai uusia hienoja taloja rakentaa, 
joista sitten verotuksellisesti vähennettäisiin 
jotain joskus.”
Pertti Virtanen 21.10.2009

”Tämä kehitys, joka meillä EU-Suomessa 
on ollut kohti yhä suurempaa, suurempaa 
suurtilalinjaa, ja ne tapaukset, jotka itse tie-
dän Pohjanmaalla, ovat johtuneet siitä, että 
eläinyksikkömääriä on kasvatettu niin suu-
riksi, että se nuori pariskunta, joka siellä on 
ollut, ei ole jaksanut enää suorastaan hoitaa 
niitä ja siinä tilanteessa on tullut sitten se 
henkisen ja fyysisen jaksamisen päätepiste ja 
sen jälkeen on suuret otsikot lehdissä. Tältä 
osin toivoisin kyllä, että valiokunnassakin 
paneuduttaisiin asiaan.”
Raimo Vistbacka 13.10.2009

Selvitytin eurovaalitulok-
semme asiantuntijalla. Käy-
tännön kokemus sai tukea 
tilastollisesta tiedosta. Pe-
russuomalaisten pitää olla 
aikaansa edellä ja pystyä 
aistimaan kansan syvien 
rivien tunnot ja vastattava 
kysyntään. EU-vaaleissa on-
nistuimme hyvin. Jopa niin 
hyvin, että siitä syntyi epäre-
alistisia menestysodotuksia.

Viime viikon aikana 
ilmestyi monta mielenkiin-
toista gallup-tutkimusta 
sekä kannatuksestamme, 
houkuttelevuudestamme 
että puheenjohtajien me-
nestyksestä. Saamani 8- ar-
vosana oli puheenjohtajista 
paras ja omasta mielestäni 
erittäin korkea ja kova luke-
ma. Kaksitoista vuotta puo-
lueen puheenjohtajana on 
pitkä aika. Tässä hommassa 
joutuu tekemään myös ikä-
viä päätöksiä. Niitä on sekä 
takana että edessä. Kansa 
arvostaa sitä, että puhuu ja 
toimii johdonmukaisesti. Se 
ei ole aina kaikkien mieleen, 
mutta arvostusta se tuo.

Perussuomalaisten hou-
kuttelevuus on puolueista 
kolmanneksi paras. Se on 
hyvä sijoitus. Selvä linjam-
me aiheuttaa sen, että on 
myös paljon ihmisiä, jotka 
ovat kriittisiä meitä koh-
taan. Hekin vetävät vank-

kureitamme. Paljon on 
myös niitä, joita linjamme 
kiinnostaa ja houkuttelee. 
Meidän pitää satsata omaan 
työhön, se palkitaan.

Gallupeista toinen lupasi 
8,0 prosenttia ja toinen 7,3 
prosenttia. Ne ovat hyvät 
lukemat. Ylen tutkimukses-
sa on pientä laskua huippu-
lukemiin. On syytä muis-
taa, että noin vuosi sitten 
kuntavaaleissa kannatus oli 
5,4 prosenttia ja eduskun-
tavaaleissa 4,1 prosenttia. 
Olympiaurheilijan pitää olla 
kunnossa kisavuotena, sama 
pätee politiikkaan. Kanna-
tus mitataan vaaleissa.

Politiikassa hermojen 
pitää kestää. Muistan, kun 
otin alkuaskelia puolueen 
puheenjohtajana kannatus 
laski jopa alle prosentin 
lukemiin. Neuvojia riitti sil-
loinkin, niitä riittää nytkin. 
Kun olen osan aikaa Brysse-
lissä, se on kotimaisesta nä-
kyvyydestä pois. Kuitenkin 
Perussuomalaisille oli vält-
tämätöntä saada eurooppa-
laiset yhteydet ja nyt ne on 
luotu. Tämä saavutus tuot-
taa tulevaisuudessa.

Oma työ ja omat eh-
dokkaat ratkaisevat vaali-
menestyksemme eduskun-
tavaaleissa. Kuntatoiminta 
on avainasemassa. Kun pe-
rusta luodaan pitäjillä, on 

hyvä ponnistaa eduskunta-
vaaleihin. Ehdokasseulasta 
tulee tiukka. Ehdokkaita ei 
ole syytä nimetä ennen ensi 
kevättä, silti niistä tulee kes-
kustella ja koko vaalipiirin 
tilanne tutkia tarkasti. Poli-
tiikka on joukkuepeliä.

Pääsääntö on , että läh-
demme vaaleihin omilla täy-
sillä listoilla. Sirpaleryhmi-
en kanssa emme tee yhteis-
työtä. En hyväksy kaksilla 
korteilla pelaamista. Perus-
suomalaisten ehdokkuutta 
ei voi kilpailuttaa.

Loviisan vaalitulos

Onnittelen Loviisan Perus-
suomalaisia hyvästä vaali-
tuloksesta. Kolme valtuus-
topaikkaa ja 5,8 prosentin 
kannatus on kelpo tulos. 
RKP:n kannatus on lähes 
puoliksi ruotsinkielisessä 
kaupungissa noin 40 pro-
senttia. Perussuomalaiset 
voittivat äänimäärässä niin 
Keskustan, Vihreät, Vasem-
mistoliiton ja Kristilliset.

Olen seurannut Loviisan 
Perussuomalaisten kehitty-
mistä ja kasvamista alusta 
asti, jolloin Kimmo Nykä-
nen ja Vesa Peltoluhta kä-
vivät luonani Eduskunnassa 
pari vuotta sitten. He ovat 
hakeneet muita mukaan 
pelkäämättä omaa reviiri-

ään. Meillä oli Loviisassa 
parikymmentä ehdokasta 
ja yhteishenki oli loistava. 
Kokenut vaalijyrä tuntee 
tunnelman.

Loviisalaiset käyvät 
hyväksi esimerkiksi. Kan-
nustamaan meitä kaikkia. 
Myönteisyys menestyy.

EU-perustuslaki tulee 
voimaan

Hävisimme Euroopan 
laajuisesti taistelun EU-pe-
rustuslaista. Sen vaikutus 
on demokratian ja Suo-
men vaikutusvallan kan-
nalta turmiollinen. Tuleen 
ei saa jäädä makaamaan. 
Tulevaisuudessa yhä use-
ampi suomalainen tajuaa, 
että Perussuomalaiset ovat 
EU-politiikassaan oikeas-
sa, Nyt isänmaata viedään 
EU-herrojen toimesta kuin 
mätää kukkoa.

Vapaa ja Demokrattinen 
Eurooppa-ryhmä (EFD) on 
Europarlamentissa entistä 
tärkeämpi. Perussuomalai-
set olivat mukana synnyttä-
mässä sitä. Äänesi ei men-
nyt hukkaan, kanava on au-
ki, tulevia voittoja varten. 
Ryhmämme julkaisee kuun 
lopussa tiedotuslehden, jo-
ka tulee kotiin kannettuna 
jokaiselle Perussuomalai-
nen-lehden tilaajalle.

timo.soini@europarl.europa.eu
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Työnantajan
Kela-maksu poistuu
Työnantajan kansaneläkemaksu poistetaan vuo-
den 2010 alusta. Kansaneläkkeen saajien kannalta 
muutoksella ei ole vaikutusta. Eduskunnan sosi-
aali- ja terveysvaliokunta hyväksyi asiaa koskevan 
mietinnön tiistaina 20. lokakuuta.

Maksu poistuu kaikilta sekä yksityisiltä että 
julkisen alan työnantajilta. Työnantajan kansan-
eläkemaksun poistuminen on osa hallituksen sopi-
mia talouden elvytystoimia. Maksun poisto alentaa 
yritysten ja kuntien työvoimakustannuksia sekä 
parantaa yritysten investointimahdollisuuksia.

Muutoksen jälkeen kansaneläke rahoitetaan 
kokonaisuudessaan verovaroin. Valtion menoihin 
uudistus merkitsee vuositasolla noin miljardin eu-
ron lisäystä. Vuonna 2010 valtio rahoittaa kansan-
eläkemaksun poistamisen kustannukset pääosin 
valtion lainanottoa lisäämällä ja vuodesta 2011 
energiaveron korotuksilla.

Kysely: Soini on paras 
puoluejohtaja

Iltalehden teettämän mielipidekyselyn mukaan 
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on 
onnistunut parhaiten puoluejohtajan tehtävässä. 

Soinin jälkeen toiseksi parhaiten pärjää kokoo-
muksen puheenjohtaja Jyrki Katainen. Keskustan 
puheenjohtaja Matti Vanhanen sijoittui toiseksi 
viimeiseksi. Huonoimman arvosanan sai sosiaali-
demokraattien Jutta Urpilainen.

PerusS-lista uudistuu
PerusS-lista uudistuu teknisesti. Siirrymme auto-
maattiseen listalle liittymiseen ja siltä poistumi-
seen. Listalle voit liittyä osoitteessa:
http://peruseuro.fi /tiedotteet/postituslista.html

Jos et halua enää jatkaa listan tilaajana, sinun 
ei tarvitse tehdä mitään.

Työeläkkeisiin pieni
tarkistus tammikuussa
Työeläkkeet nousevat ensi tammikuun alusta luki-
en noin 0,3 prosentilla (0,26 %). Tarkistus koskee 
sekä yksityisten että julkisten alojen työeläkkeitä 
saavia, yhteensä noin 1,3 miljoonaa henkeä. Kan-
saneläkkeisiin ei sen sijaan tule korotusta lainkaan. 
Esimerkiksi noin 1 100 euron keskimääräistä tasoa 
oleva työeläke nousee 3,30 euroa kuukaudessa.

Korotus on pienin moniin vuosiin. Tätä pie-
nempi se on ollut vain vuonna 1994, jolloin työ-
eläkkeitä ei korotettu ollenkaan, kerrotaan Eläke-
turvakeskuksesta.

Poliisit ovat huolissaan poliisin lupakanslioiden 
henkilökunnan jaksamisesta: kaikkialla Suomessa 
poliisin toimistohenkilöstön selkäranka on katkea-
massa tuottavuusohjelman taakan alla.

Henkilöstön niukkuus ja kiire on myös heiken-
tänyt kansalaisten palveluja. Toimistoväen jous-
toista ja jatkuvasta ylityöstä huolimatta esimer-

kiksi passien, aselupien ja ajokorttien saaminen on 
viivästynyt.

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto vaatii välittömiä 
toimenpiteitä lupapalvelun resurssien saattamises-
ta riittävälle tasolle. Virkoja tarvitaan välittömästi 
lisää, jotta palvelujen taso voidaan taata ja henki-
löstön uupumista ja sairauspoissaoloja vähentää.

Poliisit vaativat lisää resursseja lupakanslioihin

Perussuomalaisten Lapin 
piiri kokoontui Scandic-
hotellin kokoustiloihin 
lauantaina 31.10. Lapissa 
välimatkat ovat pitkiä, ja 
monille puolueaktiiveille 
kertyy helposti useita satoja 
kilometrejä kokousmatkaa. 
Kimppakyydit kokouksiin 
ovatkin taloudellisesti järke-
vä vaihtoehto. Yhteiskulje-
tuksissa on myös tunnelmaa, 
sillä usean tunnin ajomatkan 
aikana ehtii vaihtaa mielipi-
teitä ja tutustua ihmisiin.

Kaupunki on sopivan 
matkan päässä niin Kemis-
tä, Torniosta kuin Sodan-
kylästäkin, joista on helppo 
osallistua piirikokoukseen. 
Rovaniemi on tullut tun-
netuksi maailmalla kelkka-
messuistaan, joihin tänäkin 
viikonloppuna odotettiin 
11 000 kävijää. Rovanie-
men mainetta on nostanut 
myös lauluyhtye Lordi, 
jonka ravintola sijaitsee 
hotellia vastapäätä kadun 
toisella puolella. Kaupunki 
on jotakuinkin keskellä Pe-
russuomalaisten Lapin pii-
riä ja siten kaikille sopivan 
matkan päässä. Rovanie-
mi sijaitsee 5-6 kilometrin 
päässä napapiiristä ja on 
suosittu turistikohde niin 

Lapin piiri kokoontui
Rovaniemellä

venäläisille kuin saksalaisil-
lekin turisteille.

Perussuomalaisuus on 
kasvussa

Lapin piiri laajenee ja puo-
lueen kannatus nousee ää-
nestäjien parissa. Meri-Lapin 

Perussuomalaiset perustettiin 
27.6. kuluvana vuonna. Osas-
ton puheenjohtajana toimii 
Seppo Keinänen ja varapu-
heenjohtajana Jarmo Tikka-
nen. Piirillä on tällä hetkellä 
neljä paikallisosastoa - Rova-
niemi, Sodankylä, Meri-Lap-
pi ja Savukoski. Tekeillä ovat 

Inarin ja Tornionjokilaakson 
osastot. Jäsenmäärä kasvaa 
piirin alueella kohisten ja Pe-
russuomalaisten politiikasta 
kiinnostuneita tulee yhä lisää. 
Perussuomalaisuus nähdään 
vaihtoehtona vanhojen puo-
lueiden tarjoamaan mitään-
sanomattomaan politiikkaan.

Piirin puheenjohtajan valinnasta äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Jukka 
Paakki sai 2 ääntä, Jouni Yliriesto sai 5 ääntä, Pirita Nenonen sai 2 ääntä, Harri Tauriainen 
sai 9 ääntä jolla hän tuli valituksi jatkokaudelle piirin puheenjohtajan tehtävään.

Janne Viljanen ja Jarmo Tikkanen ovat rivijäseniä 
Kemin Perussuomalaisissa mutta ovat henkeen ja vereen 
niin käytännöntyössä kuin henkiselläkin puolella viemässä 
hyvää aatetta eteenpäin. Molemmat miehet ovat eläk-
keellä ja tuntevat elämän nurjankin puolen henkilökohtai-
sesti. Janne on koulutukseltaan konepuuseppä ja Jarmo 
kirvesmies.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Äänestämässä Seppo Keinänen Torniosta. 
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Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja seuraa IAET-
työttömyyskassan käsittelyaikoja. Kassan tulee 
ilmoittaa 15.1.2009 mennessä, miten etuushake-
musten käsittelyajat ovat kehittyneet vuodenvaih-
teeseen 2009–2010 mennessä. 

Apulaisoikeusasiamies pyytää erityisesti selvit-
tämään, onko kassa vuodenvaihteeseen mennessä 

Työttömyyskassojen käsittelyajat seurannassa

Kiina ja Suomi yhteistyöhön 
maahanmuuttoasioissa
Kansliapäällikkö Ritva Viljasen mukaan Kiinan 
valtiovarainministeriö suhtautuu myönteisesti Suo-
men sisäasiainministeriön ehdotukseen, että mai-
den maahanmuutosta vastaavat ministeriöt allekir-
joittaisivat työperäistä maahanmuuttoa koskevan 
yhteistyöpöytäkirjan. Yhteisymmärryspöytäkirjan 
allekirjoittamisen jälkeen Suomella on mahdolli-
suus saada luettelo näistä luotettavista yrityksistä, 
joiden toimintaa voidaan valvoa ja jotka eivät pyri 
hyödyntämään laittomasti työntekijäksi välittämi-
ään työntekijöitä.

Sisäasiainministeriön tavoitteena on luoda rek-
rytointia tukevat yhteistyösuhteet niiden maiden 
kanssa, joista työvoimaa Suomeen rekrytoidaan. 
Kiinalaiset ovat Suomessa viidenneksi suurin ul-
komaalaisryhmä. Suurimpia työperäisen maahan-
muuton maita ovat tällä hetkellä Venäjä, Viro, 
Kiina ja Intia.

Kirkon konservatiivit 
eroavat Imatralla?

Kirkosta eroaminen on kasvanut rajusti Imatralla. 
Tämän vuoden lokakuussa kirkon jätti Imatralla 
eroakirkosta.fi  -palvelun kautta 73 henkilöä, mikä 
on Imatran kuukausiennätys eroamisessa. Viime 
vuonna lokakuussa Imatralla kirkosta erosi 29 hen-
kilöä, ja tämän vuoden syyskuussa erosi 27 henkilöä.

Imatralla eroajat ovat poikkeuksellisen van-
hoja. Eroakirkosta.fi  -palvelun tämän vuoden 
eroajien keskiarvoikä on 31 vuotta. Lokakuussa 
Imatralla vastaava keskiarvo on 46 vuotta. Yli vii-
sikymppisten kirkosta eroaminen viisinkertaistui 
Imatralla lokakuussa.

- Herää kysymys, eroavatko Imatralla kirkon 
konservatiivit?, pohtii eroakirkosta.fi  -palvelun 
tiedottaja Petri Karisma. Tutkimusten mukaan 
vanhempi väestö on konservatiivisempi uskonnon 
tulkinnoissaan ja kirkkoherran sukupuolenvaihdos 
ei välttämättä ole ollut heille mieleen.

Kansalaisuuslain uudistukset 
lausuntokierrokselle

Sisäasiainministeriö on lähettänyt laajalle lau-
suntokierrokselle hallituksen esityksen kansalai-
suuslain muuttamiseksi. Lausuntoja pyydetään 
ministeriöiltä, muilta viranomaisilta ja järjestöiltä. 
Kansalaiset voivat ottaa kantaa muutosehdotuk-
siin ensi viikolla alkavassa kansalaiskeskustelussa 
otakantaa.fi  -foorumilla.

Kansalaisuuslain muutoksilla pyrittäisiin edis-
tämään Suomessa asuvien ulkomaalaisten yhteis-
kunnallista yhteenkuuluvuutta mahdollistamalla 
kansalaisuuden saaminen nykyistä joustavammin. 
Hallituksen esitys kansalaisuuslaiksi on tarkoitus 
antaa eduskunnalle alkuvuonna 2010.

saavuttanut tavoitteensa ns. ensihakemusten käsit-
telyajan lyhentämisestä yhteen kuukauteen.

Oikeusasiamiehelle on tullut kaikkiaan noin 50 
kantelua työttömyyskassojen pitkistä käsittelyajois-
ta. IAET-kassasta kanteluita on eniten, runsaat 20. 
Muita kassoja koskevat kantelut apulaisoikeusasia-
mies pyrkii ratkaisemaan kuluvan kuun aikana.

Lapin piirin sääntömääräi-
nen syyskokous pidettiin 
31.10.2009 Rovaniemellä. 
Syyskokouksen asialistalla 
olivat piirin toimintasuun-
nitelman sekä talousarvi-
on hyväksyminen vuodelle 
2010 sekä piirin puheenjoh-
tajan ja piiritoimikunnan 
henkilövalinnat.

Perussuomalainen -leh-
den päätoimittaja Harri 
Lindell oli myös kutsuttu 
paikalle ja hän kävi läpi 
ajankohtaisia poliittisia 
asioita.

Kokouksessa suoritetun 
äänestyksen jälkeen piirin 
puheenjohtajaksi valittiin 
jatkamaan Harri Tauriainen 

Harri Tauriainen Kemistä sai viime kunnallisvaaleissa 
kolmanneksi eniten ääni omasta kunnassaan, ääniä ropisi 
mahtavat 277 kappaletta.
Piiriltä Harri sai kampanjarahaa käyttöönsä 133 euroa ja 
omaa rahaa kampanjassa meni 900. Mies oli tyytyväinen 
omaan äänisaaliiseensa. Mikäli listalla olisi ollut muitakin 
ehdokkaita niin Harrin äänimäärä olisi vetänyt toisenkin 
ehdokkaan kunnanvaltuustoon. Ensimmäinen kausi 
valtuustossa ja teknisessä lautakunnassa on haastava 
tehtävä, jonka mies lupaa hoitaa hyvin.

Lapin piirin julkilausuma
Kemistä. Puheenjohtajiksi 
olivat myös ehdolla Pirita 
Nenonen Rovaniemeltä, Juk-
ka Paakki Rovaniemeltä sekä 
Jouni Yliriesto Sodankylästä. 
Äänet jakaantuivat seuraa-
vasti: Tauriainen 9 ääntä, 
Yliriesto 5 ääntä, Paakki 2 
ääntä ja Nenonen 2 ääntä.

Piiritoimikuntaan va-
littiin jatkamaan Jouni Yli-
riesto (Sodankylä), Samuli 
Riesto (Savukoski), Juha 
Antinkaapo (Tervola), Pertti 
Sirkka (Kolari), Eila Tauri-
ainen (Kemi), Pirita Neno-
nen (Rovaniemi) ja Matti 
Säärelä (Rovaniemi). Seppo-
Juhani Keinänen (Tornio) 
ja Eila Kivioja (Sodankylä) 

eivät olleet halukkaita jat-
kamaan. Uusiksi jäseniksi 
piiritoimikuntaan valittiin 
Esa Lindholm (Inari), Pek-
ka Hofslagare (Tornio) sekä 
Kari Härö (Rovaniemi). Va-
rajäseniksi valittiin: Jukka 
Paakki (Rovaniemi), Orvo 
Suominen (Sodankylä), An-
ne Lindholm (Inari), Liisa 
Helin (Rovaniemi) ja Jarmo 
Tikkanen (Kemi).

Kokouksessa käsiteltiin 
myös Tornion Lapin Kullan 
tehtaiden lopettamispää-
töstä. Kokousväki tuomitsi 
päätöksen hyvin paheksut-
tavana sekä piti työpaik-
kojen mahdollista menet-
tämistä kerrannaisvaiku-

tuksineen suurena tappiona 
alueelle. Kokousväki myös 
totesi, että Lapin Kullan 
brändin ”tunturipurojen 
raikkautta” käyttäminen 
olisi siten kuluttajien har-
haanjohtamista tuotannon 
loppuessa Lapissa.

Lappiin mahdollisesti 
muodostettavan yhden sai-
raanhoitopiirin mallia ko-
kous ei hyväksynyt, vaan 
asioiden tässä vaiheessa ny-
kyiset on säilytettävä. Vaa-
rana kokousväen mielestä 
on se, kuinka turvataan po-
tilaiden tasapuolinen hoito 
sekä estetään pitkien hoito-
matkojen muodostuminen 
jos toimintoja keskitetään.

Pirita Nenonen sai viime kunnallisvaaleissa 357 ääntä, 
joka nosti sairaanhoitaja-kätilön Rovaniemen kaupungin-
valtuutetuksi kertarytinällä. Pirita toimii paikallisosaston 
taloudenhoitajana ja sihteerinä. Kaupungin luottamus-
tehtäviä hänellä on myös sosiaali- ja terveyspalveluiden 
lautakunnassa. Perussuomalaisuuteen Piritalla ei ole 
verenperintöä, puoluekannan hän valitsi itse seurattuaan 
Perussuomalaisten luotettavaa kansanläheistä politiikkaa.
- Hyvä puolue, kiteyttää Pirita lyhyesti.

Jouni Yliriesto Sodankylästä.Jukka Paakki Rovaniemeltä.
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Suosiiko Sinnemäki
ulkomaalaisia
työntekijöitä?
Iltalehti uutisoi 21.10 työministeri Anni Sinne-
mäen puhuneen ulkomaalaisille työntekijöille 
järjestetyssä tilaisuudessa. Puheessaan Sinnemäki 
oli mm. todennut, että ulkomaisilta työntekijöiltä 
vaaditaan liian hyvää suomen kielen taitoa, ja 
että suomalaiset yritykset vaativat liikaa ulko-
maalaisilta työntekijöiltä. Sinnemäki oli myös 
sitä mieltä, että Suomalaisyritysten ja julkisen 
sektorin pitäisi hyväksyä se, että ihmiset voivat 
työskennellä Suomessa, vaikka he eivät osaisi 
suomea eivätkä ruotsia.

Työministerimme mielipiteet ovat vähintään-
kin erikoisia - sekä samoilla työmarkkinoilla kil-
pailevien suomalaisten työnhakijoiden, että jul-
kisen sektorin palveluja käyttävien asiakkaiden 
kannalta. Seuraavaksi pari esimerkkiä.

Kun suomalainen henkilö hakee esimerkiksi 
valtion virkaa kaksikielisellä alueella, kysytään 
häneltä toisen kotimaisen kielen hallintaa. Kie-
litaito osoitetaan joko hakemukseen liitettävällä 
kielitodistuksella, taikka viimeistään työpaikka-
haastattelussa, jossa osa keskustelusta käydään 
toisella kotimaisella kielellä.

Jos työpaikkaa havitteleva henkilö ei hallitse 
toista kotimaista kieltä, jää työpaikka usein to-
dellakin haaveeksi. Työpaikan saa se joka osaa ja 
hallitsee molemmat kotimaiset kielet.

Mikäli julkisen sektorin työnantajat ryhtyvät 
toimimaan Sinnemäen toivomalla tavalla ja alka-
vat nimittämään virkoihin ulkomaalaisia kielitai-
dottomia henkilöitä, joutuvat kotimaiset työnha-
kijat eriarvoiseen asemaan. Tuolloin työpaikka 
annetaankin kansallisuuden, eikä ammatillisen 
osaamisen ja kielitaidon mukaan. Tämä ei ole 
oman maamme kansalaisten oikeudenmukaista 
ja tasa-arvoista kohtelua.

Hoitajan on ymmärrettävä potilasta

Toisena haittana ja jopa suoranaisena riskinä nä-
en sen, että esimerkiksi terveyskeskuksissa ja sai-
raaloissa työskentelisi sellaisia henkilöitä, jotka 
eivät hallitse potilaidensa käyttämää kieltä.

Jokainen sairaalasängyssä maannut tietää, 
kuinka tärkeää on potilaan ja lääkärin ymmär-
tää toisiaan. Samoin hoitotoimenpiteitä helpottaa 
se, että hoidettava ja hoitaja osaavat keskustella 
keskenään.

Hoitajan on ymmärrettävä hyvin potilasta, ja 
erittäin hyvin kirjoitettuja lääkemääräyksiä, joi-
den annostuksissa ei saa tulla väärinymmärtämi-
sestä johtuvia virheitä. Virheet saattavat pahim-
massa tapauksessa johtaa potilaan kuolemaan. 
Kuka on vastuussa tilanteissa, joissa lääkkeen 
annostelija ei ymmärrä lääkemääräystä, eikä po-
tilaalle annettavan kerta-annoksen määrää.

Onko vastuussa hoitaja, vaiko puutteellisen 
kielitaidon omaavan hoitajan taikka lääkärin 
nimittänyt henkilö? Tuskin sentään työministeri 
Sinnemäki, jolta vastuu valuu kuin vesi hanhen 
selästä.

Reijo Hongisto
Vimpeli

 ■KOLUMNI

Timo Soinin europloki
luettavissa osoitteessa:

www.peruseuro.fi 

Hän on Huittisten kau-
punginvaltuuston jäsen, 
kaupunginhallituksen va-
rajäsen, nuoriso- ja liikun-
talautakunnan jäsen, de-
mentiahoitajan sijaisuuksia 
hoivakodilla tekevä lähi-
hoitajaksi opiskeleva her-
moratahieroja sekä kahden 
pienen lapsen äiti, juuri esi-
koulun aloittaneen Sannin 
ja 4,5-vuotiaan Santerin. 
Kaiken tämän lisäksi riittää 
aikaa vielä hevosten parissa 
puuhailuunkin. Hevosur-
heilun lisäksi hän osallistuu 
vanhempiensa hevosten hoi-
toon ja valmennukseen.

- Olen ollut eläinrakas 
koko ikäni ja harrastanut 
hevosurheilua kymmen-
vuotiaasta porilaisten serk-
kutyttöjeni esimerkkiä seu-
raten. Aloitin harrastuksen 
klassisesti ratsastuskoulun 
hevosilla, myöhemmin sain 
oman ponin. Kun kasvoin 
ohi siitä, sain oman hevo-
sen, jolla kilpailin kenttärat-
sastuksessa, Visuri kertoo.

Kenttäratsastus kuiten-
kin jäi lajin kalleuden vuok-
si, kunnes eräänä perjantai-
na Porin iltaraveissa Susan-
nan päähän pälkähti idea 
ravihevosen ostamisesta.

- Ihastuin hevoseen ni-
meltä Spurtti, joka onneksi 
kuului jobbarille, joka oi-
keasta hinnasta olisi myynyt 
vaikka mummonsa. Spurtti 
opetti minut kantapään 
kautta raviurheilun saloi-
hin, Visuri muistelee.

Suomenennätys Secret 
Bravella

Kärrylähdöt eivät kuiten-
kaan olleet Susannan omin 
laji. Juostuaan toistakym-
mentä kärrylähtöä ilman 
ensimmäistäkään palkinto-
sijaa hän enemmän ratsas-
tusihmisenä keksi yrittää 
monté-lähtöjä, joten hän 
ajoi raviohjastajakortin 
vuonna 1998. Ja nyt on 
vuosien työ viimein kanta-
nut hedelmää – Visurilla on 

Perussuomalainen 
monté-mestari

nimissään Pohjoismaiden 
mestaruuden lisäksi muun 
muassa Secret Bravella 
juostu mailin suomenen-
nätys Tampereella viime 
vuodelta.

