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suomalaisten puolustaja
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- Perussuomalaisten mielestä vakaviin rikoksiin 
syyllistyneet ulkomaalaiset tulisi aina karkottaa 
Suomesta. Tämä on ollut linjamme jo vuosia, 
eikä asia ole siitä miksikään muuttunut, Oinonen 
toteaa.

Maahanmuuttopolitiikka 
tuuliajolla
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Afganistanin hintalappu Suomelle

Neuvostoliitto yritti aika-
naan alistaa Afganistania 
omaan hallintaansa siinä 
epäonnistuen. Samaa yrit-
tää nyt USA. He ovat kak-
sinkertaistamassa omien 
joukkojensa määrän ja Suo-
mi valitettavasti on ottanut 
saman linjan omassa politii-
kassaan. Afganistanissa on 
43 maan sotilaita, lisäyksen 
jälkeen jo noin 160 000. 

Sodan toisena osapuole-
na ovat sekä pataanit, kylä-
päälliköt että Taleban-liike, 
jotka tuntevat vuoristoisen 
maansa hyvin ja ovat koke-
neita sotilaita. Afganistanis-
sa on ollut sotatila jo kah-
deksan vuotta, ja joukkoja 
on tuotu lännestä yhä vain 
lisää. Mielenkiintoista on 
se, että Suomessa puhutaan 
rauhanturvaamisesta, vaik-
ka mielestäni suomalaiset 

ovat selkeästi sodassa kuten 
koko länsiliittoutumakin. 
Kansainvälinen yhteisö on 
surkeasti epäonnistunut 
tavoitteissaan voittaa kapi-
nalliset. Maahan on tulossa 
kylmä kevättalvi, pakkasta 
voi olla -20 astetta ja lun-
takin runsaasti, kelirikko ja 
kylmyys rajoittavat sotilai-
den liikkuvuutta. Kapinal-
liset joukot ovat tottuneita 
maan talveen, ja pystyvät 
sotimaan tehokkaasti. 

Länsirintaman hädästä 
kertoo joukkojen määrän 
nostaminen, tavoitteisiin 
ei ole päästy pienemmällä 
sotilasvoimalla. Joukkojen 
ylläpitäminen käy erittäin 
kalliiksi niin taloudellises-
ti kuin miestappioinakin. 
Kapinallisten toiminta on 
vilkastunut noin 50 prosen-
tilla viimeisen vuoden aika-

na. Heidän aseistuksensa 
on myös parantunut. Län-
simaalaisten joukkojen lisä-
ys merkitsee myös sitä, että 
kohteita itsemurhapommit-
tajille ja muutaman miehen 
iskuryhmille on enemmän. 
Mikä on se hintalappu jonka 
suomalaiset veronmaksajat 
suostuvat maksamaan?

Suomen rahallinen apu 
on huomattava

Suomi on päättänyt antaa 
vuosien 2011-2013 aikana 
yhteensä noin 59 miljoonaa 
kehitysyhteistyörahoja. Ke-
hitysyhteistyön kautta Suo-
mi voi kohdentaa 20 mil-
joonaa euroa Afganistaniin, 
joka on maaltamme hyvä 
panostus, kansainvälisesti-
kin tarkasteltuna.

Afganistanissa on oma 
perustuslaki, joka takaa 
tasa-arvon miehen ja naisen 
välillä ja monta muuta hy-
vää asiaa. Länsiliittoutuma 

sai perustuslain aikaiseksi 
maassa, jossa ei ennen ih-
misoikeuksia tunnettu. Pe-
rustuslakiin on kuitenkin 
kirjattu islamilaisuuden ta-
kaava artikla kolme. Tässä 
artiklassa todetaan suurin-
piirtein, että jos maan pe-
rustuslaki on ristiriidassa 
Islamin lain kanssa, niin 
perustuslakia ei tarvitse 
siltä osin noudattaa. Maan 
omaa tapaa tuomita rikok-
siin syyllistyneet kannat-
tavat myös useasti naiset, 
eikä tasa-arvokysymyksissä 
asetelma ole miehet vastaan 
naiset, kuten meille helposti 
uskotellaan. Vanhaa maan 
kulttuuria noudattavat 
omasta halustaan molem-
mat sukupuolet.

Maassa vallitsee sodan 
seurauksena suuri sekasorto. 
Pelkästään Afganistanista on 
lähtenyt sotaa pakoon viisi 
miljoonaa ihmistä, maa on 
pommitettu raunioiksi. Huu-
meiden viljely on yleistä, ja 

sitä käytetään lännessä syynä 
sotimiseen. Meille ei kerrota, 
että huumeiden viljely oli lä-
hes loppunut maassa kun 
Talebanit hallitsivat, lännen 
hyökättyä huumeiden viljely 
riistäytyi hallinnasta.

Suomalaisten 
panostettava 
perinteiseen 
rauhanturvaamiseen

Amerikkalaisia ja heidän 
tukijoitaan (liittoutumatto-
mat) vastustavat eivät ole 
yhtenäinen ryhmittymä, 
vaan koostuvat pataaneista, 
paikallisista talebaaneista, 
Al-Qaidan johtamasta ryh-
mittymästä, villeistä sota-
päälliköistä, kyläpäälliköis-
tä ja muista ryhmittymistä, 
jotka kaikki käyvät omalta 
osaltaan sotaa Amerikkaa ja 
länsimaita vastaan.

Poliittisen järjestelmän 
kautta tapahtuva vallan 
palauttaminen kyläpäälli-
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Suomalaista työuraa pi-
täisi saada pitenemään, 
mutta kukaan ei vaivaudu 
kysymään suomalaiselta 
työntekijältä, mitä pitäi-
si tapahtua, että se olisi 
mahdollista. Suomalai-
sessa työelämässä ei enää 
pitkään aikaan ole ollut 
ainoa ongelma työttömäk-
si joutuminen. Pätkätyöt, 
epätyypilliset työsuhteet 
ja kaikenlainen kikkailu 
esim. vuokratyöllä on pal-
vellut hyvin kvartaalitalou-
den lyhytaikaisia hyödyn 
irtiottoja.

Yritysten kehittämisestä 
pitkällä aikavälillä tai pit-
käjänteisestä henkilöstöpo-
litiikasta ei ole ollut muo-
dikasta keskustella. Kun 
ihmiset ovat sairastuneet 
ja ajautuneet työelämän 
sivuraiteelle, se on tulkittu 
yksilön ongelmaksi, vaikka 
koko työyhteisö saattaa ol-
la sairas inhimillisellä mit-
tapuulla mitattuna. Tulok-
senteon kultaista vasikkaa 
on pitänyt kaikkien syvään 
kumartaa. Sosiaalialan tut-
kijatkin on vaiennettu eikä 
heidän viestejään kuunnel-

la. Tämä on kestämätöntä 
kehitystä ja lyhytnäköistä 
työvoimapolitiikkaa.

Työelämän kehittämi-
nen vaatii vastaantuloa 
ja kuuntelemista kaikilta 
osapuolilta. Usein ratkai-
sevan eron hyväksi koetun 
ja huonon työpaikan välillä 
muodostaa hyvä ihmisten 
johtaminen ja työntekijän 
tarpeiden huomioonotta-
minen. Kenties malli joka 
mahdollistaisi liikkumisen 
eri töiden välillä joustavasti, 
saattaa olla tulevaisuudessa 
työntekijälle ratkaisu, jossa 

eläkettä kertyisi jokaisesta 
työstä, ja loman pitäminen 
onnistuisi pätkätyöläiselle-
kin. Lisäksi työnantajavel-
voitteiden hoitaminen pi-
täisi saada mahdollisimman 
yksinkertaiseksi, jolloin 
työtä olisi helppo tarjota 
halukkaille.

Uraputki, eläkeputki 
vai hukkaputki

Työelämän täytyisi muuttua 
oleellisesti, jotta iäkkääm-
mät pysyisivät mukana. 
Ongelma ei ole joustavan 

eläkeiän loppupää sinän-
sä vaan se, miten ihmiset 
ylipäätään onnistuttaisiin 
pitämään työssä eläke-
iän alarajaan 63 vuoteen 
saakka. Vaikka työnteki-
jällä jaksamista piisaisikin, 
käytännössä työnantajat 
mitätöivät työuran pidentä-
misyritykset kohdistamalla 
irtisanomiset ikääntynei-
siin, jolloin he eivät enää 
todennäköisesti työllisty 
uudelleen. EK olisi halukas 
antamaan lopullisen iskun 
tukkimalla eläkeputken ko-
konaan. Siitä seuraisi tyh-

Työurat eivät pitene
ellei työelämä muutu
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köille on mielestäni paras 
vaihtoehto. Suomen tulee 
osallistua ennemminkin 
vapailla vaaleilla valitun 
hallinnon rakentamiseen, 
eikä suinkaan sotatoimiin 
nykyisen hallinnon etujen 
turvaamiseksi. Suomen ei 
tule osallistua yhden soti-
van osapuolen asevoimien 
kouluttamiseen eikä tuke-
miseen, vaan keskityttävä 
perinteiseen rauhanturvaa-
miseen. Rauhanneuvottelut 
ovat vaikeita toteuttaa, kos-
ka ei ole olemassa yhtä ai-
nutta neuvotteluosapuolta 
kapinallisten puolelta. Rau-
hanneuvotteluissa tehtävät 
ratkaisut, joissa kaikki soti-
vat osapuolet ovat mukana, 
ovat parhaita ratkaisuja. Si-
viilien inhimillinen kärsimys 
vähentyisi ja sota voitaisiin 
lopettaa. Arvioni mukaan 
ensin kokeillaan sotimalla, 
ja kun se ei onnistu, niin 
länsi tulee taipumaan neu-
votteluihin.

jän päälle putoaminen, eikä 
niin saa käydä.

Työurat voivat toki pi-
dentyä, jos työntekijöillä on 
intoa jatkaa työssä, hyvä ter-
veys ja työnantaja, joka pi-
tää työntekijöistään kiinni. 
Työelämää kannattaisi ke-
hittää paitsi tuottavuuden, 
myös laadun ja inhimillisyy-
den kannalta. Se on ihmisel-
le hyvä, ja sillä keinoin tulisi 
samalla kohennetuksi koko 
väestön elämänlaatua.
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Ajankohtaista politiikassa

Itämeri ja Pohjoinen 
ulottuvuus esillä BSPC:n 
kokouksessa

Itämeriparlamentaarikkojen yhteisjärjestön 
BSPC:n laajennettu pysyvä komitea kokoon-
tui 28.1.2010 Brysselissä. Järjestöä ja sen 
pysyvää komiteaa johtaa jo toista vuotta 
kansanedustaja Christina Gestrin, joka toi-
mii Pohjoismaiden neuvoston edustajana 
järjestössä. 

