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Läheltä piti EU-virat?
Suomen media pumppasi Suomen EU-kansaan into piukalla henkeä EU-viroista. Lipponen nousoo, Rehni on vahvoilla. Halostakin kaivettiin naftaliinista esiin. Ei tullut
takkia, ei edes tuluskukkaroa.

Ei sen puoleen, että olisin EU:n presidentin ja ulkoministerin viroista kovin kiinnostunut. Ne ovat tarpeettomia virkoja, jotka
maksavat Suomelle kalliisti, toteaa Timo
sivu 12
Soini europlokissaan.

Kuva: Jukka Jusula

Yllätysnimi Hämeen piirin johtoon

sivut 4-5

Kuva: Harri Lindell

Pirkanmaan piirin tähtäin
on jo eduskuntavaaleissa
Tampereella kokoontunut Pirkanmaan piirijärjestö
arvioi, että piirillä on hyvät mahdollisuudet saada
toinenkin edustaja Arkadianmäelle.
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Jätemaksut ovat
piilotettua pakkoverotusta
Kunnat saavat itse päättää,
miten ne hoitavat omalla
alueellaan syntyneen jätteen
käsittelyn. Tätä toimintaa
ohjaa myös EU:n jätedirektiivi. Kunnat velvoittavat
asukkaitaan lajittelemaan ja
tekemään sopimuksen kunnan kanssa jätteiden kuljetuksesta. Kuntalaiselle ei anneta mahdollisuutta muihin
ratkaisuihin jäteasiassa, kuten kilpailuttaa kuljetusta tai
erotella itse esimerkiksi metallijäte ja myydä se eteenpäin. Avoin ja reilu kilpailu
puuttuu alalta kokonaan.
Tämänhetkisen jätelain
mukaan kotitalouksista
tuleva jäte kuuluu kuntien
päätösvaltaan. Monet yritykset haluaisivat itselleen

erilaisia jätteitä, jotka ovat
arvokkaita raaka-aineita,
mutta nykyjärjestelmässä
niiden hyötykäyttö ei ole
mahdollista. Tulevaisuudessa jätteitä olisi järkevää
kierrättää yritysten kautta
uudelleen käytettäväksi.
Yksittäisellä kotitaloudella pitää olla mahdollisuus ja oikeus kierrättää
omia jätteitään haluamallaan tavalla. Tällä hetkellä
ainoa mahdollisuus on kunnan tarjoamissa palveluissa,
joita usein ovat vain jätteiden poltto kunnan omassa
polttolaitoksessa, jonka
energiasta kuluttaja taas
maksaa lämmön muodossa.
Kuluttaja on siis ensin maksanut omista poltettavista

■ PUOLUESIHTEERI

jätteistään maksun ja sitten
taas uudelleen niiden tuottamasta energiasta.
Maksut ovat mielestäni
veroon verrattavia maksuja,
joita kuluttajan on pakko
maksaa, halusipa hän sitä
tai ei. Tulevaisuudessa kunnat imevät yhä enemmän
jätteitä omaan järjestelmäänsä niin yksityistalouksista kuin teollisuudestakin,
koska se on niille rahasampo. Todellisen kierrätyksen
kanssa asialla ei ole mitään
tekemistä.
Elämme suljetussa taloudessa, jossa kunnilla on yksinoikeus rahastaa lain antamalla oikeudella kuluttajaa
oman harkintansa mukaan.
Suljettu talous on aina riski
kuluttajalle. Olisi päästävä

vapaaseen kilpailuun perustuvaan järjestelmään, jossa
kuluttajalla on mahdollisuus
valita palvelun tuottaja.
Kunnan jätemonopoli
estettävä
Haja-asutusalueilla on helpompaa valita palvelunsa
kuin suurissa taajamissa,
joissa taloyhtiö määrää
mihin jäte viedään. Maaseudulla kuluttajalla on
mahdollisuus myös itse
hyötykäyttää omia jätteitään esimerkiksi lämmön
ja mullan tuotantoon. Periaatteena pitäisi olla, että
kaatopaikoille menee yhä
vähemmän jätettä, jossakin
vaiheessa tulevaisuudessa ei
enää juuri ollenkaan.

Kuntien renkeinä toimivat jätealan yrittäjät tekevät
kuntien kanssa sopimuksen
siitä, mihin hintaan ne hoitavat jätekuljetukset kuntien määräämiin paikkoihin
(kaatopaikoille tai lämpövoimalaitoksiin). Kierrätys
ja kokonaistaloudellisuus
ei tuossa mallissa toteudu.
Suomessa on noin 81 000
asunto-osakeyhtiötä. Kun
lasketaan tähän mukaan
elinkeinotoiminnan ja yksityistalouksien jätteet, huomaamme kyseessä olevan
jättiluokan bisneksen.
Ympäristöministeriö on
parhaillaan tekemässä uutta ympäristölakia, josta ei
paljon puhuta julkisuudessa. Asukkaiden pitäisi saada
hankkia tontilleen metallin-

keräysastia, johon hän laittaisi metalliromun annettavaksi
tai myytäväksi alan yrittäjien
raaka-ainetarpeisiin. Tai nelilokeromallisen keräilyastian,
johon voisi lajitella useampia
jätteitä hyötykäyttöön.
Valmisteilla olevan jätelain mukaan näin ei voida
menetellä, jollei se kuulu
kunnan tarjoamiin palveluihin. Ainoa mahdollisuus on
viedä metallijäte erityiseen
kierrätyspisteeseen, joka voi
sijaita useiden kilometrien
päässä. Harva viitsii ajaa
pitkiä matkoja näin kalliin
bensan aikakaudella. Ympäristötietoisella asukkaalla
pitäisi olla mahdollisuus parantaa omaa jätteenkierrätystään ilman, että hän rikkoo olemassa olevia lakeja.

perusteltu tarve hoitoon
hakeutumiselle.

Pitemmällä aikavälillä
suomalaisen yhteiskunnan
peruspilarin, perusterveydenhuollon kuntoon saattaminen riittävillä resursseilla
ja ajantasaisella osaamisella on äärimmäisen tärkeää
meidän kaikkien hyvinvoinnin kannalta. Jos se jää
tekemättä, koko suomalainen yhteiskunta taantuu.
Valtion taholta ei pidä tätä tehtävää sälyttää täysin
kuntien kontolle, vaan kyse
on valtakunnallisista linjanvedoista ja poliittisista valinnoista.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Terveydenhuollon testi
Maatamme kiertävä inﬂuenssavirus
H1N1 on läpivalaissut perusterveydenhoidon nykytilan.

Epidemia
näyttää
ne
konkreettiset erot terveyskeskuspalveluissa, jotka
alkoivat revetä jo yhdeksänkymmentäluvun laman
seurauksena ja joita nyt
meneillään oleva taantuma
entisestään kasvattaa. Enää
ei rehellisyyden nimissä
voida puhua tasa-arvosta

hoidon saatavuudessa, kun
priorisointia harjoittavia
tahoja on matkan varrella
vaihteleva määrä.
Sekava tiedottaminen
on lisännyt kansalaisten
huolta ja epäluuloa, sekä
antanut tilaa ”hevosmiesten tietotoimiston” villeille huhuille. Kun tilanne ei
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tunnu olevan hallinnassa ja
luottamus hyvään hoitoon
tarvittaessa rakoilee, tavallinen ihminen on hädissään
ja huolissaan.
Tämä tilanne alleviivaa niitä heikkouksia, joita perusterveydenhoidon
lähipalveluun on syntynyt
terveyskeskuksien alasajon
myötä. Kansalaisten vakaa
käsitys on, että rahalla saa
yksityispalveluissa hoitoa
nopeammin ja varmemmin,
jos vain maksukykyä löytyy. Kuitenkin ainoa oikea
kriteeri valikoida hoidon
saajat tulisi olla lääketie-

teellinen peruste hoidon
tarpeesta.
Suomessa haviteltiin
paljousalennusta rokotehankinnassa, eikä ehkä
niinkään painotettu toimitusvarmuutta tai allergikkojen kohtaloa rokotevalmistajaa valittaessa. Rokotteiden saanti ja jakelu
takkuilee ja tiedottamisen
epämääräisyys lisää kritiikkiä muutenkin kuormittuvalle terveydenhoidolle. Lisäksi kaikki muut
potilaan uhkaavat jäädä
entistä vähemmälle huomiolle, vaikka heilläkin olisi
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Pandemia edellyttää
vastuunottoa
jokaiselta
Etuilu ja omaneduntavoittelu eivät todellakaan sovi tässä tilanteessa ja sellaisen havaitseminen suututtaa kansalaisia aivan oikeutetusti. On
tärkeää varmistaa, että ne
resurssit, jotka ovat olemassa, kohdennetaan oikeaan
paikkaan oikeaan aikaan,
mahdollisimman hyvään tulokseen pääsemiseksi.

Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus:
5,00,- / rivi
Aineiston muokkaus:
50,- / tunti
Painopaikka:
SPOY, Kokemäki
Painopinta-ala:
260 x 375 mm
Palstojen määrä:
5-6 kpl
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä.
Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman
aineiston säilyttämisestä tai palauttamisesta.
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Eduskunnassa sanottua
”Valtion tuottavuusohjelman ja talouskriisin
vuoksi Tullin määrärahoja ollaan ensi vuonna vähentämässä merkittävästi. Tämän seurauksena keskeisiä toimipisteitä joudutaan
lakkauttamaan ja henkilökuntaa lomauttamaan ja irtisanomaan. Lakkauttamislistalla
ovat muiden muassa Lahden, Loviisan ja
Vaasan toimipisteet. Erityisesti Lahden tullin rikostorjunta on tuottanut erinomaisia
tuloksia, ja siellä on pystytty hyvin vastaamaan järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden asettamiin haasteisiin.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 12.11.2009

”Jokainenhan tässä maassa tietäisi, että tämä
oli moka, mitä valtiovarainministeri heitti, jos meillä olisi mediassa vähänkin intoa
puuttua asioihin, kuinka esimerkiksi Latvia,
Liettua ja Viro hoidetaan. Ruotsalaiset pankit ovat jo ennestään nostaneet, nyt ne vielä
halvemmalla elvyttävät. Meillähän elvytys
on sitä, että hallitus muuttaa nimikkeitä toteuttaessaan neljäksi vuodeksi tehtyä hallitusohjelmaa. Tähän kai sopii se, että ruotsalaiset ostavat meidän metsäteollisuutemme ja
muun vastaavan.”
Pertti Virtanen 12.11.2009

Mihin Soini häipyi?
Osassa mediaa on kova parku mihin
Soini on hävinnyt? En minä mihinkään
ole hävinnyt. Yli 130 000 ihmistä
lähetti minut EU-parlamenttiin
pitämään suomalaisten puolta ja
ajamaan itsemääräämisoikeuden
asiaa. Lähdin luomaan puolueelle
kansainväliset yhteydet ja nyt ne on
luotu.
Tämän lehden mukana Sinulle saapuu Vapaa ja Demokraattinen Euroopparyhmän toimintaa esittelevä
lehti. Siinä kerron, mitä
täällä teen ja keiden kanssa
työskentelen. Johdan edelleen Perussuomalaisia ja
osallistun aktiivisesti myös
kuntapolitiikkaan. Eduskuntaryhmän johdon kanssa olemme jatkuvassa yhteydessä. Ryhmä toimii hyvin
ja esittää vaihtoehtomme
suuressa salissa.
Pidän myös aktiivisesti
plokia, jossa otan kantaa
eri asioihin. Kenttää kierrän mahdollisuuksien mukaan. Vanhat puolueet ja
vastustajat ovat ihmeissään
Perussuomalaisten kannatuskehityksestä. Tällä menolla saamme suurvoiton

2011 vaaleissa, eivätkä sitä
kaikki tahot katso hyvällä.
Eriasteinen mustamaalaus varmasti kiihtyy ja
jatkuu. Selväjärkinen ulkomaalaispolitiikkamme saa
kannatusta ja perustellun
EU-kritiikkimme julkitulo
lisää EU-vastaisuutta. Sitä
eivät kaikki halua. Sirpalekilpailijoita syntyy puoluekenttää, antaa heidän yrittää. Julkisuutta tulee myös
jatkossa; hyvää ja huonoa. Me kestämme, koska
asiamme kestää.

kamme kumpuaa arjen elämästä ja tuntemisesta. Olen
ilolla pannut merkille, että
osastojemme ja piiriemme
toiminta on parantunut ja
tehostunut. Keskuudessamme on monen alan asiantuntijaa,. Tässäkin lehdessä
on monta hyvää ja asiantuntevaa kirjoitusta, joiden
oppeja kannattaa soveltaa
käytännön elämään.
Jäsenistömme on voimavaramme. Perussuomalainen puolue on jäsenpuolue. Meitä ei ohjaa suuri
raha eikä byrokratiat, eivät
painostusryhmät. Perussuomalaisissa jäsenet päättävät.
Olen luja puheenjohtaja,
joka pitää kiinni pelisäännöistä. Selvät säännöt ja
demokraattiset vaalit ovat
perusta, jolta toimitaan.
Piirien ja osastojen kokouksissa tulee esiin myös
valintoja ja kilpailua. Tappiot on kestettävä. Politii-

kassa ei pärjää, jos lähtee
kiukuttelemaan yhteisiä
päätöksiä vastaan. Osastojen, piirien tai puolueen
ylimmät johtopaikat eivät
ole ikuisia. Kun johtaja toimii hyvin, hänet valitaan
todennäköisesti uudestaan.
Eduskuntavaaliehdokkaat asettaa jäsenistö, ensin
osastoissa ja sitten piireissä.
Lopullinen ratkaisuvalta
tietyiltä osin on puoluehallituksella. Kun paikkoja on
vähemmän kuin halukkaita, joku pettyy. Yhteinen
asiamme on tukea valittuja
tehdä yhteistä puoluetyötä.
Tunnen satoja perussuomalaisia, jotka eivät itse halua eduskuntaehdokkaiksi,
mutta haluavat tukea muita. Annan heille todellista
arvoa, ilman heitä, en olisi
itsekään päässyt Eduskuntaan tai Europarlamenttiin.
Kaikkia tarvitaan. Jäsenenä vaikutat.

Liity PerusS-listalle

Jäsenistössä on
voimavaramme

PerusS-lista on Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän ja puoluetoimiston
toimittama kaikille vapaa ja ilmainen
sähköpostitse toimiva tiedotuskanava.

Perussuomalaiset ovat elämän karaisemia suomalaisia, joilla on kosketus
elävään elämään. Politiik-

Liity heti osoitteessa:
http://peruseuro.fi/tiedotteet

”Pidän hallituksen lakiesitystä kalastuslain
88 §:n muuttamisesta siltä osin kuin se koskee seitsemän vuorokauden kalastuksenhoitomaksun korottamista perusteettomana ja
vahingollisena, jopa kalastuksen harrastukselle. Seitsemän vuorokauden kalastuksenhoitomaksun korotus ei mielestäni vastaa
tarkoitustaan, sillä kalastuksen harrastus on
vähentynyt ja muuttunut entistä satunnaisemmaksi erityisesti nuorten keskuudessa.”
Pentti Oinonen 11.11.2009

”Itse kyllä ymmärtäisin näin, että ei vapaaajan kalastajien kalastuksella, esimerkiksi
heittouistimen käytöllä, kalasteta merenlahtia tyhjäksi, kyllä se on verkkokalastus,
jolla se tyhjennetään nimenomaan kevätkudun aikaan, ja se on kaikista valitettavinta.
Eli silloin pitäisi niillä alueilla kyllä näitten
vesioikeuksien omistajien säännellä nimenomaan verkkokalastusta. Tiedän ja muistan
suuret sivun ilmoitukset Helsingin Sanomissa, kuinka eräs taho halusi pelotella kansalaisia sillä, että nyt uistelulla tyhjätään meri
hauista jne.”
Raimo Vistbacka 11.11.2009

”Kenen etu kauppojen sunnuntaiaukioloaikojen lisääminen on? Se ei ole perheiden,
pienten kauppayritysten eikä työntekijöiden
etu. Ajetaanko tässä vain suurten kauppaketjujen itsekästä etua? Aukioloaikojen lisäämisellä pienyrittäjät joutuvat lopettamaan toimintansa kannattamattomana. Nimittäin ei
kansalaisten ostovoima aukioloaikoja lisäämällä kasva, päinvastoin, sunnuntaiaukiolot
lisäävät myytävien tavaroiden hintaa, koska
kaupan kustannukset ovat sunnuntaina arkipäiviä suuremmat.”
Pietari Jääskeläinen 10.11.2009
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Suomalaisuuden arvo on noussut
Neljännes suomalaisista ilmoittaa tietoisesti lisänneensä suomalaisten tuotteiden ostamista. Meneillään oleva taantuma ei näytä olevan yksin selittävä
syy kotimaisen ostamiseen, vaan yleinen arvojen
ja asenteiden muuttuminen suosii kotimaisen kuluttamista. Kulutuksella on työllisyyden kannalta
merkittävä rooli.

Ulkomaalaislakiin
ehdotetaan muutoksia
Ulkomaalaislakiin ehdotetaan useita muutoksia,
jotka koskevat perheenyhdistämistä sekä turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeutta. Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi säännökset turvapaikanhakijan iän selvittämiseksi oikeuslääketieteellisen
tutkimuksen avulla.
Oleskeluluvanhakijan iän selvittämisestä oikeuslääketieteellisellä tutkimuksella säädettäisiin
jatkossa ulkomaalaislaissa. Tutkimusta käytettäisiin hakijan iästään antamien tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Tutkimus edellyttäisi hakijan
suostumusta. Tutkimuksen tekisi Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitos. Mikäli hakija kieltäytyisi tutkimuksesta, häntä kohdeltaisiin hakemuksen käsittelyssä täysi-ikäisenä hakijana.

Perussuomalaiset Nuoret
saivat näkyvyyttä
yliopistomaailmassa
Marraskuun alussa järjestettiin lähes kaikissa
maamme yliopistoissa edustajistovaalit. Helsingin
yliopistossa Perussuomalaiset olivat ensimmäistä
kertaa mukana vaaleissa omalla listallaan, nimeltään Perussuomalainen vaaliliitto. Lista sai yhteensä 50 ääntä ja siinä oli kolme ehdokasta: Teemu
Lahtinen (33 ääntä), Simo Grönroos (12 ääntä) ja
Johannes Nieminen (5 ääntä).
Valitettavasti äänimäärä ei näin ensimmäisellä
kerralla vielä riittänyt edustajistopaikkaan, mutta
Perussuomalaiset saivat vaalien myötä asiallemme
tärkeää näkyvyyttä yliopistomaailmassa, joka noteerattiin jo etukäteen mm. kilpailevissa puolueissa
ja itse yliopistoissa.
Perussuomalaiset Nuoret kiittävät vaaleihin Perussuomalaisten nimissä osallistuneita ehdokkaita
ja heitä äänestäneitä. Tästä on hyvä jatkaa meille
haasteellisen yliopistomaailman järkiperäistämistä.

Peruskoulun päättäville
taattava opiskelupaikka
Opetushallituksen tietojen mukaan tällä hetkellä
peruskoulun päättäneistä nuorista yli 3500 on ilman opiskelupaikkaa. Noin 1300 ei edes hakenut
yhteishaussa mihinkään koulutukseen.
Lain mukaan jokaiselle peruskoulun päättävälle on turvattava jatkokoulutuspaikka, mutta silti
hälyttävän moni nuori jää kokonaan koulutuksen
ulkopuolelle. Näillä nuorilla on huomattavan suuri
riski jäädä työttömiksi ja pahimmillaan syrjäytyä
kokonaan.
Ammattiin Opiskelevat - SAKKI ry on huolissaan koulutuksen ulkopuolelle jäävistä nuorista.
SAKKI näkee, että toisen asteen tutkinto on koko
ikäluokalle välttämätöntä työllistymisen ja jatkokoulutuksen kannalta.

Tästä huolimatta puolet suomalaisista kokee
epätietoisuutta omien kulutusvalintojensa vaikutuksesta työllisyyteen. Epätietoisimpia ovat alle
25-vuotiaat, joista tähän joukkoon kuuluu kolme
neljästä. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton Eläköön Suomi! -tutkimuksesta.

Venesjärvi Hämeen
Hämeen piiri kokoontui
Heinolan kaupungintalon
valtuustosalissa lauantaina
14.11. Heinolan valtuuston
puheenjohtaja Timo Hakamäki toivotti piirikokousväen tervetulleeksi.
Poliittisesta annista vastasi puolueen ensimmäinen
varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen
Kuopiosta. Oinoselta kysyttiin mm. venäläisten maakaupoista ja Itämeren saastumisesta. Oinonen lupasi,
että hänen kotikaupungistaan Kuopiosta ei ainakaan
lasketa jätevesiä Itämereen.
Lyhyen puheenvuoron
käytti myös puolueen lehden päätoimittaja Harri
Lindell Helsingistä, kertoen
lehden teosta ja siihen liittyvistä asioista.
Piirin kannanotto
PerusS:n Hämeen piiri painottaa kokouskannanotossaan kansalaisten kuulemista meneillään olevissa kuntaliitosneuvotteluissa. Perussuomalaiset haluavat pitää
maaseudun elinvoimaisena.
Piirijärjestö edellyttää, että kuntaliitosasioissa paikallisdemokratian toteuttaminen varmistetaan ja huolehditaan siitä, että kylät eivät
joudu periferian asemaan.
Päijät-Hämeen liitto julkaisi lokakuussa 2009 kyselytutkimuksensa, jonka mukaan maakunnan asukkaiden suhtautuminen humanitääriseen maahanmuuttoon ja pakolaiskeskuksiin
on varsin kielteinen. Tulos
on yhdenmukainen muiden vastaavien tutkimusten
kanssa ja vastaa yleisilmapiiriä koko Suomessa.
Piirin mielestä kansalaisten mielipidettä on ehdottomasti kuultava myös
maahanmuuttoasioissa.
Perussuomalaiset eivät missään tapauksessa hyväksy
maahanmuuttoministeri
Astrid Thorsin ehdotusta
pakolaisten pakkokiintiöimisestä kunnille.
PerusS:n Hämeen piiri
peräänkuuluttaa keskusteluilmapiirin vapauttamista niin

Orimattilalainen yrittäjä Seppo Venesjärvi on uusi Hämeen piirin puheenjohtaja.

että maahanmuuttopolitiikasta olisi vihdoin kyettävä
puhumaan myös kriittisesti
ilman leimautumisen pelkoa.
Hämeen piiri tavoittelee
tulevissa eduskuntavaaleissa
vähintään yhtä kansanedustajan paikkaa. Tällä hetkellä
myös toisen edustajan läpimeno on mahdollista.

86-vuotias veteraanipolitikko Mikko Vainio oli tullut myös
piirin kokoukseen. Vainio toimi aikoinaan 18 vuotta
Hämeen piirin puheenjohtajana ja kolme kautta
kansanedustajana.
Heinolan kaupungin
terveiset toi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Timo Ihamäki. Puheessaan
hän kiinnitti huomiota perussuomalaisten suorapuheisuuteen, asiat sanotaan
suoraan niin kuin ne ovat.