- Minulla ei ole omaa 
hevosta vaan olen niin sa-
nottu lainaohjastaja, jo-
ka tarkoittaa että ihmiset 
soittavat minulle ja tarjo-
avat ratsuaan käyttöön. Ja 
kun tulee onnistumisia, se 
poikii niitä puhelinsoitto-
ja lisää. Minulla on myös 
kaksi pientä lasta, joten 
aina en voi lähteä mihin 
vain. Mieheni on tukenut 
minua tässä valtavan pal-
jon paitsi motivoimalla, 
tukemalla ja kannustamal-
la, myös mahdollistamalla 
lähtöni hoitamalla lapsia 
poissaoloaikanani, kuten 
vanhempanikin.

Maalaisjärkeä 
kaivattaisiin

Kunnallisvaaleihin Susanna 
Visuri lähti paikkakunta-
laisten pienen painostuksen 
ansiosta. Ajateltuaan asiaa 
hän päätyi siihen tulokseen, 
että Perussuomalaiset oli 
hänelle oikea puolue ja puo-

lueen arvot pääosin samoja 
kuin hänen omansakin.

- Itse olen huomannut 
monessakin asiassa, et-
tä olisi kamalan hyvä jos 
maalaisjärjen käyttö olisi 
sallittua myös päättävissä 
elimissä. Myöskään ei pi-
täisi aina olla tuijottamassa 
vain omaan napaan, vaan 
ajatella asioita kokonais-
valtaisesti ja osata katsoa 
myös vähän kauemmas tu-
levaisuuteen. En väitä, että 
itsekään siihen aina pystyn, 
mutta yritän opetella.

Visuri ei halua ottaa 
kantaa sellaisiin asioihin, 
joista hän ei mitään tiedä, 
mutta pienten lasten äitinä 
lapsiperheiden, lasten ja 
nuorten sekä työn puolesta 
vanhusten tilanne on tullut 
hänelle tutuksi. Myös hie-
rojan työssään hän usein 
kuulee ihmisiltä mielipiteitä 
asioiden nykytilasta ja mitä 
niille tulisi tehdä.

- Monet puhuvat näistä 
asioista minulle, koska tie-
tävät että minun kauttani 
voi viestiä viedä eteenpäin 
päättäjien korviin.

Teksti ja kuva: 
Mika Männistö

Tuore monté-ratsastuksen 
Pohjoismaiden mestari, huittislainen 
Susanna Visuri on monessa mukana. 
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Jokamiehenluokka
-  Suomalainen AKK:n alainen autourheilulaji, joka
 pyritään pitämään edullisena edellyttämällä, että
 auto pitää myydä kilpailun jälkeen 1150 eurolla, jos
 siitä tehdään ostotarjouksia.
-  Ostotarjouksia saavat tehdä muut kilpailijat sekä 
 henkilöt, joilla on Jokkikseen oikeuttava kilpailu-
 lisenssi ja JM-tutkinto. Jos tarjouksia tehdään useita, 
 uusi omistaja arvotaan.
- Autot pääasiassa takamoottorisia VW Kuplia ja Fia-
 teja, mutta myös etu- ja kardaanivetoiset autot hyvin 
 edustettuina.
-  Nuorten luokassa voi ajaa jo 15-vuotiaana JM-tut-
 kinnon ja nuorten luokan tutkintojen suorittamisen 
 jälkeen. Nuorten luokassa tytöt ja pojat ajavat
 yhdessä. Tutkinto on uusittava viiden vuoden välein.
-  Radat sora-asfaltti- tai kokoasfalttiratoja, talvisin 
 järvien jäillä tai jäädytetyillä radoilla. Osallistujia 
 60-650. Kilpailuja vuodessa noin 150.
- Vuoden 2008 suomenmestarit yleisessä Joni-Pekka
 Rajala, naisissa Minna Lampinen ja nuorissa Juha 
 Rytkönen.

Jokamiesluokka eli jokkis 
on mielenkiintoinen ja suo-
siteltava laji nuorelle, jolla 
on halu ajaa kilpaa, mutta 
ei niin paljon rahaa että voi-
si investoida varsinaiseen 
ralliautoiluun. Laji edistää 
kuljettajan ajattelua myös 
liikenneturvallisuuden kan-
nalta monessakin mielessä 
– toisaalta saa purkaa pa-
himmat paineensa radalla 
ja toisaalta myös vaaratilan-
teista oppii auton hallintaa.

- Jokkis vaatii harrasta-
jaltaan sen verran pääomaa 
että saa auton ostettua. La-
jissa menestymiseen vaadi-
taan jo rämäpäisyyttä ja au-
ton käsittelytaitoa, sillä ky-
seessä on kuitenkin kontak-
tilaji, jossa tönitään paljon. 
Ajamisen on myös oltava 
rentoa, sitä ei saa jännittää, 
kertoo itse pitkän uran jok-
kis- ja ralliautoilijana tehnyt 
Arto Nikara Saarijärveltä.

Nikara ei pidä lajia ol-
lenkaan vaarallisena, vaik-
ka se saattaakin siltä joskus 
näyttää. Turvallisuudesta 
on kaikilla säännöksillä 
huolehdittu niin hyvin, että 
harvoin sattuu mitään vaka-
vaa. Myös autot ovat hyvin 
rakennettuja ja kestäviä.

- Ei minullekaan kos-
kaan mitään sattunut, vaik-
ka välillä tuli rajujakin pyö-
rimisiä. Sattuuhan niitä kol-
huja silti joka lajissa aina 
välillä, jääkiekosta lähtien.

Jokkis opettaa myös vastuullista 
liikennekäyttäytymistä

Isältä pojalle

Saarijärven Urheiluautoili-
joita aikoinaan edustaneel-
la Arto Nikaralla on taka-
naan pitkä ura niin rallin 
kuin jokkisautoilunkin 
puolelta. Jokkista hän alkoi 
harrastaa heti lajin rantau-
duttua Suomeen vuonna 
1977. Viimeisen kisansa 
hän ajoi vuonna 1995, jon-
ka jälkeen aika on mennyt 
poikien ralliuran edistämi-
seen. Aktiiviuransa aikana 
Nikara ajoi parikymmentä 
kisaa vuodessa ja fi naali-
paikkojakin tuli yli sata, 
joten pyttyjä on kertynyt 
pitkä rivi.

- Jokkiksen suomen-
mestaruuden voitin vuon-
na 1981. Olen saanut myös 
KRC SM-osakilpailuvoi-
ton. Ennen jokkisaikaa 
olin kerran Jyväskylän tal-
virallissa yleiskilpailun toi-
sena jokkisautolla, samoin 
Lahdessa Bravo-rallissa, 
muistelee Nikara tärkeim-
piä palkintojaan.

Arton poika Jarkko Ni-
kara sai itse rallikärpäsen 
pureman 9-10 vuoden iässä. 
Isän vanhalla jokkisautolla 
aloittanut 23-vuotias Jark-
ko voitti kuuden MM-rallin 
ohjelman FIA:n ja Pirellin 
Star Driver –ohjelman Eu-
roopan karsinnassa viime 
vuonna. Kisoja on ajettu 
tämän kevään ja kesän ja 

aikana ja ne päättyvät syk-
syllä. 

- Tämä vuosi näyttää, 
alkaako ensi vuonna tulla 
sopimuksia, kertoo ylpeä 
isä.

Teksti: Mika Männistö

Arto Nikara esittelee piirisihteeri Jorma Uskille ralliauton turvavarustusta 

Talvirenkaat, ei tieliikenteeseen.
Jyväskyläläisen Matti Mäkisen karu kontori. Mikä ei
paranna suorituskykyä tai turvallisuutta, poistetaan.
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EU-jäsenyytensä aikana Suomea 
vastaan on nostettu yhteensä 1029 
virallista huomautusta, joista 
kanteisiin asti on johtanut 47. Tällä 
palstalla käsittelemme joitain niistä 
rikoksista, joilla Suomi-neito on 
Brysselin herroja vastaan rikkonut.

Suomi tuomiolla

Asianosaiset:
Euroopan yhteisöjen komissio
vs. Suomen tasavalta

Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan 
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomen 
tasavalta ei ole noudattanut EY 28 ja EY 30 artik-
lan mukaisia velvoitteitaan, kun se on edellyttänyt 
siirtolupaa toisessa jäsenvaltiossa laillisesti rekiste-
röidyiltä ja käytetyiltä ajoneuvoilta.
(Lähde: http://curia.europa.eu)

Tuomio:

Syyllinen. Suomen tasavalta velvoitetaan korvaa-
maan oikeudenkäyntikulut.

Timo Soinin europloki
luettavissa osoitteessa:

www.peruseuro.fi 

HUOM! 
UUSI linkkibanneri Timo Soinin

europlokiin osoitteesta:
http://peruseuro.fi /linkkibannerit.html

Eurooppatiedotuksen si-
vuilta voi lukea, miten 
hehkulamput poistuvat 
myynnistä asteittain. 
Tilalle ovat tulossa ns. 
energiansäästölaput. Kau-
poissa käy vilske, kun 

energiansäästölappuja ko-
keilleet, etenkin vanhemmat 
hehkulamppuihin tottuneet 
ihmiset, hamstraavat niitä 
varastoon. Kaikki eivät ole 
tyytyväisiä energiansäästö-
lamppujen valon sävyyn, 
toinen pitää niiden valaisu-
kykyäkin huonompana ja 
joku sanoo, ettei niissä ole 
luxeja. Jos led - valaisimet 
syrjäyttävät energiansäästä-
jät pian, kehitys on kansalle 
kallis.

Direktiivin tarkoitus on 
hiilidioksidipäästöjen vä-
hentäminen energiaa sääs-
tävillä lampuilla. 1.9.2009 
voimaantullut asetus rajoit-

taa hehkulamppujen myyn-
tiä niin, että ensimmäisenä 
markkinoilta poistuvat suu-
ritehoisimmat 100 wattiset 
ja kaikki mattapintaiset 
lamput. 1.9.2012 yli 7-wat-
tiset lamput ovat rajoitus-
ten piirissä.

Hehkulamppujen hait-
tana pidetään niiden tuot-
taman lämmön määrää. 
Joidenkin tietojen mukaan 
hehkulampun kuluttamasta 
sähköstä menee lämmöksi 
95 % kun energiansäästö-
lapusta menee lämmöksi 
vain 75 %. Saman lähteen 
mukaan 11-wattinen ener-
giansäästölamppu korvaa 

60- wattisen hehkulam-
pun. Omakotitaloissa va-
laisinten tuottama lämpö 
hyödyntynee osittain pie-
nempänä lämmitysenergi-
an tarpeena eli kaikki ei ole 
säästöä. Lisäksi lamppujen 
hankintahinnoissa ovat 
huikeat erot. Vanhemmat 
ihmiset muistavat, miten 
hehkulapun käyttöikä on 
lyhentynyt muutamasta 
vuodesta viikkoihin.

Tietolähteestä riippuen 
energiansäästölamppujen 
kestoiän sanotaan olevan 
8-15-kertainen, kun toinen 
määrittelee sen 6-20-ker-
taiseksi. Sähkön kulutus 

Hehkulamput himmenevät historiaan
olisi vain 20 % hehku-
lampun kulutuksesta. 
Muutoksella EU:n alueella 
pyritään säästämään säh-
köä 23 miljoonan omako-
titalon kulutuksen verran 
vuoteen 2020 mennessä. 
Kustannuksiakin tulee, sil-
lä kaikki katu- ja ulkova-
laisimetkin on vaihdettava. 
Energiansäästölamppujen 
hankintahinta ja niiden 
kuuluminen  ongelmajät-
teisiin, lisäävät kierrätys-
pisteidenkin tarvetta ja ko-
konaiskustannuksia. 

Voimakkaassa kehitys-
vaiheessa oleva LED-tekno-
logia tullee korvamaan Lä-

hiaikoina energiansäästö-
lamput? Ledin etuja ovat 
todella pieni energian ku-
lutus, pieni koko ja pitkä 
ikä. Hinnatkin ovat voi-
makkaassa laskussa. - On 
hyvin mahdollista, että 
uusien teknisten sovel-
lusratkaisujen myötä le-
dit tulevat syrjäyttämään 
energiansäästölamput no-
peassa aikataulussa. Jos 
siirtymäaika jää lyhyeksi, 
siitä tulee suhteellisesti 
myöskin kallis?

Alpo Ylitalo
Kaupunginvaltuutettu
Kokkola

Jokin aika sitten mm. puo-
lueen varapuheenjohta-
ja Vesa-Matti Saarakkala 
esitti julkisuudessa arvion, 
että Perussuomalaisilla oli-
si mahdollisuus seuraavissa 
eduskuntavaaleissa jopa 18 
kansanedustajan paikkaan. 
Paikkamäärä olisi sikäli 
historiallinen, että se olisi 
sama määrä kuin SMP:n 
aikanaan saavuttama ”rok-
noosi” vaalivoitto.

Arvio paikkamäärästä 
on realistinen. Ainoa, joka 
siinä asiassa voi pahiten sös-
siä, on me itse, puolueen jä-
senet. Kestääkö pää nopean 
nousun?

Valitettavia merkkejä on 
joissakin piireissä ilmassa, 
ettei ”pää kestäisi”. Kai-
kenlainen salaseuraisuus, 
eripuraisuus, yhteistyöha-
luttomuus, ne ovat asioita 
joita ei pidä esiintyä. Piireis-
sä pitää löytää yhteiset sä-
velet miten vaalit hoidetaan. 

Käydään reilu ja avoin kil-
pailu ehdokaspaikoista, ja 
sen jälkeen kaikki yhdessä 
toimivat koko piirin ja puo-
lueen parhaaksi. Todennä-
köistä on, että seuraavien 
vaalien ehdokaspaikoille 
tulee tungosta.

Timo Soini, vaikka on-
kin Suomen parhaaksi ran-
kattu puoluejohtaja, ei tuo 
yhtään ääntä muihin vaa-

lipiireihin kuin omaansa. 
Kaikkien muiden piirien 
äänet ovat niiden omien eh-
dokkaiden ja vaalitoimijoi-
den vastuulla.

Me olemme lupautuneet 
tekemään työtä puolueen, 
sen kannattajien ja äänes-
täjien hyväksi. Siinä ei ole 
tilaa omahyväiselle ja it-
sekeskeiselle omanhyvän 
tavoittelulle. Tämä edellyt-

Kestääkö pää?
tää myöskin täyden tuen 
antamista, niin puolueen, 
kuin piirinkin toimi- ja joh-
tohenkilöille. Oman pesän 
likaajille ei tässä puolueessa 
ole varaa.

Tämä ei missään tapa-
uksessa tarkoita sitä, etteikö 
uusia ajatuksia ja toiminta-
malleja sallittaisi. Päinvas-
toin, puoluetoiminta kai-
paa jatkuvaa uudistamista 
ja kehittämistä. Yleensä on 
niin, että pahimmilta ar-
vostelijoilta ei näitä uusia 
ajatuksia juuri tule! Se on 
vihoviimeistä ajattelua, et-
tä voitaisiin toimia samoin, 
kuin joskus kymmeniä vuo-
sia sitten.

Kehitys kehittyy jatku-
vasti, niin puoluetoiminta-
kin ja toivottavasti me sen 
mukana.

Reijo Ojennus
puheenjohtaja
Pirkanmaan piiri

Perussuomalaiset Nuoret 
katsovat Suomen nykyisen 
kielipolitiikan epäonnistu-
neeksi, koska kielilainsää-
däntö ei vastaa todellista 
tahtotilaa maassamme. 
Ruotsin kieleen käytetään 
suhteettomasti veronmak-
sajien varoja, kun otetaan 
huomioon miten pienellä 
alueella ruotsia maassamme 
puhutaan. Muun muassa tu-
levan pakollisen YLE-mak-
sun määrä on suoraan ver-
rannollinen ruotsinkieliseen 
palvelutarjontaan. 

Virallinen kaksikielisyys 
tarkoittaa sitä, että koko 

maassa pitää olla valmiudet 
toimia ruotsiksi huolimatta 
siitä, että suurimmassa osas-
sa Suomea todellista tarvetta 
ruotsin kielen osaamiselle ei 
ole. Suomesta olisikin teh-
tävä virallisesti yksikielinen 
maa, jossa ruotsilla on vä-
hemmistökielen asema saa-
men, romanin ja viittoma-
kielen tapaan. 

Maahanmuuttajien in-
tegraationkin kannalta 
olisi järkevämpää, jos Suo-
messa olisi vain yksi viral-
linen kieli, suomi. Ruotsin 
kielen asemalla on myös 
ulkopoliittinen ulottuvuus: 

Tehdäänkö venäjästäkin 
tulevaisuudessa Suomen 
virallinen kieli, kun venä-
jänkielisten määrä saavut-
taa ruotsinkielisten määrän 
Suomessa?

Perussuomalaiset Nuo-
ret julistautuvat suomen 
kielen edunvalvojiksi. 
Aatteemme on poliittisel-
la kentällä ainoa suomen 
kielen ja suomalaisuuden 
puolustaja. Suomi on ai-
noa maa maailmassa, jossa 
suomen kieli voi menestyä. 
Ruotsin kieltä voi puhua 
myös muualla kuin Suo-
messa. 

Katsomme, että suurin 
osa suomalaisista on kans-
samme samaa mieltä Suo-
men kielipolitiikan muutos-
tarpeista. Perussuomalaiset 
Nuoret käsittelivät kielipo-
liittisia kysymyksiä syysko-
kouksen yhteydessä pide-
tyssä seminaarissa Vaasassa 
10.-11.10. Pääpuhujana 
tilaisuudessa oli Suomalai-
suuden liiton puheenjohtaja 
Heikki Tala.

Vesa-Matti Saarakkala 
puheenjohtaja,
Antti Rantakokko
hallituksen jäsen

PerusS-nuoret:

Suomesta tehtävä virallisesti yksikielinen
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 ■KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Osana vuoden 2003 
laajaa työttömyysturva-
uudistusta toteutettiin 
muutos eläkesäännöissä. 
Työttömyyseläke, joka 
koski kaikkia yrittäjiä, 
lakkautettiin vuonna 
1950 tai sen jälkeen syn-
tyneiltä yrittäjiltä. Tä-
män eläkkeen tilalle tuli 
työttömyyspäivärahan 
lisäpäiväoikeus aina 65 
ikävuoteen asti. Tämän 
lisäpäiväoikeuden piiriin 
kuuluvat kuitenkin vain 
18 ensimmäisen kuukau-
den aikana työttömiksi 
jääneet yrittäjät (ns. jäl-
kisuoja-aika). Lakiuudis-
tus merkitsi käytännössä 
merkittävää työttömyys-
aikaisen ansioturvan hei-

Vuonna 1950 tai sen jälkeen
syntyneiden yrittäjien
työttömyysturvan parantaminen 

kennystä valtaosalle vuoden 
1949 jälkeen syntyneistä 
yrittäjistä.

Eduskunta edellytti jou-
lukuussa 2002 hyväksyes-
sään vuonna 2003 voimaan 
tulleen lakiuudistuksen, 
että hallitus selvittää työt-
tömyysturvan lisäpäivära-
hajärjestelmän ulottamista 
koskemaan kaikkia yrittä-
jiä. Asia on ollut sosiaali- ja 
terveysministeriön virka-
miehen mukaan esillä sosi-
aaliturvan uudistusta pohti-
vassa komiteassa, jossa asia 
olisi kuitenkin todettu vä-
häpätöiseksi, eikä muutosta 
näin ollen haluta tehdä.

Asiassa on kyse oikeu-
denmukaisuudesta ja kansa-
laisten yhdenvertaisuudesta. 

On todistettu, että muutok-
sen ulottaminen koskemaan 
kaikkia yrittäjiä (myös vuon-
na 1950 tai sen jälkeen syn-
tyneitä) ei lisäisi valtion kus-
tannuksia tässä asiassa kuin 
noin prosentin verran. Sa-
malla korjattaisiin merkittä-
vä epäkohta työttömiksi jää-
neiden yrittäjien kohtelussa.

Mihin toimiin hallitus 
ryhtyy korjatakseen vuon-
na 1950 tai sen jälkeen 
syntyneiden yrittäjien työt-
tömyysturvassa olevan sel-
keän epäkohdan, joka ny-
kyisin jakaa työttömät yrit-
täjät iän perusteella kahteen 
erilliseen tuloryhmään?

Helsingissä 8.10.2009
Pentti Oinonen

Aiempina vuosina esi-
merkiksi Pohjanmaan 
alueen koulujen ja pai-
kallispoliisin välillä oli 
saumatonta yhteistyötä, 
joka näkyi mm. siinä, 
että poliisi kävi säännöl-
lisesti kouluilla pitämässä 
liikenne- ja laillisuusvalis-
tusta. Nyt valitettavasti 
on julkisuudessa olleiden 
tietojen mukaan käynyt 
yhä vaikeammaksi saada 
poliisia koululle, mikä on 
erittäin valitettavaa, kos-
ka tällaisella valistuksella 
on varmasti myönteinen, 
rikoksiakin ennalta eh-
käisevä vaikutus. Poliisi 
on kuitenkin perinteisesti 
tällaisilla kouluvierai-
luilla puhunut lapsille ja 

nuorille juuri heitä kosketta-
vista asioista, kuten varka-
uksista, nettikiusaamisesta, 
mopoista ja päihteistä.

Selvää on, että poliisin 
puolelta tällaiseen yhteis-
työhön koulujen kanssa 
suhtaudutaan varmasti po-
sitiivisesti, mutta henkilö-
resursseja ei tähän vaan rii-
tä. Taustalla on siis poliisin 
organisaatiomuutokset ja 
jatkuva määrärahojen puu-
te. Julkisuudessa olleiden 
tietojen mukaan poliisiyli-
johtaja on antanut määrä-
yksen koulupoliisijärjestel-
män luomisesta, mutta nyt 
odotellaan tuloksia siitä, 
miten järjestelmä alkaa toi-
mia pääkaupunkiseudulla. 
Toivottavaa olisi kuitenkin, 

että säännöllinen koulujen 
ja poliisin välinen yhteistoi-
minta liikenne- ja laillisuus-
valistuksineen saataisiin 
viivytyksettä toimintaan 
koko maassa. Hyvä olisi, 
jos tällainen toiminta voi-
taisiin ulottaa jo lastentar-
hoihinkin, joissa jo kuiten-
kin esimerkiksi oikeanlaisen 
liikennekulttuurin omaksu-
minen aloitetaan.

Mihin toimiin hallitus 
aikoo ryhtyä, että säännöl-
linen koulujen ja poliisin 
välinen yhteistoiminta lii-
kenne- ja laillisuusvalistuk-
sineen saadaan viivytyksettä 
käyntiin koko maassa?

Helsingissä 13.10.2009
Raimo Vistbacka 

Koulupoliisitoiminnan
palauttaminen säännölliseksi 
koko maassa 

Talvisodan alkamisen 
muistopäivä on 30.11. 
Perussuomalaisten pai-
kallisosastot, tempaiskaa 
kykyjenne ja mahdolli-
suuksienne mukaan kun-
nioittamalla sotien vete-
raaneja ja kotirintamilla 
työpanoksensa antaneita 
naisia ja miehiä vieraile-
malla vanhusten hoito-
paikoissa. Olisi kaunis 

ele, eikä välttämättä vaadi 
muuta kuin ajan ja tietysti 
ennakkoon sopimisen ko. 
hoitolaitosten kanssa.

Jos laulutaitoa löytyy, 
voisi tietysti ilahduttaa so-
pivalla laululla, vaikkapa 
Sillanpään marssilaululla, 
Kotimaani ompi Suomi tai 
jollain reippaalla sille ikä-
polvelle tutulla laululla, tai 
jollain muulla ohjelmalla. 

Käynnistä ei varmaan tar-
vitse tehdä haudanvakavaa, 
päinvastoin iloisissa mer-
keissä tehty tapaaminen vir-
kistäisi parhaiten. Ideoikaa!

Ja toki vierailuja voi-
si tehdä muulloinkin kuin 
30.11.

Toimintaintoa toivottaen:
Imatran seudun
perussuomalaiset

Terveiset ja haastetta paikallisosastoille:

Kunnioittakaa veteraaneja 30.11.

Tehdessäni työtäni Perus-
Suomalainen-lehden toimit-
tajana olen silloin tällöin 
törmännyt tilanteeseen, 
jossa haastateltava perus-
suomalaisten listalta läpi 
mennyt kunnanvaltuutettu 
ei tiedä, kuuluuko puoluee-
seen vai ei, tai luulee olevan-
sa Perussuomalaiset-puolu-
een jäsen, vaikka ei oikeasti 
olekaan. Joten arvelen tässä 
vaiheessa olevan hyödyllis-
tä selventää joitain seikkoja 
jäsenyydestä ja puolueeseen 
liittymisestä.

Ensinnäkin, osallistu-
minen kunnallisvaaleihin 

perussuomalaisena ehdok-
kaana ei ole sama asia kuin 
puolueen jäsenyys. Suurella 
todennäköisyydellä ehdo-
kashankinnan yhteydessä 
ei montaakaan ole yritetty 
samalla värvätä puolueen 
jäseneksi, sillä vaaliehdok-
kaiden hankkiminen on 
tunnetusti haastavaa itses-
säänkin.

Toisekseen puoluee-
seen liittyminen ei koskaan 
tapahdu mitenkään auto-
maattisesti, vaan jäsenyyttä 
on haettava erikseen lomak-
keella, joka löytyy tämän 
lehden takasivulta. Puolue-

toimisto käsittelee jokaisen 
hakemuksen erikseen, ja 
puolueen jäseneksi hyväk-
sytty saa siitä aikanaan tie-
don postitse.

Puolueen jäsenyys mak-
saa 25 euroa vuodessa, ja 
jäsenet saavat PerusSuo-
malainen-lehden automaat-
tisesti ilmaiseksi. Ilman jä-
senyyttä lehden tilaus olisi 
30 euroa vuodessa. Jäsen-
maksut kannattaa hoitaa 
ajoissa, sillä maksamatta 
jättäminen katsotaan puo-
lueesta eroamiseksi.

Teksti: Mika Männistö

Asiaa puolueeseen liittymisestä

Yhden talibantaistelijan 
surmaaminen Afganistanis-
sa maksaa kansainvälisille 
joukoille viisi miljoonaa 
dollaria. Samalla summalla 
voisi Afganistanin hintata-
solla palkata vuodeksi vii-
si tuhatta opettajaa. Arvot 
eivät Afganistanin sodassa 
ole kohdallaan kummal-
lakaan sodan osapuolella. 
Ainoa, joka voittaa on so-
tateollisuus. Häviäjiä ovat 
kaikki muut - Suomi mu-
kaan luettuna.

Tällaisiä ajatuksia he-
rätti Reko Ravelan puheen-
vuoro Afganistanin sodan 
inhimillisistä ja taloudelli-
sista kustannuksista Turun 
Sosiaalifoorumissa Työvä-
enopistolla YK:n päivänä 
24. 10. Vastakkain näyttää 
olevan kaksi ääriliikettä: 
ääri-islamilainen fundamen-
talismi ja fundamentalisti-
nen markkinaliberalismi. 
Kummankaan osapuolen 
toiminnassa ei voi tunnistaa 

mitään järjellistä strategiaa. 
Sotaa käydään irrationaalis-
ten mielikuvien takia ja sa-
maan aikaan viisi miljoonaa 
afgaanipakolaista odottaa 
ulkomailla mahdollisuutta 
palata kotiinsa ja rakenta-
maan maataan.

Yliaktuaari Olli Save-
lalle oli esitetty kysymys 
uhkaako sotakulujen kasvu 
suomalaisia hyvinvointipal-
veluja. Tilastojen valossa 
selvää vastausta ei voi an-
taa. Eurooppalaisissa ver-
tailumaissa puolustusme-
nojen osuus bruttokansan-
tuotteesta on kylmän sodan 
jälkeen yleensä laskenut. 
Tämän seurauksena Suo-
men 1,4 prosenttia alkaa 
lähetä eurooppalaista kes-
kitasoa. Toisaalta on nähtä-
vissä että markkinafunda-
mentalismi käy taloussotaa 
julkista sektoria vastaan 
vaikka julkisten kulutus-
menojen osuus Suomessa 
on vain länsieurooppalaista 

keskitasoa ja alempi kuin 
muissa pohjoismaissa.