Kokoukseen osallistuu edustajia kaikista 
Itämeren alueen kansallisista ja alueellisista 
parlamenteista. 

Suomen eduskuntaa edusti kokoukses-
sa Itämeren parlamentaarikkokonferenssin 
Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, kan-
sanedustaja Kimmo Tiilikainen.

Kokouksessa käsiteltiin yhdessä EU:n 
komission edustajien kanssa muun muassa 
Euroopan unionin Itämeristrategiaa ja Poh-
joista ulottuvuutta. Hallitusten välisen Itä-
merineuvoston puheenjohtajamaa Liettua 
raportoi hallitusten välisestä yhteistyöstä.

Laajennettu pysyvä komitea hyväksyi ko-
kouksessaan järjestön kuluvan vuoden työ-
ohjelman ja budjetin sekä ensi kesänä Maa-
rianhaminassa pidettävän 19. Parlamentaari-
sen Itämerikonferenssin ohjelman. 

Asko-Seljavaara perää 
Turkin ihmisoikeuksia

Suomen Euroopan neuvoston valtuuskun-
nan jäsen, kansanedustaja Sirpa Asko-Sel-
javaara on huolissaan Turkin ihmisoikeusti-
lanteesta. Asko-Seljavaara puhui keskiviik-
kona 27.1. EN:n yleiskokouksen istunnossa 
Strasbourgissa.

Asko-Seljavaara toivoi, että parlamentaa-
risen yleiskokouksen monitorointikomitea 
selvittäisi erityisesti yhden vangitun kirurgin 
kohtalon. Professori Mehmed Haberal on 
ollut vangittuna ilman oikeudenkäyntiä yli 
kymmenen kuukautta.

- Kun viime joulukuussa vierailimme 
Turkissa eduskunnan puhemiehen Sauli Nii-
nistön kanssa, kysyin Turkin parlamentin 
puhemieheltä Mehmed Ali Sahinilta, missä 
professori Haberal on, mutta hän ei tiennyt, 
Asko-Seljavaara kertoi.

Euroopan neuvoston parlamentaarinen 
yleiskokous käsitteli keskiviikkona raporttia, 
jonka aiheena oli Turkin ei-islamilaisten vä-
hemmistöjen uskonnonvapauden ja muiden 
ihmisoikeuksien toteutuminen.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neu-
vosto on maanosan vanhin ja laajin poliitti-
nen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsen-
maiden parlamentaarikoista koostuva yleis-
kokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, 
joiden pohjalta ministerikomitea päättää asi-
oista. Yleiskokous on koolla Ranskan Stras-
bourgissa 25.–29.1.2010.

timo.soini@europarl.europa.eu

Suuressa osassa Eurooppaa 
ei ole ilmaista kouluruokaa, 
neuvolatoimintaa, koulujen 
terveyspalveluja. Tällaiset 
palvelut eivät ole siellä kaik-
kien saatavilla. Tässä suo-
malainen malli kestää hyvin 
kansainvälistä vertailua.

Periaate, että kaikilla ih-
misillä on oikeus koulutuk-
seen ja terveydenhuoltoon 
on oikea. Tätä varten mak-
samme veroja, ja tiedän, et-
tä tässä verovarat menevät 
todelliseen tarpeeseen.

Terve talous, rehevä 
pienyrittäjyys, elintarvike-
omavaraisuus, yleinen tur-
vallisuus ja toimiva demo-
kratia! Nämä yhdistettyinä 
julkisiin palveluihin muo-
dostavat sen yhteiskunnan, 

jossa on hyvä elää ja jonka 
puolesta jaksaa taistella. 
Maailman arjessa ei ole 
lainkaan itsestään selvää 
ihmisarvon ja tasa-arvon 
kunnioittaminen. Perussuo-
malaiset eivät kannata tasa-
päistämistä. Me kannatam-
me mahdollisuuksien tasa-
arvoa, ja apua niille jotka 
sitä todella tarvitsevat.

Me olemme inhimilli-
nen puolue. Toimintamme 
lähtee ihmisestä, yhteis-
kunta ja raha ovat meille 
vain välineitä, joiden avul-
la pääsemme inhimilliseen 
yhteiskuntaan. Vastukset 
ja epäonnistumiset ovat 
osa elämää. Niitä ei pidä 
pelätä, tai niihin juuttua.  
Epäonnistumisen varalta 

täytyy olla turvaverkkoja. 
Järjestelyjä, joiden avulla 
erehtynyt ihminen pääsee 
takaisin elämään kiinni. 
Perussuomalaiset katsovat 
että julkiset palvelut ovat 
keskeinen osa demokratiaa. 
Ne eivät ole itseisarvo si-
nällään vaan välineitä, jot-
ka ovat elämänopetuksessa 
osoittautuneet toimiviksi ja 
siksi me niitä kannatamme.

En hyväksy uutta 
komissiota

Euroopan Unioni on saa-
massa itselleen oman "hal-
lituksen". Eliitti suitsuttaa 
omia nimityksiään, joille ei 
ole olemassa kansalaisten 
hyväksyntää. EU on järjes-
telmä, jossa kansalta ei ky-
sytä, eikä kansalle vastata. 
Uskotko sinä suomalainen, 
että kun me maksamme 
EU:lle enemmän kuin sieltä 
saamme, ja palkkiona sii-
tä EU-eliitti ja byrokraatit 
hallitsevat ja hallinnoivat 

meitä, niin sinun elämäsi 
muuttuu paremmaksi?

Me emme voi nimittää 
komissaareja. Mikä pahem-
pi, me emme voi erottaa-
kaan heitä. Siksi me emme 
myöskään voi kannattaa 
heitä, koska heitä ei meille 
näin ollen ole edes olemas-
sa. Äänestän uutta EU-ko-
missiota vastaan, koska en 
hyväksy uuden komission 
ohjelmaa, enkä sen valtaa, 
joka yltää Suomen Edus-
kunnan ylitse. Minulle ja 
perussuomalaisille itsenäi-
nen kansakunta merkitsee 
sitä että saamme itse päät-
tää asioistamme. Tiivistet-
tynä näin:

Kansansuvereniteetti 

merkitsee ja tarkoittaa si-

tä, että vain ja yksinomaan 

kansalla, joka muodostaa 

oman, muista kansoista 

erillisen kansakunnan, on 

ikuinen ja rajoittamaton oi-

keus päättää aina vapaasti 

ja itsenäisesti kaikista omis-

ta asioistaan.

Julkisia palveluja
puolustettava
Puoli vuotta työskentelyä Euroopassa 
on avannut silmiä tehokkaasti 
näkemään maamme julkisten 
palveluiden hyvät puolet.

Liity PerusS-listalle
PerusS-lista on Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän ja puoluetoimiston toimittama 

kaikille vapaa ja ilmainen sähköpostitse toimiva 
tiedotuskanava.
Liity heti osoitteessa: http://peruseuro.fi /tiedotteet
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Iäkkäiden köyhyys
sidoksissa kotitalouden 
rakenteeseen
Sukupuolten välinen köyhyysriskin ero johtuu 
Suomessa suurelta osin 75 vuotta täyttäneiden 
naisten yksinasumisen yleisyydestä. Tämän ikäiset 
naiset asuvat yksin lähes kolme kertaa yleisemmin 
kuin miehet. Yksin asumisen lisäksi sukupuolten 
välisiin toimeentulon eroihin vaikuttaa olennaisesti 
se, asuuko samassa taloudessa muita joko eläke- 
tai ansiotuloa saavia. EU-maiden vertailu osoitti, 
että iäkkäiden naisten köyhyysaste on Suomessa 
korkea ja lisäksi selvästi korkeampi kuin miehillä.

Tulokset käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen tuo-
reesta selvityksestä, missä vertailtiin vanhuuselä-
keikäisten naisten ja miesten välisiä köyhyysris-
kieroja kahdeksassa EU-maassa. Vertailussa olivat 
mukana Suomen ja Ruotsin lisäksi Alankomaat, 
Britannia, Espanja, Itävalta, Saksa ja Tanska. Tu-
lokset perustuvat tutkimusaineistoon, jonka tuloja 
koskevat tiedot ovat vuodelta 2005.

Kuluttajan sähkölaskuun 
reilun prosentin korotus
Sähköenergian julkinen vähittäishinta laski viime 
vuoden aikana kotitalouksille noin 2,3 prosenttia. 
Sähkön tarjoushinnat seuraavat julkisia vähittäis-
hintoja nopeammin sähkön markkinahintojen 
muutoksia ja ne olivat koko viime vuoden ajan 
julkisia vähittäishintoja halvempia. Uudet kahden 
vuoden pituiset sähkösopimukset halpenivat viime 
vuonna keskimäärin 6-7 prosenttia.

Siirtohinnat nousivat vuoden 2009 aikana ko-
titalouksille keskimäärin 6,6 prosenttia ja sähkö-
lämmittäjätalouksille 6,0 prosenttia. Kokonaisuu-
dessaan kotitalouksien sähkölaskuun tuli viime vuo-
den aikana 1,6 prosentin ja sähkölämmittäjille 1,1 
prosentin korotus. Kotitalous maksoi tämän vuoden 
alussa sähköstään vuositasolla 10 euroa enemmän 
kuin vuosi sitten. Sähkölämmittäjätalouksille syntyi 
lisäkustannusta vuodessa keskimäärin 21 euroa.

Ruokaa vai lääkkeitä?
Invalidiliiton köyhyysohjelma ”Tullaan toimeen? 
- elämyksiä kansaneläkkeellä” on ensimmäinen 
suomalainen vammaisten ihmisten köyhyyttä kä-
sittelevä puheenvuoro. Ohjelman tavoitteena on 
kiinnittää yhteiskunnan huomio koko elämänsä 
köyhyydessä elävien vammaisten ihmisten talou-
delliseen tilanteeseen sekä esittää ehdotuksia toi-
menpiteistä tilanteen parantamiseksi.

Verohallinnon ja maahanmuuttoviranomaisten vä-
linen tietojen vaihto helpottuu. Jatkossa Maahan-
muuttovirastolla on oikeus saada verohallinnolta tie-
toja Suomen kansalaisuuden saamisen edellytysten ja 
oleskeluluvan toimeentuloedellytyksen selvittämisen 
lisäksi myös sen arvioimiseksi, pystyykö oleskelulu-
paa hakeneen ulkomaalaisen työnantaja selviämään 

velvoitteistaan. Maahanmuuttovirasto voi tätä var-
ten pyytää tietoja ulkomaalaisen ilmoittaman työn-
antajan työnantajamaksujen suorittamisesta.