Harri Kerijoki johti piirikokousta ja jatkaa Hämeen piirin
piiritoimikunnassa.
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Keskity tankkaamiseen
Yhä useammat autoilijat ovat vaihtaneet bensiinikäyttöisen autonsa dieselautoon. Suuntausta on
vauhdittanut autoverouudistus. Nyt jo noin puolet
uusista henkilöautoista on dieseleitä. Erityisesti uuden dieselautoilijan on syytä olla tarkkana tankatessaan, ettei epähuomiossa laita bensiiniä dieselautoon,
muistutetaan Öljy- ja Kaasualan Keskusliitosta.
Bensiinin tankkaaminen epähuomiossa diese-

lautoon on mahdollista, koska moottoribensiinin
täyttöpistooli mahtuu dieselauton polttoaineen
täyttöaukkoon. Mikäli tankkausvirhe pääsee tapahtumaan, ei dieselajoneuvon moottoria saa
käynnistää eikä autoa ajamalla siirtää pois tankkauspaikalta. Pienikin moottoribensiinimäärä dieselöljyn joukossa muuttaa tuotteen leimahduspistettä
ja voi aiheuttaa dieselmoottorin vaurioitumisen.

piirin johtoon

Perussuomalaisten
kannatus nousi STTK:ssa

Piirin valinnat
Hämeen piirin puheenjohtajuudesta käytiin tiukka äänestys. Sen voitti kuljetusalan yrittäjä Seppo Venesjärvi Orimattilasta. Hän voitti seitsemän äänen turvin tähän asti
puheenjohtajuutta pitäneen Harri Kerijoen Heinolasta.
Piiritoimikuntaan valittiin James Hirvisaari Asikkalasta, Arto Paajanen Nastolasta, Sami Mattila Forssasta,
Heimo Peltola Lopelta, Harri Nieminen Lahdesta, Antero
Niemelä Hämeenlinnasta, Marianne Koivisto Kalvolasta,
Anne Louhelainen Hollolasta, Harri Kerijoki Heinolasta,
Onni Hiltunen Orimattilasta, Sirkka-Liisa Papinaho Orimattilasta, Timo Touhonen Lahdesta, Harri Kauranen Hämeenlinnasta ja Reijo Skippari Lahdesta.
Piirihallituksen varaedustajiksi valittiin Aki Rantanen
Hämeenlinnasta, Jari Ronkainen Hollolasta, Mika Manninen Lahdesta, Hilkka Salonen Hämeenlinnasta, Tauno
Lehtinen Hämeenlinnasta, Paavo Rautkoski Lahdesta ja
Helena Hiltunen Orimattilasta.

Antero Niemelä oli huolissaan venäläisten maakaupoista Suomessa. - Kohta ei jää meidän omille lapsille hyviä
rantatontteja, kun venäläiset ostavat kaikki tontit kovaan
hintaan, Niemelä harmitteli.

Pentti Oinonen Heinolassa:

Organisaatiomme vahvistuu
Puolueemme kannatus on
hyvällä mallilla. Gallupit
antavat valtakunnallisiksi
kannatuslukemiksemme
milloin seitsemän, milloin
kahdeksan prosenttia. Kesän hetkellinen gallupnousu
lähes kymmeneen prosenttiin johtui EU-vaaleissa saadusta näkyvyydestä ennen
kaikkea Soinin ehdokkuuden myötä. Meille puoluejohdossa EU-vaalien jälkeen
tapahtunut notkahdus kannatuksessa oli puolueen johdossa täysin odotettua, eikä
anna aihetta huoleen kenttäväellekään. Gallupit eivät
äänestä. On hyvä muistaa,
että olemme kasvattaneet
kannatustamme sitten viime
syksyn kunnallisvaaleista
rutkasti, jolloin valtakunnallinen kannatuksemme
oli vain 5,4 prosenttia.
Kannatuksemme ei ole
noussut itsestään. Kunnissa tehty ruohonjuuritason
työ on tuonut meille tämän
kasvun. Puolue on vahvasti
sitoutunut tukemaan vapaaehtoispohjalta toimivaa
kenttätyötä. Olemmekin
vahvistaneet organisaatiotamme päämajassamme
Helsingissä uudella toimistoharjoittelijalla sekä itse
kentällä palkkaamalla Vesa-Matti Saarakkalan kenttäsihteeriksi, valmistautu-

Perussuomalaisten kannatus toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ssa on lähtenyt hurjaan kasvuun.
Järjestö selvitti tutkimuksessaan jäsentensä poliittisia mielipiteitä ja vertasi niitä 2007 tehdyn vastaavan tutkimuksen tuloksiin.
Kysymykseen ”mitä puoluetta äänestäisit
eduskuntavaaleissa” vastasi reilu tuhat henkilöä.
Tutkimuksen mukaan STTK:n jäsenistä äänestäisi
Perussuomalaisia 13,3 prosenttia. Vuonna 2007
kannatus oli 5 prosenttia.
Suurin puolue oli SDP 26,6 prosentilla. PerusS
on nyt STTK:n neljänneksi suurin puolue. Taakse
jäi muun muassa Vihreät.
Perussuomalaisten kannatus on lisääntynyt
STTK:n jäsenjärjestöistä erityisen voimakkaasti Ertossa ja Pardiassa, joiden jäsenet ovat työssä valtiolla.

Eduskunta löysi uuden
ajotunneliratkaisun
Eduskunnalle on löytynyt uusi mahdollinen maanalaisten tilojen ajotunneliratkaisu, jossa ajo tunneliin tapahtuu Lapinrinteen jo olemassa olevan
tunneliaukon kautta. Kansliatoimikunta päätti tietyin edellytyksin jatkaa ajotunnelin ja maanalaisten tilojen suunnittelua sekä sopimusten yms. valmistelua siten, että louhintatyöt olisi mahdollista
käynnistää keväällä 2010.
Edellytys Lapinrinteen vaihtoehdon toteutumiselle on työtunnelin rakentaminen ja louhintajätettä
kuljettavien kuorma-autojen reititys Töölönlahden
ja Ruoholahden välistä ratakuilua käyttäen. Ratakuilun käyttö vähentäisi myös merkittävällä tavalla
liikennettä katuverkossa. Ratakuilun työnaikaisesta
käytöstä neuvotellaan kaupungin kanssa.

Eduskunta hyväksyi
uudet aukioloajat
essamme tuleviin eduskuntavaaleihin joihin on vain
puolitoista vuotta aikaa.
Käytin sanaa vain, koska
puolitoista vuotta menee
todella nopeasti.
Tänä syksynä on politiikassa tapahtunut ja tulee
vielä tapahtumaan paljon.
Hallitus on valmistellut
viime aikoina lukuisia huonosti valmisteltuja ja ihmisten oikeustajua loukkaavia
lakialoitteita. Mainittakoon ensin aselaki ja siihen
suunnitellut muutokset,
jotka ovat herättäneet paljon närää ja aivan syystä.
Suomessa on yli miljoona
aseenomistajaa, ja heiltä
vaadittaisiin muun muassa
todistuksia harrastuneisuu-

desta aseluvan vastineeksi.
Lisäksi olisi kuuluttava yhdistykseen, mikä on ristiriidassa perustuslain kanssa.
Perussuomalaiset eivät tällaista voi hyväksyä.
Tällaiset vaatimukset eivät ole mielestäni ratkaisuja
aselain muutoksen perimmäiseen syyhyn, eli Jokelassa ja Kauhajoella kouluissa
kiusatuksi tulleiden nuorten
miesten pahaan oloon. Missä olivat kuuntelevat, ongelmiin puuttuvat opettajat
ja psykologit kun tarvittiin
apua? "Resepti kouraan
ja nappi huuleen" –linja ei
auttanut.
Toinen pöyristystä herättänyt lainmuutosesitys
liittyy luonnonsuojelula-

kiin. Suomeen halutaan perustaa tuhat uutta luonnonsuojelualuetta sekä laajentaa pariasataa jo olemassa
olevaa aluetta. On hyvä, että luontoa suojellaan, mutta näin metsästäjänä en voi
hyväksyä sitä, että minun
ja satojen tuhansien muiden metsästäjien liikkuminen luonnonsuojelualueilla
metsästystarkoituksessa halutaan kieltää. Kuka sitten
harventaa suojelualueiden
ylisuuria hirvi- ja pieneläinkantoja, jos ei metsästäjä?
Mielestäni luontoa suojellaan tuholta parhaiten hoitamalla sille vahinkoa aiheuttavia eläinkantoja, eikä
estämällä kantojen hoitajia
eli metsästäjiä.

Eduskunta päätti vähittäiskauppojen aukioloista
keskiviikkona 18. marraskuuta. Täysistunnon toisessa käsittelyssä äänestettiin esityksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hylkäysesitys kaatui toisen
käsittelyn äänestyksessä 107-53. Uutta lakia kannatti 107 kansanedustajaa, kun sitä vastustamaan
asettui 53 edustajaa. Myös Perussuomalaiset vastustivat uutta lakia. Äänestyksessä annettiin kaksi
tyhjää ääntä. Poissa oli 37 edustajaa.
Uusi laki tarkoittaa, että enintään 400 m2:n
suuruisten päivittäistavarakaupan myymälät vapautetaan aukiolon sääntelystä juhlapäiviä lukuun
ottamatta. Lisäksi kaikkien vähittäiskauppojen sunnuntaiaukiolo-oikeutta laajennetaan. Sääntelyn piiriin jäävien vähittäismyymälöiden sunnuntaiaukiolooikeuden laajentaminen merkitsee, että kaupat voivat
olla seitsemänä päivänä viikossa auki noin 38 kalenteriviikkona nykyisen noin 22 kalenteriviikon sijasta.
Uudet aukiolosäännökset astuvat voimaan mahdollisimman pian.
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Etelä-Savon piirikokouksessa
talvisodan tunnelmaa
Mikkelissä ravintola Huvikumpu Otavassa kokoontui
Perussuomalaisten EteläSavon piirin väki pitämään
sääntömääräistä piirikokoustaan lauantaina 14.11.
Piirin puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Pekka Leskinen Vuojalahdelta.
Kokouksessa vallitsi vähän talvisodan tunnelma.
Sikainﬂuenssa oli verottanut väkimäärää oikein
kunnolla. Peruutuksia oli
tullut useampia, kun tauti
oli kaatanut ihmisiä sängynpohjalle. Puheenjohtaja
Leskisen autossa samalla
kyydillä oli pitänyt tulla
kolme terveydenhuollon parissa työskentelevää piirin
naisihmistä, mutta he olivat
joutuneet lähtemään töihin
hoitamaan sairastuneita.
- Valtion palveluja on
hävinnyt Etelä-Savon piirin
alueelta pienistä kunnista
paljon. Kepu ja Kokoomus
vain porsastelevat, vaikka
heillä on valta päättää asioista, totesi puheenjohtaja
Leskinen avajaispuheessaan.
Eduskuntavaalit
todella lähellä
Kansanedustaja Oinonen
muistutti kansanedustajista, jotka unohtavat äänestäjänsä heti kun pääsevät
eduskuntaan.
Oinosen
mielestä kansanedustajat
ovat töissä eduskunnassa ja
heidän työnantajiaan ovat
äänestäjät.
Perussuomalaiset-puolueen kannatukseen tarvitaan kaikkien kovaa työpanosta. Kannatuksen huikea
kasvu on osaltaan myös
kenttäväen ansiota. Puolueen johto antaa täyden tu-

Kokouksen sihteerinä toimi piirisihteeri Ismo Juottonen Mikkelistä.

kensa piireille ja tekee oman
osuutensa tulevissa eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaalit
ovat jo puolentoista vuoden
päästä, siis todella lähellä,
joten kannattaa miettiä rauhassa tekeekö piiri vaaliliittoa kenenkään kanssa. Varsinkin Kristillisdemokraatit
ovat maailmanmestareita
keskittämisessä.
Luonnonsuojeluun liittyen Pentti kertoi salaisesti
valmistellusta Uudenmaan
läänin kokoisesta uudesta suojelualueesta, josta ei
ole julkisesti keskusteltu
lainkaan. Vain pari istuvaa
ministeriä ovat keskenään
sopineet asiasta.
Laajakaistakummajainen
Kokouksessa keskusteltiin
toisestakin kummajaisesta.
Vedettäessä haja-asutusalu-

eille laajakaistajärjestelmää
joutuu käyttäjä maksamaan
viimeisen kahden kilometrin matkan. Rahassa se tekee noin 3 000 euroa. Maaseudun väki on tässäkin asiassa eriarvoisessa asemassa
kaupunkilaisiin verrattuna.
Laki asiasta on tehty, mutta vasta nyt mietitään, voidaanko osa laajakaistan
kustannuksista vähentää
kotitalousvähennyksessä.
Pentti joutui lähtemään
kohti Mikkelin juna-asemaa
aikataulusyistä. Asema sijaitsee Mannerheimintiellä,
joka pääkaupungissakin on
pääkadun nimi. Illalla hänellä oli vielä yksi kokous Rautavaaralla. Piirikokous käsitteli sääntömääräiset asiat ja
lopuksi ohjelmassa oli vielä
mukavat arpajaiset, joissa oli
laadukkaat pääpalkinnot.
Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Pekka Leskinen Vuojalahdesta johti Etelä-Savon piirikokousta. Pekka oli huolissaan, kun poliisit ja kaikki valtion
palvelut häviävät maaseudulta.

Liekkilohikauppaa tekevä Erkki Rakkolainen Savonlinnasta kertoi oppineensa
ruotsia pakosta, kun joskus lippua tilasi
sanakirjan kanssa.

Piirikokouksen arvonnassa oli runsaasti
palkintoja, joista Liekkilohilahjakortin voitti
Jaakko Kontinen Juvalta ja hirvipaistin Marja
Hämäläinen Mikkelistä.

Etelä-Savon piirin kannanotto:

Valtion tuottavuusohjelma huolestuttaa
Perussuomalaisten EteläSavon piirijärjestön syyskokous on huolissaan valtion tuottavuusohjelman
vaikutuksista, varsinkin
pieniin kuntiin. Ohjelmasta
on tullut piirikokousväen
mielestä supistamisohjelma,
jonka seurauksena valtion
palvelut keskittyvät suuriin
keskuksiin.
Vuoden vaihteessa suljetaan useita poliisin palvelupisteitä. Perussuomalaisten
mielestä kuntien asukkaille

on taattava riittävät turvallisuuspalvelut. Pienienkin
kuntien veronmaksajilla
on perustuslain mukaiset
oikeudet saada vastinetta
veroille yhtälailla kuin suurissa taajamissa asuvilla.
Poliisin virkojen lakkauttaminen lisää turvattomuutta ja edesauttaa rikollisuuden kasvua varsinkin
haja-asutusalueilla.
Etelä-Savon Perussuomalaiset pelkäävät paras- ja
mainiohankkeiden saatta-

van kansalaiset eriarvoiseen asemaan sosiaali- ja
terveyspalveluiden suhteen.
Toimintojen mahdollinen
liikelaitostaminen ja yksityistäminen saattaa jättää
heikompiosaiset ja pienituloiset vaille tarvitsemiaan
sosiaali- ja terveyspalveluja.
Toimintojen muuttuminen
bisneshakuiseksi on uhka
myös kuntien palveluksessa
oleville työntekijöille.
Piirikokouksessa vieraillut puolueen ensimmäi-

nen varapuheenjohtaja,
kansanedustaja Pentti Oinonen puuttui puheessaan
mm. hallituksen kansalaisten oikeustajua loukkaaviin lakialoitteisiin, kuten
ase- ja luonnonsuojelulakiin. Aloitteet eivät kunnioita metsästäjiä tai maanomistajia.
Henkilövalinnat
Etelä-Savon piirijärjestön
puheenjohtajana
jatkaa

Pekka Leskinen Kangasniemeltä.
Yhdistyksen piiritoimikuntaan valittiin jäseniksi:
Mikkelistä: Markku Siitari, Marja Hämäläinen,
Timo Hirvonen ja Ismo
Juottonen. Varajäseneksi
Hannu Kääriäinen.
Savonlinnasta:
Erkki
Rakkolainen, Hannu Paukkonen, Raimo Lyytinen.
Varajäseneksi: Heljä RalliSaukkonen.
Pertunmaalta: Markku

Pöyry, Markku Laine ja Outi Virtanen.
Kangasniemeltä: Jaana
Laukkarinen ja Paula Kuitunen.
Heinävedeltä: Olavi Eteläinen. Varajäseneksi Martti
A Räsänen.
Juvalta: Jaakko Kontinen. Varajäseneksi Erkki
Matiskainen.
Joroisista: Jussi Nykänen.
Rantasalmelta: Pertti
Saarenniemi.
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Pohjaa lakialoitteelle ja tasaveroisuuden tutkintapyyntö
Työttömyysturvan uudistus on perustuslakivaliokunnan
käsittelyssä. Hallitus esittää määräaikaista lakia, jossa
kokonaisiksi päiviksi lomautetuille työttömyysturva
maksettaisiin täysimääräisenä (nk. työaikamalli) nykyisen sovitellun päivärahan sijaan. Muutos laskisi etenkin
pienituloisten lomautettujen tukia, päiväksi viikossa lomautetut hyötyisivät. Sovitellun päivärahan säädökset
pysyisivät ennallaan. Tuolloin osa-aikatyössä toteutetaan tiukempia ehtoja kuin osittain lomautetuilla.
PAMin puheenjohtaja Ann Selin on kysynyt perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalta, Kimmo Sasilta,
onko mahdollista säätää laki, joka asettaa ihmiset saman lain sisällä eriarvoiseen asemaan? Asiaa ei ole keskeneräisyyden vuoksi kommentoitu.
Me tahtoisimme perustuslakivaliokunnan ja eduskunnan käsittelevän asiaa myös peruspäivärahalla tai
työmarkkinatuella olevan henkilön tasa-arvoisuuden
näkökulmasta.
Osittain lomautettujen edun lisäksi eläkeläiset ovat
saamassa lain, joka turvaa heille ansiotuloa 600 €/kk
sen vaikuttamatta eläkkeeseen. Opiskelijoilla on myös
oikeus tienata 660 €/kk ilman että opintotukia vähennetään. Kokonaan työttömältä, joka saa peruspäivärahaa
tai työmarkkinatukea keskimäärin 550 €, vähennetään
jokaista ansaittua euroa kohden 50 senttiä työttömyyskorvauksesta! Jo tässä loukataan tasa-arvoa, kyseinen
työttömyysturvan uudistus on jopa syrjivä.
Tasa-arvon nimissä ehdotamme työttömyysturvauudistukseen peruspäivärahaa tai sen alle työttömyyskorvausta saaville vähintään 500 euron ”suojavyöhykettä”.
Siis pääasiallisesti työtön voisi tehdä ansiotyötä tuohon
summaan saakka ilman, että se pienentäisi työttömyyskorvausta ja etuuden maksatuksen katkeamista, ilman
paperisotaa. (Tasaus esim. veroilmoituksen yhteydessä )
Hyödyt olisivat moninaiset niin kunnille, valtiolle kuin
yrityksille, yksilöstä itsestä puhumattakaan. Näin toimiessa kannustettaisiin ottamaan vastaan pienetkin työt. Yritysten olisi helpompi saada työntekijöitä lyhyisiin työsuhteisiin ja samalla ehkäistäisiin harmaata taloutta. Kunnille
syntyisi säästöä toimeentulotukien puolella ja lisäksi verotuloja. Byrokratian aiheuttamia kustannuksia säästyisi.
Lisäksi vähätuloisilla kaikki eurot menevät varmasti kulutukseen eli osaltaan tämän Suomen lamasta nostamiseen.
Entä henkinen puoli? Ihminen voisi tuntea olevansa
tarpeellinen eikä häntä joka euron takia nöyryytettäisi
”luukkuruljanssissa”. Pienetkin työt saattavat olla mielenterveydelle merkittäviä ja ehkäistä yksilöiden pahoinvointia
ja sitä kautta myös perheiden. Monet pysyisivät työkykyisempinä, kunnes se kuuluisa työvoimapula sitten iskee. Se
toimisi myös syrjäytymistä vastaan ja pienetkin onnistumiset sillä saralla ovat vuosien mittaan merkittävää säästöä.
Työvoima oli ennen valtion erityisessä suojeluksessa.
Tämän nimissä, koska työtä ei tunnuta pystyvän järjestämään, soisimme tehokkaampia keinoja työttömien
tukemiseksi ja ajamme yllä kerrottua asiaa tarkasteltavaksi ja toteutettavaksi lainsäädännössä.
Mikkelissä 14.11.2009
- Etelä-Savon piirin Perussuomalaiset naiset
Marja Hämäläinen, puh.joht. Outi Virtanen, sihteeri
- Etelä-Savon piirin Perussuomalaiset
Pekka Leskinen, puh.joht. Ismo Juottonen, piirisiht.

Etelä-Savon naisjärjestö oli piirin kanssa valmsitellut
lakiehdotuksen, jonka Oinonen sai mukaansa toimenpiteitä varten. Marja Hämäläinen esitteli aloitteen sisällön
kokousväelle.
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Kainuun piiri Suomussalmen
syysmarkkinoilla
Perussuomalaisten Kainuun
piiri esiintyi kolmen maakuntavaltuutetun voimin
Suomussalmen vuosittaisilla kekrinalusmarkkinoilla.
Mukana oli piirin puheenjohtaja Pentti Kettunen, piirisihteeri Jaana Sankilampi
ja Suomussalmen oma poika Yrjö Puurunen. Tarkoituksena oli esittäytyä YläKainuun väelle ja samalla
reissulla oli tavoitteena olla
mukana perustamassa uutta
yhdistystä Suomussalmelle.
Torilla oli väkeä todella
hyvin ja vastaanotto oli oikein hyvä. Valtapuolueiden
edustajat luimuilivat pitkin
torin reunustoja, meidän
väkemme ja kannattajat
kulkivat nyt ylpeinä keskellä toria.
Selkeästi on näkyvissä mielialojen muutos, nyt
kannattajien itsetunto on
kasvanut ja meidän juttusilla käydään aivan mielellään.
Lankkukasafobiasta kärsivät valtapuolueet kulkevat
siipi maassa ja kuuntelevat
hiljaa ihmisten värikkäitä
mielipiteitä nykymenosta.
Uusi toritelttamme erottui
nyt todella hyvin yleisön
joukosta ja saimme rauhassa jututtaa väkeä.
Suomussalmen
väki
suhtautuu rauhallisesti nykymenoon ja valmistautuu
tuleviin koitoksiin luottavaisena. Keskusteluissa tuli
esille selkeä mielipide, että
seuraavissa vaaleissa on
meidän vuoromme. Ihmiset
ovat todella kyllästyneitä
nykyiseen politiikan rappioon ja sille halutaan muutos
seuraavissa vaaleissa. Jokainen tietää sen, että meillä
ei ole suuria rahoja vaalikamppailuihin, mutta väki
uskoo vankasti perinteiseen
vaalityöhön. Vaalityöhön
ihmisten parissa, työhön jota on tehtävä joka päivä ja
lähellä ihmistä.

Piirisihteeri Jaana Sankilampi ja piirin puheenjohtaja Pentti Kettunen valmistautuvat
Suomussalmen väen kohtaamiseen.