Tervehdyksen ruohon-
juuritason rauhantyöstä toi-
vat Hanna Era Äidit Natoa 
vastaan ryhmästä ja Martti 
Katajainen Turun telakan 
ammattiosastosta. Hanna 
Era painotti, että rauhan-
viestin perille menossa on 
tärkeää kyky eläytyä viestin 
vastaanottajan tunteisiin. 
Martti Katajainen kertoi 
jo 20 vuotta kestäneestä 
Metallin ammattiosaston 
yhteistyöstä pietarilaisten 
ammattiyhdistysten kanssa. 
Tästä konkreettisesta keski-
näistä ymmärrystä kasvatta-
vasta työstä ammattiosasto 
sai Työpaikkojen rauhantoi-
mikunnan palkinnon 2008.

Tilaisuuden päätyttyä 
Sosiaalifoorumi osallistui 
YK:n päivän perinteiseen 
rauhanmarssiin Liljan pat-
saalta Kauppatorille.

Turun Sosiaalifoorumi

Sota on
huono sijoitus
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Kyllä siinä monen valta-
puolueen leuka loksahti, 
kun me perussuomalaiset 
menestyimme kuntavaa-
leissa 2008 niin hyvin, että 
nollasta edustajasta pomp-
pasimme suoraan kolmeen. 
Nyt me tappelemme kuin 

talvisodassa sairaiden, 
vanhusten, heikompien 
puolesta.

Kävin henkilökohtaises-
ti tutustumassa vanhustyö-
hön paikan päällä Suon-
saaren vanhustentalolla 
Mikkelissä. Ystävällinen 
vanhustyönjohtaja antoi 
minun jututtaa henkilökun-
taa. Samoin oli ilo jutella 
potilaiden kanssa, vaikka 
se pitäisi olla ennen kaik-
kea myös hyvän hoidon pe-
rusasioita: hoitajan kuuluu 
olla läsnä ja saatavilla, kun 
ihminen tarvitsee turvaa ja 
läheisyyttä. Tämänkaltai-
nen vanhustenhoito tarvit-
see toimiakseen kunnolla 
ennen kaikkea sitä, että 
asukkaiden henkiset tarpeet 

myös huomioidaan riittä-
vällä tavalla.

Nyt kyllä tuli kieltämät-
tä sellainen häilyvä kuva 
resurssien riittävyydestä. 
Kun liikuin siellä käytäväl-
lä, luokseni tuli yllättäen 
vanhempi nainen luuttu 
kädessä siivoten. Hän kuis-
kasi hiljaa: ”meitä on täällä 
aivan liian vähän!” Hän oli 
itse eläkkeellä oleva hoitaja, 
joka oli taas tiedä monen-
nenko kerran komennettu 
auttamaan siivoamisessa.

Kaikkein miellyttävintä 
oli kuitenkin hänen loistava 
iloinen asenteensa ja luon-
teensa. Hän valaisi koko 
osaston! Osastolla oli vä-
keä aika tavalla ja ruokailu 
sujui lähes ääneti.

Kun tervehdin erästä 
naishenkilöä hänen huo-
neessaan, tämä potilas 
yht´äkkiä tarrasi minuun 
kiinni käsillään ja jutteli oi-
kein lämpimästi kuin minut 
tuntien! En vaivaantunut 
mutta ymmärsin, että tääl-
lä monet tahtoisivat tavata 
omia sukulaisiaan ja ystävi-
ään enemmän.

Toisena kohteena poik-
kesin Pankarannan van-
hainkodilla. Siellä osaston 
hoitajilla oli kahvihetki 
meneillään. Kolme hoitajaa 
samassa huoneessa. Keskus-
telussa ilmeni jälleen tuttu 
sävy: ”meitä hoitajia on 
liian vähän!” Selvästi olin 
aistivani stressiä hoitajien 
puheen nopeudessa ja sä-

vyssä. Näin uskon itsekin…
hoitajat eivät ennätä sitä tai 
tätä kunnolla tehdä!

Yksi suuri murhe jonka 
kuulin oli se, että henkiseen 
kuntoutukseen ja hoitoon 
liittyvänä epäkohtana vapaa-
ajan ohjaajan toimi oli pois-
tettu kokonaan. Pöyristyttä-
vää! Mielestäni vanhukset 
tarvitsevat henkistä virikettä 
yhtä paljon kuin lapset. Myös 
moniin muistisairauksiin aut-
taa henkisten avujen ja kyky-
jen ylläpito ja niistä huoleh-
timinen. Paikka kaipaa yh-
teistä tekemistä, askartelua, 
pelejä, laulua, piristystä!

Lopuksi totean, että 
kyllä tässä päättäjänä saa 
valvoa, ja kyseenalaistan ai-
nakin sen, että toteutuvat-

ko Sosiaalipuolen Stakesin 
suositukset tehostetun hoi-
don osalta Pankarannassa. 
Miksi hoitajia ei ole edes 
suositusten mukaista mää-
rää suhteessa hoidettaviin?

Heräsi kysymys: miksi 
tilastoja ja tutkimuksia teh-
dään, jos mikään ei muutu? 
Itse aion seurata ja valvoa 
tätä sektoria valtuustoryh-
mässämme. Annoinhan tä-
män lupauksen jo äänestä-
jilleni. Ja toisaalta, olenhan 
itsekin suurta ikäluokkaa 
edustava (s.1950), joten 
kyllä tässä tuleva eläkeikä 
ainakin hiukan mietityttää!

Timo Hirvonen
kaupunginvaltuutettu
Mikkeli

Mikkelissä hapuilua vanhustenhoidossa

Ennustajan 
lahjoja?

Kirjoitin plokissa viime 
maanantaina, että pa-
ras arvosana puheen-
johtajagallupissa ja Lo-
viisan kuntavaalivoitto 
heijastuu seuraavassa 
kannatusmittauksessa 
laskuna.

Oikein ja väärin. 
TNS gallup näytti (vii-
me) keskiviikkona 8,0 
prosenttia ja hyvää hou-
kuttelevuutta äänestää 
Perussuomalaisia.

Yle gallup näytti per-
jantaina 30. lokakuuta 
7,3 prosenttia ja tulkinta 
oli selvä. Soini on Brysse-
lissä, niin näin käy...

Ei politiikka helppoa 
ole kun sen hyvin tekee.

Vaalirahaskandaali 
on tervannut politiikan 
ja poliitikot. Syyttömät-
kin kärsivät. Toinen syy 
on sekin selvä. Kun isä 
on poissa niin kotikon-
nuilla kaivataan.

Gallupit tulevat ja 
menevät. Eduskuntavaa-
lit ovat keväällä 2011. 
Silloin otetaan verimitta.

Opittavaakin on. Eh-
dokaslistojen on oltava 
laadukkaat.

Politiikassa ei ole 
oikotietä, oma työ rat-
kaisee.

Oliko Brysseliin lähtö 
virhe? Tuskin. 130 000 
äänestäjää ei voi olla 
ihan väärässä.

Täytyy tehdä oikeat 
päätökset vuodelle 2011.

Missä EU,
siellä ongelma
Missä EU, siellä ongelma. 
Nyt EU kieltää harrasta-
jakalastajilta merisaaliin 
myynnin.

Tulikohan taas torjunta-
voitto?

Kuva: Jukka Jusula

Hyi sinua syntistä. Jos 
saat kasan kampeloita ja 
haluat myydä niitä naapu-
reille niin tämä ei vetele.

Parempi on siis jättää 
kampelat kalalokeille. 

Mitenhän tätäkin EU-
älynväläystä valvotaan?

Meillä on jo pyöriäisen-
tarkkailijoita, vaikka ei ole 

pyöriäisiä.
Suomi on todella niissä 

pöydissä, joissa päätöksiä 
tehdään vai miten se viralli-
nen liturgia nyt meni?

Mitä helvett** ? Tätäkö 
se läheisyysperiaate on? EU 
päättää mitä Kolehmainen 
saa verkkokampeloilleen 
tehdä?

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Valtioneuvoston päätöksen mukaan Loviisan kaupunki 
sekä Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kunnat lak-
kautetaan ja tilalle perustetaan uusi Loviisan kaupunki ensi 
vuoden alusta lukien. Kaikissa neljässä kunnassa järjestet-
tiin uuden Loviisan kunnallisvaalit kuntajakolain määrää-
mällä tavalla sunnuntaina 25.10.

Perussuomalaisille
kolme paikkaa
Uuden Loviisan vaaleissa

       Tervettä
maalaisjärkeämaalaisjärkeä
u u t e e n  L o v i i s a a n !

Vaaleissa ääniä annettiin 
yhteensä 7853 ja äänestys-
aktiivisuus oli 62,3 prosent-
tia. Kunnallisvaaleissa valit-
tiin yhteensä 59 valtuutet-
tua, joista perussuomalaisia 
oli kolme: Antti Väkevä 
(143 ääntä), Vesa Peltoluhta 
(49 ääntä) ja Kimmo Nykä-
nen (48 ääntä).

Antti Väkevä Vesa Peltoluhta

Kimmo Nykänen
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Suomi on joutunut kiu-
salliseen tilanteeseen jou-
tuessaan päättämään Nord 
Streamin kaasuputkihank-
keesta. Tilanne on suoras-
taan räjähdysherkkä. Viro 
kielsi tutkimukset eteläisen 
pään vaihtoehdosta alueel-
laan kokonaan jo hankkeen 
suunnitteluvaiheessa ja 
välttyi ikävältä päätöksen-
teolta, toisin kuin Suomi. 
Emme tiedä Viron kielteisen 
päätöksen syytä. Miksi maa 
kielsi tutkinnankin maan 
talousvesivyöhykkeellä?

Putki, jonka läpimitta 
on 800 mm, kulkisi Ve-
näjän Viipurista Saksan 
Greifswaldiin. Putkia kul-
kisi kaksi rinnakkain ja 
vedenalaisen putken osuus 
olisi pituudeltaan 1198 ki-
lometriä. Maanpäällisen 
putken pituus olisi 917 ki-
lometriä. Putki kuljettaisi 
kaasua vuodessa huikeat n. 
50 miljoonaa kuutiota, jo-
ka vastaa kymmenen ydin-
voimalan energiamäärää ja 
25 miljoonan kotitalouden 
vuotuista energiantarvetta.

Hankkeen mittasuhteet 
ja putken kuljettama ener-
giamäärä ovat mittakaa-
valtaan valtavat. Jos sama 
määrä kuljetettaisiin tank-
kilaivoilla, kasvaisi Suo-
menlahden liikenne ja on-
nettomuusriski sen myötä. 
Tälläkin hetkellä Suomen-
lahdella on päivittäin lii-
kenteessä neljäsataa laivaa 
joka hetki. Tankkilaivojen 
lisääntynyt liikennöinti ei 
olisi hyvä ratkaisu sekään.

Lisääntyvätkö 
dioksiinipitoisuudet?

Kaasuputken reitin varrel-
ta on kartoitettu kahden 
kilometrin levyinen alue 
merenpohjaa, josta löytyy 
vanhoja räjähtämättömiä 
miinoja, myrkkytynnyreitä 
joiden sisältö on jokseen-
kin epäselvä ja monenlaista 
muutakin romua. Muistan 
joskus kuulleeni, että myrk-
kytynnyrit ovat turvallisia 
niin kauan kuin niihin ei 
kosketa. Nyt niitä siirre-
tään ja yritetään nostaa ylös 
merenpohjasta. Syömmekö 
tämän jälkeen kalastajien 
pyydystämää dioksiinilla 
maustettua kalaa?

Merenpohjan sediment-
tikerros on herkkää aluetta, 
jonka tasapainon järkky-
essä saattavat vaikutukset 
ihmisiin ja eläimiin olla ar-
vaamattomia. Tavalliselta 
kesämökkiläiseltä vaaditaan 

suuria investointeja, jotta 
muutaman kilon vuosittaiset 
jätökset eivät rehevöittäisi 
luontoa. Kuilu kaasuputken 
rakentajan ja tavallisen kan-
salaisen välillä on ammotta-
va.  Kaasuputken runkolin-
jasta tulisi kaasua esimerkik-
si Helsinkiin, Kotkaan, Ha-
minaan ja Inkooseen. Näiden 
haaraputkien veto aiheuttaa 
myös omat riskinsä meren-
pohjaa pöyhittäessä.

Laillisuusperusteesta 
voidaan valittaa

Kaasuputken myötä Suomi 
tulisi riippuvaisemmaksi 
Venäjän kaasuntuotannosta 
ja maatamme voidaan pai-
nostaa poliittisesti energian 
saannilla. Tässä tapaukses-
sa Suomen on saatava vaih-
toehtoisesti kaasua myös 
muualta, kuten esimerkiksi 
Norjasta. 

Suomen päätöksen tulee 
tekemään valtion yleisistun-
to. Eri lupaviranomaiset te-
kevät tahoillaan omat pää-
töksensä sitä ennen. Periaat-
teessa kunkin viranomaisen 
päätökset, jotka käsittele-
vät asiaa vain omasta sek-
toristaan, voivat olla sekä 
kielteisiä että myönteisiä. 
Päätöksistä voidaan vielä 
valittaa korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen, mutta vali-
tus voi olla vain laillisuus-
perusteinen, tarkoituksen-
mukaisuuteen perustuvaa 
valitusta ei käsitellä. 

Asian tekee mutkikkaak-
si myös kansainvälisen me-
rioikeuden luoma konsepti, 
jonka mukaan yleinen etu 

on tärkeimmällä sijalla. Tä-
mä yleinen etu ei ole Suomen 
vaan EU:n yleinen etu. EU:n 
yleistä etua on mielestäni vai-
kea tulkita. Se on kuin piir-
täisi veteen viivaa, tai tässä 
tapauksessa meren pohjaan. 
Putkihan ei kulje Suomen 
aluevesirajojen sisäpuolella 
vaan Suomen talousvesira-
jalla. Edellinen yleisen edun 
sopimus tehtiin vuonna 
1939, ja sen seuraamukset 
muistamme vielä pitkään.

Asialla myös 
sotilaallinen 
näkökulma

Meriputken valvonta on 
mielestäni turvallisuusuh-
ka. Vladimir Putin kertoo 
Venäjän suojelevan sota-
voimillaan putken raken-
tamista ja käyttöä. Venä-
jä hallitsisi tuolloin koko 
Itämerta ja meri olisi osa 
sen strategista sotilaallista 
ajattelua. Putken rakentaa 
ja omistaa Nord Stream, 
jonka omistaa moni eri ta-
ho. Pääomistaja on venä-
läinen kaasujätti Gazprom, 
jolla on omat sotilaalliset 
joukkonsa ja sotalaivan-
sa. Suurinta päätösvaltaa 
Gazpromissa käyttää Venä-
jän federaation hallinto 51 
prosentin osuudellaan.

Suomen poliittinen johto 
ei halua edes keskustella asi-
asta. Lienevätkö edes ymmär-
täneet asian sotilaspoliittista 
näkökulmaa? Itämeren kaik-
kien rantavaltioitten kannal-
ta päätöksellä kaasuputken 
rakentamisesta on myös soti-
laallinen näkökulma.

Suomen uskottavuus 
voi kärsiä pahasti
Pääministeri laukoo julki-
suuteen, että asia on pel-
kästään ympäristökysymys. 
Asioista pitää voida keskus-
tella niiden oikeilla nimillä 
eikä vältellä keskustelua 
kaasuputken rakentamiseen 
ja sen kuljettamaan kaa-
suun liittyvistä kiusallisista 
asioista. Kokonaan on jä-
tetty huomiotta monia tär-
keitä asioita, kuten putken 
purkamisesta aiheutuvat 
kustannukset ja seuraamuk-
set noin viidenkymmenen 
vuoden päästä, kun putki 
on käyttökelvoton.

Nord Stream ja Venäjä 
haluavat myönteisen pää-
töksen asiasta nopeasti ja 
putken rakentaminen pitäisi 
saada aloittaa mahdollisis-
ta valituksista huolimatta. 
Uskon että Suomi tulee te-
kemään kuten itänaapurim-
me pyytää. Koko tutkimus 
ja lupien antaminen on pi-
kemminkin farssi. Suomen 
uskottavuus oikeusvaltiona 
kärsii moisen päätöksen 
seuraamuksena kovan ko-
lauksen maailmalla.

Paljon on asioita, joita 
mielestäni pitää vielä so-
pia ja selventää. Molempia 
osapuolia tyydyttävään 
ratkaisuun on mahdollista 
vielä päästä. Toinen asia 
onkin sitten se, löytyykö 
näin laman aikana hank-
keelle rahoittajia ja pys-
tyykö Venäjä toimittamaan 
lupaamaansa kaasumäärää 
Eurooppaan.

Harri Lindell

Päätöksenteon hetki
kaasuputkesta lähestyy

Laki omaishoidon tuesta 
annetun lain 5 §:n
muuttamisesta 

Yhteiskunnan on järkevää panostaa omaishoitoon, joka 
on ylivoimaisesti edullisin hoitomuoto ja mahdollistaa 
sairaalle perheenjäsenelle ihmisarvoisen ja turvallisen elä-
män omassa kodissaan. Jos sitovaa ja vaativaa omaishoi-
totyötä tekevän tilalle jouduttaisiin palkkaamaan kotiin 
henkilökuntaa, siihen tarvittaisiin viisi hoitajaa. Yksi 
aamuvuoroon, toinen iltavuoroon, kolmas yötyöhön ja 
kaksi hoitamaan viikonloppuja ja sijaisuuksia.

Kunnat ovat alkaneet laskea omaishoidon tuen mää-
rää lakisääteiselle minimitasolle, ja samalla on nostettu 
tuen saannin kriteereitä. Tämä on johtanut sopimusten 
irtisanomisiin. Omaishoitajat ovat edullisin, inhimillisin 
ja laajin olemassa oleva kodinhoidon resurssi, jota tul-
laan tarvitsemaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Yksi 
omaishoidossa hoidettava tuo kunnille säästöä 30 000-50 
000 euroa vuodessa, mutta keskimääräinen omaishoidon 
tuki on vain toimeentulotuen perusosan suuruusluokkaa.

Jos esimerkiksi seuraavan kahden vuoden aikana 1 
000 omaishoitajaa ei enää jaksa hoitaa läheistään seu-
rauksella, että omaishoidettavat joutuvat laitoshoitoon, 
se maksaa yhteiskunnalle 72 miljoonaa euroa. Yhdellä 
miljoonalla eurolla saataisiin siis jopa 200 omaishoita-
jaa tuomaan kunnille lisää säästöjä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme, että eduskun-
ta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki omaishoidon tuesta annetun lain 5 §:n 
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan omais-
hoidon tuesta 2 päivänä joulukuuta 2005 annetun lain 
(937/2005 ) 5 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

5 § Hoitopalkkio
Palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaati-
vuuden mukaan. Hoitopalkkio on vähintään 450 euroa 
kuukaudessa.
Jos omaishoitaja on hoidollisesti raskaan siirtymävai-
heen aikana lyhytaikaisesti estynyt tekemästä omaa tai 
toisen työtä, palkkio on vähintään 850 euroa kuukau-
dessa edellyttäen, että hoitajalla ei ole tältä ajalta:
1) vähäistä suurempia työtuloja; 
2) oikeutta sairausvakuutuslain (1224/2004 ) 10 luvun 
mukaiseen erityishoitorahaan; 
3) oikeutta vuorotteluvapaalain (1305/2002 ) 13 §:n 
mukaiseen vuorottelukorvaukseen. 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       kuuta 20  .

Helsingissä 25.9.2009:
Pietari Jääskeläinen 
Raimo Vistbacka
Pirkko Ruohonen-Lerner 
Pertti Virtanen

Joulunviettoon
lomakeskus
Rauhalaan!

Joulu Rauhalassa,
Perussuomalaisille erikoishintaan:

5 vrk      23 - 27.12     190,-
4 vrk      23 - 26.12     170,-

Tarjoukseen sisältyy täysihoito
jouluruokineen.

Joulusauna rantasaunassa.
Jouluista ohjelmaa.

Ilmoittautumiset mahd. pian:
OE:n pj. Reijo Ojennus

puh. 0405497457 tai 0400984238
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Perustietoja Karjalan 
kielestä
Karjalan kieli on kolman-
neksi suurin itämerensuo-
malaisten kielten ryhmään 
kuuluva kieli. Suurempia 
ovat suomi ja eesti. Kieli jae-
taan historialliseen muinais-
karjalaan ja nyky-karjalaan. 
Nyky-karjalalla on kolme 
päämurreryhmää, jotka voi-
daan jakaa seuraavasti:

1) Varsinaiskarjala, jo-
hon kuuluvat vienankarjala 
ja eteläkarjala. Jälkimmäi-
seen luetaan kuuluvaksi 
Pohjois- ja Etelä-Karjalan 
maakuntien suomalaistu-
neet murteet.

2) Aunuksenkarjala eli 
livvin puhujat rajakarjalas-
ta, joita ovat pääosa Suo-
men nykyisistä karjalankie-
lisistä. 

3) Lyydi, jota puhutaan 
Kontupohjan, Prääzän ja 
Kuujärven alueella Äänis-
järven lähellä.

Puhujien määrät

Karjalan puhujia oli par-
haimmillaan 1950-luvul-
la, noin 300.000. Tällöin 
Neuvostoliitossa heistä asui 
85% ja Suomessa 15%. 

Nykyisin äidinkieleltään 
karjalaisia on maailmal-
la yhteensä noin 100.000. 
Venäjällä heistä asuu reilu 
90.000 ja nyky-Suomessa 
noin 5.000. Vuonna 1945 
Suomessa eli arviolta 40.000 
äidinkieleltään karjalaista.

Karjalankielisten määrä 
on viime vuosina kasvanut 
erityisesti pääkaupunki-
seudulla Venäjältä muuton 
vuoksi. Karjalan Kielen 
Seuran arvion mukaan yk-
sinomaan pääkaupunkiseu-
dulla asuu nykyisin yli 3000 
karjalankielistä. 

Suomessa karjalan pu-
hujia ei virallisesti tilastoi-
da. Syynä on se, että karjala 
kuuluu ISO 639-2 -stan-
dardin kieliin, mutta Tilas-
tokeskus tilastoi vain ISO 
639-1 -standardiin sisällyte-
tyt kielet. Suomen viralliset 
kielitilastot eivät siis kerro 
koko totuutta Suomessa 
puhutuista kielistä: Yksi 
suurimmista alkuperäisis-
tä vähemmistökielistämme 
puuttuu niistä kokonaan.

Kirjoitetun kielen 
historiaa

Muinais-karjalan aika

Kirjoitettua karjalan kiel-
tä tunnetaan 1200-luvun 
alusta mm. novgorodilai-
sen tuohikirjeen nro 292 
muodossa. Teksti on joko 

kristillinen tai pakanallinen 
rukous, loitsu tai vala, jossa 
mainitaan jumala ja hänen 
nuolensa (ukkonen). 

Eräs tulkinta tekstistä 
kuuluu näin: "jumolanuoli ï 
nimiži, nouli se han oli omo 
bou, jumola soud'ni iohovi" 
eli "Jumalannuoli, kymme-
nen [on] nimesi, tämä nuoli 
on Jumalan oma, Tuomion-
Jumala johtaa". Viitteitä 
kirjoitetusta karjalasta on 
löytynyt tämänkin jälkeen, 
mm. 1400-luvun verokir-
joista ja 1700-1800-lukujen 
kirjallisuudesta.

Propagandavälineenä

1930-luvun puolivälissä 
Neuvosto-Karjalan keskus-
hallinto heräsi yhtenäisen 
karjalan kirjakielen puut-
teeseen, sillä ilman sitä 
kommunistista ideologiaa 
ja maailmankatsomusta oli-
si vaikea opettaa Karjalan 
kouluissa. 

Kieltentutkija D.V. Bub-
rih ryhtyi kehittämään yh-
teistä kirjakieltä. Kirjakie-
lessä yhdistettiin karjalan 
kielen eri murteita. Vuonna 
1937 hyväksyttiin uuden, 
keinotekoisena pidetyn kir-
jakielen pohja, jossa käy-
tettiin kyrillisiä kirjaimia 
täydennettynä latinalaisilla 
erikoismerkeillä ä, ö ja liu-
dennusmerkillä.

Koska kielen käyttö ja 
kehittäminen olivat poliit-
tisia päätöksiä, seurasi siitä 
tukku ongelmia. Ensinnä-
kin harvat opettajat osasi-
vat karjalaa äidinkielenään, 
suurin osa puhui venäjää 
tai suomea. Oppikirjoja ei 
ollut saatavilla kun olisi jo 
pitänyt määräysten mukai-
sesti opettaa karjalaa. Li-
säksi kirjakieltä kehitettiin 
jatkuvasti osana poliittista 
päätöksentekoa: Tuskin oli 
yhdestä asiasta päätetty, 
kun se jo korvattiin toisel-
la päätöksellä. Kuoliniskun 

karjalan kirjakielen laajal-
le käyttöönotolle antoivat 
Stalinin puhdistukset, jotka 
kohdistuivat tällä saralla 
erityisesti opettajiin ja muu-
hun sivistyneistöön.

Vuosina 1941-44 kar-
jalankieliset alueet olivat 
lähes kokonaisuudessaan 
Suomen valtaamia. Suur-
Suomi -aatteeseen karjalan 
kielen korostaminen ei so-
pinut, suomalaiset näkivät 
karjalan kielessä lähinnä 
kansatieteellistä ja kansal-
lisromanttista arvoa. Silloin 
kun karjalaa kirjoitettiin tai 
puhuttiin, se palveli yksin-
omaan propagandaa.

1950-1980-lukujen 
taantuma

Sotienjälkeisessä Neuvos-
toliitossa karjalan kieltä 
opetettiin pienimuotoisesti 
Neuvosto-Karjalan kou-
luissa ja yliopistoissa. Kieli 
kuitenkin taantui 40 vuo-

dessa voimakkaasti ja otti 
runsaasti vaikutteita venä-
jästä. Kielenpuhujien määrä 
putosi alle puoleen huippu-
vuosista.

Suomessa kieli oli tabu. 
Karjalaa ei opetettu kou-
luissa ja opettajat pyrkivät 
suomalaistamaan karja-
lankieliset lapset; karjalan 
puhuminen oli kiellettyä ja 
rangaistavaakin. Kouluissa 
karjala näkyi ainoastaan 
äidinkielen tunneilla esi-
merkkilauseina suomalais-
ugrilaisista sukulaiskie-
listä. Karjalankielisetkin 
harjoittivat itsesensuuria, 
karjalaa puhuttiin vain 
lähinnä vanhemman väen 
keskuudessa, mistä johtu-
en harvat lapset ja nuoret 
oppivat puhumaan van-
hempiensa äidinkieltä. Tä-
mä johti Suomessa kielen-
puhujien määrän romah-
tamiseen 40.000:sta alle 
5.000:een puhujaan vain 
kahdessa sukupolvessa.

Uusi nousukausi

Neuvostoliiton hajottua 
kansallisuusaatteet jylläsivät. 
Rauhoittaakseen Karjalan ta-
savallassa ilmennyttä natio-
nalismia ja levotonta karja-
laisvähemmistöään Jeltsinin 
johtama Venäjä otti karjalan 
kielen suojelukseensa. 

Huomattiin jälleen kun-
nollisen kirjakielen puute ja 
siitä aiheutuvat ongelmat. Se 
olisi kehitettävä uudestaan 
murteiden pohjalta, tällä 
kertaa omaksi koettuihin 
latinalaisiin aakkosiin poh-
jautuen. Puhuttu kieli oli 
voimakkaasti venäläistynyt 
vuosikymmenten aikana: 
lainasanat venäjästä olivat 
korvanneet kotoperäiset sa-
nat. Venäläisiä sanoja pää-
tettiin korvata kirjakielessä 
kotoperäisillä alkuperäissa-
noilla ja lainasanoilla suo-
mesta, karjalaiseen suuhun 
sopivaksi muokattuina. Li-
säksi tarvittiin suuri joukko 

Karjalan kieli enne, nygöi da tu
– Lyhennelmä Nuorten kielipoliittisen seminaarin esityksestä Vaasassa 10.10.2009

Perinteisiä karjalaisia taloja Aunuksen Särkilahden kylässä. Kuva: Antti Valpas.
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ulevazuves 

täysin uusia sanoja, esimer-
kiksi tietotekninen sanasto 
puuttui kokonaan.

Suomessa heräsi Oulun 
ja Joensuun yliopistoissa 
kiinnostus Karjalan kieltä 
ja sen kehittämistä kohtaan. 
Taloudellinen apu ja aka-
teeminen yhteistyö alkoivat 
vauhdittaa kielenkehitystä. 
Tuloksena syntyi runsaas-
ti tutkimuksia nykykielen 
tilasta, sanakirjoja sekä 
oppikirjoja lapsille ja aikui-
sille. Tämän myötä myös 
Suomessa karjalankieliset 
uskalsivat murtautua ulos 
itsesensuurista.