Vastaavasti verohallinnon valvontaa tehos-
tetaan laajentamalla sen mahdollisuuksia saada 
maahanmuuttoviranomaisilta tietoja ulkomaalai-
sen oleskeluluvista, työnteosta ja palvelussuhteista.

Parempaa tiedonvaihtoa ulkomaalaisasioissa

Oikeutta Eläkeläisille -yh-
distyksen perustaminen 
vuonna 1971 oli kotitalo-
usneuvoja Tyyne Audejevin 
ja myöhemmin myös rovas-
ti Eino Sareksen suuria elä-
mäntehtäviä.

Yhdistys perustettiin ai-
kanaan SMP:n eläkeläisjär-
jestöksi. Vaikka yhdistys toi-
mi silloin, niin kuin tälläkin 
hetkellä, poliittisesti sitou-
tumattomana järjestönä, on 
puolue taustajärjestönä ollut 
aina mukana. Varsinkin Tyy-
ne teki suuren työn johtaes-
saan yhdistystä lähes kaksi 
vuosikymmentä. Politiikas-
sa pitkään mukana olleet 
muistavat monia muitakin 
tuttuja nimiä SMP:n ajoilta. 
Oikeutta Eläkeläisille -yhdis-
tyksen eri tehtävissä on toi-
minut pöytäkirjojen mukaan 
mm. Rainer Lemström, Yrjö 
Selesniemi, Kalle Palosaari, 
Annikki Jalava ja monia mo-
nia muita jotka olivat muka-
na 70-luvulla puolueenkin 
järjestötehtävissä.

Tyyne Audejevin joh-
dolla Oikeutta Eläkeläisil-
le -yhdistys oli 80-luvun 
alussa ostamassa Rauhalan 
ja Uusi-Rauhalan tiloja yh-
distyksen loma- ja kurssi-
paikaksi. Vanha Tyynelän 
päärakennus remontoitiin 
majoitus- ja juhlatiloiksi. 

90-luvun alussa raken-
nettiin RAY:n suosiollisella 
avustuksella uusi päära-
kennus, johon rakennettiin 
sen ajan mittapuun mu-
kaan varsin ajanmukaiset 
majoitustilat. 

Toiminta oli erittäin 
vilkasta vielä 90-luvun lop-
pupuolelle saakka. Loma-
leireillä oli runsaasti väkeä 
ja vetäjiä riitti. Edelleenkin 
toiminnassa mukana olevat 
nimet Maija-Liisa Kirk-
komäki, Aune Vartiainen, 
Hilja Nevalainen ja monet 
muut tulivat tutuiksi sadoil-
le lomaleiriläisille.

Viime vuosien yhdis-
tyksen puheenjohtajista on 
mainittava ainakin Onni 

Hiltunen, joka uhrautui 
tehtävään yhdistyksen talo-
udellisesti vaikeina aikoina.

Oikeutta Eläkeläisille 
tänään

Niin kuin lähes kaikissa 
yhdistyksissä tänä päivänä, 
tekijöitä tarvittaisiin. Kaik-
ki ymmärtävät eläkeläisten 
huolet ja tarpeet. Yhdistyk-
sen perustavoite on toimia 
vähempiosaisten eläkeläisten 
taloudellisen ja muun ase-
man parantamiseksi yhteis-
kunnan kaikilla osa-alueilla.

Oikeutta Eläkeläisil-
le -yhdistyksen kaltaisten 
vapaaehtoisjärjestöjen (ns. 
kolmas sektori) asema tulee 
tulevaisuudessa entistä tär-
keämmäksi niiden pyrkiessä 
korvaamaan niitä palveluja, 
joista julkishallinto on ko-
konaan tai osittain luopu-
massa.

Yhdistyksellä on toimi-
via osastoja maan eri puo-
lilla, mutta lisää tekijöitä 
kaivattaisiin. Erityisesti Pe-
russuomalaisten ikääntyvää 
väkeä ja miksei myös nuo-
rempia toivotaan entistä 

enemmän mukaan toimin-
taan. Jokainen eläköityy 
joskus, alaikärajaa toimin-
taan ei ole.

Yhdistys tarjoaa varsin 
mielenkiintoisen osallistu-
miskanavan eläkeläisten 
oman toiminnan aktivoimi-
seksi ja yhdessäoloon tois-
ten samanhenkisten ihmis-
ten kanssa.

Lomakeskus Rauhala

Oikeutta Eläkeläisille -yh-
distys omistaa edelleen 
Saarijärven Kalmarissa 
sijaitsevan Lomakeskus 
Rauhalan. Vaikka leiri-
toiminta on aktiiviajoista 
hiipunut, pyörii toiminta 
varsinkin kesäaikoina pal-
jolti Rauhalan ympärillä. 
Taloudelliset vaikeudet, 
joita yhdistyksellä oli vuo-
situhannen vaihteessa, on 
voitettu. Lomakeskuksen 
ns. uusi puoli on vuokrattu 
paikalliselle hoivakodille 
ja näin saatu tilat tuotta-
maan. Omassa käytössä on 
edelleen Tyynelän vanha 
päärakennus ja myös aitat 
kesäaikana. 

Lomakeskus Rauhala 
käytössä
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Verojäämät vuoden 2009 
lopussa 3,6 miljardia
Maksamatta jääneitä veroja eli verojäämiä oli vuo-
den 2009 lopussa 3,6 miljardia euroa. Edelliseen 
vuoteen verrattuna lisäystä on 12,9 % eli 409 mil-
joonaa euroa. Jäännösveron ja ennakkoveron ve-
rojäämät lisääntyivät 207 miljoonaa euroa. Myös 
arvonlisäveron verojäämät kasvoivat 125 miljoo-
naa euroa sekä ennakonpidätysten ja sosiaaliturva-
maksujen verojäämät 77 miljoonaa euroa.

Verojäämistä 32 % oli henkilöasiakkailta mak-
samatta jääneitä veroja. Näistä suurin osa oli jään-
nösveroja, yhteismäärältään 710 miljoonaa euroa. 
Vastaavasti yritys- ja yhteisöasiakkaiden maksa-
matta jääneistä veroista lähes kolme neljäsosaa oli 
arvonlisäveroja ja ns. työnantajasuorituksia (en-
nakonpidätys, työnantajan sosiaaliturvamaksu), 
yhteensä 1 726 miljoonaa euroa.

Suomeen kuusi
hätäkeskusaluetta
Valtioneuvosto päätti tammikuussa uusista hätä-
keskusalueista. Hätäkeskusalueita on jatkossa kuu-
si: Uudenmaan hätäkeskusalue, Pohjois-Suomen 
ja Lapin hätäkeskusalue, Pohjanmaan ja Keski-
Suomen hätäkeskusalue, Pirkanmaan ja Satakun-
nan hätäkeskusalue, Varsinais-Suomen ja Hämeen 
hätäkeskusalue ja Itä- ja Kaakkois-Suomen hätä-
keskusalue. Sisäasiainministeriö päättää hätäkes-
kuslain mukaisesti hätäkeskusten sijaintipaikoista, 
kun valtioneuvoston päätös on lainvoimainen.

Hätäkeskusalueita muutettaessa myös toimin-
tamalleja ja johtamista kehitetään ja yhdenmukais-
tetaan valtakunnallisesti. Väestön turvallisuuden 
edistämiseksi tavoitteena on lyhentää hätäpuhelui-
den jonotusaikoja. Hätäkeskukset verkotetaan ja 
sen mahdollistamiseksi hätäkeskustietojärjestelmä 
uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti.

Turvapaikanhakijoiden 
rahana maksettava 
toimeentulotuki pienenee
Sisäasiainministeriö on 26. tammikuuta antanut 
uuden asetuksen turvapaikanhakijoille rahana 
maksettavasta toimeentulotuesta. Jatkossa turva-
paikanhakijan toimeentulotuen perusosan rahana 
maksettava osuus on 30 prosenttia pienempi kuin 
muilla Suomessa asuvilla. Muutos astuu voimaan 
1. helmikuuta 2010. Esimerkiksi aikuisen, yksi-
nasuvan turvapaikanhakijan toimeentulotuki on 
jatkossa 292,22 euroa kuussa (nyt 375,11 euroa).

Jos turvapaikanhakija saa vastaanottokeskuk-
sessa kaikki päivittäiset ateriat, vähennetään toi-
meentulotuen perusosasta 79 prosenttia.

Opetusministeriö on myöntänyt vuoden 2010 
valtionavustukset rauhantyöhön. Avustuksia 
jaettiin yhteensä 560 000 euroa. Viime vuoteen 
verrattuna avustusmääräraha kasvoi 100 000 
eurolla.

Määrärahasta myönnettiin avustuksia sekä 
yleisavustuksina rauhanjärjestöjen perustoimin-

taan että erityisavustuksina rauhantyön projektei-
hin. Tukea myönnettiin 20 hakijalle. Eniten tukea 
saivat suuret valtakunnalliset rauhanjärjestöt, ku-
ten Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys (177 000 
euroa), Suomen Rauhanpuolustajat (167 000 eu-
roa), Rauhankasvatusinstituutti (64 800 euroa) ja 
Suomen Sadankomitea (60 000 euroa).

Opetusministeriöltä rauhantyöhön 560 000 euroa

Majoitustilaa on edel-
leen talviaikana noin 25 
hengelle ja kesäaikana ai-
toissa noin 15 hengelle. 
Hintataso on kohtuullinen 
verrattuna mihin tahansa 
majoituspaikkaan. Loma-
keskuksella ei ole tarjota 
mitään luksusta, vaan ko-
dinomaista vaatimatonta 
majoitusta. Suuremmille 
ryhmille tarjotaan  majoi-
tusta täysylläpidolla tai 
tarpeen mukaan. Synty-
mäpäiviä, pieniä häätilai-
suuksia jne. on järjestetty 
viime vuosina useita. Myös 
pelkkää aamiaismajoitusta 
isommalle tai pienemmälle 
joukolle on saatavissa. Yk-
sittäiset majoitukset hoitaa 
vuokralaisena oleva hoiva-
koti Tyynelän tiloissa.

Viime kesänä lähes vii-
sikymmentä suunnistajaa 
majoittui Rauhalan tiloihin 
ja osin telttamajoitukseen 
lähes viikon ajaksi. Oikein 
mukavasti saatiin majoit-
tumiset ja ruokailut hoitu-
maan. Siitä tietysti osittain 
kiitos kuuluu myös suun-
nistusväelle, joka varmasti 
olosuhteiden puolesta on 

erittäin sopeutuvaista ur-
heiluporukkaa.

Monet pitkät keskustelut 
vapaa-aikoina majoittujien 
kanssa tuovat elämään mu-
kavaa sisältöä ja jopa pitkä-
aikaisia ystävyyssuhteita. 