Suomussalmelle
perustettiin yhdistys
Iltapäivällä kokoontui paikallisen kahvilan tiloihin
joukko aktiiveja ja piirin
puheenjohtajan Pentti Kettusen juohevan johdattelun
tuloksena saimme perustettua Suomussalmen Perussuomalaiset -yhdistyksen.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin maakuntavaltuutettu Yrjö Puurunen
ja yhdistyksen sihteeriksi/
taloudenhoitajaksi projekti-

koordinaattori Maarit Nurmi. Yhdistyksen hallituksen
muiksi jäseniksi valittiin
Pentti Moilanen, Pentti Heikkinen, Eino Hänninen ja Erkki Oikarinen. Uusi yhdistys
liittyy mukaan Perussuomalaisten Kainuun piirin toimintaan ja osallistuu piirin
syyskokoukseen 28.11.2009.
Uuden yhdistyksen tavoitteena on kasvattaa jäsenmäärää ja tuoda alueen
väestölle uusi vaihtoehto
seuraaviin kuntavaaleihin.
Yhdistys haluaa olla taval-

Perussuomalaisten sanarieskan paikka erottui hyvin ruokapaikkojen keskeltä.

Tekstin kirjoitti Suomussalmen Perussuomalaisten
tuore puheenjohtaja
Yrjö Puurunen.

listen ihmisten asialla ja ihmisen kokoisena, sekä helposti lähestyttävänä.
Perussuomalaisten Kainuun piiritoimikunta teki
viime kokouksessaan päätöksen olla mukana uusien
yhdistysten perustamisessa ja maksaa ensimmäisen
kokoontumisen ilmoitusmaksut. Tuki on todella
tärkeä uusille yhdistyksille
ja toivomme esimerkin kannustavan muiden Kainuun
kuntien aktiiveja mukaan
peruskenttätyön vahvistamiseen.
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Suomalaisperheissä
voidaan hyvin
Valtaosa suomalaisperheistä voi hyvin, käy ilmi Suuresta
suomalaisesta Perhekyselystä, joka järjestettiin Helistin.ﬁ
–perhepalvelussa. Kyselyn mukaan noin 93 prosenttia
perheistä pärjää hyvin, ja onnellisuusasteikolla 1-10
(1=erittäin onneton, 10=erittäin onnellinen) yli 85 prosenttia vastaa perheen onnellisuutta kuvaavaksi numeroksi 8 tai paremman.
Myös vastaajat itse kokevat olevansa onnellisia.
75 prosenttia vastaajista määritteli onnellisuuden olevan
kahdeksan tai yli samalla onnellisuusasteikolla.
Tärkeimmiksi ja eniten onnellisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi muodostui Perhekyselyn perusteella kolme
selvästi muista erottuvaa vastausvaihtoehtoa: lapset, parisuhde ja terveys. 76 prosenttia vastaajista valitsi kahdeksi eniten onnellisuuteen vaikuttavaksi tekijäksi lapset
ja parisuhteen. Terveys sai jo huomattavasti vähemmän
kannatusta. Vain alle 18 prosenttia vastaajista valitsi sen
kahden tärkeimmän seikan joukkoon.

Elämänkatsomustiedon
oppilasmäärät kasvussa
Elämänkatsomustiedon oppilasmäärät ovat kasvavat
tasaisesti vuosittain. Lukuvuonna 2008-2009 elämänkatsomustietoa opiskeli Suomen peruskouluissa jo yli
15000 oppilasta. Elämänkatsomustiedon valinneiden
oppilaiden määrä nousi edellisestä lukuvuodesta yli 500.
Oppilasmäärien kasvu on ollut määrällisesti suurinta
Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.
Elämänkatsomustieto on Suomen toiseksi suosituin
katsomusaine, sitä opiskeli 2.8 % peruskoululaista, kun
esimerkiksi ortodoksista uskontoa opiskeli vain 1.3%.
Evankelis-luterilaista uskontoa opiskelee edelleen valtaosa suomalaisista, mutta sitä opiskelevien oppilaiden
määrä on laskussa. Uskonnon oppilaiden määrän vähentyminen on seurausta kastettujen osuuksien vähenemisestä: Vuonna 2008 ainoastaan 82.5% syntyneistä lapsista
kastettiin, kun osuus oli vuonna 2002 vielä 87.1%.

Vuorotteluvapaajärjestelmä
pysyväksi

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Pohjois-Karjalan Perus
Pohjois-Karjalan piirin Perussuomalaiset eivät unohda
pientä ihmistä arjessa. Pian
koittaa piirin syyskokous,
mutta ennen virallista istumista pyöreän pöydän ääreen Perussuomalaiset tempaisivat köyhyyttä vastaan.
Asunnottomien yö alla,
YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä Joensuussa järjestettiin
yhteisvoimin Perus-isku eli
koko perheen tapahtuma.
Arvot, joista Perussuomalaiset puhuvat, eivät ole
pelkkää vaalien aikaan irtoavaa teatteria ja jotain
epämääräistä löpinää, kaikessa pyritään rehelliseen ja
aitoon kohtaamiseen. Sinne
mennään missä ihminen on.
Tapahtuman
avasi
Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Osmo Kokko.
Hän kehotti tapahtumaan
osallistuneita paitsi nauttimaan vieraanvaraisuudesta, myös jututtamaan
Pohjois-Karjalan alueen Perussuomalaisia, valtuustojen ja lautakuntien jäseniä.
Heiltä saattoi tiedustella
missä maailma makaa niin
paikallisesti, maakunnallisesti kuin valtiollisestikin.
Perhetapahtuman tarkoitus
oli korostaa perheen arvoa
ja tärkeyttä muuttuvassa ja
turvattomassa maailmassa.
- Minusta on hyvä, että
tällaisia tilaisuuksia järjestetään, tuumaili hernesoppatykin ääreltä tavoitettu
joensuulainen Merja Korpelainen. Hän oli saapunut
tilaisuuteen kuusivuotiaan

Soppatykin äärellä parannettiin maailmaa ja puhuttiin vähän politiikkaakin.

tyttärensä Virpi Kuittisen
kanssa.
- En ole aiemmin käynytkään Perussuomalaisten
tilaisuuksissa, vaikka puolueen olemassaolon tiedän
kyllä. Minusta on tosi hyvä,
että muulloinkin kuin vappuna ja vaalien alla järjestetään tällaisia tilaisuuksia,
Korpelainen kommentoi.
Kasvomaalauksessa
käynyt Virpi-tytär oli myös
tyytyväinen tapahtumaan.

Vuorotteluvapaajärjestelmä vakinaistetaan. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta hyväksyi asiaa
koskevan mietinnön 5. marraskuuta. Muutos tulee voimaan vuoden 2010 alusta.
Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä
muuttamattomana. Valiokunta katsoo, että vuorotteluvapaajärjestelmä on tehokas keino jakaa työtä ja edistää
työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja sijoittumista
työmarkkinoille vuorottelusijaisuuden jälkeen.
Valiokunnalle esitetyn tilastollisen tutkimuksen mukaan vuorotteluvapaalla olleiden työura jää vapaan jälkeen lyhyemmäksi kuin niillä palkansaajilla, jotka eivät
ole pitäneet vuorotteluvapaata. Valiokunta pitää tärkeänä, että vuorotteluvapaalle jäämisen syyt ja vapaan
vaikutus työssä jaksamiseen ja vapaan jälkeisen työuran
kehittymiseen selvitetään tarkemmin.

Köyhyyttä vastaan
joka päivä

Timo Soinin europloki luettavissa osoitteessa:

www.peruseuro.fi
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Merja Korpelainen osallistui tyttärensä Virpin kanssa
ensimmäistä kertaa Perussuomalaisten järjestämään
tapahtumaan.

Asunnottomien yön alla haluttiin huomioida myös se
kansanosa, joka on saanut
ikään kuin kastittoman osan
maassamme ja yhteiskunnassamme. Perussuomalaiset haluavat huono-osaisimman ja köyhimmänkin kansalaisen äänen kuuluviin.
Tapahtuman juhlapuhujaksi oli saapunut kansanedustaja Pentti Oino-

nen. Hän sivusi puheessaan
montaa tärkeää asiaa, jotka
hiertävät yhteiskuntaamme
ja arvoja joille maamme on
sotien jälkeen rakennettu.
- Vaikka Suomea juhlapuheiden mukaan mainostetaankin hyvinvointivaltioksi, ei se sitä todellisuudessa ole. Köyhyys, eriarvoisuus ja tuloerot kasvavat
kasvamistaan. Ruokajonot
pitenevät eikä kaikilla ole
enää jokapäiväistä suuhunpantavaa. Tämä on kansalaistemme nöyryyttämistä.
Suomesta on tullut kehitysmaa, jonka kansalaiset tarvitsevat ruoka-apua, totesi
Oinonen vakavana.
Hallituspuolueiden vaalirahasotkut osoittavat Oinosen mielestä myös erinomaisen hyvin sitä tapaa,
jolla muut puolueet suhtautuvat mm. työttömiin,
lapsiperheisiin, sairaisiin,
vanhuksiin ja eläkeläisiin.
- Rahaa on jaossa mutta
se ei mene kansalaisten hy-
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suomalaiset hyvässä iskussa

Joensuussa pitämässään puheessa Pentti Oinonen oli huolissaan
hyvinvointiyhteiskuntamme köyhimmistä.

väksi vaan vanhojen puolueiden poliitikkojen taskuihin. Näillä vaalitukisummilla olisi syötetty tuhansia ja
tuhansia vähävaraisia.
Myös maahamme saapuvat maahanmuuttajat puhuttavat. Surullisena Oinonen
pitää sitä, että omat kansalaiset joutuvat viettämään
yönsä taivasalla kun maahanmuuttajien käyttöön varataan jopa hotelleja joiden
kulut veronmaksajat pulittavat taskuistaan. Vanhasen
hallitus saa Oinoselta pyyhkeitä myös vanhustenhoidon
suhteen. Hoito on paikoin
ala-arvoista ja joissain tapauksissa inhimillisyyden rajat
ylittävää. Puheiden sijaan
olisi monellakin sektorilla
käytännön tekojen aika.
Perussuomalaiset kaikissa maakunnissa, niin kuntakuin eduskuntatasollakin,
haluavat toimia pienten
ihmisten asialla. Perussuomalaiset uskaltavat tuoda
kipeät asiat ja aratkin aiheet

areenalle olipa kyse suomalaisesta maataloudesta EU:n
puristuksessa, pienituloisten alati tiukkenevasta arjesta tai maahanamuuttopolitiikasta. Aiheeseen kuin

aiheeseen käydään käsiksi
reilulla otteella.
Teksti: Sari Sallinen
Kuvat: Sari Sallinen ja
Kauko-Pekka Moilanen

Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Osmo Kokko avasi tapahtuman.

Tulevaisuuden tekijät riemuitsivat pomppulinnassa.
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Puolueet polvillaan
suuren rahan edessä
Suomi tuomiolla
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.
Asianosaiset:
Euroopan yhteisöjen komissio
vs. Suomen tasavalta
Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomen tasavalta ei ole noudattanut luonnonvaraisten lintujen
suojelusta 2. päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY, sellaisena kuin se on
muutettuna Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan
ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden
sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni
perustuu, tehdyllä asiakirjalla, mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole soveltanut tämän direktiivin 9
artiklan 1 kohdassa säädettyä poikkeusta siinä säädettyjen kriteerien mukaisesti, koska se ei ole osoittanut, että mainitun kohdan poikkeusedellytykset
täyttyvät eräiden vesilintujen keväällä tapahtuvassa
metsästyksessä Manner-Suomessa ja Ahvenanmaan
maakunnassa, erityisesti mitä tulee kriteerien ”ei
muuta tyydyttävää ratkaisua” sekä ”pieniä määriä”
soveltamiseen etenkin lajien haahka (Somateria mollissima), telkkä (Bucephala clangula), tukkakoskelo
(Mergus serrator), isokoskelo (Mergus merganser),
pilkkasiipi (Melanitta fusca) ja tukkasotka (Aythya
fuligula) osalta. (Lähde: http://curia.europa.eu)

Eduskunta on keskustellut
koko kirjollaan kauppojen
aukiolosta. Toisen käsittelyn
lopuksi hallituksen esityksestä äänestettiin. Suuri raha –
isot ja kansainväliset ketjut –
voittivat äänin 107–53. Suomen Yrittäjien, Erikoiskaupan liiton tai Yrittäjänaisten
Keskusliiton kannanotoille ei
annettu juuri mitään arvoa.
Eduskuntakeskustelun
perusteella tiedän, että kauppojen aukioloaikojen laajentamiseen suhtaudutaan
monin osin tunteella. Oma
kantani – kuten myös edustamani poliittisen liikkeen – oli
aukioloaikojen laajentamiseen kielteinen. Vapaa aukiolo tulee tappamaan lukuisia
lähi- ja erikoiskauppoja.
Lisäksi on vaarana, että
ne yrittäjäperheet, jotka yrittävät laajentaa aukioloajan
lähes ympärivuotisesti myös
sunnuntaihin, tappavat itsensä työllä. Näin erityisesti pienissä erikoisliikkeissä,
joissa omistaja on yrittänyt
yksin pitää liikettään pystyssä lukuun ottamatta joitain kiireaikoja ja pakollisia
päiviä, jolloin omistaja on
sairaana tai on jotain muuta pakollista menoa, jos on
saanut jostain siksi ajaksi
tuuraajan. Ei kukaan jaksa
työskennellä jatkuvasti seitsemänä päivänä viikossa.

Tuomio:
Osittain syyllinen. Suomen tasavalta velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Maaseudun palvelut
Hämmästelen erityisesti keskustapuolueen ja vihreiden

edustajien menettelyä. Puheet ja teot ovat kaukana
toisistaan. Minne ovat unohtuneet puheet elävästä maaseudusta ja sen palveluista?
Julkinen palvelu on saatu
keskittämällä hävitettyä reuna-alueilta lähes kokonaan.
Nyt ovat sitten vuorossa
reuna-alueiden pienet lähimyymälät ja erikoisliikkeet.
Eikö enää olekaan mitään huolta ilmastonmuutoksesta? Kaikkihan sen
ymmärtävät, että sunnuntaisin tullaan lähtemään pitempienkin matkojen päähän
omalla autolla hypermarketteihin. Vihreidenkin on turha puhua enää mitään yksityisautoilun vähentämisestä.
Julkista liikennettä ei enää
juurikaan ole reuna-alueilla,
ainakaan sunnuntaisin.
Epäilen, että osa-aikaisten määrä tulee lisääntymään ja kokoaikaisen

henkilöstön määrä tulee
vähentymään. Tätähän itsepalveluun perustuva kaupankäynti on käytännössä jo
tähän mennessä merkinnyt.

Maksuvapautuksista tulisi väistämättä jatkuva kiistelyn ja valitusten ketju, kun
haetaan vapautuksen rajoja. Jos esimerkiksi kuurot
saisivat vapautuksen, niin
kuinka täydellinen kuurouden tulee olla? Pitääkö olla
molemmissa korvissa, ja entä jos sen voi ainakin osittain korjata kuulolaitteella?
Eivätkä rajanveto-ongelmat noihinkaan jäisi. Ne
ovat vältettävissä vain sillä,
että YLE:n toiminta rahoitetaan valtion budjetista.
Viittaukset, että poliittisesti
riippumattomaksi tarkoitettu YLE jäisi poliitikkojen
armoille, on silkkaa saivartelua. Täsmälleen samojen
poliitikkojen ”armopalojen”
varassa YLE olisi tuolla mediamaksullakin. Vai onkohan

ajatuksena säätää YLE:lle oikeus sen suuruudesta päättämiseen? Ei kai sentään!
Iltalehden kolumnisti
Kalle Isokallio kertoi kauhistuneensa huomatessaan
hänen satiiriksi tarkoittamansa kirjan energiapolitiikan sähellyksistä päätyneen
lähes sellaisenaan hallituksen energiapoliittiseksi ohjelmaksi. Silläkin uhalla,
että hallitus ja erityisesti
viestintävirasto suhtautuu
tähän kirjoitukseen samalla
tavalla, esitän vision syöttötariffeille YLE-verosta johdetun toisenlaisen ratkaisumallin: maksua ryhdytään
kustumaan tuulivoimamaksuksi ja se peritään jokaiselta sähköliittymän omaavalta kiinteistöltä tasasuuruisena. Peruste on vahvempi

Mistä ostovoima?
Kun kustannukset nousevat sunnuntai- ja/tai yötyön
johdosta, ne siirretään tietenkin hintoihin. Mistä se
liikevaihto ja ostovoima lisääntyisi, kun tilastollisesti
ainakin köyhien määrä kasvaa jyrkästi. Kilpailu vähenee entisestään, kun elinkelpoisten pienten kauppaliikkeiden määrä tulee pienenemään typerällä lainsäädännöllä, joka ei suosi lainkaan
pienyritystoimintaa.
On muistettava, että erikoiskauppa perustuu suurelta osin henkilökohtaiseen
palveluun, jonka seurauksena osallistuminen sunnun-

taiaukioloon lisäisi kustannuksia kohtuuttomasti, jos
ei itse jaksa olla töissä lähes
jokaisena vuoden päivänä.
Epäilen myös, että uusi laki tulee aiheuttamaan
erityisiä ongelmia kaupan
parissa työskenteleville yksinhuoltajaäideille, ainakin
niin kauan kun lapset ovat
vielä pieniä.
Työturvallisuusongelmat tulevat varmasti lisääntymään niissä liikkeissä,
joissa yksintyöskentelyä lisätään varsinkin sunnuntaisin, iltaisin ja öisin. Poliisin
tulohan kestää reuna-alueille usein parikin tuntia.
Liian väljä pykälä
Onneksi hyväksytyn lain 4
pykälässä on yritetty antaa
kauppakeskuksissa toimiville pienille kauppaliikkeille edes jonkinlaista suojaa
yhteen viikottaiseen vapaapäivään. Mielestäni pykälä
kuitenkin antaa liikaa tulkintamahdollisuuksia.
Silloin kun ei ole pakko,
sunnuntai saisi olla rentoutumisen päivä arkisesta
aherruksesta.
Meidän ei pidä polvistella suuren rahan edessä.
Ymmärrän kyllä, että kokoomus ja säätiöpuolue rkp
näin tekevät, mutta että vielä keskusta ja vihreät! Siinä
sitä on pähkäilemistä.
Raimo Vistbacka
kansanedustaja

Maksuilla on eroa

TEM Mauri Pekkarinen
kehitti kiistellyn syöttötarifﬁn toteutusmalliksi kantaverkkoyhtiö Fingridin
sähkön siirtotariffeissa perittävää maksua, jolla rahoitettaisiin muun muassa
tuulivoiman korkeampien
kustannusten subventoimiseen kaavailtua takuuhintaa. Hanke törmäsi
valtionvarainministeriön
havaitsemaan perustuslailliseen ristiriitaan: yksityisessä omistuksessa oleva

yhtiö ei voi kerätä veroja tai
veroluontoisia maksuja.
Tulkinta asettaa myös
viestintäministeriön kaavaileman mediamaksun aivan
uuteen valoon: voiko valtion omistama yhtiö periä
veroja tai veroluontoisia
maksuja, ja kuinka suuri valtion omistusosuuden
pitää vähintään olla? Olisi
vaikea kuvitella, että esimerkiksi Stora Enso voisi
ryhtyä perimään kotitalouksilta kollektiivisesti kerättävää tuotantomaksua
millään nimikkeellä.
Viimeistään tässä vaiheessa viestintäministeriönkin pitäisi ottaa ”lusikka
kauniiseen käteen” ja todeta kaavailtu mediamaksu
perustuslailliseksi sudeksi.
Sen epäkohtia ei voi paikata

säätämällä joillekin ryhmille
erityisperusteista vapautusta
maksusta. Asuntokohtaisena
jo sen valvonta ja hallinnointi tulisi mahdottomaksi, kun
pitäisi seurata, mihin mahdolliseen vapautuksen saaneeseen ryhmään asunnossa
kulloinkin asuva kuuluu.
Mahdoton ei ole sellainenkaan tilanne, että
asunnosta jo suoritettu mediamaksu sisällytettäisiin
asunnon myyntihintaan ja
edelleen vuokraan. Siinä
tapauksessa jouduttaisiin
harkitsemaan maksun palauttamista vapautukseen
oikeutetuille siltä osin kuin
jo maksettua kautta jää
käyttämättä. Ilman palautusta maksusta vapautetutkin joutuisivat osittaisen
maksun alaisiksi.

kuin mediamaksulla, sillä
kansalainen voi - ainakin
toistaiseksi - itse valita,
mitä mediaa milläkin hetkellä haluaa kuunnella tai
katsella. Sähkön käyttäjä
ei voi koskaan tietää, millä tavalla tuotettua sähköä juuri hänen töpselistään milloinkin tulee.
Siltä varalta, että hallitus suhtautuu tähänkin
ehdotukseen samoin kuin
Isokallion satiiriseen kirjaan, pyydän esitystäni anteeksi kaikilta suomalaisilta, jokaiselta erikseen.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
Perussuomalaisten
piirisihteeri,
Jyväskylä
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Ilmastokatastrofistako
maailmanloppu?