Kielen kehittämistä Ve-
näjällä haittasi erityisesti 
1990-luvulla pula mate-

riaalista ja rahasta. Myös 
kieliriita ”oikeasta murtees-
ta” hidasti ja osin hidastaa 
edelleen kirjakielen käyttöä, 
sillä jokainen karjalainen on 
luonnollisesti sitä mieltä, että 
hänen kotikylänsä murre on 
sitä ainoata oikeata karjalaa.

Karjalan kielen asema 
Suomessa 2000-luvulla

Suomen valtio on allekirjoit-
tanut Euroopan Neuvoston 
vähemmistökansojen kieliä 
ja kulttuureja koskevan suo-
jelusopimuksen. Sopimuksen 
mukaan suojeltavia vähem-
mistökieliä ovat ne kielet, 
joita on puhuttu sopimus-
maassa vähintään 100 vuo-
den ajan. Sopimus velvoittaa 
huolehtimaan vähemmistön 
kielellisten ja kulttuurillisten 
oikeuksien toteutumisesta. 

Karjalan kulttuurin tila 
on Suomessa melko hyvä, 
mutta kieli, jota on puhuttu 
Suomen alueella 1200 vuot-
ta, on uhanalainen. Karja-
lan kieleltä puuttuu edelleen 
tunnustetun vähemmistö-
kielen asema.

Tunnustaminen on ollut 
oikeusministeriön vastuulla, 
joka on vastustanut asiaa 
vuosia. Syynä vastustukseen 
ovat olleet virkamiesten 
asenteet eikä niinkään raha. 
Syyskuussa 2009 ministeriö 
ilmoitti lakanneensa vas-
tustamasta tunnustusvaati-
musta. Luultavasti syynä oli 
se, että ensimmäinen karja-
lankielinen lasten kielikyl-
py eli "kielipezä" avattiin 
syyskuussa Pohjois-Karjalan 
Nurmekseen, Nurmeksen 
kaupungin ja Karjalan Kielen 
Seuran toimesta. Lisäksi pe-
rusteilla on puolenkymmentä 
muuta kielipezää. Tavoittee-
na on myös aloittaa koulu-
opetus. Karjalan kielen ole-
massaolon virallista tunnus-
tamista valtiovallan toimesta 
odotetaan tapahtuvaksi pian, 
ehkä jo tänä vuonna.

2010-luvulta lähtien ta-
voitteena on vakiinnuttaa 
kielen vähemmistöasema 
Suomessa ja pysäyttää kie-
len osaajien ja erityisesti 
puhujien määrän vähenty-
minen. Vain siten kieli voi 
säilyä Suomessa.

Antti Valpas
Helsinki

Lisätietoja

www.opastajat.net  - Karjalankielen opettajien sivut

www.karjalankielenseura.fi  
- Tietoa, linkkejä ja karjalankielinen nettiradio

Yksi syksyn merkittä-
vimmistä yhteiskunnal-
lisista keskustelunava-
uksista on ollut profes-
sori Timo Vihavaisen 

esseekokoelma Länsi-

maiden Tuho. Median 
kiinnostuksen kirjaan 
herättivät lähinnä siinä 
esitetyt kriittiset mielipi-
teet maahanmuutosta ja 
monikulttuurisuudesta, 
ja Vihavaisen kaltaisen 
tunnetun tiedemiehen 
rohkea kannanotto näis-
tä vaietuista aiheista on-
kin merkittävä osoitus 
viimeaikaisesta mielipi-
deilmaston muutoksesta.

Itse kirja on suurelta 
osin Vihavaisen Kanava-
aikakausijulkaisuun kir-
joittamista artikkeleista 
koottu pamfl etti ja tämä 
näkyy vahvasti kirjan 
rakenteessa. Kirjan pe-
rusteemoina ovat eu-
rooppalaisen kulttuurin 
menneisyys, nykyisyys 
ja tulevaisuus ja aihet-
ta tarkastellaan lähinnä 
aatehistoriallisesta näkö-

kulmasta. Vakavamielistä 
fi losofi sta pohdintaa värit-
tävät Vihavaisen poliittisesti 
epäkorrektit näkökannat kä-
siteltäessä esimerkiksi maa-
hanmuuttoa tai feminismiä.

Jonkinlaisena kirjan sa-
nomana voidaan nähdä Vi-
havaisen teesi siitä, kuinka 
arvojen rappio ja materia-
listisen kulutusyhteiskun-
nan voittokulku vie länsi-
maita kohti tuhoaan - hal-
litsematon maahanmuutto 
vain viimeistelee henkisen 
alennustilan aiheuttaman 
tuhon.

Vihavainen ei ole uu-
den pamfl ettinsa kanssa 
ensimmäistä kertaa kiel-
lettyjen aiheiden kimpussa: 
Neuvostoliiton ollessa vie-
lä henkitoreissaan hän jo 
aloitti suomettumisen kriit-
tisen tarkastelun vuonna 
1991 ilmestyneellä kirjal-
laan Kansakunta rähmäl-
lään. Voikin miettiä onko 
Vihavainen taas tarttunut 
pitkään tabuna pysynee-
seen aiheeseen, jonka näkee 
pian olevan murtumassa...

 ■KIRJA-ARVOSTELUT

Poliittisesti epäkorrektia
eilen ja tänään

Petri Nummivuori:
Oikeistolainen. Tuure Junnilan elämäkerta.
Ajatus Kirjat 2009

Kuten Timo Vihavai-
nenkin on todennut, 
nykypäivän maahan-
muuttoon liittyvien ta-
bujen kyseenalaistajien 
leimaamisella on esi-
kuvansa kekkosenajan 
Suomessa, jossa Neu-
vostoliittoon kriittisesti 
suhtautuneet leimattiin 
helposti "äärioikeisto-
laisiksi". Yksi suomet-
tumisenajan "äärioikeis-
tolainen" oli Kokoo-
muksen pitkäaikainen 
kansanedustaja Tuure 
Junnila, josta fi losofi an 
tohtori Petri Nummi-

vuori on vasta kirjoitta-
nut elämäkerran nimeltä 
Oikeistolainen.

Junnila on mielen-
kiintoinen tutkimusaihe 
monestakin näkökul-
masta, sillä hän istui 
eduskunnassa lähes yh-
täjaksoisesti vuodesta 
1951 aina 1990-luvun 
alkuun asti ja oli siis pit-
käaikaisimpia vaikuttajia 
Suomen sodanjälkeisessä 
poliittisessa elämässä. 
Toinen seikka mikä tekee 
Junnilasta mielenkiintoi-
sen hahmon on se, että 

Timo Vihavainen: Länsimaiden tuho. Otava 2009

hän oli suomettumisen aika-
na niitä harvoja poliitikko-
ja, Georg C. Ehrnroothin ja 
Veikko Vennamon lisäksi, 
joka uskalsi kritisoida pre-
sidentti Kekkosta ja tämän 
idänpolitiikkaa aikana, jol-
loin tämä oli poliittisesti 
äärimmäisen epäkorrektia.

Nummivuori ei kir-
jassaan erityisesti korosta 
Junnilan roolia toisinajatte-
lijana vaan maalaa hänestä 
perinteisen elämäkerran 
poliittisena vaikuttajana ja 
talousmiehenä. Silti elämä-
kerran johtavia teemoja on 
1950-luvulla valtiovarain-
ministerinä toimineen ja 
Kokoomuksen puheenjoh-
tajanpaikkaakin kärkky-
neen Junnilan ajautuminen 
hiljalleen poliittiseen paitsi-
oon suomettumisen myötä. 
Kirja on samalla oppitunti 
Suomen sodanjälkeises-
tä poliittisesta historiasta 
Junnilan oltua seuraamassa 
aitiopaikalta niin Kekkosen 
nousua presidentiksi, noot-
tikriisiä kuin taistelua poik-
keuslain säätämisestä.

Kirjat arvioi:
Simo Grönroos
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Eduskunnassa on kolmisen-
kymmentä erilaista kerhoa, 
jotka voidaan karkeasti ja-
kaa kahteen eri tyyppiin. 
Ensimmäiseen tyyppiin 
kuuluu puhtaita harrastus-
kerhoja, joissa sekä kansan-
edustajat että eduskunnan 
henkilökunta rentoutuvat ja 
harrastavat työnsä lomassa. 
Tyypillisiä harrastuskerho-
ja ovat viime aikoina ikä-
vääkin julkisuutta saanut 
Urheilukerho, teatteri- ja 
näytelmäkerho sekä Shakki-
kerho. Kerhojen olemassa-
oloa on perusteltu työkykyä 
ylläpitävinä, sillä eduskun-

tatyö on välillä hektistä ja 
työpäivät saattavat venyä 
myöhään yöhön.

Toisentyyppisiä kerho-
ja voisi sanoa eräänlaisiksi 
epävirallisiksi ”lobbaus-
kerhoiksi”, joiden kautta 
aktiiviset kansalaisryhmät 
solmivat yhteyksiä kansan-
edustajiin. Tyypillisesti ne 
ovat porukoita, jossa yhden 
hyvän asian ympärille on 
muodostettu ryhmä. Näitä 
ovat muiden muassa Ter-
veyden edistämisen ryhmä, 
Elämäntapa- ja nuoriso-
ryhmä tai Vesiensuojelu- ja 
veneilyryhmä. Tällaisten 

kerhojen määrä on viime 
vuosina ollut kasvussa.

Monilla kerhoista 
pitkät perinteet

Eduskunnan kerhot eivät 
yleensä ole rekisteröityjä yh-
distyksiä. Vanhimmat niistä 
ovat yli 60-vuotiaita ja niil-
lä on pitkät perinteet. Esi-
merkiksi Urheilukerho, yksi 
eduskunnan vanhimmista 
kerhoista, on osallistunut 
muun muassa pohjoismai-
seen kansanedustuslaitos-
ten väliseen hiihtokilpailu-
toimintaan lähes 40 vuotta.

Kerhot voivat anoa edus-
kunnan kansliatoimikunnal-
ta avustusta. Ei ole tarkkaan 
tutkittu, miten kerhot avus-
tuksiaan käyttävät, mutta 
todennäköisesti suurin osa 
niistä menee kokouskahvei-
hin ja –pulliin. Muut käyt-
tötarkoitukset riippuvat 
kerhosta, esimerkiksi teatte-
rikerho saattaa käyttää niitä 
teatterilippuihin.

Tänä vuonna ker-
hoavustusbudjetti oli noin 
145 000 euroa, joista 138 
000 euroa on käytetty. Se 
on vähemmän kuin viime 
vuonna.

Eduskunnan kerhot

Ehdin kiireisesti tutustua Kuntamarkkinoiden tarjotaan 
Helsingissä Kuntatalolla syyskuussa.

Erilaiset palvelujen tarjoajat olivat vallanneet kolme 
kerrosta korttelista ja koulutusta oli tarjolla kahdessa ker-
roksessa. Täytyi olla tarkkana, että sai valittua ne koulu-
tusrupeamat, jotka kiinnostivat. Sain kuitenkin kysyessäni 
kuulla, että koulutusmateriaalit tulevat myös verkkoon 
myöhemmin tutustumista varten. Vielä en kyllä löytänyt 
sitä kuntaliiton sivuilta.

Paneeli - Palvelujen pelastus - rahoituksen 
riittävyys

Perussuomalaisia edusti hienosti varapuheenjohtajamme 
Auli Kangasmäki. Hän oli päässyt vertaiseensa seuraan: 
Jyrki Katainen, Anni Sinnemäki, Jutta Urpilainen, keskus-
tasta oli myös varapuheenjohtaja Antti Rantakangas ja 
Risto Kalliorinne Oulusta oli edustamassa vasemmistoa. 
Meidän naisemme oli todella kunniaksi meille.

Palveluita kunnanpäätöksen tekoon

Mukana messuilla oli monia hankintatoimen avuksi luo-
tuja järjestelmiä ja tein joillekin parannusehdotuksia ja 

mielestäni osaa voisi tarjota pienten yritysten avuksi, jotta 
ne voisivat tarjota kunnille kilpailevia tuotteita kansainvä-
listen pörssiyritysten puristuksessa. Laadun varmistus on 
tärkeää hankintoja tehdessä.

Pakko oli Oulun naisen käydä myös juttelemassa 
Metropolihankkeen esittelypisteellä. Meilläkin on pian 
Metropoli-Oulu, kun vain saamme liitetyksi riittäväs-
ti kuntia Ouluun. Lääniähän meillä riittää. Väittivät 
minulle vastaan, että metropolin voi muodostaa vain 
työssäkäyntialue eli kunnan rajalta ei saisi olla enempää 
kuin 40 kilometriä työpaikkaan. Voi, hyvät metropo-
rilaiset, mehän siirrämme rajat vaikka jäämerelle, jos 
sillä saamme samanlaiset rahat kuin Helsinki-metropo-
li liikenteeseen ja Aalto-yliopisto toimintaansa. Eivät 
esittelijät oikein pitäneet ideoistani. Meillähän on viisi 
Metropolia Suomessa, sehän on vain mitätön rajojen-
siirtokysymys.

Kannattaa osallistua Kuntamarkkinoihin, jos vain on 
mahdollisuus. Messut avaavat silmiä myös viranhaltijoiden 
toiminnan suuntaan. Lisätietoa:
www.kuntamarkkinat.fi .

Vaili Jämsä-Uusitalo

Ensimmäistä kertaa
Kuntamarkkinoilla

Ajankohtaista EU:ssa

Euroopan parlamentilta 
tukea maidontuottajille
Parlamentti antoi torstaina 22.10. tukensa uusille 
ehdotuksille maidontuottajien tukemiseksi meneil-
lään olevasta kriisistä selviämisessä.

Maatalouskomissaari Mariann Fischer Boel 
esitteli ehdotukset maanantaina 19.10. maatalous-
valiokunnan erityisessä kokouksessa Strasbourgis-
sa. Komissaari myös kertoi valiokunnan jäsenille, 
että hän tukee parlamentin vaatimusta erityisen 
maitorahaston perustamisesta. Komissaari ehdotti 
280 miljoonan euron maitorahastoa, parlamentin 
budjettivaliokunnan ehdottaman 300 miljoonan 
euron sijaan.

Torstain erillisessä äänestyksessä vuoden 2010 
budjetista parlamentti tuki 300 miljoonan euron 
maitorahaston perustamista.

Painava elvytysbudjetti
Parlamentti vaatii 1,5 miljardia euroa talouden elvy-
tyssuunnitelman rahoittamiseen sekä 300 miljoonaa 
euroa uuteen maitorahastoon. Yleisenä linjauksena 
parlamentti palautti komission alkuperäisen budjet-
tiluonnoksen neuvoston leikkausten jäljiltä.

Parlamentti äänesti torstaina 22.10. vuoden 
2010 budjetin muutosesityksistä, joka paperipino-
na painoi 2,1 kiloa. Muutettu budjettiluonnos hy-
väksyttiin äänin 522 puolesta, 68 vastaan ja 39 tyh-
jää. Parlamentin ensimmäinen käsittely muodostaa 
pohjan neuvoston kanssa käytäville neuvotteluille. 
Lopullinen budjetti hyväksytään joulukuun täysis-
tunnossa.

Parlamentti vaatii
valvontavaltaa
EU:n ulkosuhdehallintoon
Parlamentti vaatii, että EU:n tulevan ulkosuhdehal-
linnon on oltava osa komission rakennetta ja että 
se rahoitetaan komission budjetista. Tämä rakenne 
takaisi, että ulkosuhdehallinto olisi parlamentin de-
mokraattisessa valvonnassa.

Täysistunto hyväksyi Euroopan ulkosuhdehal-
lintoa koskevan mietinnön äänin 424 puolesta, 94 
vastaan ja 30 tyhjää. Mietinnön esittelijä oli Elmar 
Brok (EPP, DE). Ulkosuhdehallinto perustetaan Lis-
sabonin sopimuksen myötä, ja se tulee koostumaan 
komission, neuvoston ja jäsenmaiden virkamiehis-
tä, jotka avustavat ulkosuhteista vastaavaa korkeaa 
edustajaa.

PerusSuomalainen 14/2009 ilmestyy

 27.11.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

keskiviikkona 18.11.2009.

Puolueen varapuheenjohtaja Auli Kangasmäki seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä kuntamarkkinoilla.



Suomalainen 15No: 13 • Marraskuu 2009 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

Pienet kunnat kaikkialla 
Suomessa ovat tällä hetkel-
lä suurissa vaikeuksissa ikä- 
ja väestörakenteen nopeasti 
muuttuessa. Uusi lama ki-
ristää taloutta entisestään. 
Kihniön kunnanjohtaja Pet-
ri Liukku muistuttaa, ettei 
päätöksiä tehtäessä saisi 
koskaan elää nykyhetkessä, 
vaan katsoa 15-20 vuoden 
päähän tulevaisuuteen.

- On muistettava, että 
kunta on vain nimi. Tär-
keimmällä sijalla on oltava 
palvelut ja niiden turvaa-
minen.

Kihniössä asiat ovat 
vielä hyvässä kunnossa ja 
esimerkiksi velat ovat alle 
1 000 euroa asukasta kohti, 
joka on alle valtakunnalli-
sen keskiarvon. Valitetta-
vasti hyvät ajat alkavat nyt 
kuitenkin olla takanapäin 
myös Kihniössä.

- Viime vuonna teimme 
ennätyssuuren tilinpäätök-
sen ja verotulot kasvoivat 
edellisestä vuodesta 10,7 
prosenttia. Valitettavasti 
myös kulut vastaavasti nou-
sivat yhdeksän prosenttia. 
Noin hyviä tilinpäätöksiä ei 
enää ole odotettavissa mut-

ta kulut kasvavat edelleen, 
joten uusi haaste on, miten 
kulurakenteen kehitys saa-
daan kuriin.

Kuten kaikissa Suomen 
kunnissa tällä hetkellä, 
myös Kihniössä laman ai-
heuttama kasvava työt-
tömyys on laskenut myös 
verotuottoja. Vielä Kihni-
ön taloudellinen tilanne ei 
näytä kovin pahalta, mutta 
jos taantuma jatkuu vielä 
pitkään ja työttömyys edel-
leen kasvaa, voi tilanteesta 
selviytyminen osoittautua 
kunnalle haasteelliseksi.

- Tämän vuoden bud-
jetti ei näytä kovin huo-
nolta, valtionosuudet ovat 
pysyneet suurin piirtein 
ennallaan ja aikaisemmista 
hyvistä tilinpäätöksistä on 
vielä hieman rahaa säästös-
sä. Kihniöllä on velkaa noin 
1 600 euroa asukasta kohti,  
joka on alle valtakunnalli-
sen keskitason, listaa Kih-
niön kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Lea Mäkipää.

Kaikesta tästä huoli-
matta tilanne ei näytä niin 
valoisalta jos kääntää kat-
seensa tulevaisuuteen, sillä 
kunnan menot ovat suu-

remmat kuin tulot. Kun la-
man myötä lisääntyvä työt-
tömyys heikentää kunnan 
verotuloja ja valtio sysää 
yhä enemmän tehtäviä kun-
tien niskoille, kalvaa kih-
niöläisiä pelko siitä, miten 
kunnan hyvät peruspalvelut 
saadaan säilytettyä tulevai-
suudessa.

Peruspalvelut 
uhattuina

Sosiaali- ja terveydenhuollot 
menot näyttelevät suurinta 
osaa Kihniönkin budjetissa, 
noin seitsemääkymmentä 
prosenttia. Kihniön terveys-
keskus on jo rankattu Suo-
men tehokkaimmaksi, joten 
siitä on vaikea enää säästää. 
Samoin Kihniön koulut on 
yhdistetty yhdeksi yhtenäis-
kouluksi, eli silläkään suun-
nalla ei supistamismahdolli-
suuksia enää ole.

- Aika pitkälti kaik-
ki mahdollinen menojen 
säästämiseksi on jo teh-
ty, ja marraskuun aikana 

käydään keskusteluja siitä, 
mistä vielä voitaisiin meno-
ja. Tietysti toivomme, että 
valtiolta tulisi ylimääräisiä 
apuja. Myös yhteistyötä 
muiden kuntien kanssa on 
mietitty. Ainakin toistai-
seksi olemme jättäytyneet 
kuntaliitosneuvottelujen 
ulkopuolelle. Tähän asti 
peruspalvelut on saatu tur-
vattua, lapsilla on päivähoi-
topaikkoja ja vanhukset on 
saatu hoidettua kotona tai 
terveyskeskuksessa, mutta 
miten tulevaisuudessa?

Kihniö on kunta, jossa 
myös Perussuomalaisten 
ääni on saatu hyvin kuu-
luville. Valtuustossa on 21 
jäsentä, joista kuusi perus-
suomalaista, Lea Mäkipää 
itse valtuuston puheenjoh-
tajana. Myös kunnanhalli-
tuksessa perussuomalaisilla 
on kaksi varsinaista jäsentä. 
Perussuomalaisten tekemis-
tä valtuustoaloitteistakin 
jotkut ovat jo toteutuneet.

Teksti: Mika Männistö

Hyvät ajat alkavat olla ohi

Toimintaa tehostettava

Kihniössä organisaatio toi-
mii ja esimerkiksi Kihniön 

terveyskeskus on rankattu 
Suomen tehokkaimmaksi. 
Tulevaisuudessa lisäänty-
viin vaatimuksiin ei kuiten-

kaan enää voida jatkuvasti 
vastata henkilöstömääriä 
kasvattamalla, sillä jatkuvat 
lisäykset ajavat käyttötalo-

uden kriisiin. Petri Liukku 
esittää lääkkeeksi toimin-
nan tehostamista menemäl-
lä työprosessien sisälle.

- Yksi keino on työn-
kierto, jossa eri ihmisiä 
kierrätetään tekemässä 
muidenkin hommia poissa-
olojen aikana. Myös työn-
tekijöiden vahvuuksien 
löytäminen auttaa, niin että 
jokaiselle paikalle saadaan 
juuri siihen tehtävään päte-
vin ihminen.

Tulevaisuudessa Kihniö 
joutuu myös kärsimään vii-
me aikojen hyvästä tulok-
sesta. Valtionosuusjärjes-
telmän verotulojen tasaus 
vaikuttaa kuntien tuleviin 
valtionosuuksiin viiveellä 
siten, että mennyt hyvä ve-
rotulovuosi vähentää kun-
tien saamaa valtionosuuden 
verotulontasausta tulevissa 
valtionosuuksissa. Eli pa-
himmillaan tulorahoituksen 
tilanne on kunnissa  silloin 
kun sekä valtionosuudet 
ja reaaliaikainen verotulo-
kertymä pettävät samana 
vuonna.

Teksti ja kuva:
Mika Männistö

Kihniö kuntana on viime aikoina pärjännyt aika mukavasti, mutta nyt hyvät ajat alkavat olla takanapäin, kertoo
kunnanjohtaja Petri Liukku.

Lama kiristää
Kihniön taloutta

Kihniön kunnanvaltuuston puheenjohtaja Lea Mäkipää kertoo, että vaikka Kihni-
össä on vaalien alla kilpailevia puolueita, ovat kaikki varsinaisessa valtuustotyössä ainakin 
suurissa linjakysymyksissä varsin yksituumaisia ja pyrkivät toimimaan Kihniön ja kunta-
laisten parhaaksi. – Näin pienessä kunnassa kenelläkään ei ole varaa sooloilla.



Suomalainen16 No: 13 • Marraskuu 2009www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

Meneillä oleva lama - tai 
”pieni notkahdus”, kuten 
VVM Jyrki Katainen tätä 
romahdusta kutsui - on 
ennakoidusti kasvattanut 
etenkin pienituloisten per-
heiden ongelmia. Niiden 
äärimmäisimpänä ilmenty-
mänä on huostaanottojen 
määrä kasvanut ja laman 
pitkittyessä niiden odote-
taan kasvavan edelleen.

Huostaanotto on niin 
perheelle kuin lapsellekin 
erittäin traumaattinen ja 
siksi se onkin lastensuoje-
lulaissa säädetty viimeiseksi 
turvaamistoimeksi. Ensin 
pitää - tai ainakin pitäisi - 
käyttää muita perhettä ja 
lasta tukevia toimia.

Huostaanotot ovat myös 
yhteiskunnalle kallis vaih-
toehto. Nk. sijaisperheissä 
lakisääteinen vähimmäis-
korvaus on hieman yli 300 
euroa kuukaudessa, mutta 
niistä on jatkuvaa pulaa. 
Kun sijaisperhettä ei ole saa-
tavissa, on huostaanotettu 
lapsi sijoitettava hoitolai-
tokseen. Niissä korvaus so-
vitaan tapauskohtaisesti ja 
saattaa nousta jopa yli 300 
euron vuorokaudessa; ei 

siis yllättävää, että niistä on 
tullut suoranaista bisnestä. 
Yksikin tuollainen ylimää-
räinen tapaus voi kaataa pie-
nen kunnan sosiaalibudjetin 
ilman, että kunnalla itsellään 
olisi keinoja juurikaan vai-
kuttaa asiaan.

Raha puhuu

Lastensuojelu on kunnan la-
kisääteinen velvollisuus, jo-
ten harkintavaltaa ei kustan-
nuksistakaan ole. Kohtuut-
tomuuksien välttämiseksi 
valtionosuusjärjestelmässä 
on mekanismi kustannus-
ten tasaamisesta, jossa las-
tensuojelukerroin huomioi 
huostaanottomenot.

Sinänsä on oikeuden-
mukaista ja kohtuullista, 

että valtio osallistuu noi-
hin huostaanoton kustan-
nuksiin korotetulla val-
tionosuudella, mutta kun 
korvauskertoimessa huos-
taanotto painottuu muiden 
perheiden tukitoimien kus-
tannuksella, tulee siitä käy-
täntöä vinouttava. Kuntien 
kustannussäästöt ovat jopa 
kannustaneet kuntia turvau-
tumaan huostaanottoon; se 
kasvattaa kunnan saamaa 
valtionosuutta, mutta muut 
perheiden tukitoimet kun-
nan sosiaalimenoja.

Lastensuojelulain kes-
keisenä periaatteena on 
huomioida lapsen etu. 
Nykyisessä järjestelmäs-
sä puhuu raha; käytetään 
menetelmää, jossa kunnan 
kustannukset minimoituvat. 

Ongelmana 
hallinto-olettama

Apua ongelmaan ei tullut 
myöskään lastensuojelulain 
uudistuksessa, jossa huos-
taanottojen päätösvalta 
siirrettiin arvion tekevältä 
ja sen täytäntöön panevalta 
virkamieheltä hallinto-oi-
keudelle. Hallinto-oikeudet 
edelleen ratkaisevat pääasi-
assa virkamiehen esityksen 
mukaisesti. Toisen osapuo-
len, sen ongelmiensa kans-
sa kipuilevan perheen kuu-
leminen jää ohueksi, kun 
suullisia käsittelyjä suostu-
taan järjestämään vain ani-
harvoin. 

Hallinto-oikeuksien 
ongelmana on noissakin 
tapauksissa yleisessä käy-

tössä oleva nk. hallinto-
olettama; uskotaan, että 
asianomainen viranomai-
nen on jo asianmukaisesti 
ottanut huomioon kaikki 
asiaan vaikuttavat seikat. 
Sehän on jopa viranomai-
sen lakisääteinen velvol-
lisuus. Hallinto-olettama 
on häntäänsä syövä käär-
me: virkamies ei riko la-
kia, koska virkamies ei 
saa rikkoa lakia. Toiselle 
osapuolelle ei tuossa ke-
häpäätelmässä ole sijaa, 
tuskin edes puheoikeut-
takaan. 

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
Perussuomalaisten
piirisihteeri
Jyväskylä

Lastensuojelussa lapsi menee pesuveden mukana

Kun Timo Soini valittiin 
EU-parlamenttiin, mikä on 
hienoa sinänsä, että meillä 
on siellä Perussuomalainen 
linja edustettuna, jäi mei-
dän Perussuomalaisten ri-
veihin täällä kotimaassa ti-
lapäisesti Timon kokoinen 
aukko. Vaikka Timo osan 
ajastaan täällä Suomessa-
kin on. Timon verbaali-
siin tykityksiin kykeneviä 
kansanedustajia meillä 
Perussuomalaisilla ei ole 
eduskunnan istunnoissa 
nyt käytettävissä. Muista 
puolueista puhumattakaan. 
Timo Soinin sananmiekka 
on terävä kuin partaveitsi. 
Terävän työkalun käyttä-
jän on oltava myös äärim-
mäisen tarkka. Muuten tu-
lee haava.

Kukaan meistä ei ole 
haavoittumaton, ei Timo-
kaan. Vaan hyvin hän on 
verbaalista veistään käyt-
tänyt. Kattavalla tietou-
dellaan on Timo ne jauhot 
syöttänyt monelle toimitta-
jalle, jotka oli tarkoitettu 
sanavalmiin Soinin suuhun.