Rauhala sijaitsee He-
ralammen rannalla, jossa 
on myös oma rantasauna. 
Sauna onkin varsinkin ke-
säaikana ahkerassa käytös-
sä. Myös grillikatos on ma-
joittujien käytössä, samoin 
kuin pari soutuvenettä, joil-
la voi käydä lammella kalaa 
narraamassa.

Rauhalan tulevaisuus

Tyynelän vanha päära-
kennus kaipaa kieltämättä 
ehostusta. Huoneisiin lisää 
mukavuutta ja WC- sekä 
suihkutiloja. Myös lämpö-
eristyksiin täytyy jatkossa 
kiinnittää huomiota. Yrite-
tään muutama vuosi mata-
lalla profi ililla saada vähän 
pesämunaa remonttia var-
ten. RAY ei ole yhdistystä 
muutamiin vuosiin muista-
nut. Ehkä sitten, kun sanee-
rausta aletaan suunnitella, 

myös sieltä jokunen euro 
heruisi.

Joskus on vaadittu jo-
pa kylpylätason palveluita 
Rauhalaan, ja ehkä sellaisia 
utopistisia suunnitelmia vie-
lä 90-luvulla olikin. Nyt kui-
tenkin on otettava lusikka 
kauniiseen käteen ja realismi 
avuksi. Meillä on kohtuulli-
silla korjauksilla käytössäm-
me vapaa-ajan virkistykseen 
ja lomailuun sopiva loma-
paikka, jossa tavallinen ih-
minen viihtyy ja voi olla kuin 
kotonaan. Biletyspaikat ovat 
erikseen, niiden kanssa ei 

myös puolueväen

yhdistyksen kannata lähteä 
kilpailemaan.

Perussuomalaiset ovat 
käyttäneet Rauhalaa ko-
kous- ja seminaaritilaisuuk-
sien pitopaikkana. Yhteistyö 
puolueen kanssa tulee jatku-
maan entiseen malliin, ja kun 
puolueväkeä tulee osastoihin 
mukaan, sitä on mahdollista 
myös tiivistää. Perusuoma-
laisten kesäleiri voisi olla 
ensi kesälle mukava tavoite!

Reijo Ojennus
Oikeutta Eläkeläisille ry:n 
puheenjohtaja

Liity yhdistykseen
Mikäli Oikeutta Eläkeläisille 
ry:n jäsenyys, osaston perus-
taminen omalle paikkakun-
nalle tai yhdistyksen lehden 
tilaaminen kiinnostaa, ota 
yhteyttä Oikeutta Eläkeläi-
sille ry:n puheenjohtajaan:

Reijo Ojennus,
puh. 0400 984 238,
paakari1@luukku.com
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- Taustalla oli halu nuoren-
taa johtoa ja otin tehtävän 
ilolla vastaan. Syyskoko-
uksen päätös oli lopulta 
yksimielinen, eikä äänes-
tystä tarvittu.

Suomalaisuus on 
iloinen asia

Suomalaisuuden Liiton pe-
rusti vuonna 1906 kirjailija 
Johannes Linnankoski, ja 
siitä lähtien liitto on toi-
minut keskeytyksettä jo 
yli sata vuotta. Liittoon on 
alusta saakka kuulunut niin 
tavallisia kansalaisia kuin 
kuuluisia päättäjiämmekin, 
kuten esimerkiksi J. K. Paa-

sikivi ja Urho Kekkonen.
Liiton keskeisin tavoi-

te on ylläpitää suomalaista 
kulttuuria, elämäntapaa ja 
kansallista tietoutta, siis ter-
vettä kansallistuntoa. Sen 
keskeisin sanoma on, että 
suomalaisuus on hieno ja 
iloinen asia, josta jokainen 
meistä voi olla ylpeä. Suomi 
on toki pieni maa ja meillä 
on paljon opittavaa maail-
malta, mutta on hyvä muis-
taa, että myös maailmalla 
olisi paljon opittavaa meiltä.

- Käytännössä Suoma-
laisuuden Liitto haluaa 
ennen kaikkea luoda kan-
salaiskeskustelua meille 
tärkeistä aiheista. Annam-

me myös toimistostamme 
perinteistä lippu- ja nimiva-
listusta, eli kuinka Suomen 
lippua tulee käyttää ja koh-
della, ja mitä suomenkielisiä 
nimiä on käytettävissä jos 
esimerkiksi haluaa vaihtaa 
sukunimeään.

Isänmaallisuus nyt 
tärkeämpää kuin 
koskaan

Sampo Terhon puheenjohta-
jakaudella Suomalaisuuden 
Liitto aloittaa ensimmäiseksi 
keväällä jäsenhankintakam-
panjan. Kampanjan aluksi 
uudistuvat Liiton nettisivut, 
joiden kautta liittyminen 
onnistuu kansalaisilta pian 
entistäkin helpommin. 

- Tässä kohden haluan-
kin kutsua Liittoon kaikki 

innokkaat Perussuomalai-
set, joita jo onkin paljon 
mukana.

Jäsenhankinnan ohessa 
Liitto uudistaa perinteistä 
toimintaansa, etsii uusia 
toimintamuotoja ja yrittää 
myös luoda maanlaajuisen 
aktiivijäsenten verkoston. 
Liitto jatkaa tietysti myös 
päättäväisesti pakkoruot-
sin vastustamista ja ennen 
kaikkea myönteisen Suomi-
kuvan rakentamista.

- Isänmaallisuus on 
edelleen yhtä ajankohtaista 
ja tärkeää kuin aina ennen-
kin – oikeastaan se on ny-
kyisessä globaalissa maail-
massa ehkä jopa entistäkin 
tärkeämpää.

Teksti: Mika Männistö

Sampo Terhosta
Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja

Suomalaisuuden Liiton puheenjohtajaksi valitun Sampo 
Terhon henkilökohtaisissa suunnitelmissa on lähteä hel-
mikuussa lomalle Uuteen-Seelantiin. - Tarkoitus on naut-
tia uskomattomista maisemista ja rentoutua. Töitä riittää, 
kuten meillä kaikilla, mutta suomalaisuuden puolesta on 
ilo työskennellä.

Sampo Terho
Kotipaikkakunta: Helsinki
Ikä:  32
Ammatti:  Maanpuolustus-
 korkeakoulun tutkija

Timo Soinin varamieheksi 
Brysseliin valittu maanpuolustus-
korkeakoulun tutkija Sampo Terho 
valittiin Suomalaisuuden Liiton 
puheenjohtajaksi viime marraskuussa 
liiton syyskokouksessa. Ajatus 
ehdolle asettumisesta lähti edelliseltä 
puheenjohtajalta Heikki Talalta.

Jyväskylän koulukulje-
tusongelma nousi uuteen 
mittaluokkaan kuntaliitok-
sella; kaupungin pinta-ala 
kasvoi noin 10-kertaisek-
si viime vuoden alussa, ja 
etäisyys kunnan päästä 
päähän yli 70 kilometrin. 
Kuntaliitoksen pinta-alal-
taan suurimmalla Korpi-
lahdella oli kustannusten 
vuoksi jo lakkautettu pieniä 
lähikouluja, eikä kuntalii-
tos ole ainakaan tuomassa 
niitä takaisin, pikemminkin 
päinvastoin.

Oman lisänsä antaa 
myös etenkin maalaiskun-
nan laajat koulujen sisäti-
laongelmat. Muun muassa 
Vaajakosken ja Palokan 
kouluja joudutaan perus-
korjaamaan ja jopa rakenta-
maan kokonaan uudelleen, 
ja sinä aikana koulu toimii 
vuosikausia kaukanakin si-
jaitsevissa väistötiloissa.

Kustannukset kasvavat

Jyväskylä järjestää koulu-
kuljetuksen esi- ja perus-
koululaisille, kun matka 
ylittää yhteen suuntaan 5 
kilometriä. Jos tie on vaa-
rallinen, voidaan harkita 
lyhyempääkin kuljetusmat-
kaa  tai vanhempien itse 
järjestämän kuljetuksen tu-
kemista.

Toisen asteen opiskeli-
joille ja lukiolaisille ei jär-
jestetä kuljetusta. Kysymys 
nousi esiin erityisesti pää-
töksellä lakkauttaa Palokan 
ja Vaajakosken lukiot ja siir-
tää ne kaupungin keskus-
taan yhdistettyyn lukioon. 
Aikaisemmin esimerkiksi 
Palokkaan matkanneet pa-
rikymmentä kaupunkilaista 
vaihtuu noin 500 oppilaan 
kulkemiseen Palokasta kes-
kustaan. Kustannukset yhtä 
oppilasta kohti ovat noin 

500 euroa vuodessa. Sen li-
säksi on huomioitava liiken-
teen ruuhkautuminen kau-
pungin sisääntuloväylillä ja 
suurlukion läheisyydessä.

Pienten lasten 
koulupäivä pitenee

Koulujen uudisrakentami-
sessa suositaan yhdistettyä 
mallia, jossa päivähoito se-
kä esi- ja peruskoulu sijoite-
taan samaan rakennukseen. 
Omat ongelmansa tekee 
sen, että koulupäivä ei pää-
ty kaikilla samaan aikaan. 
Erillisten kuljetusten sijasta 
on esikoululaisille järjestet-
ty nk. jälkkäritoimintaa. 
Pienten lasten koulupäivä 
pitenee, vaikkakin siitä osa 
kuluisi puolittaisen leikin ja 
askartelun merkeissä.

Yksittäistapauksissa on-
gelmia on ilmennyt myös 
koulubussien reiteissä; 

lähtö tai paluu voi tapah-
tua pysäkillä, jossa pienen 
koululaisen pitäisi ylittää 
vilkas valtatie, eikä työssä 
käyvissä vanhemmista voi 
kumpikaan olla saattamas-
sa. Ongelmaan pitäisi näh-
dä jokin inhimillisempikin 
ratkaisu kuin koulutoimen 
tyly: vanhemmilla on vastuu 
lasten koulumatkoista.

Erityisesti nuo tapaukset 
osoittavat kouluverkoston 
supistuksen säästöjen nimis-
sä virheelliseksi politiikaksi. 
Mahdolliset säästöt seinissä 
vaihtuvat lisääntyneisiin 
kuljetuskustannuksiin - tai 
sysätään lasten vanhempi-
en kuluiksi. Kunta voi ehkä 
paremmin, mutta kunnan 
asukkaille ei käy yhtä on-
nellisesti.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu, 
piirisihteeri, Jyväskylä

Koulujen tilasäästöistä
kuljetuskustannuksia

Koulumatkoista

Perusopetuslain (628/1998) 32 §:n mukaan 
oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetuk-
seen, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan 
oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pi-
tempi. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka 
kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta 
annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta 
esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, op-
pilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan 
kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai 
päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta 
kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisä-
opetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla 
on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös 
silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan 
ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muo-
dostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi 
tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen 
vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai 
saattamista varten myönnettävä avustus.