Vuosien varrella on maailmanloppua ennustettu
jo moneen kertaan. Syitä
lopulliselle ihmiskunnan
tuholle on haettu milloin
mistäkin asiasta. Yleensä
syyt ovat olleet niitä, jotka
ovat jollakin tapaa liittyneet
tuomiolauselman esittäjän
omaan – usein taloudelliseen – intressiin.
Viime aikoina ovat puheet ja kirjoitukset pyörineet ilmastokatastroﬁn
ympärillä. Vuoroin on ennustettu lopullista paleltumista jääkauden kourissa
ja vuoroin kärventymistä
otsonikadon ja kasvihuoneilmiön seurauksena.
Tavallisen kadunmiehen onkin välillä vaikeaa
päättää, pitäisikö hankkia
paksumpi talvitakki vai
jonkinlainen tehokkaampi
aurinkovarjo, jolla heijastellaan turhan kuumat säteet takaisin avaruuteen.
Jos on vaikeaa meillä tavallisilla kansalaisilla niin ei
näytä olevan helppoa niillä
maailman huippujohtajillakaan, jotka kokoontuvat
joulukuussa
Kööpenhaminaan keskustelemaan ja
päättämään siitä, miten ihmiskunta vastaa päälle kaatuvaan ilmastokatastroﬁin.
Neuvotteluiden tarkoitus
on korvata Kioton ilmastosopimus. Neuvotteluista ennakoidaan tulevan erittäin
vaikeat. Lopullisia päätöksiä
tuskin saadaan aikaiseksi.
Tiettävästi neuvotteluissa tukeudutaan hallitusten välisen ilmastopanelin
IPCC:n arvioon, jonka mukaan maapallo kokee ennennäkemätöntä lämpötilan
nousua. Nousun aiheuttaja
on IPCC:n mielestä ihminen
itse, hiilen ja öljyn poltosta
tulevine päästöineen.
IPCC:stä ja sen varsin
erikoisista
tutkimusmenetelmistä kerrottiin 9.11
TV:ssä esitetyssä MOT ohjelmassa.
Ohjelmassa haastateltiin
kanadalaista Steve McInty-

res -nimistä tilastomatemaatikkoa, joka oli perehtynyt
IPCC:n käyttämään tutkimusmenetelmään. McIntyresin mukaan koko IPCC:n
ilmastomuutostutkimukset
perustuvat vain muutamaan
amerikkalaiseen vihnemännyn vuosilustoista saatuun
näytteeseen ja että ilmastomuutostutkimukset olivat
erittäin tarkoitushakuisia.
McIntyres kyseenalaisti ohjelmassa koko ilmastomuutoksen.
Mikäli McIntyres on oikeassa, onkin syytä kysyä,
kenen etu on levittää ihmiskunnan keskuuteen pelkoa
ja paniikkia ilmaston lämpenemisestä aiheutuvasta katastroﬁsta? Kuka, taikka mikä
taho hyötyy siitä että ihmisten keskuuteen lietsotaan
pelkoa ja epävarmuutta tulevaisuudesta ja mitä hyöty
on? Onko se taloudellista?
Kenestä Suomen
McIntyres?
Täällä kotimaassa ympäristöämme suojellaan jo lähes
uskontoon verrattavalla
hartaudella. Hallituksemme laatii lakeja ja asetuksia,
joiden tarkoitusta ei kukaan
uskalla enää kyseenalaistaa. Kyseenalaistajat leimataan ”vääräuskoisiksi”.
Helpommalla pääsee, kun
yhtyy
hurmoshenkisten
kuoroon ja nyökyttelee ympäristömääräyksille muiden
mukana. Luonnon- ja ympäristönsuojelun nimissä
voidaan tehdä mitä vaan.
Tarkoitus pyhittää keinot.
Mistä löytyy meidän
McIntyresimme? Kuka uskaltaa laittaa itsensä likoon
ja kysyä, mitä ihmiskunta
hyötyy siitä, että yksin mökissään kaukana kirkonkylistä ja vesistöistä asuva
vanhus joutuu sijoittamaan
jopa 10 000 euroa jätejärjestelmään, joka ei edes
välttämättä toimi?
Kumpi on suurempi uhka ilmastomuutokselle; se
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että vanhus hautaa maahan
viisi peltistä sardiinipurkkia vai se, että jäteyhtiön
kuorma-auto noutaa purkit kymmenien kilometrien
päästä? Millainen määrä
energiaa kuluu ajomatkaan?
Millaiset pakokaasupäästöt ajo aiheuttaa? Millaiset
päästöt on jo aiheutettu,
kun kuorma-auton polttoaine on pumpattu maan uumenista, kuljetettu laivalla
Suomeen, jalostettu täällä
polttoaineeksi joka lopulta
poltetaan vain viiden sardiinipurkin takia?
Tutkimusten mukaan
ihmisen elimistö tuottaa
vuodessa noin kilon verran
vesistöjä rehevöittävää fosforia. Samojen tutkimusten
mukaan avo-ojaan kulkeutuva fosfori imeytyy maahan
noin 200 metrin matkalla.
Tätä kauempana olevaan vesistöön ei fosfori kulkeudu.
Tästä huolimatta muovisilla viemärilinjoilla yhdistellään jopa useiden kilometrien etäisyydellä olevia yksittäisiä taloja. Millaiset päästöt aiheutuvat,
ja mikä määrä öljyä kuluu
jo pelkästään näiden muoviputkien valmistamiseen?
Entä mikä määrä polttoainetta kuluu viemärilinjan kaivamiseen? Minkä
määrän sähköä kuluttavat
viemäriputken yhteyteen
kaivettujen tasauskaivojen
uppopumput?
Vesistöjen läheisyyteen,
taajamiin ja muuten tiheään asutuille seuduille on
toki tarkoituksenmukaista rakentaa viemäröintejä.
Niistä jää riittävän suuri
”vihreä jalanjälki”, mutta
harvaan asutulla seudulla
yksittäisiin talouksiin vedetyt kilometrien mittaiset
viemäröintilinjat eivät jätä
”vihreää jalanjälkeä”, vaan
suuren laskun ja tukun harmaita hiuksia.
Reijo Hongisto
Vimpeli
www.reijohongisto.fi

■ KIRJALLISIA KYSYMYKSIÄ

Bioenergiaraaka-aine- ja
valkuaisrehutuotannon tukeminen
maataloudessa
Suomalainen maanviljelijä kamppailee EU-Suomessa kannattavuus- ja
ylituotanto-ongelmissa.
Jotta näistä ongelmista
päästäisiin, olisi tarpeen
kehittää vaihtoehtoisia
käyttötapoja pelloille.
Bioenergiakäyttöön
soveltuvia kasveja on tutkittu maailmalla ja Suomessa pitkään, ja monet
näistä kasveista menestyvät myös Suomen ilmastossa. Korvattaessa hiilipohjaisia polttoaineita
myös Suomessa on alettu
hyödyntää polttoaineeksi sopivia kasveja, kuten
esimerkiksi luonnossamme luonnonvaraisena
esiintyvää ruokohelpeä.
Vastaavien kasvien käyttö peltomaalla tarjoaa
maan antimista elanton-

sa saaville maanviljelijöille
vaihtoehtoisen tavan elättää
itsensä ja perheensä. Lisäksi
se edesauttaa Suomea saavuttamaan omalta osaltaan
ne tavoitteet vaihtoehtoisten
energiamuotojen käytölle,
joita maallemme on asetettu
ilmastonsuojelun nimissä.
Suomen valkuaisrehutuotanto on pitkään ollut
riittämätöntä.
Suomeen
tuodaankin vuosittain merkittäviä määriä soijaperäistä valkuaisrehua ulkomailta. Tähän tuontiin sisältyy
kuitenkin riskejä muun
muassa tautien muodossa,
jotka saattavat konkretisoituessaan aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä. MTT on tutkinut
kotimaisen rypsin käyttöä
valkuaisrehutuotannossa
ja todennut, että rypsi on

erinomainen kotimainen
vaihtoehto valkuaisrehun
raaka-aineeksi.
Peltojemme nykyistä laajempi käyttö joko bioenergian raaka-aine- tai valkuaisrehutuotantoon edellyttää
valtiovallalta tukitoimia.
Erilaiset investointi- ja tuotantotuet ovat välttämättömiä, jotta maanviljelijöillä
olisi jatkossakin mahdollisuus tienata elantonsa maataloudesta ja samalla pitää
maaseutu elävänä.
Mihin tukitoimiin hallitus ryhtyy edistääkseen kotimaista, kasviperäisiin raakaaineisiin perustuvaa bioenergiatuotantoa ja esimerkiksi
rypsistä valmistetun valkuaisrehun tuotantoa?

Helsingissä 5.11.2009
Pentti Oinonen

Kosmetologipalveluiden
arvonlisäverotus
Suomi
on
mukana
1.1.2007-31.12.2010
kokeilussa, jossa EU:n
jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus soveltaa
alennettua arvonlisäverokantaa tiettyihin erityisen
työvaltaisiin palveluihin.
Kokeilua sovelletaan Suomessa parturi- ja kampaamopalveluihin sekä eräisiin pieniin korjauspalveluihin. Kyseisten palvelujen myyntiin sovelletaan
väliaikaisesti kokeilun
ajan yleisen arvonlisäveroverokannan, 22 prosentin, sijaan arvonlisäverolain 85 a §:ssä säädettyä
alennettua 8 prosentin
verokantaa. Alennettua 8
prosentin verokantaa sovelletaan kaikkiin hiusten
ja parran käsittelyyn liittyviin palveluihin, kuten
leikkaamiseen, pesuun,
kuivaamiseen, muotoiluun, värjäykseen, per-

manenttiin ja hiustenpidennyksiin. Kosmetologipalveluihin, joita ovat mm. ripsien
ja kulmakarvojen käsittely,
sovelletaan yleistä verokantaa, vaikka näitä palveluita
tarjoaisi parturi- ja kampaamoalan yritys.
Kosmetologit ja parturit sekä kampaajat toimivat usein keskenään samoissa tiloissa tai samassa
yrityksessä. On selkeästi
epäoikeudenmukaista,
että kosmetologit joutuvat maksamaan työstään
korkeamman arvonlisäveroprosentin, sillä työ on
kuitenkin monella tapaa
hyvin samanluonteista palvelua. Pienyrittäjyyden tukemiseksi näinä vaikeina
taloudellisina aikoina tulisi
käyttää myös verotuksellisia toimia. Näin ollen hallituksen tulisi voimakkaasti
pyrkiä myötävaikuttamaan
siihen, että arvonlisävero-

direktiivin (2006/112/EY)
IV liitteessä lueteltuihin
tiettyihin
työvoimavaltaisiin palveluihin, joihin
jäsenvaltiot ovat voineet
soveltaa alennettua verokantaa, lisättäisiin myös
kosmetologipalvelut.
Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä, että arvonlisäveron osalta kosmetologipalveluita verotetaan
samoin perustein kuin parturi- ja kampaamopalveluita ja onko hallituksella
suunnitelmia pyrkiä myötävaikuttamaan siihen, että arvonlisäverodirektiivin
(2006/112/EY) IV liitteessä
lueteltuihin tiettyihin työvoimavaltaisiin palveluihin, joihin jäsenvaltiot ovat
voineet soveltaa alennettua
verokantaa, lisätään myös
kosmetologipalvelut?

Helsingissä 18.11.2009
Raimo Vistbacka

Retki eduskuntaan Etelä-Savosta
Torstaina 10. päivä joulukuuta tutustumme eduskuntaan ja osallistumme myös
kyselytunnille. Bussi lähtee Savonlinnasta Juvan, Mikkelin ja Pertunmaan kautta
Helsinkiin. Matkan hinta on 30 euroa.
Matkan järjestää Perussuomalaisten
Etelä-Savon piirijärjestö.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
- Ismo Juottonen 050 405 1944,
juottonen.ismo@gmail.com
- Marja Hämäläinen 044 338 1345,
marja.hamalainen@mikkelilainen.com
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■ LAKIALOITE

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Varallisuusverolaki

Läheltä piti EU-virat?

Varallisuusveron verokanta
oli 0,9 prosenttia vuodesta
1989 vuoteen 2005. Varallisuusveroa määrättiin
vuodelta 2003 vajaalle 40
000 verovelvolliselle vajaat 120 miljoonaa euroa.
Vuoden 2005 alusta lukien
verokanta alennettiin 0,8
prosenttiin. Samassa yhteydessä varallisuusverotusta
lievennettiin siten, että varallisuusverosta vähennettiin muusta kuin julkisesti
noteeratusta yhtiöstä saadusta, pääomatuloksi katsottavasta osingosta menevä tulovero. Muutos lievensi sellaisten varallisuusveroa
maksavien verotusta, joiden
pääomatuloksi katsottavien
osinkotulojen yhteismäärä
ylitti 90 000 euroa.
Varallisuusveron poistamisesta hyötyivät lähinnä
Suomen hyvätuloisimmat
ja varakkaimmat ihmiset noin 30 000 henkilöä.
Valtion vuoden 2005
talousarvioesityksessä varallisuusveron tuotoksi arvioitiin 70 miljoonaa euroa.
Varallisuusvero poistettiin
vuoden 2006 alusta, jolloin
valtio menetti valtionveron
arvioidun tuoton 70 miljoonaa euroa. Vuosina 20062009 valtio on menettänyt
varallisuusveron poiston
vuoksi arviolta yli 600 miljoonaa euroa.

Suomessa on nyt ajauduttu taloustilanteeseen,
joka edellyttää varallisuusveron palauttamista sekä
veropohjan aukkojen tukkimista. Valtio joutuu ottamaan velkaa ensi vuonna
lähes 13 miljardia euroa.
Lisäksi valtion verotulot
tulevat laskemaan huomattavasti huononevan
työllisyystilanteen vuoksi,
joten valtion mahdollisuus
rahoittaa taloudelliseen
ahdinkoon joutuneiden
ihmisten perusturvaa heikkenee. Samalla perusturvan varaan joutuneiden
ihmisten määrä kasvaa.
Varallisuusverotuloja tarvitaan kipeästi kaikkein
heikompiosaisten ihmisten
perusturvallisuuden parantamiseen.
Varallisuusverosta saatavat arviolta 150 miljoonan euron tuotot tulisi kohdistaa työttömyyden vuoksi
tarvittavan perusturvan
parantamiseen nostamalla
ostovoimaa menettäneitä
työmarkkina- ja toimeentulotukia talousarvioaloitteidemme mukaisesti.
Helsingissä 25.9.2009
Pietari Jääskeläinen
Raimo Vistbacka
Pirkko Ruohonen-Lerner
Pertti Virtanen

Suomen media pumppasi Suomen EU-kansaan
into piukalla henkeä
EU-viroista. Lipponen
nousoo, Rehni on vahvoilla. Halostakin kaivettiin naftaliinista esiin.
Ei tullut takkia, ei
edes tuluskukkaroa.
Ei sen puoleen, että
olisin EU:n presidentin
ja ulkoministerin viroista kovin kiinnostunut.
Ne ovat tarpeettomia
virkoja, jotka maksavat
Suomelle kalliisti.
EU-perustuslaki tuo
nämä virat ja samassa
syssyssä Suomen Tasavallan Presidentin valtaoikeuksiin käydään käsiksi.
Toimikunta,
joka
miettii presidentin valtaoikeuksien silpomista nojaa
epäsuorasti EU-perustuslakiin. Mihin Suomessa
tarvitaan ulkopoliittista
johtajaa, kun EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka etenee?
Alusta asti oli selvää,
että briteille tulee joko
EU-presidentin tai EUulkoministerin virka.
Miksi?
Koska Ranska ja
Saksa jakavat vallan todellisessa (raha)vallan
ytimessä eli Euroopan
keskuspankissa.
Saksan Angela Merkel ei hyväksynyt Tony
Blairia EU-presidentiksi.
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Turvapaikkaluksusta
Euroopan tasolla

Kuva: Jukka Jusula

Sanansaattajaksi laitettiin
saksalainen
sosialistien
EU-ryhmän pomo Martin
Schulz, joka ilmoitti, että
sosialistit tavoittelevatkin
ulkoministerin virkaa.
Tässä pelissä putosivat
sekä Blair, että Paavo Lipponen, jos tämä temareitten
Indiana Jones nyt koskaan
pelissä mukana kovin korkealla olikaan.
Schulz kuittaa palkkansa pääsemällä jälkimmäiseksi kaudeksi EU-parlamentin puhemieheksi. Pelin
politiikkaa.
Gordon Brown on umpisurkea pääministeri ja
vielä julkea huijari, joka vei
briteiltä EU-perustuslakikansanäänestyksen, jossa EU-

perustuslaki olisi kaatunut.
Brown hylkäsi Blairin,
vanhan ystävänsä ja istutti ulkoministerin virkaan
tuntemattoman Catherine
Ashtonin.
Brown siirtyy vaalitappion jälkeen kovapalkkaiseksi luennoitsijaksi.
Niin ja EU:n presidentti? Herman ” Kuka ” Van
Rompuy. Harmiton ja harmaa veikko. Kuin suoraan
EU-suurvaltojen märästä
unesta.
Suomi, Ruotsi, Itävalta
ja Tanska. Mitä vakaat demokratiat saavat? Ne saavat MAKSAA. Valtaa on
entistä vähemmän ja laskua
entistä enemmän.
EU on kallis samba.

Aamulehden
lauantain
numerossa todettiin, että
turvapaikan hakijoiden taloudellinen kohtelu on erityisen suopeata Suomessa.
Kultaa tulee ja sana kiirii.
Perussuomalaiset ovat
johdonmukaisesti ja maltillisesti sekä perustellusti esittäneet kritiikkiä hallituksen
lepsua turvapaikkapolitiikkaa kohtaan.
Palkaksi on saatu leimakirveestä otsaan.
Totta on puhuttu ja Suomen kansan enemmistön
tuki on takana. Nämä kaksi
perustekijää aiheuttavat sen,
että hallituksen on pakko
muuttaa Euroopan anteliainta turvapaikkapolitiikkaa.
On suoraan kysyttävä,
että onko hallitus ja sen
myötäjuoksijat suoranaisesti houkutelleet perusteettomia turvapaikanhakijoita
Suomeen ? Onko hallitus ollut tukemassa kansainvälistä rikollisuutta, kun ihmissalakuljettajat ovat suuria
summia vastaan salakuljettaneet turvapaikanhakijoita
Suomeen?
Näihin
kysymyksiin
hallitus myötäjuoksijoineen
joutuu vastaamaan.
Hallitus joutuu tulemaan Perussuomalaisten
linjoille. Leimakirveen sijasta hallitus joutuu käyttämään vesuria oman pykäläryteikkönsä siivoamiseen.

Litium: on maamme köyhä ja siksi jää!

Ilmentääkö runoilija suomalaisen yhteiskunnan
mahdollisuuksia ja kehitystä? - Suomesta tuli vuonna
1994 Eta-sopimuksen seurauksena ulkomaalaisille
kaivannaisyrityksille vapaa
maa. Sen jälkeiset valtion
ja maanomistajien saamat
valtauskorvaukset ovat olleet kosmetiikkaa. Yritysten ja valtausten siirtyessä
ulkomaalaisille ministerimme iloitsevat, kun työ
jää Suomeen.

Sijoittajat ovat saaneet
lähes lahjoituksena useiden miljardien eurojen
voittomahdollisuudet mm.
Kittilän, Kolarin-Pajalan,
Pyhäsalmen, Soklin ym.
kaivostoiminnoissa. Rautakaivoksia ostaneiden malmiesiintymät ovat muuttuneet kullaksi puhumattakaan muiden omaisuuserien
arvosta. Puuttuuko päättäjiltä halu vai keinot hoitaa
maan taloutta kansaa hyödyttävään oikeudenmukaisempaan suuntaan? Meillä
toimii lähes viisikymmentä
ulkomaalaista ja vain pari
suomalaista kaivosyhtiötä. Sinikka Mönkäreen jälkeen
valtion omaisuuden myyjinä ovat kunnostautuneet
ministerit Jyri Häkämies ja
Mauri Pekkarinen.
Ilmastomuutoshysteria, öljyvarojen rajallisuus
sekä energian hintakehitys
ovat aiheuttaneet räjähdys-

mäisen akkujen tarpeen ja
litiumin bisnesnäkymät.
Kunhan rahoitus on kunnossa, Ullavassa ja Kaustisella aloittanee Euroopan
ensimmäinen 80-90 henkilöä työllistävä litiumrikastamo. Esiintymän hyödyntämistä luonnehditaan
Talouselämän nettiversiossa
uudeksi Nokiaksi.
Akkutarve monituhatkertaistuu, kun sähköautotuotanto pääsee vauhtiin.
Akkujen osuus on 1250kiloisen auton painosta
noin 500 kiloa. Latauksella
voi ajaa jopa 500 kilometriä
ja auto kiihtyy nollasta sataan alle seitsemässä sekunnissa. Saavutettu huippunopeus on yli 130 kilometriä
tunnissa. Kaikilla johtavilla
autotehtailla on sähköautotuotantoa. Näiden autojen hinnat ovat laskussa ja
käyttö- sekä huoltokustannukset jäävät murto-osaan

bensiini- ja dieselautoihin
verrattuna.
Aurinkoenergian akkuvarastoinnin lisäys on arkipäivää. Lääketeollisuus on
käyttänyt jo 1940-luvulta
saakka litiumia. Microsoftin johto totesi uutisissa
13.11.09, että puhelimesta
on tulossa uuden sukupolven tietokone. Käsityökoneet siirtyvät litiumakkuihin. Käyttökohteiden räjähdysmäinen lisääntyminen
on aiheuttanut litiumpulan,
mutta Ullavassa sitä on.
Kaustisen jalostushankkeen rahoitustarve on noin
40 miljoonaa euroa. Seutukunta tukee hanketta.
Finnveran suhtautuminen
on odottavan myönteinen.
Investointitukilupausta ei
ole saatu, vaikka yli 70 %
kokonaisinvestoinneista
voidaan laskea kuuluvan
kemianteollisuuden investointeihin. Jos rahoitus

saadaan kuntoon, yritys
saanee 368.000 euroa tukea infrastruktuuriin. Kotimaisen rahoittajan puuttuessa valtauksen omistajasta
Keliber Oy:stä on jouduttu
myymään 68 % norjalaisyhtiölle.
Valtiovallan asenne on
käsittämätön. Kärsämäelle
rakennetun pysähdyksissä olevaan huonekalutehtaaseen lienee myönnetty
avustuksia useita miljoonia. Moni saman omistajan
haltuun siirtynyt menestynyt tehdas on jo kaatunut. - Kaustisen ja Ullavan
litiumin jalostusbisneksen
rahoituksen puuttuminen
antaa aiheen kysyä oliko
valtaus ”väärien” omistajien hallussa vai eivätkö
poliitikot ymmärrä hyötymahdollisuutta muualla
kuin ”soffa-alalla”? Alan
kotimaisen tutkimus- ja kehitystyön hyöty siirtyy ul-

komaalaisille sijoittajille.
Infrastruktuuri kustannetaan lähes kokonaan
verovaroista.
Valtioneuvoston vuoteen 2020 ulottuvassa
liikennepoliittisessa selonteossa eduskunnalle
keskeisiksi tavoitteiksi
on nostettu pitkäjänteisyys ja ilmastomuutoksen
hillintä. Siinä todetaan
henkilöautoliikenteen
aiheuttavan 85 % liikennepäästöistä. Hillintäkeinona ei edes mainita
sähkö- eli hybridiautoja.
- Pääministeri kuuli Japanin vierailullaan, että siitä
huolimatta, ettei Suomi
pyri päästösupistuksiin
hybridiautojen avulla,
Toyota aloittaa niiden
valmistuksen.
Alpo Ylitalo
Kaupunginvaltuutettu
Kokkola
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■ MERKKIPÄIVÄT
■ HISTORIAA

Keski-Suomen piirisihteeri
Jorma Uski täytti 60 vuotta

Perussuomalainen
6/2000

Äänekosken perussuomalaiset lahjoittivat Jormalle
arkaluonteisen lahjan. Avoimuuden puolesta haluamme
sen paljastaa.
Jorma sai tuppeensahattua koivulankkua. Lahjoittaja on paikallinen taideveistämö, joka lupasi palata asiaan eduskuntavaalien
jälkeen.
Tuppeensahatulla koivulankulla tarkoitetaan
talvella kaadettua koivua,
jonka pitää olla tukkina
ennen sahaamista kesäkuuhun asti ja lankut kuivataan taapelissa. Reunoja ei
tasata, vaan alkuperäinen
pinta jätetään näkyviin.
Näillä toimenpiteillä koivu
päästää jännityksiään.
Äänekosken perussuomalaiset toivovat, ettei
Jormalle koidu tuppeensahatusta lankusta jännitteitä
eikä harmaita hiuksia, mutta Jormahan on mies, joten
nekin ovat tyylikkäät.

Perussuomalaisten velkajärjestelylinja etenee
Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii lainsäädännöllisten keinojen valmistelua yksityishenkilöiden velkaongelman helpottamiseksi. Tässä yhteydessä tulee selvittää mahdollisuudet ottaa käyttöön myös veloista vapauttava henkilökohtainen konkurssi sekä positiivinen
luottorekisteri. Eduskunnan päätös oli valtioneuvoston
yleisistunnossa esillä 11.5.2000, jolloin valtioneuvosto
päätti ryhtyä lausunnosta aiheutuviin toimenpiteisiin.