”Mää en muista 
mittään”

Mitä isompi yhteiskunnal-
linen asema, sen suurempi 
rötös, tuntuu olevan ajan 
henki. Kaikki rötöstelijät 
palkitaan. Tällä hetkellä kun 
ei Suomesta löydy sellaista 
auktoriteettia joka laittaisi 

rötösherrat ruotuun, tyyliin: 
Saatanan tunarit! Kansa-
kuntamme nykyiset päättä-
jät ovat kuin jalkapallopelis-
tä palaava faniporukka Jun-
nu Vainion laulussa joskus 
60- luvulla: ”Mää en muista 
mittää, mää en muista mit-
tää, höh höh höö, mää en 
muista mittää”. Ei muisteta 

kuka maksoi tai lahjoitti, 
kenen kanssa on keskustel-
tu, mitä on sovittu. Kyllä pi-
tää lääkityksen olla pahasti 
pielessä.

Jälleen kerran nämä 
isänmaamme ylintä valtaa 
käyttävät, Sirkus Arkadi-
an järjen jättiläiset, aikansa 
mietittyään tekivät historiaa. 

Keksivät ruoan arvonlisäve-
ro-ongelmaan ratkaisun: 
lasketaan nyt muutama pro-
sentti, nostetaan taas hiukan 
takaisin päin vuoden päästä. 
Fantastista! Tuohon ei var-
maan olisi minkään muun 
kansan johto Euroopassa, 
koko maailmassa, pystynyt! 
Euron maitotölkki maksaa 

nyt enää 95 - 96 senttiä. Kyl-
lä pienituloisten nyt kelpaa, 
hei hulinaa!

Mitä tarkemmin siivo-
taan, sen tuuheamman ma-
ton alle ongelmia halutaan 
lakaista. Suomessa on tilas-
tojen mukaan jo yli 700.000 
kansalaista joiden tulot ovat 
alle köyhyysrajan, tonni ja 
rapiat kuussa. Tuo koko 
ajan kasvava väkijoukko ei 
suinkaan ole mikään rap-
pioalkoholistien pataljoona, 
joita toki heitäkin, kuten 
muitakin kaikkein vähä-
osaisempia, pitää auttaa. On 
myös pienipalkkaisten palk-
katyöläisten, pienyrittäjien, 
eläkeläisten, työttömien, 
sairaiden, elämäntilantees-
taan johtuen syrjäytyneiden, 
yhteiskunnan sivuraiteille 
joutuneiden kansalaisten 
kasvava joukko. 

Sellainen vaikutelma 
nykymenosta väkisinkin 
jää, että edellä mainitse-
mani kansalaisryhmät ovat 
nykyisten vallanpitäjien ar-
vomaailmassa yhteiskunnan 
pohjasakkaa, heistä ei pidä 
oikeasti huolta kantaa, juh-
lapuheissa kyllä voi puhua 
mitä sylki suuhun tuo.

Hyvinvoinnin vale

Muistan miten kaksi pienen 
ihmisen puolustajaa esiintyi 
1960- luvun lopulla Tampe-
reella Hakametsän jäähal-
lissa järjestetyissä uuden-

vuoden pippaloissa. Nuo 
herrat olivat Veikko Ven-
namo ja Irwin Goodman. 
Veikko piti puheen, jonka 
jälkeen Irwin lauloi. Mo-
lemmat olivat lavalla yhdes-
sä. Olin silloin ammattikou-
luikäinen nuorimies. Pidin 
molemmista esiintyjistä. He 
olivat aidosti tavallisen, pie-
nen ihmisen puolesta puhu-
jia. Kansa kuunteli ja tykkä-
si. Molemmat ovat jo edes-
menneitä persoonia, mutta 
eivät suinkaan unohdettuja. 
Veikko Vennamon värikäs 
ja räiskyvä, politiikan har-
maudesta poikkeava tyyli 
oli kansan mieleen. Populis-
mia? Ei suinkaan, puheiden 
lisäksi oli myös tekoja. 

Irwin oli omalla tyy-
lillään vastaavanlainen, 
luutuneita käsityksiä ravis-
televa, yhteiskuntaa ja sen 
epäkohtia arvostelevine ral-
leineen. Irwin Goodmanille 
kirjoitti lauluihin tekstit 
Vexi Salmi. Miten osuvasti 
tuo tekstin ammattilainen 
kiteyttää asiat Irwinin lau-
lussa 80-luvun lopulla: ”Ei 
näy huoli pintakiillon alta, 
hyvinvoinnin vale peittää 
sen, menestyksen, suuren 
rahan valta, kätkee hädän 
vähäosaisten”. Laulun sa-
noma on, ikävä kyllä, ka-
rua arkea tänäkin päivänä 
monille suomalaisille.

Jarkko Dorrendorff
Virrat

Menestyksen,
suuren rahan valta

Kuvituskuva: Matton Oy
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 ■HISTORIAA

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Tapaamme tänä aikana paljon väsyneitä Jumalan lapsia. 
Onhan heitä aina ollut, mutta tuntuu, että tänä aikana 
heitä on yhä enenevässä määrin. Ajan henki on väsyttä-
vä. On vähän vastakaikua. Tuntuu, että kaikki voimat 
ovat vetämässä poispäin tuosta tärkeimmästä, uskon 
kilvoituksesta.

Me ihmiset olemme sellaisia, että eläisimme niin 
mielellämme uskonelämässämme tunteista ja koke-
muksista. Siis sellaisista kokemuksista, joissa Jumalan 
armo olisi aina tunnettavalla tavalla koettavissa.  Juma-
la näkee kuitenkin tässä sen vaaran, että meistä tulisi 
helposti kovin pöyhkeitä sekä armahtamattomia toisia 
heikkoja kohtaan, ja siksi Hän vie meitä välillä kui-
viin korpiin ja erämaihin, missä ei yksikään armon pil-
kahdus meitä ilahduta. Tämä on kyllä lihalle ja verelle 
vastenmielistä, mutta oman uskonelämämme kasvua 
ja syventymistä ajatellen hyvin tarpeellista. Kun opim-
me, että kaikki elävyys, palavuus ja muut toivomam-
me asiat ovat Jumalan armoa ja lahjaa eivätkä omaa 
aikaansaannostamme, meistä kasvaa pikku hiljaa ar-
mahtavaisempia ja nöyrempiä kanssavaeltajia kohtaan. 
Emme enää ole kovin sanoin tuomitsemassa heitä, vaan 
pyrimme lyömisen sijasta nostamaan ja kannustamaan 
väsyneitä Jumalan lapsia. Tällaisia ihmisiä tässä ajassa 
nyt kipeästi kaivattaisiin.

”Tyydy sielu Herran tahtohon”

Puoluevaltuusto koolla 
Helsingissä
Perussuomalaisten tavoitteena on osallistua kunnal-
lisvaaleihin noin 200 kunnassa, ja asettaa vähintään 
1200 kunnallisvaaliehdokasta. Perussuomalaiset on 
itsenäisten ja rohkeiden ihmisten vaihtoehto ja valin-
ta, joka on vapaa suuren rahan, järjestövallan sekä 
maatalousmonopolien ohjauksesta.(...)

Puolueen tilinpäätöksen vuodelta 1999 esitellyt pu-
heenjohtaja Soini totesi, että puolue on täysin velaton. 
Tämä on hyvä saavutus ja tukee puolueen riippumatto-
muutta ja uskottavuutta, sillä oma pesä ja talous pitää 
olla kunnossa, ennen kuin on varaa arvostella muita.

Perussuomalaiset oikeassa 
– liittovaltiokehitys uhkaa
Saksan vihreä ulkoministeri Jocka Fischer ehdotti 
19.5. EU-liittovaltiokehityksen nopeuttamista. Saksa 
tarjoaa EU:lle vahvaa liittovaltiota, jossa keskeisen 
voiman muodostaisi Ranskan ja Saksan yhteistyö. 
Pohjoismaat menettäisivät tässä mallissa painoarvo-
aan ja niistä tulisi vähäpätöisiä reunamaita.

Ystävät! Kun kaikki elävyys ja into tuntuu hiipuvan, 
jättäytykäämme aivan sellaisina kuin olemme Herran hoi-
toon. Pyydetään Häneltä sitä, että voisimme luottaa Sanan 
lupauksiin myös silloin, kun saamme vaeltaa kuivissa erä-
maissa. Tulee vielä sekin aika, jolloin saamme elävästi ko-
kea, että Herra Jeesus ikään kuin ottaa syliinsä ja kuiskaa 
hellästi: Lapseni, minä rakastan sinua aivan yhtä paljon 
kuin rakastin silloin, kun kutsuin sinut maailmasta elämän 
tielle. Minä kuolin puolestasi ja maksoin kaikki syntivel-
kasi, kuinka voisin sinut hyljätä ja jättää kulkemaan yksin. 
Rakkauteni sinuun ei muutu, vaikka tunteesi vaihtelevat. 
Minä olen sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.

Kukaan meistä ei tiedä, millaiseksi loppuelämämme 
muodostuu. Mutta sen me tiedämme, että kun käänn-
ymme Herran puoleen ja rukoilemme Häneltä voimaa 
kilvoitukseen, Hän on hoitava meidät perille asti. Kun 
omat voimamme sittenkin tahtovat uupua, saamme niin 
paljon Jumalan armoa, että jaksamme perille asti. Kai-
kesta omasta hurskaudesta riisuttuina käymme sisälle 
taivaan porteista, meidät puetaan kirkkauden pukuun, 
ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Odotta-
kaamme kärsivällisesti tuota päivää.

Unto Lähteenmäki
Kankaanpää

Perussuomalainen 
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Liukas keli yllättää autoili-
jan lisäksi myös jalankulki-
jan. Sairauspoissaoloja vaa-
tivia liukastumistapaturmia 
sattuu pelkästään työssä ja 
työmatkajalankulussa 6 000 
- 8 000 tapausta vuosittain. 
Seurauksiltaan liukastumiset 
ovat keskimääräistä työtapa-
turmaa selvästi vakavampia.

Kelin mukaiset kengät 
ja liukuesteet jalkineiden 
pohjissa ovat tehokkain ta-
pa torjua liukastumisia. Ku-
luttajan on kuitenkin vaikea 
valita keliin sopivia kenkiä, 
koska niistä puuttuu tiedot 
pohjien pitävyydestä.

Työterveyslaitoksen 
mukaan paras turva liukas-
tumisia vastaan saadaan 
nastakengillä. Myös ken-
kiin asennettavat liukues-
teet torjuvat liukastumisia 
tehokkaasti. 

Kenkiin merkinnät 
pohjien pitävyydestä

- Talvikenkien valinnassa 
nykytilanne on hankala. Ku-
luttajille myytävissä kengissä 
ei ole merkintöjä tai tuotese-
lostetta pohjan pitävyydestä 
ja soveltuvuudesta erilaisille 
pinnoille eri lämpötiloissa. 
Puute olisi korjattavissa esi-
merkiksi suomalaisten ken-

kävalmistajien ja maahan-
tuojien oma-aloitteisuudella 
yhdessä muiden alan toimi-
joiden kanssa, toteaa Työter-

veyslaitoksen tiimipäällikkö 
Raoul Grönqvist.

Nastakengät ja liukues-
teet eivät sovellu kaikille 

Pysy pystyssä -kampanja käynnistyy:

Kelin mukaiset kengät ja
liukuesteet paras turva

pinnoille, mutta jos niitä 
käytetään ulkosalla jään 
liukastamalla pinnalla, 
turva on erinomainen.

- Testeissämme yk-
sikään kävelijä ei ole 
liukastunut tai kaatunut 
nastakengillä, kertoo 
Raoul Grönqvist.

Liukuesteiden pitää 
olla tyyppitarkastettuja 
ja sertifi oituja tuotteita 
Liukuesteiden valinnas-
sa kannattaa tarkistaa, 
että ne pysyvät tukevasti 
paikallaan eivätkä liiaksi 
rajoita liikkumista.

Joka kolmas 
liukastelee

Pelkästään ikäihmiset 
eivät liukastele talvisin, 
vaan ongelma koskee 
myös nuoria ja työikäi-
siä. Pysy pystyssä -kam-
panjan viimetalvisen 
selvityksen mukaan joka 
kolmas suomalainen liu-
kastuu vuosittain.

Pysy pystyssä -tur-
vallisuuskampanja käyn-
nistyi 26.10. Kampanja 
kiinnittää suomalaisten 
huomion alkavana talvi-
kautena erityisesti talvi-
jalkineiden ja liukuestei-
den valintaan.
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Perussuomalaisten Oulun 
piirin syyskokous lauantai-
na 24.10. veti hyvin väkeä 
Muhoksen palvelutalolle. 
Paikalla oli yli 40 perussuo-
malaista. Puolueen edusta-
jana tilaisuudessa vieraili 
3. varapuheenjohtaja Vesa-
Matti Saarakkala.

18 kansanedustajaa ja 
EU-linjaan päivitys

Kokouksen aluksi Saarak-
kala kertasi puolueen kan-
natuskehityksen.

- Perussuomalaisten 
kunnallisvaalikannatus on 
samalla tasolla kuin Suo-
men Maaseudun puolueen 
parhaina päivinä, joten 
eduskuntavaaleissa 2011 
pitää tavoitella 18 kansan-
edustajapaikkaa eduskun-
taan. SMP:n paras edus-
kuntavaalitulos oli juuri 18 
kansanedustajaa. Ehdokas-
asettelussa kannattaa olla 
tarkkana ja riitoja on väl-
tettävä, sillä on tosiasia, että 
vain itse ryssimällä puolue 
voi menettää vaalivoiton. 
Jokainen Perussuomalainen 
on avainasemassa. Kokous-
valinnat ja tulevat ehdokas-
valinnat on tehtävä hyvässä 
hengessä, oikeudenmukai-
sesti ja niin, että kokonais-
tulos on mahdollisimman 
hyvä. Kuntien paikallisosas-
toissa ja johtokunnissa, lau-
takunnissa sekä hallituksis-
sa ja valtuustoissa tehtävä 
perustyö on tärkeää. Aina 
on pystyttävä tarjoamaan 
uskottava vaihtoehto.

Saarakkala kummeksui 
oikeusministeri Tuija Braxin 
avausta, että Suomen perus-
tuslakia tarkastelevan par-
lamentaarisen työryhmän 
tulisi tehdä tasavallan pre-
sidentistä vallaton nauho-
jenleikkaaja sen takia, että 
EU:n Lissabonin sopimus eli 
EU-perustuslaki tekee EU-
politiikasta sisäpolitiikkaa.

- Miksi tästäkään ei kes-
kusteltu EU-vaaleissa? Kun 
Perussuomalaiset yrittivät 
nostaa keskustelua EU:n liit-

tovaltiokehityksestä, hauk-
kui Ylen toimittaja vaali-
tentissä vaaliohjelmaamme 
vainoharhaiseksi mm. maa-
hanmuuttopoliittisten näke-
mystemme osalta.

Saarakkala veikkasi, et-
tä Lissabonin sopimuksen 
myötä Perussuomalaisten 
linja suhteessa EU-jäsenyy-
teen tulee koventumaan ja 
jopa unionista eroaminen 
saattaa tulla kyseeseen, mi-
käli tyytymättömyys unio-
nia kohtaan kasvaa muu-
allakin EU:ssa kuin Suo-
messa. Soinin solmimat 
EU-kriittiset kansainväli-
set yhteistyösuhteet tule-
vat hyödyttämään Suomen 
kansaa vielä monta kertaa. 
Puolueen johtaminen Brys-
selistä on vaativaa, mutta 
Iltalehden gallupissa Soini 
sai kuitenkin eduskunta-
puolueiden puheenjohta-
jista parhaat arvosanat. 
Loppu on kiinni meistä 
muista.

Maatalous EU:n 
hampaissa

Kokouspäivänä puhuttivat 
myös EU:n aikeet leikata 
maatalousbudjettiaan. Pe-
russuomalaisten linja asi-
aan on ollut jo vuosia: Jos 
EU:n maatalouspolitiikan 
suunta ei muutu, tulee maa-
talouspolitiikka palauttaa 
takaisin kansallisen pää-
töksentekovallan piiriin. 
Päätöksentekovallan pa-
lauttaminen ei kuitenkaan 
saa tarkoittaa sitä, että EU 
päättää, paljonko enintään 
saamme maksaa mitäkin 
maataloustukea ja me vain 
kaivamme kuvettamme. 

- Meidän tulee saada 
itse päättää myös summis-
ta. Jos EU karsii tukiaan, 
on päivänselvää, etteivät 
Perussuomalaiset kanna-
ta EU:n budjetin pitämistä 
ennallaan, vaan budjettia 
on karsittava vastaavasti. 
Kotimainen maataloustuo-
tanto on Perussuomalaisille 

sydämen asia ja itsenäisen 
kansakunnan elinehto. Ra-
hat tarvitaan kotimaassa.

Demokratia puhui 
kokousvalinnoissa

Kokous valitsi äänestyksen 
jälkeen Ahti Moilasen Uta-
järveltä jatkamaan piirin 
puheenjohtajana. Vastaeh-
dokkaana olivat Jari Pirinen 
Oulusta ja Aimo Remes Kär-
sämäeltä. Kaikki ehdolla ol-
leet saivat mukavasti ääniä.

Liikenneopettajana 
työskentelevä Moilanen 
kiitti luottamuksesta ja 
kokousväki totesi, että ää-
nestyksen ratkettua ryhmi-
tytään valitun puheenjohta-
jan taakse yksissä tuumin. 
Moilanen tunnetaan ennen 
kaikkea siitä, että hän on 
jaksanut jalkautua hyvin 
kentälle. Hänen nykyisen 
työnsä takia jalkautuminen 
painottuu viikonloppuihin.

Piiritoimikuntaan va-
littiin Moilasen lisäksi ää-
nestyksen jälkeen: Tuoma 
Okkonen Limingasta, Jani 
Leskinen Haukiputaalta, 
Jussi Pellikka Kempeleestä, 
Esko Sikkilä Siikajoelta, Jari 
Pirinen Oulusta, Matti Ter-
vonen Siikalatvasta, Pirkko 
Mattila Muhokselta, Ville 
Vähämäki Oulusta, Seppo 
Veikanmaa Oulusta ja Vaili 
K. Jämsä-Uusitalo Oulusta. 
Varajäseniksi valittiin äänes-
tyksen jälkeen: Timo Isola 
Kiimingistä, Seppo Leskinen 

Ahti Moilanen jatkaa puheenjohtajana 
Oulun piirissä

Ahti Moilanen Utajärveltä jatkaa puheenjohtajana

Oulun piirin julkilausuma:

Saastuttaako miljoona suomalaista Itämeren?

Noin miljoona suoma-
laista asuu vesihuolto-
laitosten ulkopuolella. 
On käsittämätön väi-
te, että nämä ihmiset 
saastuttavat Itämeren. 
Halutaanko maaseutu 
autioittaa keinoja kaih-

tamatta? Löytyykö tahtoa 
puolustaa maaseudulla 
asuvia kuten esim. MTK 
on puolustanut? Maamme 
turvallisuuden, yhteiskun-
tarauhan kannalta koko 
maa on pidettävä asuttuna. 
Haja-asutusalueella asuvat 

on vapautettava jäteve-
sijärjestelmien raken-
tamisen vaatimukselta 
johtuen sen kalleudesta! 
Erityisesti sellaiset kiin-
teistöjen omistajat, jot-
ka eivät asu vesistöjen 
lähettyvillä.

Haukiputaalta, Seppo Pik-
kula Siikalatvasta, Veikko 
Laurukainen Siikajoelta, Ve-
sa Jaakola Nivalasta, Paula 
Juka Muhokselta, Kari Tyk-
kyläinen Pudasjärveltä, Rai-
mo Rautiola Oulusta, Jouni 
Hartikka Oulusta ja Martti 
Eskola Siikajoelta.

Oulun piirissä on käyn-
nissä myös organisaa-
tiomuutos, jonka turvin 
vastuuta jaetaan laajemmal-
le joukolle. Se tulee varmas-
ti tarpeeseen, kun vaalityö 

laajassa piirissä ensi vuonna 
alkaa. Kokouksessa puolu-
eeseen liittyi myös uusi kas-
vo: fi losofi an tohtori Matti 
Kyllönen Oulusta. Hän nä-
kee Perussuomalaiset aikan-
sa muutosvoimana. 

- Kannatusta tulee, kun-
han viesti muutoksen mah-
dollisuudesta saadaan entis-
tä paremmin perille, totesi 
Kyllönen.

Teksti ja kuvat:
Vesa-Matti Saarakkala
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Perussuomalaisten Etelä-
Pohjanmaan piirin syysko-
kous sunnuntaina 25.10. 
keräsi Seinäjoen valtuusto-
saliin ennätysmäärän väkeä: 
78 osallistujaa. Kokous oli 
keskusteleva, mutta päätök-
sissään yksimielinen.

Ehdokasasettelu ja 
ohjelmatyö käyntiin

Järjestöllisten asioiden osalta 
puoluesihteeri Ossi Sandvik 
puhui hyvän yhteishengen 
tärkeydestä. 10-20 paikkaa 
eduskuntaan on hänen mu-
kaansa realistinen tavoite.

Puolueen 3. varapu-
heenjohtaja Vesa-Matti Saa-
rakkala painotti puheessaan 
Eduskuntavaaliohjelman 
tärkeyttä ja kertoi, että nyt 
on ideoiden esittämisen aika 
sen suhteen. Ohjelman tulee 
olla aatteellinen ja ajankoh-
tainen. Erityisesti valtapuo-
lueiden ajama Paras-hanke 
ja siihen liittyvät epädemo-
kraattiset piirteet tulee nos-
taa vakavasti esille ohjel-
massa. Vanhuspalveluiden 
päästäminen bisnesmaail-
man haltuun on estettävä. 
Rakenteellisen globalisaa-
tion ilmentymä eli nykyi-
nen EU pitää mahdollisesti 
kyseenalaistaa kokonaan. 
Huolestuttavia piirteitä 
saaneessa maahanmuutto-
politiikassa on tarjottava 
ääni peruskansalle.

Eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Raimo Vist-
backa piti päivänpoliittisen 
katsauksen, jossa korosti 
vanhuspalveluista käytävää 
yhteiskunnallista keskuste-
lua ja mm. omaishoitajien 
aseman parantamisen tärke-
yttä. Yhdeksi vaaliteemak-
si hän haluaa nostaa EU:n 
haja-aluejätevesidirektiivin-

vastustamisen. Myös alempi 
asteisen tietön kunnossa-
pidon järkevyyttä ja talou-
dellisuutta hän korosti. Sa-
moin sitä, että nyt on syytä 
lisätä julkista rakentamista 
ja pistää esim. homekoulut 
kuntoon. Vaasan vaalipiiris-
tä Eduskuntaan pitää Vist-
backan mukaan tavoitella 
yhteensä kolmea paikkaa: 
Etelä-Pohjanmaalta kahta 
ja Keski-Pohjanmaalta yh-
tä. Yhteensä kahta paikkaa 
voi pitää vähimmäistavoit-
teena. Vistbacka ilmoitti 
jälleen kerran, ettei ole enää 
itse käytettävissä, eikä piirin 
kannata tuudittautua siihen, 
että päätös muuttuisi. Ehdo-
kashankinta on hänen mu-
kaansa käynnistettävä niin, 
että ensimmäiset ehdokkaat 
voidaan tarvittaessa tuoda 
julki jo ensi kesänä.

Yleiskeskustelussa pu-
huttivat hallituksen aset-
tamat mahdottomat pääs-
tövähennykset ja niiden 
seuraukset suomalaiselle 
teollisuudelle ja työpaikoil-

lemme. Kaupunkien beto-
nipunkkereista johdettu 
vihervouhotus sai kokouk-
selta täystyrmäyksen.

Aktiivisen piirin 
henkilövalinnat

Puheenjohtajana valittiin 
jatkamaan Tapio Pihlaja 
Kauhajoelta. Pihlaja on il-
moittanut tavoitteekseen 
luotsata piiriä ainakin vuo-
den 2011 eduskuntavaalei-
hin asti.

Piiritoimikuntaan valit-
tiin: Sauli Mäkinen Alajär-
veltä, Timo Luuri Alavudel-
ta, Jarkko Leiniö Ilmajoelta, 
Jorma Rantala Isojoelta, 
Henry Karhu Isostakyrös-
tä, Asko Saunala ja Jenni 
Hautaluota Jalasjärveltä, 
Veli Rajala, Riitta Pihlaja ja 
Tarmo Nummikoski Kau-
hajoelta, Anneli Annala, 
Tuula Koivisto ja Heikki 
Niemi Kauhavalta, Rauno 
Perämäki Kuortaneelta, 
Vesa-Matti Saarakkala Ku-
rikasta, Jukka-Pekka Han-

nila Laihialta, Seppo Keski-
Vinkka Lappajärveltä, San-
na Räsänen Lapualta, Juha 
Poutanen, Anneli Manninen 
ja Ritva Latvala Seinäjoelta, 
Jukka Soidinmäki Soinista, 
Heikki Tuomela Teuvalta, 
Reijo Hongisto Vimpelistä 
ja Jorma Hakola Ähtäristä.

Varalle valittiin: Kari 
Kujanpää Alavudelta, Kaisu 
Talvitie Ilmajoelta, Hannu 
Ojantola Isojoelta, Mari-
anne Rajala Isostakyröstä, 
Tapani Hautamäki Jalasjär-
veltä, Aili Rajala, Lauha Ly-
lyoja ja Juha Kuusisto Kau-
hajoelta, Martti Puronvarsi, 
Risto Mattila ja Hannu 
Salonpää Kauhavalta, Sep-
po Palomäki Kuortaneelta, 
Matti Hakala Kurikasta, 
Martti Rintaniemi Lapualta, 
Anja Vuolle, Orvo Hakala 
ja Erkki Latvala Seinäjoelta, 
Osmo Ristiluoma Teuvalta, 
Harri Leppälä Vaasasta ja 
Hannu Takala Vimpelistä.

Teksti: Vesa-Matti Saarakkala

Kuvat: Ossi SAndvik

Etelä-Pohjanmaan piirin
syyskokous yksimielisenä

Kansanedustaja Raimo Vistbacka haluaa panostaa eduskuntavaalien ehdokashankin-
taan hyvissä ajoin.

Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokous Seinäjoella keräsi paikalle ennätysmäärän perussuomalaisia.

Tunnustuspalkinto
Vauvakassiyhdistys Vaaka ry:lle
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) on myön-
tänyt vuoden 2009 Kansalaistoiminnan valtakunnal-
lisen tunnustuspalkinnon Vauvakassiyhdistys Vaaka 
ry:lle, joka avustaa lapsia ja lapsiperheitä Suomessa ja 
lähialueilla.

Vuonna 2000 perustettu Vauvakassiyhdistys on val-
takunnallinen vapaaehtoisjärjestö, joka on nuoresta iäs-
tään huolimatta ehtinyt toteuttaa kymmeniä hankkeita. 
Vauvakassien lisäksi yhdistys on kerännyt kakara- ja 
taaperokasseja, koulureppuja, tukipaketteja itsenäisty-
ville nuorille, rahaa vitamiineihin ja lääkkeisiin, hampai-
denhoitovälineitä, siivousvälineitä, vuodevaatteita sekä 
sukkia, lapasia ja pipoja.

Apulaisoikeusasiamies
kyseenalaisti putkavartioinnin 
ulkoistamisen
Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedtin mukaan lain-
säätäjän olisi arvioitava, voidaanko poliisin säilytys-
suojassa olevien vartiointi siirtää yksityiselle vartioin-
tiliikkeelle. 

Kantelussa oikeusasiamiehelle arvosteltiin sitä, että 
entisen Lieksan kihlakunnan poliisilaitoksen säilytyssuo-
jassa vartiointia oli hoitanut yksityinen vartiointiliike. 

Kantelun tutkinnassa kävi ilmi, että Lieksan polii-
silaitoksella kuten eräillä muillakin poliisilaitoksilla oli 
tehty sopimuksia poliisilaitoksen säilytystilojen vartioin-
nista yksityisen vartiointiliikkeen kanssa. Tähän oikeut-
tavaa lainsäädäntöä ei kuitenkaan ole.

Apulaisoikeusasiamies katsoi, että vartijan toimi on 
ainakin osin perustuslaissa tarkoitettu julkinen hallinto-
tehtävä, joka voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle 
vain lailla tai lain nojalla. Julkisen hallintotehtävän siitä 
tekee se, että vartijan on osaltaan vastattava säilytystilan 
järjestyksestä ja turvallisuudesta, vartijan on osaltaan 
toimittava perustuslaista johdettavissa olevien hyvän 
hallinnon periaatteiden mukaisesti, vartija voi joutua 
puuttumaan perustuslaissa suojattuun henkilökohtai-
seen koskemattomuuteen ja omaisuuden suojaan ja var-
tija voi joutua käyttämään voimakeinoja, jotka ylittävät 
jokaiselle kuuluvat ns. jokamiehen oikeudet.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan osa tehtävistä 
saattaa lisäksi olla perustuslaissa tarkoitettua merkittä-
vää julkisen vallan käyttöä, jota perustuslain mukaan ei 
saa lainkaan antaa muille kuin viranomaisille.