Oppilaan päivittäinen koulumatka odo-
tuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli 
tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on 
täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa perus-
opetuslain 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
erityisopetusta, koulumatka saa kestää enin-
tään kolme tuntia.

Lähde: Opetushallitus
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Kaustislainen kunnanval-
tuutettu, valtuuston vara-
puheenjohtaja ja ammat-
tiyhdistysaktiivi Marko 
Kulpakko on valittu Teol-
lisuusalojen ammattiliitto 
TEAM:in hallitukseen tä-
män vuoden alusta lukien. 
TEAM on uusi ammatti-
liitto, joka muodostettiin 
Kemianliiton ja Viestin-
täalan ammattiliiton fuu-
siosta. TEAM:iin kuuluu 
noin 67 000 jäsentä ja sen 
hallituksessa on 20 jäsentä 
puheenjohtaja mukaan lu-
kien. TEAM:in valtuustos-
sa on seitsemisenkymmentä 
jäsentä.

Marko Kulpakko on 
toiminut oman työpaik-
kansa Raniplastin luotta-
musmiehenä jo muutaman 
vuoden ja nousi vuosien 
2006-7 vaihteessa Raniplas-
tin pääluottamusmieheksi, 
jonka jälkeen hänet valittiin 
silloisen Kemianliiton val-
tuustoon hurjalla äänimää-
rällä – ensikertalainen sai 
seitsemänneksi eniten ääniä 
sadoista ehdokkaista koko 
Suomessa. Tuolla äänimää-
rällä Kulpakko olisi ollut 
oikeutettu hallituspaikkaan 
jo silloin, mutta koska hän 

Marko Kulpakko TEAM:in hallitukseen

Teollisuusalojen ammatti-
liitto TEAM:in hallitukseen 
valittu perussuomalainen 
Marko Kulpakko on myös 
Kaustisen kunnanvaltuus-
ton varapuheenjohtaja. 
Kulpakolla riittää työsarkaa, 
sillä niin Kaustisella kuin 
myös koko Suomessa
kiehuu tällä hetkellä
melkoinen soppa.

oli ”väärän” puolueen jä-
sen, paikka jäi saamatta.

- Ammattiliittovaaleis-
sa on yleensä kaksi suurta 
puoluetta, SDP ja Vasem-
mistoliitto, joista on valitta-
va jos mielii tulla valituksi. 
Itse lähdin sitoutumattoma-
na Vasemmistoliiton listal-
ta, mutta koska olen perus-
suomalainen, jäi hallitus-
paikka saamatta. Onneksi 
ajat ovat nyt muuttumassa 
ja ammattiyhdistysliikkee-
seen on tullut mukaan myös 
paljon ei-vasemmistolaisia 
ehdokkaita. Niinpä sain 
hallituspaikkani nyt. Tapa-
us on siinäkin mielessä mer-
kittävä, että uusia vaaleja ei 
järjestetä viiteen vuoteen, 
Kulpakko kertoo.

Hallituksen 
hampaattomuus 
harmittaa
Suomi kouristelee nyt laman 
hampaissa, ja työelämässä 
on tällä hetkellä hyvin vai-
keaa. Monet asiat askar-
ruttavat tuoreen TEAM:in 
hallituksen jäsenen mieltä.

- Suomalaista työvoi-
maa pannaan pihalle ja teol-
lisuus viedään ulkomaille. 
Nykyhallitus tuntuu olevan 
täysin voimaton optioher-
rojen ja pörssikeisarien 
edessä. Valtion omaisuut-
ta on myyty pilkkahintaan 
vuosien varrella, ja on vali-
tettavaa, että Suomen kansa 
joutuu siitä kärsimään.

Kun Suomen infrastruk-
tuurikin alkaa olemaan jo 
pahasti rappeutunutta, oli-
si juuri nyt hyvä hetki pa-

nostaa siihen. Hampaaton 
hallitus ei kuitenkaan siihen 
kykene, mikä harmittaa 
Kulpakkoa valtavasti.

- Esimerkiksi täällä 
Keski-Pohjanmaalla Ulla-
van litiumkaivoksella olisi 
voinut olla valtava työllis-
tävä vaikutus paikallisesti. 
Kun autoteollisuuskin on 
vähitellen muuttumassa 
sähköiseksi, olisi kaivoksen 
hyödyntäminen ollut help-
poa ja kannattavaa, mutta 
ei. Norjalaiset tästäkin kai-
voshankkeesta omistavat 
suurimman osan.

Kaustisen talous 
kuralla

Kaustisen perinteikkäät 
musiikkijuhlat ovat nous-
seet kunnallispolitiikan yk-
kösaiheeksi. Valtakunnalli-
sestikin merkittävä tapahtu-
ma on ollut viime vuosina 
kansanmusiikkisäätiön 
järjestämä. Säätiön hallitus 
on kuitenkin ”onnistunut” 
tuhoamaan yli neljäkym-
mentä kertaa järjestetyt 
maineikkaat juhlat.

- Sädepääomaa on jou-
duttu myymään, ja talous 
on rapakuralla! Mielestäni 
arvokas musiikillinen kesä-
tapahtuma tulisi järjestää 
jatkossakin. Toivottavasti 
onnistumme saamaan jon-
kin toisen tahon, joka ta-
kaisi juhlajärjestelyjen on-
nistumisen. Kansanmusiik-
kisäätiö on kykynsä asian 
suhteen näyttänyt.

Teksti: Mika Männistö

Tilastot osoittavat nuoriso-
työttömyytemme lisäänty-
neen rajusti. Käyrät ja käp-
pyrät sojottavat yläviistoon 
myös puhuttaessa syrjäyty-
neiden nuorten määrästä. 
Työttömyys ja syrjäytymi-
nen kulkevat käsi kädessä. 

Sillä ei ole merkitystä kumpi 
oli ensin - syrjäytyminen ja 
siitä johtuva työttömyys vai 
työttömyys ja sen seurauk-
sena syrjäytyminen. 

Samaan aikaan varsin-
kin terveydenhuoltoalalla 
kamppaillaan työvoimapu-
lasta. Hoitavia käsiä ei ole 
riittävästi. Osa eläköityneis-
tä sairaanhoidon rautaisista 
ammattilaisista kiskotaan 
takaisin ”kehään”. 

Hyväkuntoiset, erittäin 
ammattitaitoiset ja pitkän 
työkokemuksen omaavat 
hoitospesialistit ovat akuut-
tiosastoilla todellisia kul-
takimpaleita, sillä heitä ei 
tarvitse enää perehdyttää 
- he voivat perehdyttää ja 
opastaa nuorempiaan.

Eläköityneiden hoitajien 
palaaminen takaisin työ-
elämään ja samaan aikaan 
räjähdysmäisesti kasvanut 
nuorisotyöttömyys kertovat 
yhteiskuntamme ja ennen 
kaikkea koulutusjärjestel-
mämme olevan pahasti se-
kaisin. Kenenkään etu ei ole 
se, että yhä suurempi osa par-
haassa työiässä olevaa nuo-
risoa mittailee katuja työtä 
ja opiskelupaikkaa vailla, ja 
samaan aikaan seniorikansa-
laiset huhkivat töissä.

Palkka ei vastaa 
koulutusta

Syitä varsinkin hoitoalan 
työvoimapulaan lienee mo-
nia. Päällimmäisinä kuulee 

mainittavan pitkän ja vaati-
van koulutuksen ja vastuul-
lisen ja raskaan kolmivuo-
rotyön. Myöskään alalla 
maksettavaa palkkaa ei ole 
pitkään aikaan pidetty enää 
kilpailukykyisenä koulu-
tukseen ja työn vaativuu-
teen nähden.

Monet kotimaassa sai-
raanhoitajan tai terveyden-
hoitajan tutkinnon suorit-
taneet ovatkin valmistu-
misensa jälkeen siirtyneet 
työskentelemään Englan-
tiin taikka Norjaan. Näis-
sä maissa sairaanhoitajille 
maksettava palkka on huo-
mattavasti kotimaista palk-
kausta parempi.

On sanomattakin sel-
vää, että ei ole maamme 

edun mukaista kouluttaa 
nuorisoamme ulkomaisiin 
sairaaloihin, vaan koulute-
tut nuoret on kyettävä työl-
listämään kotimaassa.

Kotimaahan työllisty-
mistä ja ylipäätään alalle 
hakeutumista lisää alan 
palkkauksen saattaminen 
ainakin EU:n alueella kilpai-
lukykyiseksi. Työaikoihin ja 
itse työn laatuun emme voi 
niinkään vaikuttaa, mutta 
palkkaukseen voimme.

Tarvitaan todellista 
tahtoa 

Kun pohdimme miten jär-
jestäisimme lisää varoja 
sairaanhoitajien palkkauk-
sen parantamiseen, lienee 

syytä pohtia myös sitä, et-
tä laskelmien mukaan yksi 
syrjäytynyt nuori maksaa 
yhteiskunnallemme noin 
miljoona euroa. 

Mikäli todellista tahtoa 
löytyy, onnistuu syrjäyty-
misvaarassa olevien nuor-
ten tempaaminen mukaan 
työelämään. Avainasemas-
sa ovat varsinkin opetus-
ministeriö sekä sosiaali- ja 
terveysministeriö. 

Oikea-aikaisilla ja oi-
keansuuntaisilla toimilla 
tämän päivän ”katujen 
mittailija” saattaa muu-
taman vuoden kuluttua 
olla juuri se henkilö joka 
kävelee vuoteesi viereen ja 
kysyy – no kuinkas täällä 
tänään voidaan?

Reijo Hongisto
www.reijohongisto.fi 

Eläkeläiset takaisin töihin?



Suomalainen8 No: 2 • Helmikuu 2010www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

Maassamme on jo pari 
vuotta ollut käynnissä pe-
rustuslakimme uudistuspro-
sessi. Itse olin mukana asiaa 
valmistelleessa Oikeusmi-
nisteriön Perustuslaki 2008 
–työryhmässä. Yhtenä, 
mutta hyvin vähälle huo-
miolle jääneenä, ajatuksena 
on ollut sisällyttää maininta 
Suomen EU-jäsenyydestä 
perustuslakiin.