Kotimaista leipää
varusmiehille
Ruotsalaisen näkkileivän syöttäminen varusmiehille
loppuu, kun Suomen armeija siirtyy takaisin kotimaiseen näkkileipään. Suomalainen Vaasanmylly on
voittanut tarjouskilpailun. Kyse on melkoisesta kaappauksesta, sillä varusmiehet popsivat vuodessa yli 120
tonnia näkkileipää. Kotimaisen leivän syöminen on
hyvää harjoittelua kriisitilanteiden varalta, jolloin ulkomaisten elintarvikkeiden saanti saattaa estyä.

■ LEIVÄNJAKAJA

Krusifiksin juurella
Suvaitsevaisuuden puolesta vaahtoavat ovat usein kaikista suvaitsemattomimpia, toteaa Timo
Soini kirjoittaessaan plokissaan (ei siis blogissa) Eurooopan ihmisoikeustuomioistuimen
päätöksestä, joka on herättänyt
kohua ympäri sivistynyttä maanosaamme. Krusiﬁksit on päätöksen
mukaisesti poistettava italialaisten
koulujen seiniltä. Italialaisista 84%
on eri mieltä.
Päätöksen toteuttaminen merkitsisi samaa, jos meidän olisi
poistettava suvivirsi koulujemme
kevätjuhlista, jota sitäkin jotkut
ovat olleet vaatimassa.
Tämä ihmeellinen päätös syntyi monen vuoden oikeusprosessin päätökseksi Italiassa asuvan
suomalaisen naisen vaatimuksesta. Nyt esim. Uuden Suomen
verkkolehdessä on käytetty 65
puheenvuoroa, joissa valtaosassa

on ihmetelty päätöstä ja hävetty
ateistiksi julistautuneen maannaisemme menettelyä.
Suomen ateistit, jotka nimittävät paradoksaalisesti itseään vapaa-ajattelijoiksi (mutta näinhän
meillä usein toimitaan, kun seteliselkärankaiset erosivat SMP:stä,
kutsuivat he itseään yhtenäisyyden puolueeksi) ovat päätöksen
rohkaisemina ruvenneet taas kerran valittamaan päiväkotien ruokarukouksista ja uskonnollisesta
kasvatuksesta. Miksi pauhata sellaista vastaan, jota ei ole heidän
mukaansa edes olemassakaan?
Mutta useinhan juuri kovimmat
kieltäjät ovat lähinnä uskomista.
Itse osallistuin Uuden Suomen
keskusteluun toteamalla, että mitä
pahaa kenellekään tekee krusiﬁksi
(ristiinnaulitunkuva), joka nimenomaan on anteeksiantamuksen ja
toisten edestä itseensä alttiiksi an-

tavan rakkauden merkki ja miten
meidän itse kunkin olisi tärkeää
opetella antamaan ja miksei pyytämäänkin anteeksi.
Jämijärven
kirkkoherrana
ollessani hankimme kirkon kaunistukseksi yrittäjien lahjoittamana professori Kauko Räikkeen
(enoni) muovaileman vaikuttavan
pronssisen krusiﬁksi-taideteoksen,
joka entisestään juhlistaa muutenkin kaunista kirkkoa. Krusiﬁksi
on myös meille luterilaisille rakas
muistutus aivan yhtä hyvin kuin
tyhjä ristikin. Valituksen tekijällä
rva Lautsilla oli puheensa mukaan
sellainen käsitys, että krusiﬁksi on
tärkeä vain katolisille, ei luterilaisille eikä ateisteille. Huonon opin
hän on saanut maailman luterilaisimmassa maassa, ehkäpä hän sen
tähden luuleekin olevansa ateisti.
Nuoren seurakunnan veisuissa
eli punaisessa laulukirjassa (ei Ma-

on punainen kirja) on nuorten
suosima biisi ”Krusiﬁksin juurella palan halusta, krusiﬁksin
juurella alan alusta: Tää on hetki totuuden, nyt on paha olla.
Omantunnon edessä olen tuomiolla. Näen valkokankaalla
muistikuvaﬁlmin. Punastuttaa
katsoa tuo kaikki omin silmin.”
Siksi on hyvä aina välistä olla
krusiﬁksin juurella.
Niinpä Timo Soinikin plokissaan kirjoittaa: Antaa pakanoiden pauhata - meillä ja
muualla. Se on sananvapautta,
mutta Sana pysyy. Ei kristinuskoa saa maailmasta juurittua.
Ylioppilaslahjaksi vanhemmiltani saamani perheraamatun
lahjakorttiin oli kirjoitettu sama lyhyt mutta ytimekäs Raamatun lause: SANA PYSYY.
Anssi Joutsenlahti
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Perussuomalaiset mukana
Savipäivämarkkinoilla
Ajankohtaista EU:ssa
Heräävälle EU:lle
valittiin presidentti ja
pääministeri
Lissabonin sopimus astuu voimaan tämän vuoden joulukuun 1. päivästä alkaen. Silloin EU käytännössä tiivistyy yhdeksi suureksi liittovaltioksi,
jonne luotava sisäinen organisaatio mahdollistaa
sen, että ajan kuluessa jäsenvaltiot menettävät yhä
enemmän ja enemmän itsenäisyydestään. Liittovaltiomallista tuleekin kovaa vauhtia EU-niminen yksi
valtio, jossa Suomella ei ole paljoakaan vaikutusmahdollisuuksia päätöksiä tehtäessä.
EU-maiden kansalaisten maksettavaksi luodaan
myös yhteinen EU-vero, joka arvioiden mukaan
maksetaan joko arvonlisäveron yhteydessä tai sitten
erillisenä verona muun verotuksen yhteydessä. Kun
EU:hun luodaan virat presidentille ja ulkoministerille, tarkoittaa se samalla myös EU:n kulujen ja byrokratian kasvua. EU:n entisestäänkin massiivisen hallintokoneiston lisäksi tarvitaan uusia hallintorakennuksia ja niitä pyörittämään tuhansia virkamiehiä,
joiden rakentaminen ja palkat katetaan verotuksella.
EU:n presidentiksi valittiin EU:n ylimääräisessä
huippukokouksessa Brysselissä 19.11. odotetusti
Belgian pääministeri Herman Van Rompuy. Pienoisena yllätyksenä ulkoministeriksi valittiin brittiläinen kauppakomissaari Catherine Ashton, jolla
ei ole aikaisempaa kokemusta ministerintehtävistä.

Alzheimer ja Parkinson
Euroopan suurimpia
terveyshaasteita
Alzheimerin ja Parkinsonin taudin kaltaiset hermoston rappeutumissairaudet ovat yksi Euroopan
suurimmista mielenterveyshaasteista. Parlamentti
ilmaisi torstaina 12. marraskuuta vahvan tukensa
jäsenmaiden tutkimustoimien yhteistä ohjelmasuunnittelua koskevalle pilottihankkeelle, jonka
avulla voitaisiin saavuttaa taitojen, tiedon ja taloudellisten voimavarojen kriittinen massa.
Alzheimerin ja Parkinsonin taudin torjumisessa
on vastattava kaksitahoiseen haasteeseen: päivittäisen hoidon tarjoaminen lisääntyvälle määrälle
potilaita ja resurssien lisääminen siten, että potilaiden määrä vastedes vähenee jatkuvasti. Noin 7,3
miljoonaa ihmistä kärsii Alzheimerin taudista tai
vastaavista sairauksista Euroopassa. Luvun odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä.
Tällä hetkellä tauteihin ei ole parannuskeinoja, ja
tieto niiden ehkäisystä ja hoidosta on puutteellista.

PerusSuomalainen 15/2009 ilmestyy

24.12.2009
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään
keskiviikkona 14.12.2009.

Kuvassa vasemmalta: Raija Hannula kahvinkeitossa, Loimaan kaupunginvaltuutettu Arvo Heikkilä ja Pertti Hannula
lettumestareina ja kuvan oikeassa alakulmassa pitkäaikainen Perussuomalainen piiritason vaikuttaja Lauri Haverinen
Loimaalta.

Perussuomalaiset
olivat jälleen
hienosti esillä
toritelttoineen
tiistaina 3.11.
Loimaan Savipäivämarkkinoilla.
Aamuyhdeksästä lähtien
kävijöitä riitti teltalla tasaiseen tahtiin, välillä enemmän ja välillä hieman vähemmän. 20 litran lättytaikinasta ei jäänyt mitään
jäljelle ja kahviakin upposi
innokkaisiin loimaalaisiin
monen monta pannullista.
Loimaan Perussuomalaisista oli paikalla itseni lisäksi Arvo Heikkilä. Teltalla kävi meikäläisistä myös
Hirvelän Antti ja Haverisen
Lauri, muita ei omiin silmiini osunut. Tätä hienoa
kuntalaisten pariin jalkautumista ei olisi kovin usein
mahdollista toteuttaa ilman
meidän Varsinais-Suomen
tehonelikkoamme, Hannulan veljeksiä vaimoineen:
Leilaa ja Juhania Mynämäeltä sekä Raijaa ja Perttiä
Liedosta. Heille tästä ahkerasta uurastuksesta tässäkin
yhteydessä suuren suuret
kiitokset!
Jo edellä mainittujen
lisäksi Perussuomalaisia
edusti Loimaalla Lauri

Heikkilä Marttilasta ja Kike
Elomaa Maskusta.
Sikainfluenssa
ei ollutkaan
pääpuheenaihe
Ihmisiä tosiaan riitti teltallamme kiitettävästi. Ikäjakauma oli jälleen painottunut enemmän iäkkään väestön puoleen, mutta ilokseni
huomasin, että keski-ikäisiä
ja muutamia nuorempiakin
paikalla kävi.
Suuresti ihmettelin, etteivät pääpuheenaiheet keskittyneet sikainﬂuenssaan
eikä paikallisesti paljon kohua nostattaneeseen kouluverkkoselvitykseen. Ihmiset
halusivat jutella niin ydinvoimaloista kuin Ylen mediamaksustakin. Ainakin
Loimaalla molempia tunnuttiin vastustavan aivan
tosissaan.
Kolmas asia, mikä tuli
esiin, oli Perussuomalaisten kannatus gallupeissa ja
Soinin vaikutus niihin. Monet uskoivat, että laskeneet
kannatusluvut johtuvat Timon Brysseliin lähdöstä;
nythän puolueen tulevaisuus on heidän mielestään
vaakalaudalla.
Monelle totesinkin, että
vaikka meillä onkin yhden
miehen puolueen maine,
niin emme kaadu, vaikka
johtajamme ei ole joka hetki fyysisesti läsnä. Brysselissä tarvitsemme häntä tällä

Tuija Ketonen toivoo, että yhä useammat nuoret
innostuvat mukaan toimintaan.

hetkellä eniten; jonkun täytyy rehellisesti kertoa meille suomalaisille, mitä siellä
juonitaan.
Nuorien innostaminen
on haasteellista
Tämä oli jälleen tärkeää
työtä puolueen hyväksi. Ehkä taas muutama uusi ihminen huomasi, että me emme
vain kalastele ääniä vaalien
alla, kuten monet muista
puolueista. Oli myös mukavaa kuulla, mitä asioita loimaalaisilla oli mielessään.

Edelleen monet ihmettelevät kohdallani, että miten alle
30-vuotias on lähtenyt mukaan politiikkaan ja vielä Perussuomalaisiin. Vuoden mittaan olen näihin kysymyksiin
jo useasti vastannut, saa nähdä monessako vastaavassa
tapahtumassa näihin vielä
saan vastailla. Kaipa tilanne
muuttuu vasta sitten, kun
saamme julkisuuteen enemmän nuoria riveistämme. Siinä sitä riittää haastetta!
Teksti: Tuija Ketonen
Kuvat: Lauri Heikkilä
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Honkajoella perussuomalaisten
asema on vahva
Honkajoki on tyypillinen
maaseutuvaltainen pohjoissatakuntalainen pikkukunta. Kunnan erityispiirteenä
on sen vahva elinkeinorakenne, josta 38 prosenttia
on alkutuotantoa. Tämä
johtuu kasvihuoneista –
Honkajoella
sijaitsevat
Honkatarhat, Hevikolmio
ja KK-vihannes työllistävät
yhteensä noin 120 henkeä.
Honkajoella on myös 75
henkeä työllistävä Suomen
ainoa
renderöintilaitos
Honkajoki Oy, Pirjon Pakari Oy ja Lihajaloste Korpela
Oy, joten elintarvikepuolikin on hyvin merkittävä.
Honkajoki tunnetaan
myös konekaupan keskuksena Suomessa, sillä siellä
on kolme konekauppaa,
Heinolan Auto ja Traktori
Oy, Honka Trading Oy ja
Eero Pakkanen Oy, jonka
perustajan isä Reino Pakkanen oli aikoinaan mukana SMP:n hallituksessakin.
- Suurin ongelma Honkajoella on väen vähentyminen, kun nuoret muuttavat
pois koulutuksen perässä ja
harvoin palaavat takaisin.
2000-luvulla Honkajoella
luotiin paljon työpaikkoja, mutta työntekijät ovat
pääosin virolaisia maahanmuuttajia. Kieliongelmia
onkin joskus esiintynyt
kouluissa ja päiväkodeissa,
kertoo Honkajoen kunnanjohtaja Mauno Mäkiranta.
Uusi vaihe
Honkajoella myös perussuomalaisilla on aina ollut

Honkajoella yhteistyö perussuomalaisten ja muiden puolueiden sekä päättävien elinten välillä sujuu hienosti. Kuvassa
perussuomalaisvaltuutetut Aulis Vehmasto ja Tommi Laitila sekä kunnanjohtaja Mauno Mäkiranta.

suhteellisen vahva edustus
kunnanvaltuustossa. Kunnassa oli kaksi valtuutettua
suhteellisen pitkään, Reino
Pakkasen ja SMP:n aikaan
4-5. Viime kunnallisvaaleissa perussuomalaisten valtuutettujen määrä kasvoi
yhdellä, samalla kun valtuuston kokoonpano putosi
21:stä seitsemääntoista.
- Honkajoen Perussuomalaiset elävät nyt uutta

vaihetta. Olemme juuri
saaneet kolme uutta jäsentä
ja toimintaa pitäisi kehittää eteenpäin, kertoo uutena valtuustoon noussut
ja heti kunnanhallitukseen
päässyt Tommi Laitila. – Ei
ole vaikuttanut siltä, että
perussuomalaisia ryhmänä olisi mitenkään suljettu
täällä päätöksenteon ulkopuolelle, sillä olemme saaneet aika hyvin edustuksen

kaikissa tärkeimmissä lautakunnissa.
Tommi Laitilalla on
hallituspaikan lisäksi paikka maakuntavaltuustossa,
Aulis Vehmasto istuu Posan
perusturvalautakunnassa,
perussuomalaisten Satakunnan piirin varapuheenjohtaja Pauli Saarinen Posan
johtokunnassa. Varavaltuutetuista Virpi Salolla on
edustus tarkastuslautakun-

nassa, Ari Paloviidalla sivistyslautakunnassa.
Myös pienten kylien
sana painaa
Aulis Vehmasto toimii myös
Antila-Paasto-Vehmasto-kyläyhdistyksen puheenjohtajana. Hän on ollut tyytyväinen tapaan, jolla kunta on
ollut mukana myös pienten
kylien kehittämishankkeissa.

- Voin sanoa, että Honkajoella ei toimita keskustaajamien ehdoilla. Oman
kyläyhdistykseni alueella on
tälläkin hetkellä käynnissä
isoja hankkeita. Yritämme
saada muun muassa paineviemärijärjestelmää Honkajoelta, johon on anottu
muun muassa Leader-rahoitusta. Leader-tuella on
rahoitettu Suupohjan Seutuverkon toteuttama valokuituverkkoon perustuva
laajakaistahanke. Tarkoitus
on, että molemmat hankkeet toteutettaisiin samalla
kaivannolla, jos paineviemärijärjestelmä toteutetaan,
kertoo Vehmasto.
- Honkajoen päättävissä elimissä on pienen kylän
porukka tullut puolueesta
riippumatta hyvin toimeen
keskenään ilman kovin suuria erimielisyyksiä. Omana
lähtökohtanani on ollut,
että olen aina kuntalaisten
asialla ja minut saa aina puhelimella kiinni. Yksittäisten kuntalaisten ongelmat
saattavat vanhojen puolueiden konkareista vaikuttaa
mitättömiltä, mutta perussuomalaisten kautta viestinsä saa halutessaan perille,
sanoo Tommi Laitila.
- Puhelin on yötä päivää auki. Täällä haja-asutusalueella me joudumme
taistelemaan niistäkin asioista, jotka suuremmissa
kaupungeissa ovat itsestäänselvyyksiä, toteaa Aulis Vehmasto.
Teksti ja kuva:
Mika Männistö

Nyt ammutaan tykillä kuntavaalien hyttysiä!

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja
kaupunginvaltuutettu,
Porvoo

Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta on saanut työnsä
päätökseen ja luovutti perjantaina 6.11.2009 mietintönsä ministeri Braxille
(vihr). Olen tyytyväinen
vaalirahoituksesta käytyyn
laajaan julkiseen keskusteluun, mutta valitettavasti
uuteen lakiin on jäämässä
merkittäviä aukkoja.
Suurimpana epäkohtana pidän sitä, että eduskunta- ja europarlamenttivaalien ehdokkaista noin
90 prosenttia jää edelleen

kaiken ilmoitusvelvollisuuden ja valvonnan ulkopuolelle. Näissä kampanjoissa
liikkuu usein todella suuria
rahasummia, ja siksi ne olisi pitänyt ehdottomasti saada ilmoitusvelvollisuuden
piiriin ja Valtiontalouden
tarkastusviraston (VTV)
kontrolliin.
Eduskuntavaaleissa
2007 oli 2004 ehdokasta.
Heistä 200 kansanedustajaa ja 73 varaedustajaa oli
velvollisia tekemään vaalirahoitusilmoitukset. Kai-

ken ilmoitusvelvollisuuden
ulkopuolelle jäi 1731 ehdokasta.
Vastaavasti europarlamenttivaaleissa 2009 oli
241 ehdokasta, joista 13
valittiin europarlamenttiin
ja 6 varasijalle. Vain nämä
19 olivat ilmoitusvelvollisia vaalirahoituksestaan
ja 222 jäi kaiken ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle, vaikka joukossa oli yli
100.000 euron kampanjoita. Nämä ongelmat ovat
edessämme myös tulevissa

vaaleissa, jos hallitus ei
ministeri Braxin johdolla
korjaa asiaa.
Samanaikaisesti kun
eduskunta- ja europarlamenttivaalien jättikampanjoita rahoittajineen jää
täydelliseen pimentoon, tulee tiukan ilmoitusvelvollisuuden piiriin noin 20.000
kunnallisvaalien valtuutettua ja varavaltuutettua.
Jatkossa he kaikki ovat
uhkasakon uhalla velvollisia jättämään monisivuiset
vaalirahoitusilmoituksen-

sa VTV:lle, vaikka useilla
heistä vaalikuluja on ollut
tasan nolla euroa. Nämä
ilmoitukset tulevat tukkimaan VTV:n, mikäli virasto ei saa riittävästi määrärahoja uusien tehtäviensä
järjestämiseen.
Nyt ammutaan tykillä kuntavaalien hyttysiä
samanaikaisesti kun pari
tuhatta eduskunta- ja europarlamenttivaalien ehdokasta porskuttelee jatkossakin kaiken kontrollin
ulkopuolella.
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Pirkanmaan Perussuomalaiset
Tampereen Sampolassa oli
vilskettä 7.11, kun Pirkanmaan Perussuomalaiset pitivät sääntömääräistä syyskokoustaan isolla joukolla.
Reijo Ojennus sai yksimielisen tuen jatkokaudelleen piirin puheenjohtajaksi. Toimintasuunnitelmassa haluttiin kiinnittää
erityistä huomiota tuleviin
eduskuntavaaleihin, valitaanhan Pirkanmaalta
eduskuntaan taas 18 edustajaa. Tällä hetkellä Perussuomalaisia edustaa Pertti
Virtanen, ja hänen lisäkseen arvioitiin piirillä olevan hyvät mahdollisuudet
saada toinenkin ehdokas
Arkadianmäelle.
Toinen painopiste tulevassa piirin toiminnassa on
toimivien paikallisosastojen
perustaminen eri paikkakunnille piirin alueella voitokkaiden kunnallisvaalien
jälkeen reilun jäsenmäärän
lisääntymisen vuoksi. Piirin
tilintarkastajille ei kokouksessa luvattu maksaa palkkiota, kuten ei aiempinakaan vuosina.
- Samaa virhelinjaa jatketaan sitten taas, sanoi
puheenjohtaja
Ojennus
keventäen mukavasti ilmapiiriä entisestään. Kahvia ja
pullaa tarjoiltiin vanhan tavan mukaan kokousväelle,

Pirkanmaan syyskokouksessa oli runsas aktiivinen osaanottajien joukko pitkin piiriä, Punkalaitumelta aina Kihniöön asti.

joka hyväksyi talousarvioja toimintasuunnitelmaesitykset sellaisinaan, olihan
piirin talousarvio reilusti
plussalla.
- Mikäs siinä oli sitä
hyväksyessä, totesi Ojennus.