Apulaisoikeusasiamies pyysi sisäasiainministeriön 
poliisiosastoa, Itä-Suomen lääninhallituksen poliisi-
osastoa ja Pohjois-Karjalan poliisilaitosta ilmoittamaan 
31.12.2009 mennessä, mitä toimenpiteitä hänen päätök-
sensä aiheuttaa.

Kantelun tutkinnan yhteydessä kävi ilmi, että vapau-
tensa menettänyt henkilö saattoi olla silloisen Lieksan 
kihlakunnan poliisilaitoksen säilytyssuojassa tunnin ajan 
ilman valvontaa, kun säilytystilassa tai poliisiasemalle 
ei ollut paikan päällä ketään henkilökuntaan kuuluvaa. 
Apulaisoikeusasiamies katsoi, että tällainen tilanne ei 
täytä lain edellyttämää valvonnan tasoa.

 ■ LYHYESTI KOTIMAASTA

PerusSuomalainen 14/2009 ilmestyy

 27.11.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

keskiviikkona 18.11.2009.
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Korkeimman oikeu-
den ennakkopäätöksessä 
KKO:2009:14 annettiin 
ratkaisu asiassa, jossa hen-
kilö A oli hakenut itselleen 
ja lapselleen oleskelulupaa 
Suomeen perustellen ha-
kemustaan perheen yhdis-
tämisellä. Oleskelulupaa 
hakiessaan hän oli ilmoit-
tanut olevansa avioliitossa 
henkilö B:n kanssa, jolla 
oli entuudestaan pysyvä 
oleskelulupa Suomessa, ja 
että heillä oli yhteisiä lap-
sia. Oleskeluluvan saatu-
aan A oli hakenut yhdessä 
B:n kanssa Kansaneläkelai-
tokselta ja Helsingin kau-
pungilta sosiaalietuuksia 
ja toimeentulotukea, joita 
heille oli myös maksettu. 
Sittemmin A ja B olivat il-
moittaneet viranomaisille, 
etteivät he tosiasiassa olleet 
avioliitossa eikä B ollut A:n 
lasten oikea isä ja että A:n 

aviopuoliso ja lasten isä 
asui edelleen Etiopiassa.

A on tuomittu alemmis-
sa oikeuksissa rangaistuk-
seen syytteen mukaisesti 
kahdesta törkeästä petok-
sesta. Syyksilukemisen mu-
kaan A oli yksissä tuumin 
B:n kanssa hankkiakseen 
itselleen ja toiselle oikeude-
tonta taloudellista hyötyä 
esiintymällä valheellisesti 
aviopuolisoina ja ilmoit-
tamalla valheellisesti A:n 
kolme lasta heidän yhtei-
siksi lapsikseen erehdyttä-
nyt Kansaneläkelaitoksen 
myöntämään heille lapsi-
lisää, kotihoidon tukea ja 
äitiys- ja vanhempainrahaa 
sekä Helsingin kaupungin 
sosiaaliviraston myöntä-
mään heille toimeentulotu-
kea. A:lle ja hänen lapsilleen 
myönnetyt oleskeluluvat 
olivat perustuneet edel-
lä todettuihin virheellisiin 

perhetietoihin, eikä A:lla 
olisi ollut oikeutta kyseisiin 
etuuksiin. A on tuomittu 
suorittamaan perusteetta 
maksetuista etuuksista va-
hingonkorvauksia Kansan-
eläkelaitokselle ja Helsingin 
kaupungille.

Korkein oikeus päätyi 
äänestyspäätöksellään ku-
moamaan hovioikeuden 
tuomion ja hylkäämään 
Kansaneläkelaitoksen ja 
Helsingin kaupungin kor-
vausvaatimukset, vaikka 
ratkaisun perusteluissa 
todettiin, että: " Asiassa 
on riidatonta, että Kan-
saneläkelaitos ja Helsingin 
kaupunki ovat erehtyneet 
maksamaan virheellisten 
tietojen perusteella edellä 
perustelujen kohdassa 2 
tarkoitetut sosiaalietuu-
det ja toimeentulotuen." 
Näin ollen hallituksen tuli-
si pikaisesti ryhtyä toimiin 

Kirjallinen kysymys

Sosiaalietuuksien ja toimeentulotuen 
maksamisesta valheellisten tietojen
avulla saadun oleskeluluvan perusteella

Perussuomalaiset Nuoret ry 
jatkaa piirijärjestöjensä pe-
rustamista seuraavasti: 

Keski-Pohjanmaa

Sunnuntaina 15.11. Perus-
suomalaisten Keski-Pohjan-
maan piirikokouksen päät-
teeksi perustetaan Nuorten 
Keski-Pohjanmaan piiri. 
Paikka Perhon lukion au-
ditorio. Tervetuloa seuraa-
maan piirikokousta jo klo 
12 jos mahdollista.

Kainuu

Nuorten Kainuun piiri pe-
rustetaan Kajaanissa Pe-
russuomalaisten Kainuun 
piirin syyskokouksen päät-
teeksi lauantaina 28.11. 
Kajaanissa ravintola Kai-
nuun Portin kokoustiloissa. 
Nuorten piirin perustamis-
kokousta varten kannattaa 
tulla paikalle viimeistään 
klo 14. Puolueen jäsenet 
tervetulleita jo puolueen 
syyskokoukseen.

Pohjois-Karjala

Nuorten Pohjois-Karjalan 
piiri perustetaan Perussuo-
malaisten Pohjois-Karjalan 
piirin syyskokouksen päät-
teeksi  sunnuntaina 29.11. 
Joensuussa NNKY:n tilois-
sa osoitteessa Rantakatu 7. 
Puolueen piirikokous alkaa 
klo 12.

Lisätiedot:
pj. Vesa-Matti Saarakkala 
puh. 0400 917 353

lainsäädännön muuttami-
seksi siten, että lainsää-
dännössä määrättäisiin, 
kuten KKO:n päätöksen 
eri mieltä olleen jäsenen 
lausunnossakin todetaan: 
"Oleskeluluvat eivät pois-
ta petosrikosten rangaista-
vuutta eivätkä vahingon-
korvausvelvollisuutta, kun 
on ilmeistä, että lupien 
myöntäminen on perus-
tunut vääriin ilmoituksiin 
ja perättömään perheen 
yhdistämisperusteeseen." 
Näin voitaisiin nykyistä 
paremmin estää avustus- ja 
tukiväärinkäytöksiä, joi-
den kustannukset tulevat 
kuitenkin veronmaksajien 
maksettavaksi.

Edellä olevan perusteel-
la ja eduskunnan työjärjes-
tyksen 27 §:ään viitaten esi-
tän asianomaisen ministerin 
vastattavaksi seuraavan ky-
symyksen:

Mihin toimiin halli-
tus aikoo ryhtyä voimas-
saolevan lainsäädännön 
muuttamiseksi siten, että, 
viitaten korkeimman oike-
uden ennakkopäätökseen 
KKO:2009:14, oleskelulu-
vat eivät poista petosrikos-
ten rangaistavuutta eivätkä 
vahingonkorvausvelvol-
lisuutta, kun on ilmeistä, 
että lupien myöntäminen 
on perustunut vääriin il-
moituksiin ja perättömään 
perheen yhdistämisperus-
teeseen, jolloin voitaisiin 
nykyistä paremmin estää 
julkisista varoista makset-
tavien avustusten ja tukien 
väärinkäytöksiä?

Helsingissä
3 päivänä marraskuuta 2009
Raimo Vistbacka /ps

Etelä-Pohjanmaan 
Perussuomalaisten 
Nuorten syyskokous

Etelä-Pohjanmaan Perus-
suomalaisten Nuorten sään-
tömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 14.11. 
klo 11 alkaen Perussuoma-
laisten Etelä-Pohjanmaan 
piiritoimistossa osoitteessa 
Työväenkatu 4 A, Seinäjo-
ki. Listalla sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa!

Perussuomalaisten Nuorten piirijärjestöjä
perustetaan lisää

EI 55 %   (300 ääntä)

KYLLÄ 45 %   (245 ääntä)

Mitä mieltä?
Kysyimme internetsivuillamme:

Aiotko ottaa
sikainfl uenssarokotuksen?

Ruoanlaitosta on syttynyt 
noin 800 tulipaloa 
Valvomattomasta ruoanlaitosta on syttynyt noin 800 tu-
lipaloa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK muis-
tuttaa, että ruokaa ei saa jättää yksin liedelle kypsymään. 
Keittiöpaloja voidaan ehkäistä huolehtimalla sähkölait-
teiden kunnosta, noudattamalla niiden käyttöohjeita ja 
pitämällä sekä keittiö että liesi puhtaina. Keittiössä syt-
tyneen palonalun sammuttamiseen riittää yleensä sam-
mutuspeite. SPEKin mediaseurannan mukaan lokakuun 
loppuun mennessä tulipaloissa on kuollut 79 henkilöä. 

Vuoden 2008 verotus 
valmistui
Vuoden 2008 tuloverotus päättyi lokakuun lopussa. Tu-
loveroa määrättiin yhteensä 31,1 miljardia euroa eli 3,5 
% vähemmän kuin vuodelta 2007. Henkilöasiakkaille 
määrättiin ansio- ja pääomatuloveroa vuodelta 2008 
yhteensä 25,7 miljardia euroa. Lisäystä edelliseen vuo-
teen verrattuna on 2,2 %.

Veronpalautuksia maksetaan 3,4 miljoonalle henki-
lölle yhteensä 2,15 miljardia euroa. Keskimääräinen pa-
lautus on 637 euroa. Veronpalautukset vuodelta 2008 
maksetaan pankkitilille 4.12.2009.

Jäännösveroja joutuu maksamaan 672 136 henki-
löä. Niiden yhteismäärä on 867,7 miljoonaa euroa, ja 
keskimääräinen jäännösvero on 1 291 euroa. Verovuo-
den 2008 jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on 
2.12.2009 ja toisen erän 2.2.2010.

Murrosikäinen tarvitsee unta!
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) muistuttaa 
unen merkityksestä nuoren hyvinvoinnille ja terveydelle. 
Riittävällä unella on yhteys koulumenestykseen, tunne-
elämän tasapainoon ja kasvuun sekä kehitykseen. Mur-
rosiässä unen tarve lisääntyy. MLL on lähettänyt kaikkien 
seitsemäsluokkalaisten koteihin kirjeen, jossa vanhempia 
muistutetaan unen merkityksestä murrosikäiselle.

Nukkuessa aivot ja koko keho keräävät uutta ener-
giaa ja palautuvat rasituksista. Levänneenä nuori jaksaa 
keskittyä uuden oppimiseen koulussa ja harrastuksissa. 
Riittävä yöuni auttaa myös pitämään mielialan hyvänä 
ja virkeänä. WHO:n tutkimuksen mukaan suomalaiset 
nuoret ovat kuitenkin Euroopan väsyneimpiä. Suurin syy 
väsymykseen on toistuvasti liian lyhyeksi jäävät yöunet.

Elämä itsenäistyvän nuoren kanssa voi toisinaan olla 
haastavaa. MLL:n Vanhempainpuhelimessa vanhemmat 
voivat purkaa sydäntään tai kysyä neuvoa. Päivystäjät 
ovat koulutettuja vapaaehtoisia ja itsekin vanhempia. 
Vanhempainpuhelin päivystää numerossa 0600 12277 
tiistaisin 10-13 ja 17-20, torstaisin 14-20 ja sunnuntaisin 
17-20. Puhelu maksaa 8 snt / min + pvm/mpm.

 ■ LYHYESTI KOTIMAASTA
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Ilmasto- ja energiapoliittisen 
tulevaisuusselonteon visio-
na on Suomen nostaminen 
ilmastonsuojelun edelläkä-
vijämaaksi. Selonteon ikä-
vänä sivumakuna on yli-
syyllistää tavallinen suoma-
lainen ilmastonmuutoksesta 
- ennemminkin kuin saada 
aikaan tervehenkistä huo-
lenkantoa ja asennemuutos-
ta. Selonteon sävystä tulee 
mieleen kuin joku luonnosta 
ja kansalaisista vieraantunut 
elitistinen pääkaupunkikes-
keinen klikki keksisi vain 
syitä uusille veroille kurjis-
tamaan suomalaisten tilan-
netta ns. parannusten sijaan.

Vastuu ilmastonmuutok-
sesta kuuluu kaikille, sehän 
on selvää, mutta tätä mant-
rana hokevat ihmiset tuntu-
vat pitävän itseään parempi-
na kuin muut liittäen siihen 
niin kasvistensyönnin kuin 
pyöräilynkin ikään kuin 
huolenpitona maapallos-
ta. Käytäntö kuitenkin lyö 
korville niin maaemoa kuin 
Suomi-neitoakin - vallassa 
ollessaan vihertävyys järjes-
tää esim. Helsingin ja Tam-
pereen liikenteen ja liiken-
nevalojärjestelyt sellaisiksi, 
että kokoonsa nähden ko. 
kaupungeista tulee merkittä-
viä saastuttajia ruuhkineen 
ja hitaine kiertoajoineen.

Ei ympäristö-
vouhotukselle

Perussuomalaiset eivät 
kannata ympäristövouho-

tusta vaan terveellä järjellä 
aikaansaatua kestävämpää 
asennemuutosta. Ilmaston-
muutosta ei saa käyttää 
poliittisena lyömäaseena, 
vaan ilmastonmuutoksen 
asettamaan haasteeseen, 
jos mihinkään, on yhdessä 
pyrittävä löytämään ratkai-
sut asialinjalla.

Selonteon otsikkona on 
”Kohti vähäpäästöistä Suo-
mea”. Selonteossa esitellään 
keinoja vähentää Suomen 
ilmastopäästöjä vähintään 
80 prosentilla vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2050 men-
nessä. Käytännössä tämä 
edellyttää lähes päästötöntä 
energiataloutta ja tieliiken-
nettä. Kuinka realistinen tä-
mä hallituksen kieltämättä 
kunnianhimoinen visio on?

Suomen osuus 
promilleja

Hienoista tavoitteista huo-
limatta tosiasiaksi jää, 
että Suomen osuus koko 
maailman päästöistä on 
vain muutamia promilleja 
ja laskemaan päin. Suomi 
on harvaan asuttu, pitkien 
etäisyyksien ja kylmän il-
maston maa. Tarvitsemme 
jatkossakin kulkuvälineitä 
ja lämpimiä asuntoja. Jyr-
kän linjan vähäpäästöisyy-
den linjassa on ideaa vain, 
jos se on osa laajaa kan-
sainvälistä yhteistyötä.

Vaara on siis sama kuin 
mallioppilaslinjallamme 
EU:ssa: kansaa kiusataan 

ilman vastinetta. Tavalli-
selle tallaajalle varataan 
vain maksumiehen rooli. 
Puheenjohtaja Soinia laina-
takseni: Ilmastonmuutos on 
täällä. Mikä on sinun rooli-
si? Sinä maksat!

Kansalliset edut 
huomioitava

Perussuomalaiset kannatta-
vat ilmastonsuojelua, mut-
ta ilmastonmuutoksella on 
kansalaisia turha pelotella. 
Kannatamme hallituksen 
pyrkimyksiä saada ilmas-
toneuvotteluissa aikaan 
kattava, kansallisten etu-
jemme mukainen sopimus. 
Pitää ottaa huomioon ne 
olot, joissa elämme, ettei 
tule sellaista suomalaisille 
epäedullista neuvottelutu-
losta kuin mikä taannoin 
tuli EU-jäsenyysneuvotte-
luissa. On ensiarvoisen tär-
keää, että ilmastotalkoisiin 
saadaan mukaan sellaiset 
suurpäästöiset maat kuin 
Yhdysvallat, Kiina, Intia, 
Brasilia ja Venäjä.

Yleisesti ottaen voi-
simme myös nähdä ilmas-
tomuutoksen enemmän 
mahdollisuutena. Ympäris-
töystävällisistä tuotteista, 
palveluista ja teknologias-
ta voi olla tulevaisuudessa 
Suomen kansantaloudelle 
ja viennille merkittävää 
etua. Esimerkiksi lisää-
mällä puun osuutta raken-
tamisessa on mahdollista 
vähentää energiankulu-
tusta ja kasvattaa puura-
kennuksiin sitoutunutta 
hiilidioksidia. Selonteossa 
todetaankin, että maksi-
moimalla puun käyttö uu-
disrakentamisessa päästö-
jä voisi säästää noin kaksi 
prosenttia Suomen vuotui-
sista päästöistä.

Lisää puurakentamista

Suomessa on sankat met-
sät. Nämä hiilinielut mah-
dollistavat puurakenta-
misen lisäämisen. Missä 
siis viipyvät hallituksen 
konkreettiset toimet? Mik-
si kahden viimeisen halli-
tuksen aikana suomalainen 
puurakentamisosaaminen 
ja -koulutus on ajettu näin 
alas kuin se on ajettu, kun 
samaan aikaan Ruotsi etu-
nenässä brändää ja menes-
tyy investoimalla alan in-
novaatioihin?

Rakentamismääräyksiä 
tiukennettaessa on pyrittävä 
pitäytymään kohtuudessa. 
Eikö meillä ole jo riittäväs-
ti kokemusta väärästä ra-
kentamisesta, kun moni on 
sairastunut ja kärsinyt ta-
loudellisia menetyksiä, kun 
rakennukseen on ilmestynyt 
huomattavassa määrin vaa-
rallisia homeitiöitä?

Uusiutuvaa energiaa

Jos päästötavoitteisiin py-
ritään lähinnä ydinvoima-
kapasiteettia lisäämällä, 
on vaarana ettei resursseja 
ohjata riittävästi uusiutuvi-
en energialähteiden kuten 
metsähakkeen, biomassa- 
ja biokaasuenergian käy-
tön kehittämiseen. Suurin 
osa metsähakkeesta jää 
tälläkin hetkellä vähäisten 
valtion tukien takia käyt-
tämättä. Turpeen käytön 
kehittämistäkään ei pidä 
unohtaa. Niin sanotus-
ta risupakettilupauksesta 
huolimatta valtion tuke-
ma tutkimus- ja kehitys-
työ on jäänyt lapsipuolen 
asemaan. Valtion onkin 
tuettava sitä myös käytän-
nössä, että saamme aikaan 
todellisia tuloksia.

Ilmastonmuutosta
ei saa käyttää
polittisena lyömäaseena

Valtioneuvoston ilmasto- ja energia-
poliittisen tulevaisuusselonteon 
lähetekeskustelu eduskunnassa. 
Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro, 
kansanedustaja Pertti Virtanen:

Sakari Knuuttilan aloitteesta eduskunta sääti lain, jonka 
mukaan kansalaisten työvoima on valtiovallan erityi-
sessä suojeluksessa. Tämän vuonna 1972 hyväksytyn 
Suomen Hallitusmuodon 6§:n jatko kuuluu: Valtioval-
lan asiana on tarvittaessa järjestää Suomen kansalaisel-
le mahdollisuus tehdä työtä, mikäli laissa ei ole toisin 
säädetty. Knuuttila, Jyväskylästä valittu kansanedustaja, 
käsitteli tätä yhteiskuntamme kipeintä ongelmaa kol-
messa kirjassaan, joista viimeisen omistamani Sanois-
ta tekoihin kirjan omistuskirjoituksessa hän kirjoittaa: 
Anssi Joutsenlahdelle työtoveruudella Eduskunnassa 
18.11.1982 Sakari Knuuttila.

Tänäkin päivänä kansalaisen oikeus työhön on enem-
män kuin ajankohtainen. Päivän uutisannissa kerrotaan 
UPM:n irtisanovan 600 työntekijää ja lopettavan kolme 
tehdasta, lähimmän Parkanossa. Nokia-Siemens Net-
works ilmoittaa 5.000 hengen vähennystarpeesta, joka 
ei tietenkään kokonaisuudessaan koske yksin Suomea.

Parhaillaan maassamme on noin 200.000 työtöntä, 
ensi vuoden syksylle on ennustettu 300.000 työtä vailla 
olevaa. Timo Soini esimerkiksi kauhistelee päivän plo-
kissaan 30.000 ilman palkkaa työtä tekevän harjoitte-
lijan osaa. Ja kuinka paljon meillä on työllisyyskoulu-
tuksessa olevia, joita ei lasketa työttömiksi. Ja edelleen 
työllisyysvaroilla työllistettyjä, jotka hekin ovat vailla 
pysyvää työpaikkaa. Ja todella lähes joka päivä kuu-
lemme puunjalostusteollisuuden ja muiden työnantajien 
lomautus- ja irtisanomisilmoituksia.

Työnteon oikeus ei toteudu

Viime aikoina urheiluseurani lehteen Juholan Hannun 
kanssa ilmoituksia kerätessämme olemme saaneet jutella 
myös yrittäjien kanssa. Kaikilla heilläkään ei ole valoisia 
näköaloja. Varsinkin metalli ei vielä ole nähnyt aallon-
pohjaa. Vanhat tilaukset on nyt tehty, uusia ei juurikaan 
ole näkyvissä. Maailman suurimman loistoristeilijän 
pääsyä Tanskan salmien sillan ali valtamerille olemme 
saaneet seurata jännityksellä ja toinenkin vastaava laiva 
on valmistumassa, näihin kaikkiin ovat myös kankaan-
pääläiset yrittäjät saaneet tehdä työtä. Uusista laivatila-
uksista ei ole tietoa.

Niinpä eräs kolmen eri työpisteen omistava yrittäjä 
kertoi aikovansa sulkea yhden kokonaan, toisessa on 
tehty töitä yhtenä päivänä viikossa. Enää ei ole pulaa 
työntekijöistä, joita ei aiemmin tahtonut saada tarvetta 
vastaavasti, kun töitä riitti paiskittaviksi hiki hatussa 
melkein yötä päivää. Niinpä yrittäjä ennustaa ennen 
seuraavaa syksyä nähtävän melkoisen yritysten kon-
kurssiaallon.

Hallitusvaltamme on melko voimaton työttömyyttä 
vastaan globaalin maailmantalouden laman kourissa. 
Hallitusmuotomme edellyttämä työnteon oikeus ei to-
teudu. Työttömyyden peikko ei ole poistunut näiden yli 
kolmenkymmenen vuoden aikana, jonka työnoikeuden 
vaatimus on ollut voimassa. Miten noususuhdanteenkaan 
aikana saamme työn pysymään maassamme, kun työ-
voimakustannukset ovat länsimaisen hyvinvointivaltion 
ylläpitämiseksi aivan eri luokkaa kuin kehitysmaissa. 

Työttömyyden peikko
ei ole poistunut
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 ■PUOLUETOIMISTO

Toimistoharjoittelija:
Heidi Ronkainen
Puh. 0207 430 805,
0400 917 354

Puoluesihteeri:
Ossi Sandvik
Puh. 0207 430 806,
0400 926 908
ossi.sandvik@
perussuomalaiset.fi 

Vastaava päätoimittaja: 
Harri Lindell
Puh. 0207 920 362,
040 749 9362
perussuomalainen.toimitus@
saunalahti.fi 

Kenttäsihteeri:
Vesa-Matti Saarakkala
Etelä-Pohjanmaan piiri,
Työväenkatu 4A,
60300 Seinäjoki
Puh. 0400 917 353,
(06) 423 4847
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi 

Toimistopäällikkö:
Tiina Sivonen
Puh. 0207 430 803,
0400 917 352
tiina.sivonen
@perussuomalaiset.fi 

Jäsen- ja järjestöasiat: 
Marjo Pihlman
Puh. 0207 430 802,
0400 917 351
marjo.pihlman
@perussuomalaiset.fi 

Erikoistoimittaja:
Mika Männistö
Puh. 0207 920 368
perussuomalainen.toimitus@
saunalahti.fi 

Puheenjohtajan 
mietteet

Kylläpä aikoinaan, kun jut-
telin Oinosen Pentin kanssa 
Iisalmen torilla puolueeseen 
liittymisestä, niin eipä ole 
tarvinnut katua päivää-
kään ettenkö olisi valinnut 
oikeaa puoluetta. Olin sit-
temmin Oinosen vaaliavus-
tajana Iisalmessa ja täällä 
Kiuruvedellä. Ja niinhän 
siinä se sanontani kävi to-
teen, kun tuumasin Pentille: 
”sinä pääset eduskuntaan”. 
Olen ollut tyytyväinen hä-
nen sekä muiden Perussuo-
malaisten kansanedustajien 
toimintaan.

Timo Soini on luonut 
meille todellisen henkireiän 
vaikuttaa yhteiskunnan asi-
oihin. Saimme sellaisen vaa-
livoiton, että nyt meillä on 
suurimmassa osassa Suomen 
valtuustoissa edustusta.

Kun kunnallisvaalit lä-
hestyivät, perustin tänne 
Kiuruvedelle Aune Vartiai-
sen, Hilja Nevalaisen, Pekka 
Ahosen, Fredrik Tikkasen, 
Juho Styrmanin ja muiden 
perussuomalaisten kanssa 
oman osaston Pentti Oino-
sen tukiessa ja myötävaikut-
taessa. Puoluesihteeri Ossi 
Sandvikilta tuli hyvät neu-
vot, eikä koskaan hänellä 
ollut niin kiire, etteikö olisi 
saanut sitä tietoa mitä haki. 
Saimme kunnallisvaaleissa 
3,8% kannatuksen, pääsin 
kunnanvaltuustoon ja toi-
nenkin paikka jäi vain parin-
kymmenen äänen päähän.

Eurovaaleissa osastom-
me saavutti Kiuruvedellä 
12,9% kannatuksen, ja siten 
olimme toiseksi suurimman 
äänimäärän saanut puolue. 
Taakse jäivät Kokoomus, 
Vasemmistoliitto, Kristilliset 
sekä Sosiaalidemokraatit.

Työskentely kunnanval-
tuustossa on mielenkiintois-
ta, antoisaa ja haasteellista. 
Kuulun tällä hetkellä myös 
Kuopion piirin toimintaan 
ja hallitukseen. Vaalikau-
den viimeiset kaksi vuotta 
tulen olemaan Kiuruveden 
kunnanvaltuuston kolmas 
varapuheenjohtaja.

Tehkäämme 
yhteistyötä

Euroopan Unioni on mie-
lestäni täynnä byrokratiaa, 
josta on päästävä erilleen, 
että voimme Suomen lipun 
nostaa salkoon rauhallisin 
mielin. Samoin SOTE-kun-
tayhtymät, köyhin kansan-
osa on maksajana hyvä-
osaisten ulkomaanmatkois-
sa ja törsäilyssä. Kaupungit 
ja kunnat olisi pitänyt hal-
lituksen laittaa valvonnan-
alaiseksi ja tarvittaessa hol-
houksen alle.

Kiuruveden, joka on 
Luomu-Suomen pääkau-
punki, olisi pitänyt saada 
taloudellista tukea KERA:lta 
ja Finnveralta. Täällä on tar-
peeksi työvoimaa ja osaamis-
ta isommillekin yrityksille. 
Myös paluumuuttajat ovat 
tervetulleita. Ulkomaalaisia 
sitten, kun kaupungin työt-
tömät on työllistetty. Ulko-
maalaisten suhteen pitää olla 
tarkkana rajalla. Elintasopa-
kolaisia ja rikollisen taustan 
omaavia maahanmuuttajia 
emme tarvitse. Niiden, jot-
ka todella haluavat tänne 
töihin, on sopeuduttava 
elämään lakiemme mukaan 
ja suoritettava hyväksytysti 
suomenkielen koe. Kieliko-
keen tulisi olla pakollinen. 
Ihmettelen, mikä saa ihmi-

sen muuttamaan tuhansien 
kilometrien päästä Suomeen 
ilman kielitaitoa, rahaa, 
asuntoa tai ammattia? Heis-
tä tuskin montaa veronmak-
sajaa saa. Suomen talous ei 
kestä nykyisen pakolaiskiin-
tiön tuomia rasitteita.

Seuraaviin eduskunta-
vaaleihin on aikaa, mutta 
ei pidä tuudittautua hyvään 
oloon. Olkaamme skarppei-
na valtuustossa ja ihmisten 
keskuudessa esillä. Tiettyjen 
puolueiden houkutusansoi-
hin emme lankea, emmekä 
ole ostettavissa. Tehkäämme 
perussuomalaiset yhteistyö-
tä valtakunnallisesti. Kiu-
ruvedellä olemme saaneet 
nuoria joukkoomme muka-
vasti. Myös muista puolu-
eista on siirtynyt vaikuttajia 
ajattelemaan meidän oikeaa 
alkiolaisuutta (rehellisyyttä). 
Takaisin Kiuruvedelle ne 
palvelut, jotka on tiettyjen 
puolueiden toimestä siirretty 
Iisalmeen.