Viimeistään sen jälkeen, 
kun EU:n Lissabonin sopi-
mus astui viime joulukuus-
sa voimaan, on ollut selvää, 
että EU-jäsenyydessä on 
kyse kansainvälisestä so-
pimuksesta, joka voidaan 
irtisanoa eduskunnan pää-
töksellä. Siksi EU-jäsenyyttä 
ei pitäisi sisällyttää Suomen 
perustuslakiin. 

EU-jäsenyydellä on käy-
tännön vaikutuksia lainsää-
däntöömme ja toimintata-
poihimme, mutta ei asiaa 
voi kuitata vain sillä, että 
mainitaan Suomen kuulu-
van Euroopan unioniin. 
Mainitsemalla EU Suomen 
perustuslain keskeisenä kul-
makivenä, helposti unohde-
taan, että on elämää myös 
EU:n ulkopuolella.

Jos EU-jäsenyydessä 
olisi kyse jostakin muus-
ta kuin kansainvälisestä 
sopimuksesta ja EU-jäse-
nyydellä olisi vaikutusta 
valtiosääntömme kansan-
valtaisiin perusteisiin, olisi 
EU mainittava perustus-
laissamme. Silloin kuiten-
kin myönnettäisiin, että 
Eduskunnassa olisi tehty 

Suomen EU-jäsenyydestä perus

Paljon on ajatuksia tällä 
tuoreella Perussuomalais-
ten Nuorten toiminnanjoh-
tajalla. Perhe-elämän, päi-
vätyön ja luottamustoimien 
yhdistäminen ei aina ole 
helppoa, mutta päivääkään 
en ole katunut vastuutani. 
Vastuuta saa ottaa, ja sitä 
tulee ottaa, kun sitä vaadi-
taan. Tämä pätee meihin 
kaikkiin, ja vastuunottoa, 
sekä kanttia tullaan kysy-
mään alkaneena vuotena 
yhä enemmän. Kannatuk-
semmekin on gallupeissa 
taas laskussa, mutta siitä 
en itse ole huolissani, koska 
muutosta kysytään ja me 
Perussuomalaiset sitä tar-
joamme. Muutoskohteita 
on monia, ja meidän pitää 
niihin tarttua. 

Seuraavassa ruodin 
Suomen huolia ja tarjoan 
lääkettä.

Huolia ja murheita 
Suomen maassa

Päällimmäisenä, kun mi-
nulta kysytään huolistani 
ja Suomen uudistustarpeis-
ta, tulee mieleen suoma-
laisuuden, ja sitä kautta 
isänmaan yhteisöllisyyden 
katoaminen. Toinen asia on 
lisääntynyt turvattomuus 
maassamme. Emme enää 
asu lintukodossa. Nämä 
kaksi asiaa ovat tiiviisti kyt-
köksissä toisiinsa, ja se on 
perusteltavissa ilman kor-
keakouluopintoja. Lisäksi 
nämä ovat asioita, joihin 
voimme vaikuttaa, mutta 

hallituksemme ei tunnu ole-
van samaa mieltä.

Vaikuttavia asioita ih-
misten henkiseen pahoin-
vointiin ovat monikult-
tuurisuus ja yltiöllinen yk-
silöllisyyden palvominen, 
sekä eriarvoistava maahan-
muutto. Nämä asiat tuho-
avat ihmisen luonnolliset 
perustarpeet; yhteenkuulu-
vuuden tunteen, sekä sosi-
aaliset verkostot samanar-
voisiin kanssaeläjiin. Tätä 
kutsumaani samanarvoi-
suutta ei edistä se, että yksi-
löltä suorastaan vaaditaan 
erilaisuutta, ja vieraiden 
tapojen omaksumista. Itse 
en halua elää ja kasvattaa 
lastani ympäristössä, jos-
sa minun on omaksuttava 
”epäsuomalaisia” tapoja, 

tai että joutuisimme tun-
temaan itsemme vieraaksi 
omassa maassamme.

Hallituksen ratkaisut 
eivät toimi

Mediasta saamme jatkuvasti 
lukea niistä huonoista pää-
töksistä, jotka edesauttavat 
tämän kansan kahtiajakoa, 
ja sitä kautta eriarvoistamis-
ta. Hyvänä esimerkkinä hal-
lituksen huonoista päätök-
sistä oli ehdottomasti sak-
kovankeuden poisto. Tätä 
ratkaisua perusteltiin tietysti 
säästötoimilla, ja sillä, että 
jokainen sakko tullaan ulos-
mittaamaan. Näin ei kuiten-
kaan usein käy: rehelliset ns. 
tavikset paljon harvemmin 
joutuvat sakkorangaistuksi, 

Poliittista kanttia ja perhe-elämää
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stuslakikysymys?
valtiopetos, kun hyväksyt-
tiin Lissabonin sopimus. 
Lissabonin sopimus oli 
hyväksyttävissä vain kan-
sainvälisenä sopimuksena, 
jona sitä eduskunnassa kä-
siteltiinkin. Perussuomalai-
set vastustivat Lissabonin 
sopimusta ja sen hyväksy-
mistä.

EU-jäsenyyttä käyte-
tään herkästi oikeutta-
maan muutokset Suomen 
ulkopolitiikan marssijär-
jestyksessä. Mitä suurem-
pi merkitys annetaan EU-
politiikalle, joka itsessään 
on Lissabonin sopimuksen 
myötä ylikansallista, sitä 
suuremmaksi käyvät myös 
vaatimukset presidentti-ins-
tituution lakkauttamiseksi 
turhana virkana. President-
ti-instituution olemassaolon 
oikeutus syntyy juuri siitä, 
että EU-jäsenyys nähdään 
sopimuksena, ei minään 
muuna. Käsite ”Lissabonin 
sopimus” kertoo yksiselit-
teisesti, että kyse on sopi-
muksesta, ei perustuslaista, 
joksi Brysselin paperipinoa 
aluksi nimitettiin.

Suomea voi edustaa 
Eurooppa-neuvostossa pää-
ministeri yksinkin, jos niin 
halutaan asiasta päättää, 
mutta siitä ei synny tarvet-
ta lisätä perustuslakiimme 
mainintaa Suomen EU-jä-
senyydestä eikä myöskään 
tarvetta muuttaa perustus-
lakiamme niin, että ulko-
politiikkaamme johtaisi 
hallitus presidentin sijaan. 
Voidaan myös päättää, että 

Suomea edustaa Eurooppa-
neuvostossa sekä president-
ti että pääministeri, mutta 
äänivalta on vain jommalla-
kummalla. Se, miten asiois-
ta päätetään, on neuvotte-
lukysymys, kuten tähänkin 
asti. Perustuslaissa asiasta 
ei tarvitse säätää, koska 
EU-päätöksenteko perustuu 
sopimukseen, joka voidaan 
koska tahansa purkaa.

Olen varma, että jos 
presidentti tällä kertaa säi-
lyisikin nimellisesti ulko-
politiikkamme johtajana, 
mahdolliset muut uudistuk-
set, kuten EU-jäsenyyden 
mainitseminen perustus-
laissamme ennakoisivat 
jo seuraavaa perustuslain 
uudistamistarvetta. Osa 
uudistajista saattaa jopa 
kuumeisesti miettiä, miten 
he pystyisivät nyt tekemään 
sellaisen uudistuksen, jolla 
vältyttäisiin paljastamasta 
koko sitä karmeaa totuutta, 
joka tämän asian ympäril-
le kätkeytyy. Lehtitiedoista 
päätellen presidentti vie-
lä nimellisesti säästetään, 
jottei hermostuteta kansaa 
vaalien alla, mutta mukaan 
saatetaan ujuttaa uudistuk-
sia, jotka myöhemmin tule-
vat koitumaan presidentin 
kohtaloksi. Taikasanana 
muutoksiin käytettäneen 
parlamentarismia.

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja,
MEP Timo Soinin kotimaan 
avustajaKuva: Harri Lindell

kuin ne varattomat pikkuri-
kolliset, joilta ei voi koskaan 
korvausta saada ulosmit-
taamallakaan. Vaikka sak-
korangaistus tulee yleisesti 
”lievemmistä” rikoksista, on 
edesvastuuttomuus lisäänty-
vä, koska todellista rangais-
tusta ei ole kärsitty.

Lisäksi hallituksen toi-
met mm. nuorisotyöttömyy-
den estämiseen ovat olleet 
vain kaunista puhetta. Van-
hasen idea ”työpaikkasete-
listä” on vain hätähuuto, 
jolla mielestäni äänestäjän 
arvostelukykyä aliarvioi-
daan. Apu rekrytointiin on 
annettava yrittäjälle, siellä 
ne työpaikat syntyvät, eivät 
työnhakijan taskussa.

Suurin eriarvoista-
va tekijä maassamme on 

edelleen maahanmuutto, 
ja sen täysin selkäranga-
ton hoitaminen. Miten on 
mahdollista, että jaamme 
edelleen vastuuttomas-
ti vähiä varoja niillekin, 
joilla ei ole mitään juridi-
sia perusteita saada esim. 
turvapaikkaa? Lisäksi on 
naivia ajatella, että todelli-
sessa hädässä olevat voisi-
vat päästä jopa kymmeniä 
tuhansia maksavien, jär-
jestäytynyttä rikollisuutta 
tukevien salakuljettajien 
matkassa Suomeen. Suu-
rin ongelma tällä hetkellä 
on EU:n itäisten valtioiden 
romanivirta. Muun muas-
sa Paimion tuoreehkossa 
vastaanottokeskuksessa jo 
puolet asukkaista ovat bul-
garialaisia, eikä heillä ole 

mitään juridista perustetta 
saada turvapaikkaa. Tämä 
on myönnetty loisimiseksi, 
ja sitä se onkin, mutta sil-
le ei voida mitään. Lisäksi 
nämä asukkaat työllistävät 
jatkuvasti virkavaltaa, mil-
loin varkauksien, ja milloin 
huonosta ruoasta synty-
neen riidan takia.

Tähän ongelmaan ha-
luan tuoda esille idean 
lakimuutoksesta: EU:n si-
säiset turvapaikkahaut on 
kiellettävä, tai rajoitettava 
korkeintaan kertaan vuo-
dessa. Tämäkin käsittely 
olisi tehtävä maksimissaan 
kahden viikon ajassa.  Näi-
tä ”radikaaleja” ratkaisuja 
vaaditaan. Matkatoimis-
tomainen Suomen mark-
kinointi mm. muslimien 

paratiisina, ja sosiaalitu-
kien luvattuna maana on 
lopetettava omilla päätök-
sillämme.