Brysselin sanasepot
Puolueen puheenjohtaja Timo Soini kertoi poliittisessa
osuudessaan, mitä EU tuo
Suomelle tullessaan. Hän
mainitsi myös viihtyvänsä
Brysselissä hyvin ja pysty-

vänsä vaikuttamaan moneen päätökseen euroedustajatyössään. Brysselissä on
monenlaisia sanaseppoja,
joita kuuntelee mielellään
vaikka syömättä pari vuorokautta ja hauskaa on.
Timon EU-ryhmään kuu-

luu monenlaisia persoonia.
Eräskin meppi on 210 senttiä pitkä nainen.
Timon puheen lopuksi
piirikokousväki Pirkanmaalla hyrisi tyytyväisyyttään. Seuraavaksi Timo ajeli Tampereelle katsomaan

vanhempiaan. Hyvä päätös
lauantai-illalle, olihan miehellä takana kaksipäiväinen
puoluehallituksen kokous,
piirikokous ja muutama
yleisötilaisuuskin.
Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Tule takaisin, Gabriel!
Timo Soini toi terveiset
Brysselistä ja kertoi päivän olevan myönteisyyden
päivä. Vaaleissa valituiksi
tulleet ovat tyytyväisiä, ja
ne jotka eivät tulleet valituiksi, eivät sitä ole, totesi
EU-vaalien kiistaton äänikuningas. Soini on ainoa
EU-vaaliehdokas, joka olisi
päässyt EU-parlamenttiin
omilla äänillään. 9,8 prosentin kannatus sai hien
nousemaan muiden puolueiden otsalle, jotka kaikki
hyökkäsivät kovasti Perussuomalaisia vastaan. Pelko
ja kateus ajoi heidät siihen.
Kun Soinin ollessa poissa
Suomen politiikasta ei puolueen kannatus ole räjähdysmäisesti jatkanut kasvuaan,
kuuluu kentältä pyyntöjä:
Tule takaisin, Gabriel! Kun
puolueen isähahmo on poissa, alkavat lapset kaipaamaan. Viime EU-vaaleissa
oli paljon henkilöääniä,
jotka nostivat kannatuksen
huippuunsa. Se on eri asia
kuin puolueen kannatus.
Gabriel oli naisten naurattaja joka Soini kieltää olevan-

toteutumiseksi. Ei Gabriel
ratkaise eduskuntavaalien
tulosta, tulos ratkaistaan
vaalipiireissä. Sen ratkaisee
jokainen vaalityössä mukana oleva jäsen, joka omalta
osaltaan tukee ehdokkaiksi
asettuneita.
Oikeat ihmiset oikeilla
paikoilla, se on pettämätön
taktiikka tulevissa vaaleissa.
Lipposen Paavolle
villasukat

sa, omien sanojensa mukaan
ei edes osaa olla. Soini lupaa
tulla takaisin Suomeen, vaikka tunnustaakin viihtyvänsä
hyvin Brysselissä.
Oikeat ihmiset oikeille
paikoille
Tulevat eduskuntavaalit ovat
puolueelle menestys, arvelee

Soini puheessaan. Ehdokkaita pitää eri vaalipiireissä
olla mahdollisimman monipuolinen kirjo eri ammattikuntien edustajista. Kaikkia
listalla tarvitaan, jokainen
ääni ratkaisee montako perussuomalaista listalta pääsee eduskuntaan. Kaikkien
listalla olijoiden pitää kerätä ääniä yhteisen tavoitteen

Demarit ja Kokoomus uivat
niin syvällä vaalirahasotkuissaan, että vain tuuheat
kulmakarvat näkyvät uran
pohjalta. Lipposen Paavoa
Soini kehottaa hankkimaan
villasukat ja pysyttelemään
kotona Suomessa, poissa
EU-presidentin ja pääministerin valinnoista.
Seuraavissa
vaaleissa RKP lähtee kuin hauki
kaislikosta, kun vaalitappio
alkaa häämöttämään. Eduskunnassa on paljon dementikkoja, jotka eivät muista
tai tiedä, paljonko vaalitilille tuli rahaa. Oliko se kym-

menentuhatta euroa vai viisituhatta? Ei mitään tietoa.
RKP sai säätiöiltä noin 1,1
miljoonaa euroa ja jakoi sen
omille ehdokkailleen.
EU-maat liittyvät
Natoon
Lähitulevaisuudessa Suomen
presidentiltä viedään valta
kokonaan ja hänestä tulee
seremoniamestari, koska
EU:n pääministerille ja presidentille annetaan kaikki
valta. Viiden vuoden sisällä
EU-alueelle tulee EU-vero,
joka laitetaan maamme
arvonlisäveron yhteyteen.
EU:ssa sotilaallinen nyrkki on Nato-jäsenyys. Vain
Irlanti jää liittouman ulkopuolelle, kun kaikki muut
jäsenmaat liittyvät Natoon.
EU:ssa
Soini
oli
vaa’ankielen
asemassa,
kun käsiteltiin kuljetusalan
yrittäjien työaikadirektiiviä, joka olisi estänyt yrittäjiä tekemästä huolto- ja
kirjanpitotehtäviä ajoajan
jälkeen, jos tunnit olisivat
olleet täynnä. Liikennetur-

Tässä EU:n tuottamassa
kirjassa on sinun oikeutesi
EU-kansalaisena, kertoi
Timo Soini.

vallisuutta ei yrittäjienkään
toimesta pidä vaarantaa
ajamalla liian pitkiä ajorupeamia, mutta pesu, huolto ja kirjanpito on saatava
tehdä pitkänkin ajoajan jälkeen. Mielipiteellään Soini
oli taivutellut puolelleen parikin ulkomaalaista meppiä.
Äänestys asiassa meni toivotulla tavalla äänin 25-24.
Teksti ja kuvat:
Harri Lindell
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tyytyväisiä piirikokoukseen
Pirkanmaan piirin
piiritoimikunta vuodelle 2010
Puheenjohtaja:
Reijo Ojennus (Parkano)
Jäsenet:
Marita Markkula (Akaa), Rauno Mäki (Hämeenkyrö),
Ari Heiska (Ikaalinen), Yrjö Niemi (Juupajoki), Harri
Hanweg (Kangasala), Markku Mäkinen (Kihniö), Kirsi Kallio (Lempäälä), Tuomo Isokangas (Nokia), Timo
Lappi (Orivesi), Armi Kärki (Pirkkala), Martti Mölsä
(Punkalaidun), Teijo Ketonen (Sastamala), Mervi Karinkanta (Tampere), Tommi Sirviö (Tampere), Pertti
Nuutinen (Urjala), Mikko Nurmo (Valkeakoski), Kalervo Suomela (Virrat), Sami Savio (Ylöjärvi).
Varajäsenet:

Tampereen piiritoimikunnan paikasta äänestettiin. Valituiksi tulivat Mervi Karinranta sekä Tommi Sirviö, molemmat 12
äänellä. Markku Tolonen ja Heikki Luoto saivat molemmat 8 ääntä.

Erkki Vilppo (Ikaalinen), Lea Mäkipää (Kihniö), Tapani Yliharju (Tampere), Heikki Luoto (Tampere),
Markku Talonen (Tampere), Tiina Elovaara (Tampere), Terhi Kiemunki (Tampere), Helena Ojennus
(Parkano), Mika Laakso (Nokia), Atte Lahti (Pirkkala), Aatto Liukko-Sipi (Sastamala), Varpu Vartiaianen
(Tampere).

Pirkanmaan Perussuomalaiset
paheksuvat liikuntatilojen
anniskeluoikeuksia

Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Lauri Heikkilä piipahti tervehtimään pirkanmaalaisia puoluekumppaneita.
Lauri kehoitti jäseniä seuraamaan netistä mitä Soini
parlamentissa tekee. Pirkanmaalaisia Heikkilä kehoitti
olemaan liikkeellä oman kunnan alueella ja tekemään
itsensä tunnetuksi, se on hyvää vaalityötä tulevia
eduskuntavaaleja silmällä pitäen.
Ehdokkaiden valinnan jälkeen muiden ei pidä mennä
puun taakse piiloon seuraamaan miten ehdokkaan käy,
vaan lähteä tukemaan häntä. Ehdokkaalle pitää perustaa
tukiryhmiä, ryhmän tuki on korvaamatonta. Jokainen
voi tukea omalla tavallaan, kaikille riittää varmasti töitä,
Heikkilä korosti.
Esko Stenberg kysyi Soinilta
parlamentin suhtautumisesta ilmastokysymyksiin
ja päästöihin. Soini vertasi
vastauksessaan päästökauppaa anekauppaan,
jonka varjolla voidaan tehdä mitä vain. Kun on
ostanut päästöoikeuksia,
kuten Suomi noin 200
miljoonalla eurolla, voi
tehdä syntiä ja saastuttaa
ilman mitään omantunnon
vaivoja.

Martti Mölsä kertoi korruptiosta Punkalaitumella, jossa
hän on toiminut rakennusalalla pitkään.
Urakka-asiakirjoihin Punkalaitumella oli tarkkaan merkitty
mistä betoni rakennustyömaalle piti ottaa, vaikka betonia
olisi ollut saatavilla 60 km lähempänä kohdetta. Poliittista
rahanjakoa omien puolueiden miehille, totesi Mölsä.

Terhi Kiemunki keitti kahvia
ja tarjoili piirikokousväelle
myös pientä purtavaa.
Terhi liittyi Perussuomalaisiin vähän ennen viimekertaisia eduskuntavaaleja.
Terhin koti oli vahvasti
vennamolainen ja hänen
isänsä oli usein ehdokkaana SMP:ssä. Edellisten
eduskuntavaalien aikaan
Terhi asui Eurassa ja äänesti
perussuomalaista ehdokasta Satakunnasta.

Pirkanmaan Perussuomalaiset kokoontuivat Tampereella Sampolassa lauantaina 7.11. Piirijärjestö otti
kantaa alkoholitarjontaan liikunta- ja hyvinvointikeskuksissa. Pirkanmaan Perussuomalaisten mielestä
alkoholin tarjonta liikuntatilojen yhteydessä ohjaa
nuoria alkoholikäyttäytymiseen, jonka seuraukset ovat
nuorisolle tuhoisat. Esimerkkinä Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Elixia, jonka tarkoitus on ylläpitää ja tarjota hyviä liikunnallisia elintottumuksia kävijöilleen,
on toimintaperiaatteidensa kanssa pahasti ristiriidassa
tarjotessaan keilailutilojen yhteydessä alkoholijuomia.
Perussuomalaiset kieltäisivät alkoholimyynnin kokonaan liikunta- ja uimahallien yhteydessä. Samanaikaisesti kun Suomeen on saatu uusi järjestyslaki, joka
antaa poliiseille mahdollisuuden tutkia alaikäisten
kassien sisällön ja alkoholijuomien löydyttyä kaataa
juomat maahan, yhteiskuntamme antaa nuorille aivan
vääränsuuntaisen signaalin alkoholikäyttäytymiseen
liikuntatiloissa. Tämä on ristiriidassa terveellisiin elintapoihin ohjauksen kanssa. Nyt vasen käsi ei tiedä mitä oikea käsi tekee, todetaan Pirkanmaalla.

Reijo Ojennus Parkanosta toimi kokouksen
puheenjohtajana ja Tapani Yliharju Tampereelta
sihteerinä. Ojennus valittiin yksimielisesti jatkamaan
piirin puheenjohtajana.
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Vuosi vaaleihin -risteily
Tervetuloa Perussuomalaisten ”Vuosi vaaleihin” -risteilylle!
Risteilyn ajankohta on 6.-8.3.2010,
reitillä Helsinki - Tukholma - Helsinki.
RISTEILYN PÄÄSEMINAARISSA:

KOULUTUSSEMINAAREISSA:

Taloustieteen tohtori
Mika Kuismanen
Valtiovarainministeriön Kansantalousosaston suhdanneyksikön päällikkö

Pirkko Ruohonen-Lerner:
- Minulla on oikeus!

Timo Soini:
- Minun Eurooppani

Ossi Sandvik:
- Perussuomalaiset, ketä ne on?

Lauri Tarasti:
- Vaalirahoituslaki nyt
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma:
- Onko kunnilla tulevaisuutta?
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pääsihteeri Jussi
Niinistö osallistui lokamarraskuun vaihteessa ulkoministeriön järjestämään
poliittisen valtuuskunnan
vierailuun eli polegaattimatkaan Yhdysvaltoihin.
Matkalla oli mukana perinteiseen tapaan edustaja kustakin eduskunnassa olevasta
puolueesta sekä yksi kansa-

laisyhteiskunnan edustaja.
New Yorkissa tutustuttiin Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan yleensä ja Suomen toimintaan
YK:ssa erikoisesti. Washingtonissa puolestaan perehdyttiin amerikkalaiseen poliittiseen järjestelmään ja vierailtiin mm. Valkoisessa talossa.
YK:n turvallisuusneuvoston pressitilassa otetus-

sa kuvassa takarivissä
vasemmalta polegaatit
Marco Roth (KD), Mikael Hiltunen (SDP),
Jukka Manninen (Kok.),
Ville Tuominen (Vihr.)
ja Jussi Niinistö. Eturivissä vasemmalta Sirpa
Puhakka (Vas.), Sara Eklund (RKP), Mari Kokko
(Kesk.) ja Jenni Kauppila
(Suomen YK-liitto).

Puoluehallitus kokoontui

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

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

Lauri Heikkilä:
- ”Herra puheenjohtaja, esitän,
että asia, siis ei ku tuota .... ”
Seppo Huhta:
- Median kohtaaminen,
miksi joku kuuntelisi Sinua?

Näin ilmoittaudun:
Matka maksetaan ensin tilille 142630-124519.
Matkan maksaminen on samalla sitova ilmoittautuminen.
Maksun jälkeen ilmoittautuminen toimistopäällikkö Tiina Sivoselle,
tiina.sivonen@perussuomalaiset.ﬁ, puh. 0207 430 803.
Ilmoittautumiset ensisijaisesti sähköpostilla, viimeistään 31.12.2009.
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvittavat tiedot:
matkustajan etunimi, sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, kansalaisuus ja
paikkakunta.
Hinnat:
LXB-hyttiluokassa
1 hlö hytissä, 197 euroa/hlö

LXB-hyttiluokassa
2 hlöä hytissä, 151 euroa/hlö

A/BL/B hyttiluokassa
1 hlö hytissä, 182 euroa/hlö

A/BL/B hyttiluokassa
2 hlöä hytissä, 141 euroa/hlö

A/BL/B hyttiluokassa
3 hlöä hytissä, 130 euroa/hlö

A/BL/B hyttiluokassa
4 hlöä hytissä, 120 euroa/hlö

Lisätietoja: Seppo Huhta, puh. 040 -516 43 54.

Puoluehallitus kokoontui 6.-7.11 Holiday Club Tampereen Kylpylään.

Puoluehallitus nimesi eduskuntavaaliohjelmatyöryhmän, jota johtaa Vesa-Matti Saarakkala. Muut jäsenet ovat Auli Kangasmäki Lemiltä, Marja-Leena Leppänen Lappeenrannasta, Reijo Ojennus Parkanosta,
Pietari Jääskeläinen Vantaalta, Jussi Niinistö

Puolueen puheenjohtaja Timo Soini toimi
kokouksen puheenjohtajana

Nurmijärveltä, Lauri Heikkilä Marttilasta,
Maria Lohela Turusta, Jorma Uski Jyväskylästä, Kauko Tuupainen Jyväskylästä,
Veli-Pekka Kortelainen Oulusta ja Ari Kaunisaho Maaningalta. Ryhmä kokoontunee
ensimmäisen kerran tammikuun lopulla.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Pentti
Oinonen oli myös mukana kokouksessa.

Kuopion seudun perussuomalaiset
ry:n hallitus järjestäytyi
Kuopion seudun perussuomalaiset ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa
28.10.2009 valittu uusi hallitus on järjestäytynyt puheenjohtaja Sirpa Kulinin
johdolla. Hallitukseen kuuluvat Kulinin lisäksi Heli
Komulainen, Veikko Herranen, Juha Hujanen, Markus
Purdy, Pauli Ruotsalainen ja
Erkki Palisalo. Varajäsenet
Jaakko Rantanen ja Tuulikki Kauppinen.
Järjestäytymiskokouksessa yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Juha Hujanen.
Sihteeriksi/tiedottajaksi
Veikko Herranen ja taloudenhoitajaksi Hannu Heiskanen.
Kuopion seudun perussuomalaisten jäsenmäärä

Uusi hallitus hyväntuulisena järjestäytymiskokouksessaan
19.11. (vas) Veikko Herranen, varapj. Juha Hujanen, Heli
Komulainen, puh.joht. Sirpa Kulin, Markus Purdy ja Pauli
Ruotsalainen. Kuvasta puuttuu Erkki Palisalo.

on ollut viimeisen vuoden
aikana vakaassa kasvussa.
Mukaan on tullut perussuomalaisuuden omakseen
kokevia poliittisesti aktiivisia ihmisiä eri puolueista.
Myös perussuomalaisten
nuorten ja naisten toiminta

on käynnistynyt. Perussuomalaisuus tarjoaakin mainion kanavan poliittiseen vaikuttamiseen ihmisläheisen
politiikan keinoin.
Teksti ja kuva:
Veikko Herranen
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Työvoimapula voidaan kukistaa
kotimaisin voimin
Viime vuosien, tai paremminkin vuosikymmenien
yleisimmin hyväksytty poliittinen hokema on ollut
Suomeen piakkoin iskevä
massiivinen työvoimapula,
joka on aina aivan nurkan
takana.
Lähestyvä työvoimapula
piti olla täysin varma asia
80-luvun nopeassa nousussa, mutta kuinka kävikään
90-luvulla? Pahimmillaan
työttömiä 90-luvulla oli
puoli miljoonaa, mutta silti
heti kun määrä laski edes
300 000:een, alkoi jälleen
puhe kohta iskevästä työvoimapulasta. Sama jaanaaminen on jatkunut läpi tämän viimeisimmän laman,
vaikka työttömyys on jälleen ennusteissa nousemassa 300 000:een ja nuorisotyöttömyys on suhteellisesti
sitäkin ankarampi.
Touhotukseen työvoimapulasta on pitkään liittynyt
kaksi huomattavaa erehdystä: väärä analyysi ongelman
laajuudesta ja väärä analyysi
tämän (väärin analysoidun)
ongelman ratkaisusta.
Niin Suomen päättäjät
kuin johtavat mediat tekevät jatkuvasti laskelmissaan
sen lähtökohtaisen virheen,
että puhuvat koko työikäisen väestön vähenemisestä.
Todellisuudessa työikäisestä
väestöstä kuitenkin osa on
aina joka tapauksessa poissa
työelämästä, joten todellinen
vähennys työvoimaan on jo
tämän erehdyksen ansiosta
paljon pienempi kuin laskelmissa tavallisesti esitetään.
Jos siis esimerkiksi 10
vuoden päästä työikäisten määrä olisi 150 000
pienempi kuin nyt, täytyy
kuitenkin ottaa huomioon,
että Suomessa 55-64 vuotiaista vain 57% on muutenkaan tätä nykyä töissä,
eli vastaavasti 43% näistä
työikäisistä jo nyt poissa
työelämästä. Suurten ikäluokkien eläköitymisellä
pelottelu alkaa siis olla jo
turhaa, kun eläkkeelle siirtyminen on paljolti tapahtunut tosiasia, eikä yleisen
työvoimapulan alkamisesta
silti ole merkkiäkään.
Totuus huoltosuhteesta
Tulevaisuutta povatessa on
oltu erityisen huolissaan
huoltosuhteen kehityksestä.
Huoltosuhde tarkoittaa lasten ja vanhuuseläkeläisten
määrällistä suhdetta työikäisiin. Ensi vuonna huoltosuhteen ennakoidaan olevan

51,6%, eli työikäisiä on vielä
noin kaksi kertaa enemmän
kuin työiän ulkopuolisia.
Huoltosuhde on harvoin
ollut tilastoidussa historiassamme näin edullinen.
Kaukaisemmissa ennusteissa huoltosuhteen arvellaan nousevan vuonna 2020
65,4%:iin ja vuonna 2030
jo 73%:iin. Jos näin kävisi,
ei sekään olisi ennen kuulumatonta. 1900-luvun alussa
huoltosuhde oli yli 70%:ia,
tosin sillä erolla nykyiseen,
että tuolloin huoltosuhdetta
heikensi ennen kaikkea lasten suuri määrä.
Päättäjiemme suurin hullutus on ollut ajatella, että
huoltosuhteen heikentyminen voitaisiin estää parhaiten maahanmuutolla. Tämä
ajatus on täysin teoreettinen,
eikä väitteen tueksi koskaan
ole kyetty esittämään käytännön esimerkkejä, kun

lista alkamista on yksinkertaisesti järjetöntä.

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

Työvoima ei vähene
merkittävästi
Pohjimmiltaan koko Suomea uhkaava huoltosuhdeongelma on käsitetty
väärin. Työikäisten määrä
ei sinänsä ole valtavasti laskemassa, sillä ensi vuonna
15-64 –vuotiaita arvellaan
olevan noin 3,5 miljoonaa
ja vielä viidenkymmenenkin
vuoden päästä 2060 noin
3,4 miljoonaa.
Todellinen ongelma on
se, että huollettavien määrä jatkuvasti nousee, koska
ihmiset elävät eläkkeellä entistä pitempään, eli viettävät
suhteellisesti paljon entistä
suuremman osan elämästään jouten. Tätä asiaa ei
voida auttaa kuin työuria
pidentämällä. Jos ongelmaa

”Huoltosuhde on harvoin ollut
tilastoidussa historiassamme
näin edullinen.”
päinvastaisista kokemuksista sen sijaan riittää näyttöä.
Esimerkiksi vuoden 2006
lopussa Helsingissä asuvien
18-64 –vuotiaiden ulkomaiden kansalaisten työllisyysaste oli 50,6%, eli työikäisistäkin vain noin puolet oli
työelämässä. Samaan aikaan
Suomen kansalaisten vastaava luku oli 75,5%.
Nykyisen
kaltainen
maahanmuutto siis vain
heikentää huoltosuhdetta,
mikä ei ole yllättävää kun
otetaan huomioon, että ulkomaalaiselle työnsaanti on
aina vaikeampaa ja esimerkiksi islamilaisessa kulttuurissa naisten työssäkäynti
on harvinaista. Sen sijaan
hankitaan paljon lapsia, mikä sekin lyhyellä aikavälillä
heikentää huoltosuhdetta.
Kaikkein tuhoisinta ajattelua on ollut, että työvoimapulaa ennakoiden täytyy
Suomeen jo nyt ottaa suuret määrät maahanmuuttoa.
Kukaanhan ei tiedä, miten
suuri työvoimapula vuonna
2030 tulee olemaan (jos sitä on lainkaan), mutta mikä
tahansa se olisi, varmaa on
että maahanmuuttajakin
ikääntyy. Siksi nyt otettu maahanmuuttaja olisi
vuonna 2030 jo itsekin työuransa ehtoopuolella, ehkä
jopa eläköitymässä, joten
maahanmuuton lisääminen
ennen työvoimapulan todel-

■ PUOLUETOIMISTO

yritetään paikata esimerkiksi maahanmuutolla, joudutaan vain kiihtyvään kierteeseen: kun maahanmuuttajat
itsekin jäävät suomalaisten
tapaan liian aikaisin eläkkeelle, täytyy jälleen heitä
korvaamaan tuoda entistä
enemmän maahanmuuttajia.
Se työvoimapula, jonka
kansamme vanheneminen
saattaa aiheuttaa, kyettäisiin helposti paikkaamaan
kotimaisin voimin, jos tahtoa löytyisi. Ylivoimaisesti
paras keino niin työvoimapulan torjumiselle kuin
huoltosuhteen parantamiselle on eläkeiän nostaminen, joka samanaikaisesti
lisää työssäoloa ja vähentää
eläkeläisten määrää. Nostamalla eläkeikää edes 3
vuotta, saataisiin 150.000
potentiaalista työntekijää.
Kun työvoimapulaa ennustetaan kahdenkymmenen vuoden päähän, täytyy
myös ottaa huomioon työn
tehostuminen. Sitä on vaikea ennakoida tarkkaan,
mutta esimerkiksi vuosina 1990-2005 Suomen
teollisuustuotanto
noin
kaksinkertaistui, vaikka
työvoiman määrä teollisuudessa samaan aikaan laski
556.000:sta 470.000:een.
Seuraavan
kahdenkymmenen vuoden aikana voi
työvoiman tarve siis realistisesti laskea automaation

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

Pauli Vahtera,
KHT-tilintarkastaja

Sampo Terho,
Euroopan parlamentin
varajäsen

seurauksena esim. 200.000
henkeä, erityisesti kun
muistetaan myös hallinnon
automatisoituminen.
Jos työuria pidennettäisiin alkupäästä lyhentämällä opiskeluaikoja, tuottaisi
jokainen lyhennetty vuosi
noin 50.000 uutta työntekijää. Aloittamalla peruskoulu vuotta aikaisemmin,
tehostamalla koulunkäyntiä
mm. verkko-opetuksella ja
laajentamalla oppisopimusjärjestelmää voitaisiin saada
jo satoja tuhansia nuoria lisää työelämään.
Osa-aikatyöntekijöitä oli
joulukuussa 2008 kaikkiaan
338.000, joiden täysipäiväiseksi siirtyminen voisi vastata noin 60.000:en ihmisen
työpanosta. Kaikkein keskeisin käyttämätön reservi
ovat tietysti työttömät, joita
on tälläkin hetkellä 265.000.
Lisäksi työ- ja elinkeinohallinnon tukityöllistettyjä on
noin 40.000 ja työttömyyseläkeläisiä noin 50.000.

voimapula, vaan sosiaalidemokratia ”hyvinvointisaavutuksineen”.
Selvitäkseen vanhenemisestaan Suomi ei siis
tarvitse maahanmuuttoa,
joka päinvastoin heikentää huoltosuhdetta ja jopa
pahentaa työvoimapulaa.
Tämä ei tietenkään tarkoita, että rajat pitäisi täysin
sulkea, mutta maahanmuuttoa on perusteltava
toisin. Meidän on myös
armotta hylättävä ajatus, että elämiemme tulisi
päättyä vuosikymmeniä
pitkään joutenoloon.
Samoin on lopetettava
nuorten ylikouluttautuminen ohi työmarkkinoiden
todellisen tarpeen, ja tehtävä nopeita toimenpiteitä
olemassa olevien työpaikkojen täyttämiseksi suomalaisilla. Tämän saavuttamiseksi voidaan käyttää
niin keppiä kuin porkkanaa, siis niin kannustimia
kuin pakkoa. Selvää on,
että kaikkien ikäluokkien
on lähivuosina tingittävä
saavutetuista eduistaan,
sillä ne ovat yksinkertaisesti kestämättömät. Vaihtoehtona on kansallinen
konkurssi tai koko kansan
korvautuminen vähitellen
meitä ahkerammiksi toivotuilla maahanmuuttajilla.
Sosialistinen hyvinvointivaltio on muutaman
viime vuosikymmenen aikana tuhonnut perusteellisesti valtiontaloutemme,
jossa on otettu ruhtinaallinen valtionvelka ja samalla myyty valtion omaisuus
kansallisen kulutusjuhlan
maksamiseksi. Toimimatonta sosiaalidemokraattista järjestelmäämme ei voi
pelastaa maahanmuutolla,
valtionvelalla, eikä millään
muullakaan, vaan koko
systeemi täytyy muuttaa.
Suomalaisten oma ahkeruus on hyvinvointimme
ainoa turva niin nyt, kuten
aina ennenkin.