Herran rauhaa ja siuna-
usta kaikille. Me olemme 
oman osamme saaneet, ja 
tulemme kestämään syrjin-
nän ja ristitulen kokouksissa.

Mauri Pentti Knuutinen
Kiuruveden Perussuoma-
laisten pj., valtuutettu, 
Kuopion piirin edustaja 
sekä hallituksen jäsen

Hilja Nevalainen

- Elämäntehtäväni on ollut rahastonhoi-
tajan ammatti sekä monimuotoinen nuo-
risotyö. Olen myös toiminut Kiuruveden 
Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajana, 
kunnallisvaaliehdokkaana, Kiuruveden Pe-
russuomalaisten hallituksen jäsenenä, olen 
järjestön pitkäaikainen jäsen. Harrastuksia-
ni ovat järjestötoiminta (mm. taideyhdistys 
Pallaksen pj), kuorolaulu, voimistelu, pos-
liinimaalaus sekä savityöt nuorisolle.

Pekka Ahonen
Pekka Ahonen toimii Kiuruveden Perussuo-
malaisten taloudenhoitajana, on toinen va-
ravaltuutettu, Kiuruveden Perussuomalais-
ten hallituksen jäsen sekä Perussuomalais-
ten Kuopion piirin toiminnassa. Ammatti 
pienviljely sekä puualan yritys. Harrastuk-
sina nuorisoseuratoiminta ja rukiinleikkuu-
kilpailut.

Erkki Huttunen

Erkki Huttunen oli kunnallisvaaliehdok-
kaana. Ammatiltaan metsuri ja rakennus-
mies. Harrastuksina metsästys, kalastus ja 
pyöräily. Huttunen omaa hyvät ihmissuh-
detaidot ja on rehellisyyden perikuva yh-
teiskunnassamme.

Aune Vartiainen
- Kiuruveden Perussuomalaisilla pyyhkii hy-
vin. Kunnallisvaaleissa kannatus oli huomat-
tava. Puheenjohtajana toimiva Mauri Knuu-
tinen on erittäin innostunut ja omistautunut 
vetäjä, joka on saanut nuoria kiinnostumaan 
sekä liittymään Perussuomalaisiin.

Pitkäaikaisena jäsenenä Aune Vartiainen 
on valmis antamaan paikkansa nuoremmil-
le. Aune on ollut mukana jo 60-luvun alusta 
Pientalonpojissa, SMP:ssa sekä Perussuoma-
laisissa, nähnyt koko taistelun kirjon. Nyt 
tilanne tuntuu helpommalta, kun Perussuo-
malaiset ovat saaneet äänensä kuuluviin.

- Toivon voimia nuorille jatkaa tehtävää.

Järjestötoimintaa Kiuruvedellä

Kuvassa Mauri Knuutinen leirintäalueella Iisalmessa.
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Kauhavan Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidettiin 
28.10.2009.

Puheenjohtajana jat-
kaa yksimielisellä pää-
töksellä Risto Mattila. 
Hallitukseen valittiin 
varsinaisiksi jäsenik-
si Anneli Annala, Heli 
Hautala, Tuula Koivis-
to, Heikki Niemi, Mart-
ti Puronvarsi, Hannu 
Salonpää, Pekka Syrjälä 
ja Jouni Tyni. Varajä-
seniksi valittiin Martti 
Koivisto, Hannu Ojala, 

Hans Syri ja Harri Tyni. 
Paikalla oli puhumassa 
kansanedustaja Raimo 
Vistbacka ja Etelä-pohjan-

maan piirin varapuheen-
johtaja Reijo Hongisto.

Kauhavan Perussuoma-
laiset osallistuu tulevana 
toimintavuotena torita-
pahtumiin sekä järjestää 
niitä myös Kauhavalla. 
Puolueen jäsenhankintaan 
panostetaan entistä tehok-
kaammin ja uusia jäseniä 
otetaan mielellään vastaan. 
Myös eduskuntavaaleihin 
2011 etsitään ehdokasta. 
Saman illan hallituksen 
järjestäytymiskokouksessa 
varapuheenjohtajan paikan 
sai Hannu Salonpää ja sih-
teerin Heli Hautala. Rahas-
tonhoitajana jatkaa Anneli 
Annala.

KAUHAVA

Risto Mattila jatkaa Kauhavan
Perussuomalaisten johdossa

PERTUNMAAN PERUSSUOMALAISET

Pertunmaan Perussuomalaiset 
aktiivisina aloitteiden teossa:
Rantalanmäen 
leikkipuiston 
kunnostus

Esitämme, että Rantalan-
mäen leikkipuisto kun-
nostetaan alueella asuvi-
en lapsiperheiden käyt-
töön. Alueella asuu lähes 
kolmekymmentä leikki-
ikäistä lasta. Leikkialu-
eella on vanhoja kantoja 
(teräviä) joihin lapsi voi 
juostessaan kompastua 
sekä vaarallisia maaki-
viä, joissa he voivat louk-
kaantua. Lisäksi alueella 
on maassa painaumia 
johon sadevesi pääsee 
kasaantumaan. Leikki-
välineet ovat huonokun-
toisia, joista iän tuoma 
rasitus on selvästi ha-
vaittavissa. Kaksi keinua 
ja liukumäki on joudut-
tu poistamaan huonon 
kunnon vuoksi. Hiekka-
laatikossa ei ole suojaa, 
jolloin esim. kissat pääse-
vät tekemään tarpeitaan 

laatikkoon. Leikkialueelta 
puuttuu myös portti, joka 
estäisi lapsia juoksemasta 
suoraan kaavatielle.

Kunnanjohtajan 
tavoitteet vuodelle 
2010

Esitämme, että valtuusto 
asettaa kunnanjohtajalle 
tavoitteet vuodelle 2010. 
Kunnanjohtajan tulee val-
voa vuoden 2010 talousar-
vion toteutumista ja tarvit-
taessa etsiä vaihtoehtoja ta-
louden tasapainottamiseksi 
sekä raportoida taloustilan-
teesta neljä kertaa vuodessa 
valtuustolle ja valmistella 
seuraavan vuoden talousar-
viota siten, että tilikauden 
tulos on vähintään 1000 
000 euroa ylijäämäinen. 

Kunnanjohtajan tulee 
myös vastata elinkeinojen 
kehittämisestä sekä koko 
kuntakonsernin taloudes-
ta. Hänen tulee aktiivisesti 

seurata Etelä-Savon sai-
raanhoitopiirin kehitystä 
ja talouteen vaikuttavia 
muutoksia. Hänen tulee 
myös aktiivisesti osallistua 
kuntien yhteistyökeskus-
teluihin sekä raportoida 
edellä mainituista asioista 
valtuustolle.

Lietteen purkuaseman 
perustaminen

Esitämme, että Pertunmaan 
kirkonkylän tuntumaan 
(Jotsantien risteyalue) pe-
rustetaan omakotitalouksi-
en lietteenvastaanottopaik-
ka. Asemalta liete kulkeu-
tuu siirtoviemäriä pitkin 
Heinolan jätteenpuhdis-
tusasemalle. Tällä hetkellä 
ainoa lietteen purkuasema 
sijaitsee Kuortissa. Edellä 
mainitun johdosta Pertun-
maan pohjoispuolen asuk-
kaat joutuvat eriarvoiseen 
asemaan koska kuljetus-
kustannukset ovat huomat-
tavat Kuorttiin.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Jalasjärven Perussuomalai-
set ry valitsi syyskokoukses-
saan 26.10.2009 paikallis-
yhdistyksen toimihenkilöt 
vuodelle 2010 seuraavasti: 
hallituksen puheenjohtaja-
na toimii Keijo Haanpää, 
varapuheenjohtajana Kari 
Sysmäläinen, sihteerinä As-
ko Saunala ja taloudenhoi-
tajana Jenni Hautaluoma. 
Hallituksen muut jäsenet 
ovat Tapani Hautamäki ja 
Erika Snellman. Varajäsenet 
ovat Juhani Pihlaja ja Pertti 
Yli-Kohtamäki. Tiedottami-
sesta vastaa Pertti Kalmari.

Kouluverkon 
supistamiselle huutia

Kokouksen lopulla käydyssä 
yleiskeskustelussa kuultiin 
huolestuneita kannanottoja 
vanhusten kohtelusta ja ase-
masta Jalasjärvellä niin avo-

hoidon kuin terveyskeskuk-
senkin kohdalla. Onko nyt 
uuden peruspalveluliikelai-
toskuntayhtymän toiminnan 
päästyä vauhtiin kuitenkin 
käymässä niin, että hoito-
henkilökuntaa on edelleen 
liian vähän tehtävien mää-
rään ja avun tarvitsijoihin 
nähden ja ovatko he entis-
täkin kovemman työtaakan 
alla yrittäessään ehtiä hoitaa 
tehtäviään, kuten heidän 
koulutuksensa edellyttää?

Kouluasiat eivät nekään 
jääneet huomiotta, huutia 
annettiin ajatuksille, että ny-
kyistä kouluverkkoa supis-
tettaisiin edelleen. Varsinkin 
nuorilta perheiltä on tullut 
kiukkuista palautetta asian 
tiimoilta. Miksi koulujen 
lopettamispuheita pidetään 
koko ajan yllä, kun samal-
la kuitenkin markkinoidaan 
tontteja ympäri Jalasjärveä 

uusien asukkaiden saami-
seksi kuntaan. Heille lähellä 
oleva koulu on hyvin usein 
etusijalla tonttia etsiessä.

Veroja korotetaan

Kunnan tulevan vuoden ve-
rojen korotuksista käytiin 
myös keskustelua, koska 
laskelmissa on esitetty, että 
vakituisen asunnon kiin-
teistöveroa korotettaisiin 
enemmän kuin valtiovallan 
määräämä jo nostettu ala-
rajaprosentti on. Vakitui-
sen asunnon kiinteistövero 
rasittaa eniten pienituloisia, 
pienellä eläkkeellä olevia 
sekä nuoria lapsiperheitä. 
Tuloveroprosentin nosto on 
tässä tilanteessa kahdesta 
pahasta se parempi vaihto-
ehto, koska tuloista makse-
taan aina veroa ja ellei ole 
tuloja, ei ole veroja.

JALASJÄRVI

Kokousväki huolissaan
vanhusten kohtelusta

Lappilaiset eivät ole mielis-
sään Hartwallin päätökses-
tä lopettaa Tornion Lapin-
kullan tehdas.

Lapin perusteollisuutta 
ajetaan nyt rankalla kädel-
lä alas, seteliselkärankaiset 
hyväkkäät ajattelevat vain 

omia pankkitilejä ja osak-
keita. Nyt puhutaan kui-
tenkin lappilaisten ihmisten 
toimeentulosta, identiteetis-
tä ja hyvinvoinnista.

Kullan kimallus näiltä 
näkymin loppuu ensi syk-
synä, arvet jää Tornionjoen 

rannalle ja ihmisten sydä-
miin.

Ihmettä odotellessa,
Meri-Lapin
PerusSuomalaiset
Seppo Juhani Keinänen

Kullan kimallus
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Pohjois-Savo
Pohjois-Savon Perussuomalaisten syyskokous pidetään 
Iisalmessa lauantaina 21.11. klo 13.00. Kokouspaikka-
na Luma-keskus Majakka, Savonkatu 5. Esityslistalla 
sääntömääräiset syyskokousasiat. Tervetuloa.

Toritapahtuma Iisalmessa

Syyskokousta edeltää Pohjois-Savon Perussuomalaisten 
toritapahtuma Iisalmen kauppatorilla klo 10.00-12.00. 
Toriteltalla on tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Tun-
nelmaa tapahtumaan tuo perussuomalainen orkesteri 
musiikkiesityksillään. Teltalla on tavattavissa piirimme 
puheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen sekä pai-
kallisia puolueaktiiveja. Kaikki mukaan.

Ari Kaunisaho, piirisihteeri
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry

Hämeen piiri
Hämeen piirin syyskokous lauantaina 14.11. klo 10.00 
alkaen. Kokouspaikkana Valtuustotalo, Rauhankatu 3,  
Heinola. Paikalla kansanedustaja Pentti Oinonen sekä 
päätoimittaja Harri Lindell.

Keski-Pohjanmaan piiri
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri ry:n syysko-
kous pidetään sunnuntaina 15.11.2009 klo 12 Perhossa, 
Perhon lukion auditoriossa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja ti-
linpäätösten oikaisu v. 2004-2008.

Puhujina ovat kansanedustaja, eduskuntaryhmän  
puheenjohtaja Raimo Vistbacka sekä perussuomalaisten 
varapuheenjohtaja, perussuomalaisten nuorten puheen-
johtaja Vesa-Matti Saarakkala.

Sääntöjen 10 §:n mukaisten jäsenyhdistysten äänioi-
keutettujen kokoukseen tulevien edustajien on esitettävä 
valintaa koskeva jäsenyhdistyksen pöytäkirja tai sen jäl-
jennös. Tervetuloa.

Kymen Perussuomalaiset
Perussuomalaisten Kymen piirijärjestön syyskokous pi-
detään lauantaina 21.11.2009 alkaen klo 12.00 Hami-
nassa Varuskuntakerhon tiloissa, Kadettikoulunkatu 3 
(piiritoimikunta kokoontuu klo 11.00 samoissa tiloissa).
Jäsenet tervetuloa syyskokoukseen!

Piirisihteeri Marja-Leena Leppänen
Puheenjohtaja Juho Eeerola

Helsingin Perussuomalaiset
Helsingin Perussuomalaiset ry:n syyspiirikokous pidetään 
maanantaina 30.11.2009 klo 18.30 Ruusulankadun kei-
lahallin kokoustilassa Ruusulankatu 5:ssä, Helsingissä. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Piirihallitus.

Varsinais-Suomi
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin sääntömää-
räinen syyskokous pidetään Liedon kunnantalon kahvi-
ossa (Kirkkotie 13) keskiviikkona 25.11.2009 kello 19. 
Paikalla puolueen 3. varapuheenjohtaja, Perussuomalai-
set Nuoret ry:n puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala. 
Tervetuloa!

Kainuun piiri
Perussuomalaisten Kainuun piiri ry:n syyskokous pide-
tään la 28.11.2009 klo 12.00. Valtakirjojen tarkastus al-
kaa klo 11.30. Paikka: Kainuun Portti, liiketila, Kajaani.

Esillä sääntöjen määräämien asioiden lisäksi, pääte-
tään seuraaviin Eduskuntavaaleihin liittyvistä asioista.

Kaikki jäsenet tervetuloa. Kahvitarjoilu
Piiritoimikunta

PIIRIEN SYYSKOKOUKSET

Raahen Seutukuntain
Perussuomalaiset
Yleiskokous 8.11.2009 klo 18.00 Siikajoella Heikin-
hovissa (Kauppakadulla).

Vetelin
Perussuomalaiset ry.
Syyskokous pidetään Sähkölaitoksen varaston kahviossa 
sunnuntaina 8.11.2009 klo 19.00. Tervetuloa.

Jyväskylän Perussuomalaiset
Sääntömääräinen syyskokous hotelli Albassa (Ahlma-
ninkatu 4, Mattilanniemi) 15.11.2009 klo 16. Käsitel-
lään sääntöjen määräämät asiat.

Mynämäki, Nousiainen,
Vehmaa, Taivassalo
Syyskokous Mynämäen Säästöpankin kerhohuoneella 
16.11.2009 klo 18.30. Tervetuloa.
Puheenjohtaja

Kiuruveden Perussuomalaiset

Kiuruveden Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään Kiuruveden kaupungintalon kah-
viossa 12.11. klo 18.00. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu alkaa klo 17.30. Tervetuloa! Hallitus.

Koillis-Savon
Perussuomalaiset ry
Syyskokous lauantaina 28.11.2009 klo 18.00 Säyneisen 
Nuorisoseurantalolla. Lopuksi pikkujoulun merkeissä 
pientä tarjoilua ja nuorisobändi musiikkia.

Kokkolan Seudun
Perussuomalaiset
Syyskokous kaupungintalon Baltic kabinetissa keski-
viikkona 11.11. klo 19.00. Sääntömääräiset- ym. asiat. 
Toivon runsasta osallistumista.
Alpo Ylitalo, puheenjohtaja.

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET

Pirkanmaan piiri
Syyskokous la 7.11. klo 14.00 Tampereella Sampolassa 
(2. kerros, luokka 222, Sammonkatu 2). Paikalla myös 
Timo Soini.

Etelä-Savo
Etelä-Savon syyskokous lauantaina 14.11. klo 12.00 al-
kaen, ravintola Huvikumpu, Otava, Mikkeli. Paikalla 
kansanedustaja Pentti Oinonen sekä päätoimittaja Harri 
Lindell. Piiritoimikunta klo 10.00. 
Juna Kuopioon Mikkelistä klo 14.06, Kuopiossa 15.43.

Pohjois-Karjalan piiri
Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piirin syyskokous 
pidetään Joensuussa 29.11. klo 12.00 alkaen osoittees-
sa Rantakatu 7, NNKY:n tiloissa. Puolueen edustajina 
paikalla 2. varapuheenjohtaja Auli Kangasmäki sekä 3. 
varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala.

Piiritoimikunta kokoontuu samassa paikassa klo 
10.00 alkaen. Tervetuloa!
Osmo Kokko   Petri Kokko
piirin puheenjohtaja  piirisihteeri

Etelä- ja
Keski-Pohjanmaan 

yhteiset pikkujoulut 
Lappajärvellä

EP:n ja KP:n piirien yhteinen pikkujoulu
Lappajärvellä kylpylä Kivitipussa 

12.12.2009 klo 18.30 alkaen. Ruokailu klo 
19.00-21.00. Hinta 30e ruokailijalta, sisältää 

musiikkikortin illan huveihin.
Kylpylässä on mahdollisuus myös yöpy-

miseen. Huonevaraukset omatoimisesti.

Lämpimästi tervetuloa,
Reijo Hongisto EP:n vpj. 

Kiitos tuesta
Lappeenrannassa pidettiin 23.10.2009 Perussuomalaisten 
syyskokous. Paikalla oli porukkaa tupa täynnä. Tunnelma 
oli erittäin mukava. Puheenjohtajan äänestys johti tasatulok-
sen tultua arvontaan jossa mukana minun lisäkseni oli Jani 
Mäkelä, tällä kertaa arpaonni suosi Jania. Onnea Janille!

Oli erittäin mielenkiintoinen vuosi seurata kunnallis- ja 
EU-vaalitapahtumia, osallistua järjestelyihin sekä nähdä 
oma ja muiden kehittyminen henkilöinä. Aion jatkaa toi-
mintaani kristilliseltä arvopohjalta ja kannatan edelleen 
oikeudenmukaisuutta, joka tähtää rehelliseen Perussuoma-
laisuuden sekä Suomalaisuuden jatkuvuuteen. Kiitos niille 
henkilöille jotka tukivat minua.

Luotan Timo Soiniin ja eduskuntaryhmään, Kymen pii-
rin puheenjohtajaan Juho Eerolaan sekä Marja-Leena Lep-
päseen ja annan kaiken tukeni puolueelle, jotta puolueen 
vahvuus ja kannatus säilyisivät. Seuraavat eduskuntavaalit 
tuovat meille varmasti lisää paikkoja eduskuntaan.

Kiitän ja kumarran, Harri Lunkka

LAPPEENRANTA

Syyskokouksen antia
Pohjois-Kymenlaakson Perussuomalaisten syyskokous pi-
dettiin 27.10.2009 Valkealassa. Pohjois-Kymenlaakson 
Perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Petri 
Luumi. Varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Lindström ja 
Eliisa Timonen. Sihteerinä ja taloudenhoitajana jatkaa 
Juha-Pekka Koponen.

Hallitukseen valittiin edellä mainittujen jäsenten lisäksi: 
Leena Rämä, Kari Hänninen ja Mika Takala. Varajäseniksi 
Anssi Tähtinen, Jorma Ruippo ja Ukko-Matti Bamberg.

Julkilausuma

Iitin ja Kouvolan ensi vuoden budjettien laadinnan yhtey-
dessä ei saa tinkiä peruspalveluista. Peruspalveluista etsityt 
säästöt koskettavat eniten vanhuksia, lapsiperheitä ja mui-
ta yhteiskuntamme vähäosaisia.

Pohjois-Kymenlaakson Perussuomalaisten puolesta,
Juha-Pekka Koponen

POHJOIS-KYMENLAAKSO
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 ■PUOLUEHALLITUS

Timo Soini
puheenjohtaja 
Iivisniementie 2 D 100, 
02260 Espoo
Puh. 050-511 3027
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, (06) 423 4847
vesa-matti.saarakkala@netikka.fi 

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

Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila 
Puh. 02-484 5773, 050-514 6764 

lauri.heikkila@marttila.fi 

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

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

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 8, 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

Petäjävedellä 18.10 pidetty 
piirikokous valitsi Marke 
Tuomisen jatkamaan piirin 
puheenjohtajana.

Muiksi piiritoimikun-
nan jäseniksi valittiin Eila 
Sahala (Jämsä), Pentti Tuo-
mi (Saarijärvi), Anitta Kan-
gas (Uurainen), Harri Oksa-
nen (Keuruu), Jukka Laitila 
(Äänekoski), Marko Man-
ninen (Laukaa), Hannele 
Jaatinen (Muurame) sekä 
Kauko Tuupainen ja Minna 
Mäkinen (Jyväskylä).

KESKI-SUOMI

Marke Tuominen jatkaa
Keski-Suomen piirin johdossa

Piirikokous aloitti val-
mistautumisen vuoden 
2011 eduskuntavaaleihin 
tähtäimenä oman ehdok-
kaan valitseminen kansan-
edustajaksi. Ehdokasaset-
telua ja valmistelua varten 
perustetaan myöhemmin 
nimettävä työryhmä. 

Kokouksessa poliitti-
sen katsauksen esittänyt 
eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Raimo Vistbacka 
kiinnitti erityisesti huo-
miota vanhushuoltoon, 

haja-asutusalueitten 
vesihuoltoon sekä alem-
piasteisen tieverkoston 
ylläpitoon.

Vuonna 2014 asetuk-
sen nojalla voimaantule-
vat haja-asutusalueitten 
vesihuoltomääräykset 
eivät saa Vistbackan 
tukea, ja puolue harkit-
seekin menetelmiä ase-
tuksen kumoamiseksi ja 
asian tuomiseksi edus-
kunnan arvioitavaksi 
lakiesityksenä.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka piti poliittisen tilanne-
katsauksen Keski-Suomen piirijärjestön syyskokouksessa Petäjävedellä. Kuvassa va-
semmalta: Sirpa Jonninen, Timo Aalto, Pekka Nyström, Hannele Jaatinen, Raimo Vist-
backa, piirin pj. Marke Tuominen ja piirisihteeri Jorma Uski. Kuva: Kauko Tuupainen.

Risteilyn pääseminaarissa:

Timo Soini:
- Minun Eurooppani

Lauri Tarasti:
- Vaalirahoituslaki nyt

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma:
- Onko kunnilla tulevaisuutta?

Tiina Elovaara:
- Nuori, nainen, tamperelainen,
  perussuomalainen, valtuutettu

Vuosi vaaleihin -risteily

Koulutusseminaareissa:

Pirkko Ruohonen-Lerner:
- Minulla on oikeus!

Pertti ”Veltto” Virtanen:
- Vaalitaistelu, enemmän kuin luulet

Ossi Sandvik:
- Perussuomalaiset, ketä ne on?

Lauri Heikkilä:
- ”Herra puheenjohtaja, esitän,
   että asia, siis ei ku tuota .... ”

Seppo Huhta:
- Median kohtaaminen,
   miksi joku kuuntelisi Sinua

Tervetuloa Perussuomalaisten ”Vuosi vaaleihin” -risteilylle!

Risteilyn ajankohta on 6.-8.3.2010,
reitillä Helsinki - Tukholma - Helsinki. 

Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta seuraavassa lehdessä. 

Yhteyttä voi ottaa jo nyt:
Seppo Huhta, puh. 040 -516 43 54.
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Suomen maatalous kärsii 
pahoista kannattavuuson-
gelmista. Tuet pienenevät 
kotieläintuotannossa ja 
tuotantohinnat alenevat 
joka sektorilla. Kannatta-
vuuspaineiden pakottamina 
viljelijät yrittävät pärjätä li-
säämällä tuotantoa.

Tämä tuotannonlisäys 
ei kuitenkaan auta mitään. 
Syntyvä ylituotanto vain 
alentaa tuotteiden hintoja ja 
uhkaa maataloutta konkurs-
siaallolla. Erityisen vaikeita 
ovat kaikki kotieläinsekto-
rit. Myös vilja- ja vihannes-
tilat ovat vaikeuksissa.

Suomalainen maatalo-
us on kärsinyt lamasta ko-
ko 2000-luvun ja uudelle 
vuosikymmenelle siirryttä-
essä tilanne vain pahenee. 
Lissabonin sopimus vei 
maatalouspäätäntävallan 
ja 141-tuki loppuu. Lisäk-
si uudet LFA-neuvottelut 
käynnistyvät, joten haastei-
ta ja uhkia riittää.

Viljaa tulisi varastoida

Suomen maatalous on 
EU:hun liittymisen yhtey-
dessä ja sen jälkeen joutu-
nut kärsimään maamme 
osaamattomien ministerita-
son neuvottelijoiden laimin-
lyöntien seuraukset. Lisäksi 
suurten EU-maiden maa-
talouspoliittinen kähmintä 
on heikentänyt pienen poh-
joisen Suomen viljelijöiden 
asemaa. Nyt odotamme mi-
nistereiltämme Euroopan 
komission neuvottelupöy-
dissä lujempaa otetta Suo-
men maanviljelyn puolesta.

Kannatamme myös kah-
den vuoden tarvetta vastaa-
van viljamäärän varmuusva-
rastointia kotimaassa. Varas-
toinnilla voidaan kotimaassa 

tasata hyvien ja huonojen 
viljavuosien aiheuttamia 
maailmanmarkkinahintojen 
heilahteluja, mikäli hallitus-
puolueet haluavat. Varmuus-
varastoihin valtio voisi ostaa 
vain kotimaista viljaa.

Suomen maatalous ei tar-
vitse enää yhtään investoin-
titukia karjatalouteen. Sen 
sijaan tarvitaan tuotannon 
tasapainoa ja yhteneväistä 
linjaa, jotta tuotannollemme 
saadaan kannattavuutta.

Suomessa kauppaporras 
on ottanut vallan maata-
loustuottajilta ja välittäjil-
tä, kaupat ahmivat monissa 
tuotteissa vähintään saman 
tai enemmänkin kuin mitä 
tuottaja saa.

Hinnat ovat nousseet

Euroopan unioniin mentä-
essä ruoan kuluttajahinto-
jen piti laskea, mutta hinnat 
ovat jopa nousseet. Toisaal-
ta tuottajahinnat ovat laske-
neet, kuten nyt hyvin huo-
maa alv:n alennuksessa. Os-
toskassi halpeni 4 euroa 100 
euron ostoksissa; tuottaja-
hinnat ovat laskeneet kym-
menen prosenttia, joissain 
tuotteissa jopa enemmän. Jo 
nyt Maaseudun Tulevaisuus 
kertoo, että kananmunan 
hinta on noussut kaupassa 
3 senttiä kilolta, eli kauppa 
nostaa hintaa saman verran 
mitä alv:n alennus sitä laski. 
Valtion ottamat velkarahat 
vajoavat tässä kauppiaitten 
taskuun, kuluttajat ja tuot-
tajat kärsivät.

Suomen peltoviljelyä on 
saatava pois viljanviljelystä 
ja valjastettava energiakas-
vien ja valkuaiskasvien vil-
jelyyn. Energia- ja valkuais-
kasvien viljelyn tukemiseen 
ja viljelyn tehostamiseen oli-

si käytettävä ylimääräi-
siä investointitukivaroja. 
Hallituksen on tuettava 
tiloja suorana tukena ei-
kä investointiavustuksil-
la. MTK:n ja hallituksen 
olisi tehtävä tukipakette-
ja energia- ja valkuaiskas-
vien viljelyn lisäämiseksi.

Suomalainen maa-
talous vetää viimeisiä 
hengenvetojaan. Suomen 
hallituksen on ryhdyttävä 
puolustamaan maatalout-
ta ja tukemalla saatava lä-
hiruuantuotanto kannat-
tavaan nousuun. Suomen 
hallituksen ja koko EU:n 
tulisi miettiä EU-alueen 
maataloustuotteiden hin-
tojen yhdenmukaistamis-
ta nyt kun olemme kaikki 
Lissabonin sopimuksen 
myötä samaa puuta. Tä-
mä tasapainottaisi koti-
maisen ruoan hintaa kun 
tuontiruoan aiheuttamat 
hintakuopat poistuisi-
vat. Koko EU:n alueella 
voitaisiin hinnat nostaa 
yhdenmukaiselle ja kan-
nattavalle tasolle, ja sitä 
kautta luoda demokra-
tiaa ja tasa-arvoa maa-
talouteen. Perusajatus ja 
ensimmäinen tärkeä työ 
olisi saattaa kiintiöt voi-
maan ainakin kotieläin-
sektorilla, ja soveltaa 
niitä myös viljasektoriin. 
141-tuen alueella olevat 
sika- ja siipikarjatilat tar-
vitsevat kestävän tukirat-
kaisun 141-tuen loputtua.

Lisäksi hallituksen 
tulisi miettiä kehitysavun 
osalta, että annetaanko 
rahaa vai konkreettista 
apua. Kehitysapua voisi 
olla Suomen ylimääräi-
sen viljan lähettäminen 
kehitysmaan asukkaiden 
ruoaksi.

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin kannanotto

Suomen maatalous kärsii
pahoista kannattavuusongelmista

VARSINAIS-SUOMI

Tiistaina 20.10. jatkuivat 
valtuustoryhmien väliset 
neuvottelut valtuustoso-
pimuksesta vuosille 2020-
2012. Neuvotteluissa edet-
tiin monissa kohdin myön-
teiseen suuntaan, mutta 
valmiutta etsiä vaihtoehtoa 
veronkorotukselle talouden 
tärkeimpänä tasapainotta-
miskeinona ei löytynyt.

Lopetimme neuvottelut, 
koska valtuustoryhmämme 
ei voinut sitoutua kunnal-
lisveron nostoon nykyisestä 
18 prosentista 19 prosent-
tiin kolmen seuraavan vuo-
den ajaksi.

Vastustamme veron nos-
tamista useasta syystä. En-
sinnäkin korotuksen ajoi-
tus on väärä, koska laman 
aikana pitää alentaa veroja 
ja näin lisätä ostovoimaa. 
Todettakoon, että valtio 
tekeekin päinvastoin: ensi 
vuoden budjetti tuo jopa 
pienituloiselle nettotuloa 
kunnallisveron perusvä-

TAMPERE

JÄRJESTÖTOIMINTA

Tampereen perussuomalaisten 
valtuustoryhmä ei allekirjoita
valtuustosopimusta

hennyksen nousun kautta. 
Kunnallisveron korotus 
prosenttiyksiköllä ottaa tä-
män hyödyn pois korkojen 
kanssa. Tasaverona kunnal-
lisvero on epäsosiaalinen ja 
sen korotus rasittaa pieni-
tuloisia suhteellisesti enem-
män kuin hyvätuloisia.

Talouden tasapainotta-
minen veroa korottamalla 
on päättäjille helppo rat-
kaisu, koska näin vältetään 
vaikeammat tehtävät: me-
nojen leikkaukset ja pitem-
män päälle välttämättömät 
rakenteelliset uudistukset. 
Veroa korottamalla kaade-
taan talouspulan kustan-
nukset liian suurelta osin 
pelkästään veronmaksajien 
niskaan. Aidoissa säästö-
talkoissa niukkuutta jaet-
taisiin tasapuolisemmin ja 
etsittäisiin menosäästöjä 
hankintojen lisäksi mm. 
investoinneista ja avustuk-
sista. Käsityksemme on, 
että talous voidaan ja pitää 

saada tasapainoon ilman 
veronkorotusta.

Valtuustosopimuksessa 
ei sanota mitään rantatien 
tunnelin rahoituksesta. Jos 
hanke etenee nykyistä vauh-
tia, tulee se nielemään inves-
tointirahaa jo valtuustokau-
den lopulla. Koska lamasta 
toipuminen tulee tuona ai-
kana vielä olemaan kesken 
ja talouden tasapainottami-
nen edelleen vaikeaa, pel-
käämme, että tunnelin ra-
hoitus kilpailee hyvinvoin-
tipalvelujen rahoituksen 
kanssa vähentäen viimeksi 
mainittua. Ryhmämme ei 
halua tällä tavoin epäsuo-
rastikaan sitoutua tunnelin 
rakentamiseen. 

Lisätiedot:

Valtuustoryhmän pj.
Heikki Luoto

sopimusneuvottelija 20.10. 
Markku Talonen

Kymen Sanomien toimittaja 
Eija Anttila kirjoitti (Kysa 
21.10.) pääkirjoituksessaan 
mielipiteensä, että olisi hie-
noa, jos ”Venäjä voisi olla 
puolipakollinen” ja näin ol-
len tulevaisuudessa koululai-
sille tulisi mahdollisuus valita 
B1-kielistä puolipakolliseksi 
joko ruotsin tai venäjän kieli.

Sinällään hieno idea saa-
da koululaisille lisää vaihto-
ehtoja, mutta tuo sana ”puo-
lipakollinen” pitäisi mieles-
tämme poistaa kokonaan 
ja koululaisilla pitäisi olla 
mahdollisuus tuossa kohtaan 
sanoa EI molemmille kielille. 
Me Kymen PS- Nuoret halu-
amme, että koko pakollisuus 
poistetaan kokonaan ja jäte-
tään se ainoastaan suomen ja 
englanninkielen varaan. 

Kymen piirin PS-Nuoret järjestäytyivät

Valinnaisena vähemmis-
tökielenä venäjän, ruotsin, 
saksan, ranskan ja vieläpä 
viittomakielen asemaa voi-
daan kyllä korostaa koko 
maassa ja alueittain vielä 
enemmän, missä se on tär-
keimmillään. Tänne Kaak-
kois-Suomeen voimme kyllä 
tuoda venäjän valinnaisena 
yläaste-ikäisille, jotka jo 
tuolloin varmasti osaavat 
miettiä tulevaisuuteensa 
ominkin aivoin. Mikäli tuol-
loin jo nuori ei halua oppia, 
eikä puhua ruotsia tai venä-
jää, niin hänelle pitää saada 
mahdollisuus kieltäytyä ko. 
kielten opetuksista.

Tietenkin haluamme tuo-
ta kieltä opiskeleville nuorille 
”hyvät omat eväät” tulevai-
suutta varten ja näin paran-

taa heidän työllistymismah-
dollisuuksiaan, mutta sen ei 
pidä tapahtua pakollisena!

Vaikka venäjää puhuvi-
en määrä lähialueillamme 
on kymmenkertaistunut 
viimeisen 20 vuoden aika-
na, tähän olisi syytä jo nyt 
reagoida. Tottahan toki lä-
heiset kauppasuhteemme 
itään ovat tärkeitä, muttei 
se vaadi venäjän kielen ase-
man korostamista millään 
tavalla. Uhkakuva kylläkin 
nousee, kun tuo määrä nou-
see ohi ruotsinkielisten mää-
rän maassamme. Emmehän 
me halua Georgian ja Natsi-
Saksan sudeettialueiden kal-
taisia valtaamisyrityksiä val-
takuntamme rajojen sisällä?

Kymen PS- Nuorten hallitus

Kotkassa pidettiin lauantai-
na 17.10.2009 Kymen piirin 
Perussuomalaisten Nuorten 
perustamiskokous. Kokouk-
sessa valittiin perustetun yh-
distyksen puheenjohtajaksi 
Janne Nyholm (Hamina), 
varapuheenjohtajaksi Jari 
Salo (Savitaipale), sihteerik-
si Roni Mänttäri (Kotka) ja 

Kymen nuorten kannanotto:

Jyrkkä ei pakkovenäjälle

taloudenhoitajaksi Jani Mä-
kelä (Lappeenranta).

Kymen PS-Nuoriin voi-
vat kuulua 15 - 35 vuotiaat 
valtakunnallisen kattojär-
jestön rekisteröidyt jäsenet. 
Tällä hetkellä PS-Nuorten jä-
senmäärä Kymen piirin alu-
eella on kolmatta kymmentä. 
Syyskokous asetti hallituksel-

le tavoitteen kolminkertais-
taa jäsenmäärä vuoden 2010 
loppuun mennessä. Kymen 
PS-Nuorten piiri tavoittelee 
myös vähintään yhtä jäsen-
tään ehdolle vuoden 2011 
eduskuntavaaleihin.

Kymen PS-Nuorten hallitus
Kotkassa 17.10.2009

Orimattilan Perussuomalai-
set ry:n TUPAILTA keski-
viikkona 11.11.2009 kello 
18.00 Järjestötupa, Ran-
tatie 2. Tarinoidaan kahvi-
kupposen kera, valtuutettu-
ja paikalla. Tervetuloa!

Orimattilan perussuoma-
laisten tupaillalla on perin-
teitä. Vapaamuotoinen kes-
kustelu Orimattilan asioista 
käy joskus vilkkaasti ja mie-
lenkiintoisesti. Aina on joku 
valtuutetuista paikalla, pu-

heenjohtajakin useimmiten.
Toivomuksien mukaan 

pyrimme tulevaisuudessa 
saamaan aiheiden mukaan 
asiantuntijoita alustamaan 
keskusteluja.

Perussuomalaisten kan-
nalta olisi mukavaa jos kau-
pungin asukkaat kävisivät 
kertomassa mitä heille kuu-
luu ja mitä asioita pidetään 
tärkeinä. Nyt esim. Orimat-
tila – Artjärvi kuntaliitos 
on hyvin ajankohtainen ky-

symys, linja-autoasema 
puhuttaa, talouden tasa-
painotus, veroprosentti, 
Hennan alue jne. ovat 
lähitulevaisuutta.

Toivotan kaikki ter-
vetulleeksi ja jos kahvi ja 
pulla loppuvat, keitetään 
ja paistetaan lisää.

Seppo Venesjärvi
puheenjohtaja
Orimattilan
Perussuomalaiset ry

ORIMATTILAN PERUSSUOMALAISET RY

Tervetuloa tupailtaan!
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VAPAA SANA

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuoma-
lainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki 
tai sähköpostilla osoitteeseen: perussuomalainen.
toimitus@saunalahti.fi .
Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana on 
oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyy-
dettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yh-
teystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista. 

Vapaan Sanan ohjeet

Totuudenpuhujalla ei ole si-
jaa majatalossa sanoo suo-
malainen sananlasku.

Suomessa sananvapaus 
on kuitenkin turvattu perus-
tuslain 12. pykälässä, jossa 
todetaan jokaisella olevan 
sananvapaus. Sananvapau-
teen sisältyy oikeus ilmais-
ta, julkistaa ja vastaanottaa 
tietoja, mielipiteitä ja muita 
viestejä kenenkään enna-
kolta estämättä. Tarkempia 
säännöksiä annetaan lailla.

Poikkeuksetta osa Suo-
men medioista sensuroi ot-
sahiessä rasismipeikon pe-
lossa ja varjolla, kun aiheet 
ja kommentit liittyvät arka-
na aiheena maahanmuut-
toon, maahanmuuttajiin ja 
Suomen lähihistorian omiin 
sotapakolaisiin, Karjalan 
evakoihin.

Asiasta ei puhuta

Hys-hys asenne elää edel-
leen. Varsinkin kaksikieli-
sillä alueilla maakunta- ja 
paikallislehdistö torppaavat 
usein enemmän keskustelun 
evakkojen kohtelusta ja 
maahanmuuttoasioista, jos 
joku kirjoittaja on teilannut 
mielipiteesi kielirasistiseksi 
ja vähemmistöä sortavaksi. 
”Pyhän maan” on ikään 
kuin oltava edelleenkin 
koskematonta. Elämme sen-
tään pian 2010-lukua!

Vaikka tuosta ajasta eli 
karjalaisevakkojen sijoit-
telusta on kulunut jo lähes 
70 vuotta, kuulee vieläkin 
usein aikalaisten suusta ja 
aiheesta mielipidepalstoil-
le päässeiden kirjoittajien 
kommenteista, että evakois-

ta ei pidetty. Aikalaiskirjo-
jen, dokumenttien ja vielä 
elossa olevien siirtolaisten 
kertomusten perusteella 
evakkojen kohtelu on ollut 
tylyä mm. ruotsinkielisel-
lä Pohjanmaalla. Kohtelu 
siirtokarjalaisia kohtaan on 
ollut tylyä muuallakin Suo-
messa, se on täysin totta. 
Tarvittiin erityislakia, ettei 
karjalaisia sijoitettaisi ruot-
sinkielisille alueille.

Onko rasismia tai rasis-
tista tuoda päivänvaloon, 
että nämä arat asiat eli lä-
hihistoriamme ”valkoiset 
sivut” tuodaan päivänva-
loon. En tunne häpeää kir-
joittaessani lähihistoriamme 
”valkoisista sivuista”. Tun-
nen sen sijaan myötähäpeää 
siitä, kuinka siirtokarja-
laisia kohdeltiin kun heitä 
yritettiin asuttaa mm. ruot-
sinkieliselle Pohjanmaalle. 
Räikeän esimerkin tästä 
saa lukemalla palan mustaa 

lähihistoriaa vuoden 1940 
Huvfudstadsbladetista.

Katkelmassa Suomen 
suurimman ruotsinkielisen 
sanomalehden kirjoittaja 
vannoo, että muukalaisia eli 
karjalaisia ei pyhälle maalle 
oteta. Aidot skandinaavit 
ovat saaneet tarpeekseen 
”kaikista niistä laiskiaisista, 
joita meidän on ollut pakko 
pitää ja ravita viime talvesta 
alkaen”. Kirjoitus on suora 
lyhennetty lainaus kyseises-
tä lehdestä. Tätä asiaa ei ole 
kunnolla käsitelty Suomen 
historiassa, jostakin syystä.

Siirtoväen asuttamiseen 
liittyviä ongelmia on kä-
sitelty kahdessa väitöskir-
jassa, toinen on Siirtoväen 
pika-asutuslaki 1940 ja 
toinen on Karjalaisen siir-
toväen asuttamisesta käyty 
julkinen keskustelu vuosina 
1944-48. Nämä väitöskirjat 
ovat tieteellisiä dokument-
teja - jos siinä olisi ollut 

väärää tietoa opponentin 
olisi pitänyt puuttua siihen 
väitöstilaisuudessa.

Onko humaanisuus 
huonoa omatuntoa?

Karjalan evakkojen syrji-
misasia on syytä tuoda julki 
medioissa. Tuntematonta 
sarkaa varsin monelle, var-
sinkin nuoremmille. On tär-
keää, että lähihistoriamme 
”valkoisiksi jääneitä sivuja” 
ei jätetä niin, että ei kerrota 
tapahtuneista tosiasioista.

Kuten tuli jo edellä 
mainituksi, maamme täy-
sin ruotsinkielisille alueil-
le ei evakkoja sijoitettu ja 
kaksikielisiin kuntiinkin 
perinpohjaisen harkinnan 
perusteella. Tämän erityis-
lain avulla estettiin suomea 
puhuvat karjalaissiirtolaiset 
uhkaamasta vähemmistö-
kielen asemaa ja suomen-
ruotsalaista kulttuuria. Oli-
si muuten mielenkiintoista 
tietää, minkälaisia nuo alu-
eet olisivat nykyisin, jos nii-
hin olisi asutettu evakkoja?

Suomenruotsalaisten 
ajatus eettisestä vastuusta 
on sittemmin kohentunut, 
sillä nykyään juuri rannik-
ko-Pohjanmaan kunnissa, 
muun muassa Oravaisissa, 
Pietarsaaressa ja Närpiössä 
on kunnostauduttu maa-
hanmuuttajien vastaanotos-
sa. Voimme kysyä tänään, 
onko humaanisuus huonoa 
omaatuntoa evakkojen suh-
teen vai kielellisen aseman 
säilyttämistä?

Veijo Eskelinen
Porvoon PerusS

Totta vai tarua - maahanmuutosta 
ja Karjalan evakoista

Itse näihin vaalirahoitussot-
kuvaaleihin osallistuneena 
haitankärsijänä, en voi kuin 
ihmetellä kaikenmaailman 
sihtojen ja mietojen jälki-
politikointia. Tämähän on 
jäävuoren huippua. Nämä 
luulevat ja toivovat 1800 eu-
rolla puhdistavan pesänsä. 
Tämä on pieni osa kansan-
edustajan kuukausipalkasta, 
toimesta johon ovat kyseen-
alaisin keinoin itsensä luovi-
neet. He ovat hyödyn aika-
naan saaneet näillä rahoilla, 
joita nyt sitten kirkkain sil-
min maksavat omaatuntoa 
puhdistaakseen takaisin.

On uskomattoman na-
iivia väittää, etteikö mai-

nonta vaikuttaisi vaalitu-
lokseen. Jopa pääministeri 
päästelee naamastaan täl-
laista potaskaa!

Missä luuraavat sellai-
set eduskunnan ulkopuolel-
le jääneet ehdokkaat, jotka 
ovat saaneet näitä veron-
maksajien rahoja kampan-
jointeihinsa. Koska he al-
kavat tulouttaa vääryydellä 
heille osoitettuja euroja? 

Esim. itselleni olisi 5000 
euroa ollut "taivaan lahja". 
Väitän että olisin viisinker-
taistanut äänimääräni, jon-
ka sain lähinnä puolueen 
yhteismainonnalla ja joilla-
kin lehtijutuillani.

Se että nuorison ja hei-

kompiosaisten hyväksi mm. 
raha-automaateista kerätty-
jä rahoja sumplitaan omien 
isojen puolueiden ehdok-
kaiden vaalikampanjointiin 
on moraalisesti katastro-
faalista. Oikeudenmukaista 
olisi uusia koko vaalit!

Koko vaalitukijärjestel-
mä olisi uusittava. Edus-
kuntakamppailuun eh-
dokkaiksi lähtevien pitäisi 
saada tasavertaiset mahdol-
lisuudet tuoda itseään esiin, 
riippumatta siitä kuka sat-
tuu olemaan vallassa. Esim. 
jokaiselle ehdokkaalle 3000 
euron etuseteli käyttää 
tiedotusvälineitä tai kirja-
painoja oman valintansa 

mukaan. Siis ei rahaa vaan 
etuisuus.

Mitä järkeä esim. 50 
km:n juoksussa olisi antaa 
edellisvuoden voittajalle 5 
km etumatkaa lähdössä. 
Näinhän tapahtuu politii-
kassa! Vaalituet saa ne jolla 
on eniten valtaa. Ensitöik-
seen taisi istuva eduskunta 
2007 korottaa jälleen ker-
ran omia vaalitukiaan.

Kai Väli-Torala
Ilmajoen KH:n ja
valtuuston jäsen,
eduskuntavaali-
ehdokas 2007
"Ei palautettavaa"

Pesä puhtaaksi - 1800 euroa

Maassa maan tavalla
Suomessa poliittiset puolueet ovat luoneet harhakuvan 
rehdistä ja avoimesta rahoituksesta. Rumaa ja moraali-
tonta peliä puolustellaan, kuin konsanaan dopingainet-
ta, jota vain ei aiemmin ole tajuttu kieltää. Suomen hiih-
täjäthän kärysivät Lahdessa Hemohes nimisestä ainees-
ta, mitä ei vielä hetkeä aiemmin oltu pystytty testaamaan 
ja joka joskus olikin ollut sallittua, tai ehkä korkeintaan 
vain harmaalla alueella liikkuva menetelmä.

Länsimaissa, joihin Suomikin epätoivoisesti haluaa 
kuulua, on käytössä termi ”fraud/ fraude”. Se on erään-
lainen petoksen muoto, jota lähimmäksi suomenkieli-
sistä sanoista osunee ”harhautus”. Suomessa poliittiset 
puolueet ovat saaneet laillisesti harhauttaa kansalaisia ja 
luoda illuusiota nuhteettomuudestaan.

Useimmissa EU maissa poliitikot joutuisivat syyttee-
seen vastaavista rahoitusjärjestelyistä. En halua osoittaa 
sormella nyt sen enempää oikealle kuin vasemmalle-
kaan. Koko Suomen poliittinen järjestelmä on erittäin 
kyseenalainen ja korruptioepäilyt kansainvälisessä mie-
lessä katsottuna oikeutettuja. Petosta, tai harhautusta, 
pidetään länsimaissa korruptiona. Suomi on pitkään 
ylpeilyt korruptoitumattomuudellaan. Tässä Suomen 
valtio onkin lähinnä onnistunut vain harhauttamaan 
kansainvälisiä tilastoja.

Suomi pitää itseään EU:n mallioppilaana. Väite pitää 
paikkansa vain osittain. Kaikki direktiivit ja säännöt, 
joilla voidaan kiusata tavallisia kansalaisia, toteutetaan 
pikkutarkasti. Vastaavasti, kaikki se mikä voisi helpot-
taa normikansalaisen elämää, asetetaan siirtymäaikojen 
ja pohjoisten reunaehtojen taakse odottamaan aikaa, jol-
loin kansalaiset ovat kypsempiä. Poliittisen eliitin epä-
miellyttäväksi kokemat ja omaan toimintaan kohdistetut 
paineet lakaistaan maton alla. Se on tämän maan tapa.

Van Wonterghem Freddy
Kotkan kaupunkivaltuutettu

Ovatko poliitikot
veronkiertäjiä?
Verohallinnon määräys (AD 1721/38/2004, 26.1.2009) 
on, että ehdokkaan saamaa vaaliavustusta on pidettävä 
ehdokkaan veronalaisena lahjana, jos samalta antajalta 
kolmen vuoden aikana saadun avustuksen määrä nousee 
4000 euroon tai sen yli.

Kun lahjan arvo nousee edellä mainittuun määrään, on 
lahjansaajan annettava lahjaveroilmoitus. Mainittua sum-
maa pienemmistä lahjoista veroilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Lahjaveroilmoitus on siten annettava esimerkiksi sil-
loin, kun samalta tukijalta on saatu vähintään 4000 eu-
ron arvoinen tuki vaalikampanjan rahoitukseen. Tämän 
lisäksi ehdokas on velvollinen ilmoittamaan saamansa 
vaaliavustuksen myös kunnan keskusvaalilautakunnalle 
kunnallisvaalien osalta tai oikeusministeriölle muiden 
vaalien osalta (laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoit-
tamisesta 414/2000).

Laki vaaliavustusten veronalaisuudesta on selkeä ja 
olisi mielenkiintoista tietää ovatko Vanhanen ja muut 
poliitikot tehneet lahjaveroilmoituksen ja maksaneet 
säädetyt verot vai ovatko he veronkiertäjiä ja rikkoneet 
itse säätämiään lakeja.

Tässä on erinomainen projekti tutkivalle journalis-
mille selvittää onko näitä lainrikkojia ja kuinka paljon.

Erkki Rakkolainen
Savonlinna
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 ■ LYHYET

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

0207 920 362. Viestin hinta operaattorin mukaan.

Ihmisen aliarviointia. Periikö rehellisyys maan? 
Huh huh, ja eikös sitä orottelemaan ja työstä kiel-
täytymään koko matalapalkkaisten joukko.
Jukka

Jos meidän pääministerillä alkaa muisti pätkiä, ei 
se dementiakaan ole kaukana! Jos kansa kestää 
uskottavuuden tälle toiminnalle, olemme itse so-
keita ja kuuroja! Miten me annamme tämän rö-
töstelyn jatkua? Kansan tuottama raha annetaan 
rikkaiden rikastumiseen, hyväveli järjestelmä toi-
mii! Tämä urhous noussut pilkka kirvesvarressa 
kansaa sumuttaen. Tämä hallitus on kyseenalainen 
johtamaan köyhtyvää Suomen kansaa.
Elsi Oikarinen
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Jokin aika sitten silmiini 
osui otsikko ”Lahden kau-
punki irtisanoi omaishoita-
jien sopimukset”. Viime vii-
kolla sain viestin, jonka ot-
sikko oli ”Espoo irtisanoo 
kehitysvammaisia omaisia 
hoitavien omaishoidon.”

Eivät nämä viestit mi-
tään uutta ole. Samansuun-
taisia viestejä olen saanut 
eri puolilta Suomea, kun 
kuntien omaishoitoon va-
raamat määrärahat eivät 
virkamiesten arvioiden mu-
kaan tule riittämään eikä 
tulevan vuoden talousarvi-
ota tahdota saada tasapai-
notettua muuten. 

Ei järjenhäivää

Onko näissä toimenpiteissä 
mitään järkeä? Oma vakaa 
käsitykseni on, että ei edes 
järjenhäivää.

Lainmukainen omais-
hoitajien saama kuukausi-
tuki on 300 euroa. Laissa 
määritellään myös niin 
kutsutun raskaan siirtymä-
vaiheen tilanne, jolloin esi-
merkiksi saattohoidon ai-
kana, jolloin omaishoitaja 
on estynyt tekemästä omaa 
työtään eikä hän saa muuta 
ansiomenetystä korvaavaa 
työtä, vähimmäispalkkio on 
600 euroa.

Omaishoitajien asemaan 
on yritetty tehdä parannuk-
sia lainsäädännön avulla 
muun muassa va-paapäivien 
osalta, mutta monessa kun-
nassa tilanne ei ole paran-
tunut. Käytännössä jossain 
tilanteissa näyttää valitetta-
vasti siltä, että niin hoidetta-
van kuin omaishoitajankin 
asema on jopa heikentynyt. 
Tämä johtuu yksinkertai-
sesti siitä, että laki ei ole 

velvoittava eli omaishoito 
eivätkä siihen liittyvät va-
paapäivät ole niin sanottuja 
subjektiivisia oikeuksia.

Valvonta retuperällä

Lisäksi valvonta on retupe-
rällä. Tällaisissa tilanteissa 
meidän olisi saatava lain-
säädäntöön määräykset sii-
tä, että mikäli kunnat lyövät 
laimin lain velvoitteet, tulisi 
valtion valvontaviranomai-
sella olla oikeus käyttää uh-
kasakkoa.  

Meillä on arvioitu 
olevan jopa yli 300 000 
omaishoitajaa, mutta näistä 
vain noin 10 prosenttia on 
varsinaisessa omaishoito-
sopimussuhteessa kuntaan. 
Viimeisten viestien perus-
teella tämäkin osuus on 
vaarassa pienentyä, mikäli 
kuntien päättäjät eivät ota 
asiaan tiukkaa kantaa.

Suurena ongelmana on 
myös se, että säädetyt lait 
koskevat vain juuri näitä 
sopimussuhteessa olevia 
omaishoitajia. Tämä on 
aiheuttanut ja aiheuttaa 
suurta hämmennystä koska 
jopa saman kunnan sisällä 
omaishoitosopimukseen 
pääsemisessä on suuria 
eroja, puhumattakaan eri 
kuntien poikkeavista me-
nettelytavoista. Tätä en voi 
ymmärtää, kun perustusla-
kimme 6 pykälä kuitenkin 
määrittelee miten kaikkia 
kansalaisia on kohdeltava 
tasavertaisesti lain edessä.

Inhimillinen 
hoitomuoto

Omaishoito on inhimillinen 
hoitomuoto. Omaishoitaja 
tekee työtä vammaisen, sai-

raan, vanhuksen tai muun 
vastaavan jatkuvaa hoitoa 
ja huolenpitoa tarvitsevan 
henkilön hyväksi usein rak-
kaudesta tai ainakin siksi, 
että välittää hoidettavan 
hyvinvoinnista. 

Omaishoitajan työ on 
myös usein sangen raskas-
ta. Sen sain henkilökohtai-
sesti todeta konkreettisella 
tavalla, kun suostuin TV-
ohjelmaan yhdeksi päiväksi 
Lapualle sairaan vanhuksen 
omaishoitajaksi.

En ymmärrä lainkaan 
kuntien toimia omaishoi-
don myöntämisen kiristä-
misessä, enkä sitä, että laki-
sääteisten vapaiden myön-
tämisperusteita ja korvauk-
sia kiristetään. Omaishoito 
on edullinen hoitomuoto 
verrattuna laitoshoitoon, 
jonne joutumista omaishoi-
dontuki korvaa tai ainakin 
lykkää. Tämän luulisi kiin-
nostavan erityisesti kuntien 
kirstunvartijoita.

Omaishoitajia tarvitaan

Taitaisi tulla hirveä huuto, 
jos kaikki omaishoitajat 
jättäisivät omaisensa kunti-
en hoidettavaksi. Siinä sitä 
riittäisi tasapainoilemista 
talousarvion kanssa, eivät-
kä mitkään pienet kunnal-
lisveron korotukset korjaisi 
tilannetta.

Jaksamista kaikille 
omaishoitajille, niin sopi-
muksen saaneille kuin sopi-
musta vailla olevillekin! Tei-
tä arvostetaan ja Teitä tar-
vitaan. Laittakaa paineita 
omille kuntapäättäjillenne.

Raimo Vistbacka 
kansanedustaja
PerusS

Miksi omaishoitajia ei arvosteta?
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