Ahkeruus on ainoa
ratkaisu
Kaikkiaan jos Suomi siis
viritettäisiin kunnolla työvoimapulan torjuntaan,
voitaisiin kotimaisin keinoin vastata noin miljoonan
ihmisen työvoimapulaan.
Mutta näin ankara tehokkuus ei ole tarpeen, koska
niin laajaa työvoimapulaa
ei koskaan tule.
Se työvoimapula, jota olemme joillain aloilla
kokeneet, on yksinomaan
kotikutoista hyvinvointivaltion elintasosairautta. Ilmainen koulutus saa nuoret
liian suurin joukoin hakeutumaan kohti kevyitä toimistotöitä. Alhainen eläkeikä saa ikääntyneet turhan
aikaisin oloneuvoksiksi, ja
työttömyysturva puolestaan
saa kaiken ikäiset välttelemään pienipalkkaisia ja
raskaita aloja. Suomea ei
siis oikeastaan piinaa työ-

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

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

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

Kenttäsihteeri:
Vesa-Matti Saarakkala
Etelä-Pohjanmaan piiri,
Työväenkatu 4A,
60100 Seinäjoki
Puh. 0400 917 353, (06) 423 4847
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi

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

Perussuomalaiset rp.
Mannerheimintie 40 B 56,
00100 HELSINKI
Puh: 020 7430 800
Fax: 020 7430 801
peruss@perussuomalaiset.fi
www.perussuomalaiset.fi
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JÄRJESTÖTOIMINTA
PIIRIEN SYYSKOKOUKSET

NUORISOJÄRJESTÖN KOKOUKSET

LAVIA

Helsingin Perussuomalaiset

Pohjois-Savon PS-Nuoret

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

Pohjois-Savon Perussuomalaiset nuoret ry:n syyskokous pidetään lauantaina 5.12. klo 13.00 piiritoimistolla
osoitteessa Puistokatu 2. Kokouksessa mm. valitaan hallitus ja puheenjohtajisto vuodelle 2010. Ilmoittautuminen
tarjoilun ja jäsenyystarkistuksen vuoksi 3.12. mennessä.
Tervetuloa!

Lavian Perussuomalaiset
kannattavat Poria

Piirihallitus.

Kainuun piiri
Perussuomalaisten Kainuun piiri ry:n syyskokous pidetään la 28.11.2009 klo 12.00. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.30. Paikka: Kainuun Portti, liiketila, Kajaani.
Esillä sääntöjen määräämien asioiden lisäksi, päätetään seuraaviin eduskuntavaaleihin liittyvistä asioista.
Kaikki jäsenet tervetuloa. Kahvitarjoilu.Piiritoimi-

Oulun piirin PS-Nuoret
Oulun Piirin Perussuomalaisten Nuorten sääntömääräinen syyskokous 12.12.2009 klo 18. Paikkana Oulun
piiritoimisto Hallituskatu 35 A 14, 90100 Oulu.

kunta

LAPPAJÄRVI

Uudenmaan piiri

Seppo Keski-Vinkka
jatkaa puheenjohtajana

Uudenmaan piirin syyskokous pidetään lauantaina
12.12.2009 klo 13.00 Olympiastadionin museon kokoushuoneessa. Käsitellään sääntömääräiset ym. asiat.
(Piiritoimikunnan kokous ennen syyskokousta klo
12.00 samassa tilassa)

Pohjois-Karjalan piiri
Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piirin syyskokous
pidetään Joensuussa 29.11. klo 12.00 alkaen osoitteessa 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
piirin puheenjohtaja

Petri Kokko
piirisihteeri

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET

Lappajärven Perussuomalaiset ry piti yhdistetyn kevät- ja
syyskokouksensa 27.10.2009 Lappajärven virastotalolla.
Paikallisosaston puheenjohtaja Seppo Keski-Vinkka
avasi kokouksen ja toivotti runsaslukuisen kokousväen
tervetulleeksi. Kokousväki valitsi puheenjohtajakseen
Raimo Vistbackan ja sihteerikseen Reijo Hongiston.
Asiat käytiin leppoisassa hengessä läpi esityslistan
mukaan. Myös henkilövalinnat olivat yksimielisiä. Puheenjohtajana jatkaa Seppo Keski-Vinkka. Hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi valittiin Pirkko Kivioja, Raine Timoharju, Markku Eskeli ja Uuno Heikkilä. Hallitukseen
varalle valittiin Anna Keski-Vinkka ja Eila Peltola.
Paikallisyhdistyksen varsinaiseksi edustajaksi EP:n
piiritoimikuntaan valittiin Seppo Keski-Vinkka ja hänen
varamiehekseen Raine Timoharju.
Kokouksessa päätettiin tehostaa yhdistyksen jäsenhankintaa. Tehostaminen alkoikin välittömästi, sillä jo
kokouspaikalla yhdistykseen liittyi kolme uutta jäsentä.

Koillis-Savon
Perussuomalaiset ry

Siitä on hyvä jatkaa!
Reijo Hongisto

Syyskokous lauantaina 28.11.2009 klo 18.00 Säyneisen
Nuorisoseurantalolla. Lopuksi pikkujoulun merkeissä
pientä tarjoilua ja nuorisobändimusiikkia.

KIRKKONUMMI

Vantaan Perussuomalaiset
Sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina
1.12.2009 kello 17.30 kaupungintalolla, Tikkurilassa
(Asematie 7).
Toivomme runsasta osallistumista. Tervetuloa!

Oulun Perussuomalaiset
Oulun Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous
12.12.2009 klo 16. Paikkana Oulun piiritoimisto Hallituskatu 35 A 14, 90100 Oulu.

Siikalatvan Perussuomalaiset
Siikalatvan Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous Pulkkilan hiihtomajalla 30.11.2009 klo 18.00.

Toripahtuma
Suonenjoella 28.11.
Pohjois-Savon Perussuomalaisten toritapahtuma Suonenjoen torilla la 28.11 klo 10.00-12.00. Toriteltalla
tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Teltalla on tavattavissa piirimme puheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen sekä paikallisia puolueaktiiveja. Kaikki toiminnastamme kiinnostuneet tervetuloa mukaan.

Kirkkonummella suunta
eduskuntavaaleihin
Kirkkonummen PerusSuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidettiin 6.11. Kirkkonummen Palvelukeskussäätiön Palvelukeskuksessa Kirkkonummella. Kokouksessa valittiin yhdistyksen seuraavaksi puheenjohtajaksi
Pekka M. Sinisalo ja hallituksen jäseniksi Simo Grönroos,
Mika Heinämaa, Kristina Holmlund-Pursti, Jaana Manninen, Voitto Mäkipää, Teijo Petäjäjärvi, Oskar Salakari,
Ville Salmela, Viljo Savolainen, Vesa- Pekka Sainio ja Matti Tanskanen. Tilintarkastajiksi valittiin Timo Soini ja Pietari Jääskeläinen ja varalle Kati Kuutsa ja Birgitta Sinisalo.
Yhdistyksen lähiajan tavoitteiksi asetettiin Kirkkonummen talouden ja rakennemuutosten tarkka ja osallistuva seuraaminen.
Eduskuntavaaleihin esitetään Uudenmaan piirille
Pekka M. Sinisaloa kansanedustajaehdokkaaksi ja pyritään saamaan vuonna 2011 eduskuntaan Kirkkonummen ensimmäinen perussuomalainen kansanedustaja.
Kokouksen jälkeen tapahtuneessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin tehtäviinsä seuraavat
henkilöt: 1. varapuheenjohtajaksi Oskar Salakari, 2.
varapuheenjohtajaksi Teijo Petäjäjärvi, sihteeriksi Viljo
Savolainen ja taloudenhoitajaksi Ville Salmela.
Hallitus sitoutui toteuttamaan yhdistyksen tavoitteet
kunnan taloudesta, rakennemuutoksista ja Pekka M. Sinisalon kansanedustajaksi pääsemisestä.
Kirkkonummen PerusSuomalaiset ry
Viljo Savolainen, sihteeri

Lavian Perussuomalaisten syyskokous järjestettiin
11.10.2009 Osuuspankin kokoushuoneessa. Osaston puheenjohtajana jatkaa Altti Järvenpää ja varapuheenjohtajana Markku Heinimäki. Sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi
valittiin Taru Kankkonen. Hallitukseen valittiin myös Raija
Järvenpää, Esko Mikkola ja Martti Huhtamo.
Kokouksen lopuksi laadittiin julkilausuma Lavian kuntapäättäjille. Siinä todetaan, että jos ja kun kuntaliitos on
väistämättä edessä, Lavian Perussuomalaiset kannattavat
ensisijaisesti edelleen Poria, jotta edes nykyiset palvelut kuten koulut ja terveyskeskus säilyisivät.
Lisäksi vanhustenhuoltoon tarkoitetut tilat tulee säilyttää ennallaan eikä antaa muuhun käyttöön. Myös kotona
tapahtuvaa omaishoitoa tulee tukea kaikin käytettävissä
olevin voimavaroin.

SIIKAJOKI
Raahen Seutukuntain PerusSuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin sunnuntaina 8.11.2009 klo 18.00
Siikajoella Heikinhovissa.
Hallitukseen valittiin kuusi varsinaista jäsentä: Veikko
Laurukainen, Mauri Krankkala, Lasse Mikkola, Aune Juola, Martti Eskola ja Urpo Viitala.
Lisäksi neljä varajäsentä: Altti Juola, Tuula Kellola,
Matti Martikkala sekä Päivi Martikkala.
Puheenjohtajana jatkaa Esko Sikkilä.

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n
syysvuosikokouksen kannanotto 16.11.2009

Työttömyyden
erikoistorjuntaan
paneuduttava Lahdessa
Lahden työttömyysaste on yli 15 prosenttia. Pahimmillaan
sen ennakoidaan nousevan vielä lähes 20 prosenttiin. Lahden Perussuomalaiset ry vaatii kaupungilta erityistoimia
vaikean työttömyystilanteen hoidossa.
Erityisesti nuorten työttömyyden huolestuttava kasvu voi
johtaa pahaan nuorten syrjäytymiseen ja etääntymiseen työelämän vaatimuksista. Yksin nuorten työttömyyteen paneutuminen ei kuitenkaan riitä, vaan on kiinnitettävä huomiota
myös työmarkkinoiden ikäsyrjintään, joka uhkaa keskiikäisiä irtisanottuja. Työttömyyden kasvu lisää toimeentulotukien kustannuksia ja aiheuttaa sosiaalista hätää perheissä.
Kaupungin omat investoinnit ovat yksi avain työpaikkojen säilyttämisessä. Vaikeasta taloudellisesta tilanteesta
huolimatta peruskorjaus- ja uusinvestoinnit tulee pitää korkeina seuraavan kolmen vuoden aikana.
Työttömyyden torjumiseksi Lahden tulokertymästä on
pidettävä huolta. Investointeja ei voi rahoittaa yksin velkarahalla vain siitä syystä, että Lahti havittelee ympäristökuntia haltuunsa.
Maahanmuuttajien pakkosyöttö torjuttava
Maahanmuuttoministeri Astrid Thors (rkp) on esittänyt
maahan tulvivien elintasopakolaisten pakkosijoittamista
kuntiin. Lahden Perussuomalaiset ry torjuu tämän ajatuksen täysin. Hallitsemattoman maahanmuuton torjuntaan
on paneuduttava nykyistä huolellisemmin. Siten voidaan
parhaiten estää pakolaiskeskusten täyttyminen yli äyräitten.
Maan hallituksen harjoittama epäonnistunut maahantulopolitiikka on kaatumassa kuntien niskaan. Kuntien rasitteita on lisätty kolmen hallituskauden aikana tuntuvasti.
Nyt aiotaan pakolaisasia kaataa myös kuntien niskoille.
Tätä vastaan on Lahdessa asetuttava selkeästi.
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KARKKILA

■ PUOLUEHALLITUS

Pala poliittista paikallishistoriaa
sulautui nykyaikaan Karkkilassa
Kansa sanoi painavan sanansa, kun samanmieliset
paikallispolitiikan toimijat
eri vuosikymmeniltä kohtasivat Karkkilassa 5.11.2009.
Pala poliittista paikallishistoriaa sulautui nykyaikaan,
kun Suomen Maaseudun
Puolueen Karkkilan puolueosasto r.y.:n toimintaa jatkamaan perustettiin Karkkilan
Perussuomalaiset -yhdistys.
Uuden yhdistyksen hallitukseen valittiin karkkilalaiset Timo Toiminen,
Veikko Ala-Hiiro, Tero Salo, Erkki Lehtinen ja Jouni
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■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja

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

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
Kuvassa vasemmalta: Minna Salo, Erkki Lehtinen, Jouni
Kaskiharju, Tero Salo, Timo Toiminen, Veikko Ala-Hiiro,
Mikki Nieminen ja Juha Sivonen.

Pentti Oinonen
1. varapuheenjohtaja, Kuopio
Puh. (09) 432 3131
pentti.oinonen@eduskunta.fi

Merikorttikuja 2 V621, 00960 Helsinki
Puh: 050-376 9046
arto.valikangas@kolumbus.fi

HÄME
Pj Seppo Venesjärvi

Kaskiharju. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin

Puh: 040-507 3305
seppo.venesjarvi@pp1.inet.fi

Mikki Nieminen Nummi-Pusulasta.

KAINUU
Auli Kangasmäki

JYVÄSKYLÄ

Kannanotto verotuksesta
Jyväskylän Perussuomalaiset
esittivät syyskokouksessaan
seuraavan julkilausuman:
Jyväskylä on korottamassa kunnallisveroaan
19 %-yksikköön. Saman
aikaisesti myös vakituisten
asuntojen kiinteistöveroa
esitetään korotettavaksi
0,35 %:sta 0,50 %:iin. Tuo
korotus on peräti 43 % ja
yhdessä verottajan nostamien verotusarvojen kanssa korotus voi nousta yli
50 %:iin. Muille kiinteistötyypeille esitetään maltillista 15 %:n korotusta.
Talouslaman aiheuttaman työttömyyden kasvun
ja kunnan verotulojen romahduksen vuoksi verojen
ja veroluontoisten maksu-

jen korotuksilta ei voida
välttyä, mutta Perussuomalaiset eivät hyväksy kaikkien keinojen samanaikaista
käyttöä. Erityisesti noin
suuri hyppäys kaikkia asukkaita koskevaan vakituisen
asunnon verokantaan on
kohtuuton. Asuinkiinteistö on Suomen olosuhteissa
välttämättömyys, jonka
verottaminen ei huomioi
asukkaiden maksuvaraa;
maksajiksi joutuvat nekin,
joilla ei siihen olisi varojakaan. Osan kiinteistöverosta kaupunki vieläpä maksaa
omasta pussistaan toimeentulo- ja asuntotuen nimellä.
Perussuomalaiset pitävät kaupungin tulolähteitä
– tulovero + kiinteistövero

+ taksat – yhtenä kokonaisuutena, jonka sisällä
voidaan neuvotella menetelmistä. Esimerkiksi tuloveron nosto 19,25 %:iin
voi tulla kyseeseen vain
alentamalla vastaavalla
määrillä kiinteistöveroja
ja/tai taksoja.

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

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen
Vesa-Matti Saarakkala
3. varapuheenjohtaja
Välitie 16 A 3, 61300 Kurikka
Puh. 0400 917 353, (06) 423 4847
vesa-matti.saarakkala
@perussuomalaiset.fi

Oulussa Perussuomalaisten
piiritoimikunta teki järjestäytymiskokouksessaan
seuraavat valinnat: piirin
puheenjohtajaksi vuodelle
2010 valittiin Ahti Moilanen (Utajärvi) Muhoksella
24.10. 2009 piirin syyskokouksessa.
Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Esko Sikkilä (Siikajoki), toiseksi varapuheenjohtajaksi
Jussi Pellikka (Kempele),
taloudenhoitajaksi Raimo
Rautiola (Oulu), piirisihteeriksi Nina Karjalainen (Ou-

lu) ja toiminnanjohtaja Jari
Pirinen (Oulu).
Kokouksessa otettiin
kantaa
Suhtaudumme erittäin huolestuneesti siihen, että kunnat ja kaupungit joutuvat palauttamaan työllistämiseen
tarkoitettuja varoja sakkojen muodossa. Mielestämme
järjestelmä on erittäin byrokraattinen, ja ei palvele tarkoitusta. Ei ole oikein, että
sopivasti työllistäminen tuo
kunnille/kaupungille sakko-

ja, joten työllistämiseen
tarkoitettuja EU-rahoja
jää käyttämättä.
Odotamme pikaisia
ratkaisuja hallitukselta tämän epäkohdan poistamiseksi! Esitämme ratkaisua
sanktioiden poistamiseksi,
jolloin työllisyyteen tarkoitetut määrärahat pystytään käyttämään tehokkaammin pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen.
Työllistämisen tulee olla
todellista työllistämistä
eikä ihmisarvoa alentavaa
nälkäpalkalla teettämistä!

Perussuomalaisten Oulun piirin piiritoimisto on
avoinna 5.11-18.12.2009
välisen ajan seuraavasti:
maanantaista torstaihin

klo 9-17 ja perjantaisin
12-18.
Toimistolla ko. ajan työskentelee Nina Karjalainen.
Tervetuloa!

Pj Juho Eerola,
Rastaantie 32, 48220 Kotka
Puh: 050-545 9287
juho_eerola@hotmail.com

Ruotsintie 21, 94700 Kemi
Puh: 040-726 6842
harri.tauriainen@gmail.com

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

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

Yhteystiedot:
Raimo Vistbacka

Hallituskatu 35 A 14,
90100 Oulu
Puh. 046 612 44 03

KYMI

Harri Tauriainen

Pirkko Mattila

Oulun piiri osallistuu työllistämistalkoisiin

Ravitie 28, 44260 Vihijärvi
Puh: 040-092 5187
marke.tuominen@pp1.inet.fi

LAPPI

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

Henkilövalinnat vuodelle 2010

KESKI-POHJANMAA
Kevarintie 4, 69820 Räyrinki

Lauri Heikkilä

OULUN PIIRI

Kirkkoahontie 899, 87100 Kajaani
Puh: 044-029 6681,
pentti.kettunen@kajaani.net

Pj Kaarle Kaistila

Henkilövalinnat
Yhdistyksen
puheenjohtajana jatkaa Jorma
Uski. Muiksi hallituksen
jäseniksi valittiin Kauko
Tuupainen (vpj), Minna Mäkinen (sht), Timo
Aalto (rh) sekä Eero Paananen, Pirjo Taskinen ja
Tapani Mäki.

Pj Pentti Kettunen

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

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
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Valta vaihtui Keski-Pohjanmaalla

Tuore jäsen Kaarle Kaistila piirin johtoon
Perussuomalaisten KeskiPohjanmaan piirin uudeksi
puheenjohtajaksi on valittu
veteliläinen Kaarle Kaistila.
Hän 40-vuotias agrologi ja
ympäristökonsultti. Lisäksi
hän viljelee isosetiensä maatilaa Paimiossa. Hänet valittiin viime syksyn kunnallisvaaleissa Vetelin valtuustoon isolla äänimäärällä.
Puheenjohtaja valittiin
äänestyksen jälkeen. Aiemmin piiriä johtanut kannuslainen varatuomari Lasse
Lehtinen joutui luovuttamaan puheenjohtajuuden
Kaarle Kaistilalle äänin 18-6.
Kaarle Kaistila kokee
tärkeimmäksi tehtäväkseen
toimia maakunnassa kasvavan perussuomalaisten joukon kokoajana.
- Työtä yhteisten asioiden ja puolueenkin menestyksen eteen tulee tehdä
kaikkien ja kaikille sopivaa
tehtävää löytyy. Haluan antaa osaamiseni sen osaamisen yhteen kokoamiseen.
Perussuomalaisuuden
voimana Kaarle Kaistila
näkee paikallistason työn,
johon on helppo päästä
mukaan.
- Kun lähdin mukaan
kunnallisvaaleihin viime
vuonna, kirjautin paikallisyhdistyksen pöytäkirjaan,
että osallistumme kunnallisvaaleihin ja voitamme ne.
Nyt aion kirjauttaa piiritoimikunnan pöytäkirjaan, että osallistumme eduskuntavaaleihin 2011 ja voitamme
ne, hän sanoo.

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiritoimikuntaan valittiin Kannuksesta Markku Karvinen,
Kaustiselta Urpo Myllymäki, Marko Kulpakko ja
Raija Läspä, Kokkolasta
Leena Oikarinen, Alpo Ylitalo ja Pekka Puolimatka,
Vetelistä Leo Saari ja Arto
Pihlajamaa sekä Toholammilta Kosti Tervala, Jaana
Luoma ja Alpo Sammalkangas.
Piirin varapuheenjohtajana toimii Alpo Ylitalo,
sihteerinä Arto Pihlajamaa
ja taloudenhoitajana Toivo
Mäkelä.
Varajäseniksi piiritoimikuntaan valittiin Toivo
Mäkelä Kaustiselta, Ari
Olkkola Toholammilta, Irma Kemppainen Kokkolasta, Vuokko Lahti Vetelistä,
Ville Hautala Kokkolasta ja
Lauri Koskela Halsualta.
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin syyskokous pidettiin Perhossa
marraskuun puolivälissä.
Paikalla oli 41 puolueen
jäsentä. Heistä 24 oli virallisia kokousedustajia, joilla
oli äänioikeus puheenjohtajan vaalissa.
Lisäksi paikalla olivat
kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka, Perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja
Perussuomalaisten Nuorten
puheenjohtaja Vesa-Matti
Saarakkala sekä puoluehallituksen jäsen Reijo Hongisto Vimpelistä.

Tuore Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin
puheenjohtaja Kaarle Kaistila vakuutti kirjauttavansa
piiritoimikunnan pöytäkirjaan, että eduskuntavaalit
voitetaan samaan tapaan kuin kunnallisvaalitkin.

Veteliläiset valtuutetut Tiina Kiviaho, Kaarle Kaistila (oik.) ja Leo Saari (pöydän päässä)
keskustelivat piirikokousvieraiden Reijo Hongiston (vas.), Vesa-Matti Saarakkalan ja
Raimo Vistbackan kanssa Veteliä kohdanneesta takaiskusta. Outokumpu Steinless
Tubular Products ilmoitti lopettavansa Vetelistä tehtaan, mikä tarkoittaa 60:n työpaikan
menetystä paikkakunnalla.

Lehtinen toivoi
yhteistä linjaa, ei
sisäistä oppositiota
Puheenjohtajuuden menettänyt Lasse Lehtinen korosti omassa isänmaallisessa puheenvuorossaan sitä,
kuinka tärkeää paikallisessa
työssä on, että noudatetaan
puolueen aatteellisia linjoja.
- Yksilöllisiä ehdotuksia
saa ja pitää tehdä. Meidän
puolueemme voima on myös
siinä, että jokainen jäsen on
suoraan puolueen jäsen ja
oikeutettu käyttämään puheenvuoroja puoluekokouksissa. Asioita ja aloitteita
kannattaa ja pitää tehdä.
Samalla hän kuitenkin
muistutti sitä, että mikään
piiri ei saa muodostua puolueen sisäiseksi oppositioksi,
vaan kaikkien piirijärjestöjen ja paikallisjärjestöjen on
oltava lojaaleja puolueelle.
Hänen mielestään on
aivan realistista saada Vaasan vaalipiiristä läpi kolme
kansanedustajaa tulevissa
eduskuntavaaleissa, mikäli tehdään pontevasti töitä
ruohonjuuritasolla.
- Se vaatii yhä useamman keskipohjalaisen työtä.
Kun toimintaa on enemmän
ja puolue kasvaa, tehtävää
siirtyy yhä enemmän paikallisyhdistyksille. Niitä tarvitaan. Piiri ei voi olla joka
paikassa mukana, hän sanoi.
Hän muistutti, että vaikka perussuomalaisille ei ole
käytettävissä yhtä hyvin
rahoitettua organisaatiota
kuin valtapuolueilla, perussuomalaiset voivat ahkeralla työllä saavuttaa yhtä
näkyvää toimintaa.
Lasse Lehtinen toivoi
kaikkien jäsenten olevan
yhtä sitoutuneita puolueen

aatteeseen ja arvoihin tavallisesta rivijäsenestä puolueen
puheenjohtajaan saakka.
- Toivottavasti kenenkään motiivina puolueeseen
tulossa ei ole se, että pääsee
luottamushenkilöpaikoille,
hän sanoi.
Paikallisyhdistystenkin
asiat oltava kunnossa
Raimo Vistbacka toi terveisiä eduskunnasta ja otti
kantaa ajankohtaisiin asioihin. Paikallisyhdistyksiä
hän muistutti siitä, että mikäli vaalirahoitusuudistus
tuo paikallisyhdistyksillekin
tietyn prosentin julkista, veronmaksajien rahaa, pitää
asioiden myös paikallistasolla olla kunnossa.
- Jos veronmaksajien
rahoja alkaa tulla paikallisyhdistyksiinkin, niiden tulee
jatkossa olla rekisteröityjä
ja paperiasioiden tulee olla
kunnossa. Valtion tarkastusvirasto tekee varmasti
tarkastuksia ja silloin kaikkien tietojen tulee olla asianmukaisesti rekisteröityjä,
hän painotti.
Raimo Vistbacka oli
Lasse Lehtistä varovaisempi odotuksissaan eduskuntavaalien suhteen. Hänen
mielestään kaksi kansanedustajaa on realistinen näkymä Vaasan vaalipiiristä.
Gallupit ovat hänen
mielestään vain mielipidemittauksia, todellinen kannatus mitataan aina vasta
vaaleissa.
- Timo Soini menestyi
mahdottoman hyvin EUvaaleissa. Yksi kärki ei kuitenkaan eduskuntavaaleissa
riitä. Katselkaa ympärillenne. Etsikää uusia, nuoria,

hyviä ehdokkaita. Minä en
ole enää tulevissa vaaleissa
käytettävissä ehdokkaana,
hän evästi väkeä Perhossa.
Lisäksi hän paasasi
omaishoidontuen puolesta.
Hän ei voi ymmärtää logiikkaa, jonka mukaan kunnilla
ei ole varaa maksaa kaikille
omaisille, jotka haluaisivat
hoitaa vanhustaan kotona,
vaikka kyseessä on vain
noin 300 euron kuukausittainen korvaus.
- Kaikille, jotka tämän
uhrauksen tekevät, pitäisi
olla varaa maksaa palkkio,
eikä niin, että kunta pystyy
maksamaan vain kymmenelle ensimmäiselle, hän sanoi.
Hallituksen
elvyttämistoimet
naurettavan mitättömiä
Myös työttömyyden kasvu huolettaa Raimo Vistbackaa. Hän kritisoi hallituksen elvyttämistoimia, aivan samoin kuin Vesa-Matti
Saarakkalakin omassa puheenvuorossaan. Molempien mielestä elvytystoimet
ovat olleet riittämättömiä
ja siihen käytetyt summat
naurettavan pieniä.
- Tekemistä riittäisi. Valtio otti 13 miljardia euroa
lisää lainaa. Perustienpitoon
siitä ei käytetä lainkaan,
mutta etelän suuria moottoritiehankkeita rahoitetaan
kyllä. Maaseudun ihmisten
kulkemista voisi helpottaa
elvyttämistoimilla ja homekoulujakin korjata, kyllä tehtävää olisi, sanoi keskipohjalaistenkin tieasioiden konkreettisena eteenpäin viejänä
tunnettu Raimo Vistbacka.
Myös EU-tukipolitiikka
sai kritiikkiä Vistbackal-

ta. Hän ei ymmärrä, mikä
mättää, jos Euroopan sosiaalirahaston varoja jää
käyttämättä 52 miljoonaa
ja samalla työttömyys kasvaa ja lama syvenee.
- Miksi rahat eivät kohdennu oikein? Onko byrokratia todella niin vaikeaa,
vai mikä mättää? Erikoinen
yhtälö.
Lisäksi hän kritisoi EU:n
ulkomaalaispolitiikkaa.
Tuoreista jäsenmaista Bulgariasta ja Romaniasta tulee
eniten turvapaikanhakijoita
vaikka näissä maissa asioiden piti kuitenkin kutakuinkin olla kunnossa, kun ne
hyväksyttiin EU:n jäseniksi.
- Suomalaistutkija sanoi, että kun jossain maassa ulkomaalaispolitiikkaa
höllennetään, järjestäytynyt
rikollisuus hyökkää oitis ja
aloittaa turvapaikanhakijoiden värväämisen sitä kautta.
Vesa-Matti Saarakkalan
mielestä hallituksen elvytystoimet laman iskiessä eivät
ole olleet kovinkaan kummoisia. Jo aiemmin tehtyjä
ratkaisuja on nimetty elvytystoimiksi ja 60 miljoonan
etupainotteisuus elvytyspaketissa on mitättömän pieni
summa, kuin jonkun kunnan budjetin kokoluokkaa.
- Elvytykseen kolmelle vuodelle on varattu 1,2
miljardia, vaikka Suomi on
syvimmässä lamassa kuin
koskaan. Kehitysmaille kuitenkin riittää miljardi joka
vuosi.
Yleisen turvattomuuden lisääntymisen vuoksi
huolissaan oli Keski-Pohjanmaan syyskokouksessa
puheenvuoron käyttänyt
puoluehallituksen
jäsen
Reijo Hongisto.
Itsekin poliisina eli sisäasiainministeriön virkamiehenä hän totesi, että kansalaiset eivät edes tiedä kuinka turvattomia yhä syrjäisemmillä seuduilla ihmiset
ovat kun poliisin yksikötkin
keskitetään ja lupapisteet
lopetetaan ja siirretään yhä
kauemmas.
- Verot on maksettava
täällä Perhon perukoillakin, mutta poliisi löytyy yhä
kauempaa, hän sanoi Vistbackaa mukaillen.
Myös Raimo Vistbacka
oli saanut paljon palautetta
siitä, kuinka perholaisessa
katukuvassa poliisi näkyy
yhä harvemmin, kun kihlakunnan poliisilaitos on
Kaustisen sijaan sadan kilometrin päässä Kokkolassa.
Teksti ja kuvat:
Vuokko Lahti
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VAPAA SANA

Mikä on vammaisten
ihmisarvo?

Yrittäjyys teemaksi
eduskuntavaaleihin
Julkisessa keskustelussa
tuodaan useimmiten esille,
että yrittäjien veroaste on
kovin suotuisa ja että yrittäjät siirtävät tulojaan pääomatuloksi sen lievemmän
veroasteen vuoksi. Tämä on
suurimmaksi osaksi harhaa,
sillä viimeisimmän vuoden
2007 verotilastojen mukaan yrittäjien keskimääräinen tulo oli runsaat 40.000
euroa ja kokonaisveroaste
34,4 % kun mukaan lasketaan lakisääteiset vakuutusmaksut. Näin yrittäjän
veroaste on sama kuin keskituloisen palkansaajankin.
Vuonna 2007 YEL
-yrittäjien tuloista yli kaksi kolmasosaa verotettiin
ansiotuloina ja kolmasosa
pääomatuloina. Reilulla 50
%:lla vuositulot asettautuivat 15.000-55.000 euron
välille ja ainoastaan vajaalla 20 %:lla vuositulot olivat
tätä korkeammat.
Otsikoissa synnytetään
mielikuvaa harvoista suuria pääomatuloja saavista
henkilöistä. Näin on synnytetty paine verojärjestelmän
muuttamiselle, vaikka tämä
keskustelu ei perustu todellisiin tietoihin yrittäjien verotuksen tasosta.
Uusi talouskasvu työpaikkojen luomiseksi edellyttää yrittäjäverotuksen
muuttamista niin kilpailukykyiseksi, että palkansaaja

ryhtyisi harkitsemaan yrityksen perustamista. Nykyisin
aivan liian moni yrittäjä harkitsee ja ryhtyy itse palkansaajaksi – suuntaus on väärä.
Vain harvoilla, todella
hyvin menestyneillä yrittäjillä on nykymallin mukaan
kilpailukykyinen verotus ja
tämä synnyttää ristiriidan
todellisuuden kanssa.
Yritystoiminta on riskialtista, jossa yrittäjä vastaa
henkilökohtaisilla ominaisuuksillaan yrityksen vel-

voitteiden täyttymisestä ja
sitä kautta yrityksen menestymisestä. Suomen Yrittäjien johtaja Anna Lundénia
siteeraten voidaan todeta:
”On pikemminkin ihme,
että yrittäjät suostuvat toimimaan nykyisessä veromallissa”. Lisäksi on huomioitava, että suurin osa
suomalaisista yrityksistä on
suorastaan mikromaallisen
pieniä ja liiankin herkkiä
suhdannevaihteluille, mikä
nyt laman aikana näkyy

kasvaneina
konkurssiin
menneinä yrityksinä.
Valtiovarainministeri
Jyrki Kataisen perustamalle
työryhmälle on annettu tehtäväksi pohtia verotuksen
kokonaisuudistusta. Anna
Lundénin mielestä käyty
verokeskustelu on pikemminkin hapuilevaa kuin asioihin otteella tarttuvaa.
Yrittäjien viesti Hetemäen työryhmälle on vaatimus
huolehtia siitä, että verotuksessa on kannustimia yrittäjyyteen. Toiveena on tietysti, että nykyjärjestelmän
keskeiset elementit säilytetään, eikä yrittäjien verotusta kiristettäisi. Poukkoileva
verotuksen muuttaminen
estäisi yrittäjää laatimasta
toimivaa verosuunnitelma
ja romuttaisi jo laaditut.
Verotyöryhmän
on
määrä julkaista mietintönsä
eduskuntavaalien alla ja silloin puolueet valitsevat siitä
omat teemansa yrittäjien
ääniä saadakseen.
Muutoksia verotukseen
on taatusti tulossa, mutta
tuskin mikään puolue haluaa vahvasti kiristettävää
verotusta vaaliteemakseen,
arvioi Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Satu Grekin.
Mikä on Perussuomalaisten kanta yrittäjien verotukseen?

Olli Sademies

Lokakuun viimeisellä viikolla eräänä aamuna ja aamupäivänä uutisoitiin joka ainoassa valtakunnallisessa ja
jopa maakunnallisessa uutislähetyksessä, että Suomi on
yksi niistä maailman valtioista, jotka eivät ole ratiﬁoineet Yhdistyneiden Kansakuntien julistusta vammaisten
ihmisoikeuksista. Sen on tehnyt jo yli seitsemänkymmentä valtiota.
Tämä tarkoittaa siis sitä, ettei meillä vammaisilla ole
ihmisoikeuksia ja olemme siis joidenkin eläinten tavoin
”metsästettävissä”. Tuskin tarvitaan edes kaatolupaa.
Kuinka tämä on mahdollista?
Ulkoministeri Stubb myönsi, että on usein vähän vaivautunut olo asian tullessa puheeksi. Toisaalta eräs virkamies
selitti asian, että jos se ratiﬁoitaisiin, niin siitä saattaisi
seurata, että joku kaltoin kohdelluksi itsensä kokeva saattaisi valittaa vaikka ihmisoikeustuomioistuimeen ja siitä
taas saattaisi seurata vaikkapa valtiolle kuluja.
Mitä sitten on vammaisuus?
Se on pysyvä haitta jokapäiväisessä elämisessä, johon ei
ole lääkettä tai muuta parannuskeinoa. Hammassärky ei
siis ole vammaisuutta. Ei myöskään ”dagen efter” -tila.
Nyt joku huomauttaa, että onhan meillä kunnissa
mm. vammaisneuvostoja. Jos sellainen on, on sillä todella eräitä lakiin perustuvia tehtävävelvollisuuksia. En
tiedä onko silloin, jos ko. yhdistetty vammais- ja vanhusneuvosto. Edellämainittu elin onkin mielenkiintoinen, sillä väistämättömästi tulee mieleen, että jokainen
vanhus on samalla vammainen ja vanhuus on vammaisuutta. No, todella eihän sitä voi peruuttaa, vaan on se
otettava vastaan tai sitten...
Mutta tiedetäänkö vammaisneuvoston tehtävistä
edes asettavan elimen taholla? Uskallan epäillä. Toisaalta eivät kyllä viranhaltijatkaan tiedä asiasta. Herää siis
kysymys, kenen on vastuu, jos vammaisasioiden hoitajiksi valikoituvat asioista vähiten tietävät. Nyt kun vielä voimassaolevaan vammaispalvelulakiin on syyskuun
alussa tullut vaikeavammaisten palvelulain täydennys,
niin missä on siitä heille tiedotettu. Selviää vähemmällä
niin kuin se valtiovallan edustaja radiossa selitti, että
nehän saattavat vielä pyytää ihmisoikeuksiakin.
Ja mitä se nyt sellainen?

Rainer Kyyrönen

Pankkikorttiuudistus on pienyrittäjälle ahdistus
Vanhat magneettijuovaiset
pankkikortit alkavat olla historiaa, viimeisetkin katoavat
vuoden 2010 aikana. Sen
jälkeen kaikki pankkikortit
ovat EMV-sirukortteja (Europay, Mastercard, Visa).
Uudistusta on puolusteltu
mm. turvallisuudella. Nettirikollisuutta tosin mikään siru
ei poista, sen saimme havaita,
kun Nordea joutui uusimaan
tuhansia pankkikortteja.

Ja saimmehan koko
kansa opeteltavaksi kaksi
sanaa, debit ja credit, sen
ovat varmaankin kaikki muutaman erehdyksen
kautta oppineet.
Asia mistä koko pankkikorttiuudistuksen aikana ei
ole pienyrittäjille kerrottu,
on rahan siirtyminen yrittäjän tilille.
Ennen magneettijuovaisella kortilla maksettaessa

raha oli seuraavana aamuna
tilillä, nyt uudistuksen myötä se vie 6-9 pankkipäivää eli
käytännössä lähes kaksi viikkoa maksutapahtumasta.
Haluaisin tietää missä se
raha matkustaa, ts. kenen
tilillä makaa?
Jos pienyrittäjä, jonka
ainoa kassavirta on pankkikorteilla tapahtuvat maksut,
pitää lomaa, niin onpa tosi
mukavaa painaa kaksi viik-

koa töitä ennen kuin euroakaan on tilille kilahtanut.
Jo se, ettei yrittäjää
odota lomaltapaluurahat,
on loman jälkeen rankkaa.
Ja nyt tämä, että lomalle
lähtiessä on varmistettava
rahojen riittävyys kaikkiin
laskuihin jotka ovat lähiviikkoina maksuun tulossa.

Katriina Sundqvist
Helsinki

Ikuisia kukkia
Emme ole ikuisia kukkia elämän puutarhassa. Mihin
päättyy potilaan oma tahto, kun tulet vanhaksi ja sairaaksi? Vihanneksena päädyt makaamaan vuosiksi. Toiveeni on, että minua ei vihanneksena makuuteta. Kenen
ilo olisin? Kuka tahtoo minun vielä kärsivän? Mikä on
se taho joka päättää, että minua pidetään siinä tilassa
ilman omaa tahtoani? En ole ilo omaisilleni, enkä nauti
olemassaolostani. Eläinkin päästetään kärsimyksistään,
eikö ihminen ole eläimenkään arvoinen?
Päättäjät herätkää, antakaa potilaan oman tahdon
täyttyä loppusuoralla. Näin saadaan säästöä tälläkin
saralla. Sairaaloiden hoitotakuutkin saavutetaan ja lakipykälät täytetään.

Irja Parviainen, Riistavesi

Vapaan Sanan ohjeet

Lämmin kiitos Perussuomalaisille
Todella lämpöiset kiitokset
Perussuomalaisille, jotka aikaansaivat vuosikymmeniä
odotetun lakiuudistuksen
perustoimeentuloturvaamme. Perussuomalaiset on

paras puolue, joka huomioi
tavallisten kansalaisten asiat ja saa myös lakiesityksensä täytäntöön.
Valtapuolueet tekevät
itsensä naurunalaisiksi vat-

vomalla omia sotkujaan.
Kun kuuntelee vaikka eduskunnan kyselytuntia, samaa
p…a jauhetaan puheenvuoro toisensa jälkeen. Siis valtapuolueet.

Jatkakaa te hyvää työtänne, pysyn taustatukenanne, mainostan kulkiessani.
Kiitollisin mielin,

Margit Rautanen
Vantaa

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
tai sähköpostilla osoitteeseen: perussuomalainen.
toimitus@saunalahti.ﬁ.
Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana on
oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.
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TYÖPAIKAT
Vapaa ja demokraattinen Eurooppa
-parlamenttiryhmä (EFD) etsii Brysseliin
määräaikaista suomenkielistä virkamiestä
(luokka AD10).
Työhön sisältyy mm.
- sekä EFD-ryhmän sihteeristön tehtäviä että edustajien avustamista
- viestinnän suunnittelua ja johtamista
- poliittisten kampanjoiden suunnittelua
- poliittista markkinointia
- valiokunta- ja täysistuntotyöskentelyä
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■ PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ
Vaatimuksena mm.
- vähintään 15 vuoden kokemus viestintäja mainosalalta
- vähintään 7 vuoden kokemus poliittisen
puolueen viestintäpäällikkönä toimimisesta
Muut vaatimukset ja hakumenettely osoitteessa:
www.efdgroup.eu/uploads/ﬁle/AD-10-FIN.pdf

Viimeinen hakuaika 27.11.2009

Eduskuntaryhmä:

Pääsihteeri: Jussi Niinistö

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

Puh. (09) 432 3278
jussi.niinisto@eduskunta.fi

Raimo Vistbacka (pj.)

Eduskuntasihteeri: Toni Kokko

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

Puh. (09) 432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi

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

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

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

Perussuomalaiset Naiset:
(pj.) Marja-Leena Leppänen

Pentti Oinonen

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan
yhteiset pikkujoulut Lappajärvellä

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

Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi
Puh. 040-775 1757

Pirkko Ruohonen-Lerner

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
yöpymiseen. Huonevaraukset omatoimisesti.

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

Pertti Virtanen

Pirkanmaan ja Satakunnan piirien pikkujoulu
Perussuomalaisten Pirkanmaan ja Satakunnan piirien
yhteinen pikkujoulu Ikaalisten Luhalahden Luhatuulessa lauantaina 12.12 alkaen klo 18.30.
Jouluista ruokaa, ohjelmaa, karaokea, tanssia, joulupukki (pikkupaketti mukaan), arpajaiset.
Lystin hinta 20 euroa/hlö. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset viimeistään 5.12 mennessä:
Pj. Reijo Ojennus puh. 0400 984238, paakari@jippii.ﬁ
tai sihteeri Tapani Yli-Harju puh. 050 5956313,
yliharjut@gmail.com

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

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

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

Avustaja Suomessa:
Vesa-Matti Saarakkala
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi

Pikkujoulu Siikajoella
Raahen Seutukuntain PerusSuomalaisten pikkujoulu
Siikajoella Heikin hovissa (Kauppakatu) sunnuntaina
13.12.2009 klo 15.00.
Kaikki ovat tervetulleita.

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

Avustajat Brysselissä:
Hanne Ristevirta, hanne.ristevirta@europarl.europa.eu
Manuel Berlogea, manuel.berlogea@europarl.europa.eu
tel: 0032 228 47757 (Bryssel)
Fax :0032 228 49757
tel: 0033 3881 77757 (Strasbourg)
fax: 0033 3881 79757
Hannen kännykkä: 0032 47 6055 037

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp

Perustettu: 1995

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

Perussuomalaiset rp:n
tilinumerot:
Nordea 218518-148703
Sampo 800013-70212996

■ LYHYET
Isännän ja emännän mallia!

Kun nyt otetaan mallia niin kovasti maailmalta,
niin tämä voisi olla ihan Suomen ihka oma malli.
Kaikille Suomen koululapsille omat Jussi-koulupuvut. Puku kuvastaa hyvin, miten alta 10-vuotiaana
lapsesta tulee jo pikku aikuinen. Kun lapsi on tänäkin päivänä samalla viivalla aikuisen kanssa.
Tämä yhteiskunta voisi lähteä sitten tukemaan
tätä Suomen mallia. Tuetaanhan sitä kaikkea muutakin. Olisihan se hienoa, kun Brysselistä tulisi
kouluministeri katsomaan, miten samanlaisia Suomen koululapset ovat.
Jaana ja Terho Luoma
Toholampi

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan allekirjoittaa viestisi. Viestit numeroon
0207 920 362. Viestin hinta operaattorin mukaan.

POSTIMAKSU
MAKSETTU