Kovalla työllä vaaleja 
kohti

Kuten jo edellä mainitsin, 
tämä vuosi tulee olemaan 
raskasta työtä. Soini on 
Brysselissä, mikä on hyvä 
asia, mutta media ei pidä 
meitä enää seksikkäänä. 
Tästä Timo on puhunut it-
sekin. Tähän tarvitsemme 
muutoksen, kun aloitam-
me vaalityön. Tämä on 
mahdollista vain suoralla 
puheella, ja radikaaleilla 
ajatuksilla poliittisen linjan 
muuttamiseksi, oli asia mi-
kä tahansa. Lässyttelystä 

meitä ei voi kukaan syyttää, 
mutta siltikin on painettava 
vielä 100% lisää.

Yhden ihmisen taakka 
ei saa kasvaa liian suurek-
si paikallisella, piirin, eikä 
valtakunnallisellakaan ta-
solla. Väsynyt mies tai nai-
nen ei tuota haluttua tulos-
ta, vaan vastuu on jaettava 
yhdessä. Se on demokratiaa, 
ja vähintäänkin reilua. Jos 
jollain on pisto sydämellä, 
niin ei muuta kuin tarjou-
tumaan töihin, koska työtä 
meillä on.

Puolueemme on mieles-
täni edelleen murroksessa 
mahtavan noususuhdan-
teen jälkeen, ja nyt se to-
dellinen kantti mitataan. 
Joko hiivumme hiljaa pois, 
tai pysymme kiintotähtinä; 

se on meistä työntekijöis-
tä kiinni. Onnekseni voin 
ainakin Perussuomalais-
ten Nuorten osalta sanoa, 
että tekijöitä on, ja hom-
mat hoidetaan. Kiitos kai-
kille siitä. Yksi asia, mitä 
meidän tulee mielestäni 
hyödyntää, on Keskusta-
puolueen puheenjohtajan 
valinta. Puolueella on kak-
si suuntaa, ja epäilen, että 
Keskusta ei osaa uudistua 
toivotulla tavalla. Tässä 
meillä on mahdollisuus 
saada äänestäjäkuntaa, 
olemmehan myös maaseu-
dun puolestapuhujia enem-
män kuin kepu itse.

Heikki Tamminen
toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry

Keskustanuoret ovat 
haastaneet poliittiset 
nuorisojärjestöt autta-
maan Haitin maanjäris-
tyksen uhreja 10 sentillä 
per järjestön jäsen.

Vaikka Perussuo-
malaisten Nuorten linja 
kehitysapumäärärahojen 
suhteen on tiukka, olem-
me sitä mieltä, että nii-
tä ihmisiä, joita kohtaa 
akuutti luonnonkatastro-
fi , on autettava myös ta-
loudellisin keinoin. Kyse 
on ihmishenkien pelasta-
misesta keskellä yhteis-
kunnallista sekasortoa.

Perussuomalaiset 
nuoret pitävät keskusta-
nuorten ideaa hyvänä ja 
reiluna. Yhdistyksemme 

osallistuu 50 eurolla (10c/
jäsen) haitilaisten auttami-
seen ja toivoo lisäksi, että 
ne suomalaiset, joilla on 
taloudellisia mahdollisuuk-
sia lahjoitusten antamiseen 
Haitiin, kantaisivat korten-
sa kekoon.

50 euroa on pieni sum-
ma, mutta kaikki apu on 
varmasti tarpeen. Kuten 
sanonta kuuluu, pienistä 
puroista syntyy suuri jo-

ki. Nuorten järjestön varat 
ovat hyvin rajalliset, joten 
haastamme nyt teidät, ar-
voisat Perussuomalaiset 
lahjoittamaan. Jo viiden-
kin euron lahjoitus kertyy 
suureksi, kun osallistumme 
yhdessä.

Perussuomalaiset Nuo-
ret lahjoittaa Unicefi n kaut-
ta Haitin lapsille. Maksu 
käy helposti osoitteessa 
www.unicef.fi .

Perussuomalaiset Nuoret 
auttavat haitilaisia

© UNICEF/NYHQ2010-0092/Alice Smeets

Lahjoitukset UNICEFin kautta:

Netissä www.unicef.fi 
Puhelimitse: 0600-14501 (20 euroa + pvm)
Pankissa: 152930-87, ”Haitin lapset”
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Mikä se on, 
keitä he ovat?

Maksat meille enemmän 
kuin saat. Me hallinnoimme 
ja hallitsemme sinua. Sinun 
elämäsi tulee paremmaksi.

Mikä se on?
Euroopan Unioni!
Sinä et saa valita heitä.
Sinä et voi erottaa heitä.
Sinun edustajasi Euroopan 
Parlamentissa eivät saa aset-
taa heitä ehdolle.
Sinun edustajasi Euroopan 
Parlamentissa eivät voi erot-
taa heitä.

Keitä he ovat?
He ovat Euroopan Unionin 
uudet komissaarit.

Tällaisessa ”demokra-
tiassa” me elämme. EU on 
välivaihe Suomen histori-
assa. Niin oli YYA-sopi-
muskin.

Kontulan opetus

Kävin perjantaina 22.1. pu-
humassa Kontulassa. Kuu-
lijoita oli keskellä päivää 
noin 150.

Politiikkaa halutaan 
kuulla ja kommentoida.

Puhetilaisuus ei ole van-
hanaikaista; päinvastoin se 
on tulossa uudestaan.

Politiikan puhumisen 
taito on Suomessa yleisesti 
pudonnut; monet poliitikot 
ovat vain niin sanotusti ta-
vattavissa ja jakavat kahvia, 
karkkia ja pullaa.

Politiikassa live-keikkaa 
ei voita mikään.

Saan kansalaisilta pal-
jon palautetta, joissa kai-

Kuva: Jukka Jusula

Kontulan opetus on sii-
nä, että keikkaa on lisättä-
vä. Yleisöstä ei ole pulaa. Se 
on paras kannustin.
Puheen näet ja kuulet 
YouTubessa:
Osa 1:
http://tinyurl.com/y8kwjls
Osa 2:
http://tinyurl.com/yhv9kxj

Paavo Väyrynen, 
miksi?

Kepun johtoon valitaan ke-
pulainen. Kuka voisi olla 
kepulaisempi kuin Paavo 
Väyrynen? Väyrynen on 
varmasti maailman kepu-
laisin kepulainen.

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Jo reilut sata vuotta 
metsäklusteri on ollut 
Suomen talouden tuki. 
Sen merkitys ei vähene, 
mutta hyödyntämistavat 
muuttuvat. Devalvaati-
oiden aika on ohi, joten 
jatkossa vientiapua on 
etsittävä uusista ideoista 
ja tehokkuudesta. – Ener-
giapuumarkkinoiden ke-
hitykseen vaikuttavat Ve-

näjän puuhakkeen, euron 
sekä dollarin ja öljyn hinta. 
- Venäjän puutulli ei koske 
haketta, ”puujalostetta”, 
vaikka se tehtäisiin kuitu-
puusta.

Joidenkin tietojen mu-
kaan Suomen sahatavara-
tuotanto on pudonnut yli 
13 miljoonasta noin seit-
semään miljoonaan kuu-
tiometriin vuoden 2009 ai-
kana. Halpa kruunu antaa 
Ruotsin metsäteollisuudelle 
huomattavan kilpailuedun. 
Suomessa luovutaan ja siel-
lä satsataan suuriin ja te-
hokkaisiin sahoihin. Loppu-
vuodesta sahatukin kauppa 
virkistyi täälläkin, mutta 
ongelman muodosti oheis-
tuotteen eli kuitupuun ky-
syntä. Puun energiakäyttö 
lisääntyi ja se on jatkossa-

kin Pohjois-Suomelle tärkeä 
tulonlisä. Hallituksen linja-
ukset eivät suosi kotimaisen 
ergiapuun kilpailukykyä, 
sillä ainoastaan tuulivoima 
saa syöttötariffi n. – Halli-
tuksen tavoitteena ovat suu-
ret metsää omistavat yhtiöt, 
vaikkakin palkkatyöläisten 
käyttö ja hoitokustannukset 
lisääntyvät.

Mitä enemmän saha-
taan, sitä suurempi on tar-
jolla olevan energiapuun 
määrä. Ellei sille löydy 
käyttöä, sahojen puunhan-
kinta vaikeutuu. Jos kuitu/
energiapuun hinta ei rii-
tä, se ei liiku. Polttopuun 
käyttö lisääntyi, sillä viime 
vuonna pienkiinteistöissä 
poltettiin jo seitsemän mil-
joonaa kuutiota puuta (MT 
28.12.09). Nykykäyttö ei 

vielä riitä, sillä metsäjättien 
paperituotannon siirtyessä 
nopeakasvuisten raaka-ai-
neiden maihin, kuitupuun 
tarve supistuu ja energia-
puuvarat kasvavat. Viljan 
ja palmuöljyn energiakäyttö 
lisääntyvät eikä vesivoima-
loiden rakentaminenkaan 
ole mahdotonta. Aurinko-
energian muuttamista vety-
varastoiksi kehitetään.

Kiinan rahan arvo pi-
detään matalana ja talous-
kasvu jatkuu rytisten. Siel-
lä myytiin uusia autoja jo 
enemmän kuin Amerikas-
sa. Polttoaineiden kulutus 
lisääntyy. Halpa dollari pa-
kottaa euroalueen toimijat 
etsimään kannattavuutta 
tuotanto- ja kustannuste-
hokkuuden kautta, jolloin 
energian hintavaikutus ko-

Energiavuosikymmen alkaa
rostuu. Vaikka Yhdysval-
loissa taloustaantuma ja 
velkaantuminen supistavat 
energian kulutusta, Aasias-
sa se kasvaa teollisuustuo-
tannon ja maailmantalo-
uden painopisteen kasvun 
mukana.

Öljyn- ja sähkönhinnan 
nousun jatkuessa omakoti-
talojen energiahuollossa il-
ma- ja maalämpöpumppu-
jen käyttö lisääntyy puun 
ohella. Uudistuva energian-
tuotanto ja -käyttö tulevat 
olemaan tämän vuosikym-
menen voimakkaimmin ke-
hittyviä aloja. - UPM:llä on 
tarkoitus rakentaa Kuusan-
koskelle ja Raumalle bioja-
lostamot, koska molemmat 
ovat puunjalostuspaikka-
kuntia. Se lisää energiakau-
pan voittoja jätteen avulla.

Valtiovalta ei tue pie-
niä bioenergiantuottajia, 
vaikka sähkön siirto on 
edullisempaa kuin raa-
ka-aineiden siirto. Siksi 
syntynee kyläkohtaisia 
bioenergialaitoksia. Syöt-
tötariffi  edistäisi maakun-
tien työllisyyttä ja pitäisi 
energiatuotannon voitot 
maaseudulla. Se edistäisi 
maaseutuelinkeinojen uu-
distumista ja monipuolis-
taisi ammattirakenteita. 
Bioenergian tuotanto-
osuuskuntien aika on 
lähellä, ellei suojeluoh-
jelmavimma tukahduta 
metsäalan uusiutumis-
mahdollisuutta.

Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola

vataan minua takaisin Suo-
meen. Kansan mielipide ei 
voi olla väärä, vaikka minä 
en mielestäni ole kadonnut 
mihinkään; olen sekä Suo-
messa että EU:ssa.

Suomessa huoli tästä 
päivästä ja tulevaisuudes-
ta on lisääntynyt. Monella 
hanskat putoavat.

Politiikan vaikutusmah-
dollisuuksiin ei oikein usko-
ta, vaikka halua uskoon on.

Maailma, EU ja Suomi 
menevät huonoon suun-
taan. Kansa vaistoaa tämän.

Poliittisten johtajien 
kysyntä kasvaa kriisissä. 
Perusvaistot nousevat pin-
taan; aito pärjää.

Miksi Väyrynen pitäisi 
valita?

Siksikö, että hän vastus-
ti Suomen EU-jäsenyyttä? 
Suomen liittymistä yhteis-
valuutta euroon? Vai peräti 
siksi, että hän äänesti Edus-
kunnassa EU-perustuslain 
(Lissabonin sopimuksen) 
puolesta, joka tehokkaas-
ti mitätöi kaiken edellisen 
vastustuksen?

No ei hätää. Kyllä Paa-
vo Väyrynen osaa selittää 
miksi hän oli oikeassa sil-
loin ja miksi hän on jälleen 
oikeassa.
Väyrynen ei jää koskaan 
eläkkeelle. Väyrynen lives 
forever.

EU-jäsenyytensä aikana Suomea vastaan on 
nostettu yli tuhat virallista huomautusta, 
joista kanteisiin asti on tähän mennessä 
johtanut puolisen sataa. Tällä palstalla 
käsittelemme joitain niistä rikoksista, joilla 
Suomi-neito on Brysselin herroja vastaan 
rikkonut.

Suomi tuomiolla

Asianosaiset: 
Euroopan yhteisöjen komissio 
vs. Suomen tasavalta, jota tukevat 
Saksan liittotasavalta, Unkarin tasavalta, 
Liettuan tasavalta ja Itävallan tasavalta 
väliintulijoina

Suomen tasavalta ei ole noudattanut EY 307 artik-
lan toisen kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska 
se ei ole käyttänyt aiheellisia keinoja poistaakseen 
ristiriidat, joita on perustamissopimuksen ja niiden 
pääomansiirtoa koskevien määräysten välillä, jotka 
sisältyvät sijoitusten edistämistä ja molemminpuo-
lista suojelua koskeviin kahdenvälisiin investointi-
sopimuksiin, jotka Suomen tasavalta on tehnyt enti-
sen Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton, jonka 
seuraaja on Venäjän federaatio (sopimus allekirjoi-
tettu 8.2.1989), Valko-Venäjän tasavallan (sopimus 
allekirjoitettu 28.10.1992), Kiinan kansantasavallan 
(sopimus allekirjoitettu 4.9.1984), Malesian (sopi-
mus allekirjoitettu 15.4.1985), Sri Lankan demo-
kraattisen sosialistisen tasavallan (sopimus allekir-
joitettu 27.4.1985) ja Uzbekistanin tasavallan (sopi-
mus allekirjoitettu 1.10.1992) kanssa.

Tuomio:

Syyllinen. Suomen tasavalta velvoitetaan korvaa-
maan oikeudenkäyntikulut. Saksan liittotasavalta, 
Liettuan tasavalta, Unkarin tasavalta ja Itävallan ta-
savalta vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.
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Toissaviikolla Suomea 
kohahdutti iittiläisellä 
hevostilalla paljastunut 
eläinrääkkäystapaus, jos-
ta MTV3:n 45 minuuttia 
-ohjelma kertoi. Ohjelma 
järkytti minua syvästi, 
sillä pienviljelijäperheen 
poikana ja hevosten kans-
sa savottatöitä tehneenä 
eläinten hyvinvointi on 
itselleni sydämen asia.

Viime vuosina on 
tullut ilmi niin monta 
törkeää eläinrääkkäysta-
pausta, että ei voida pu-
hua yksittäistapauksista. 
Erityisesti tuotantokano-
jen ja -sikojen hoitoon 
liittyvät skandaalit ovat 
olleet tapetilla. Jokaisen 
skandaalin yhteydessä 
maa- ja metsätalousmi-
nisteri Sirkka-Liisa Ant-
tila (kesk) on luvannut 
puuttua asiaan, mutta 
mitään näkyvää ei ole 
saatu aikaiseksi. 

Hevostila-tapauksen 
tultua ilmi esitin Iltasa-
nomien haastattelussa, 

että Anttilan tulisi erota. 
Ministeri vastasi, ettei hän 
aio erota ja luetteli ne toi-
menpiteet, joita on tehty 
eläinten olosuhteiden val-
vonnan hyväksi säännöstö-
jen ja lakien taholla. Anttila 
valitettavasti unohti mainita 
määrärahaleikkaukset Evi-
ran osalta. Tuotantoeläinten 
hyvinvointia valvoo nyt vi-
rasto, jolta on käytännössä 
leikattu toimintaedellytyk-
set, sillä vuoden 2009 liki 
5 miljoonan euron valvon-
tabudjetti supistui tämän 
vuoden budjetissa vain 864 
tuhanteen euroon.

Viime aikojen valelääkä-
ripaljastukset niin ihmisten 
kuin eläinten hoidon paris-
sa osoittavat yleisemminkin 
valvonnan heikkoutta. Iitin 
hevostapauksen jälkeen on 
tullut ilmi epäilyksiä siitä, 
että eläinlääkäreinä olisi 
toiminut henkilöitä, jolta 
puuttuu tarvittava pätevyys. 
Lukuisat valituksetkaan ei-
vät herättäneet viranomai-
sia. Eipä olisi siis ihme jos 
myös kansalaisilla heräisi 
epäilys, ovatko ministerit-
kään enää oikeita ministe-
reitä vai valeministereitä.

Ikävintä näissä eläimi-
en hyvinvointia koskevissa 
skandaaleissa on se, että 
ne leimaavat asiansa hy-
vin hoitaneet eläintilalliset. 
Siksi haluan korostaa, että 
näiden tapausten taustalla 
on useammin omistajien vä-
symys kuin tahallisuus. Val-
vonnan lisäksi on siis syytä 
panostaa entistä enemmän 
tilallisten henkiseen ja fyy-
siseen hyvinvointiin.

Pentti Oinonen
kansanedustaja

Oinosen adressi eläinten puolesta
Kansanedustaja, Perussuomalaisten 1 varapuheenjoh-
taja Pentti Oinonen on perustanut adressin eläinrääk-
käystä vastaan. Adressissa peräänkuulutetaan toimia 
eläinten ja tilallisten hyvinvoinnin edistämiseksi, jotta 
eläinrääkkäystapaukset saadaan kuriin.

Adressi löytyy osoitteesta:
www.adressit.com/nyt_riittaa_elainten_kaltoinkohtelu

Kuka puolustaisi 
eläimiä?

Suomessa naisen asema 
ei todellakaan ole tasa-
arvoinen ja tasavertainen 
miehen rinnalla. Olem-
me kaikki sen harhaluu-
lon varassa että Suomi 
on turvallinen ja hyvä 
maa asua. Tuhannet suo-
malaiset naiset kokevat 
väkivaltaa kodeissaan ja 
pelkäävät henkensä edes-
tä päivittäin.

Lakiin perustuva lä-
hestymiskielto ei suojaa 
väkivallalta. Pelottelu 
ja väkivalta oli kestänyt 
Sellossakin tapahtunees-
sa murhenäytelmässä jo 
kymmenen vuotta ko. 
henkilöä kohtaan, mut-
ta mitään ei tapahtunut 
virkavallan taholta, jotta 

naista olisi voitu 
suojata - vaikka 
varmasti asia on 
ollut tiedossa.

Valtiovallan on 
puututtava vaka-
vasti ja pikaisesti 
tähän ongelmaan. 
Rangaistuksia 
näistä uhkailuista 
ja henkilöön koh-
distuvasta väki-
vallasta, raiskauk-
set mukaan luki-
en, on kiristettävä.

Salailu ja puhu-
mattomuus tämän 
kaltaisista ongelmista ei 
edistä asian korjaantumis-
ta. Väkivallalla uhkailusta 
on heti ilmoitettava viran-
omaisille.

Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan 
on voitava puuttua ajoissa

Marja-Leena Leppänen
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset Naiset ry

Timo Soinin vanha hokema 
”Missä EU, siellä ongelma”, 
olisi voitu 22.1. Helsingin 
Kontulan asukastila Symp-
piksessä muuntaa muotoon: 
”Missä Timo Soini, siellä 
media”.

Soinin saapuminen pai-
kalle oli houkutellut itähel-
sinkiläiseen kohtauspaik-
kaan ennätykselliset 150 hen-
kilöä yhteiskunnan kermasta 
kerjäläiseen, sekä kahden eri 
lehden (Iltalehti ja Helsingin 
Uutiset) toimittajakuntaa.

”Terveisiä Brysselistä-
pimeyden ytimestä”, aloitti 
Soini ja sai nopeasti tutun 
rytminsä puheeseen. Pu-
heen jälkeen yleisö sai ky-
syä kysymyksiä. Ihmisten 
innokkuutta kuvastaa se, 
että Soinia yritettiin kes-
keyttää jo ensimmäisen 20 
minuutin aikana.

Iltapäivän aikana käy 
ilmi, että Soini ei ole Suo-
mea jättänyt ja ”brysseli-
läistynyt”, vaan kertoo ole-
vansa neljä päivää viikosta 
Suomessa ja asettuvansa 
eduskuntavaaliehdokkaak-
si 2011.

Kysymyksiä riitti

Kysymysten ollessa vuoros-
sa on kysyjien jono todella 
pitkä.

Huolellisesti kuunnel-
len ja vastaten kaikkien ih-
misten kysymyksiin, mm. 
hänen omasta fyysisestä 
kunnostaan, lähdeveroista, 
Tony Halmeesta, Kanarian 
mahdollisista leipäjonoista, 
mediamaksusta, asunnot-
tomuudesta, valmiin kek-
sinnön eteenpäin viemisen 
esteistä, suomalaisesta byro-
kratiasta sekä vaalirahoitus-
skandaaleista käy ilmi mie-
hen perehtyneisyys asioihin 
kera ihmistuntemuksen.

- Maksamme EU:lle 
vuosittain noin puoli mil-

jardia euroa, josta mm. jo 
niinkin tärkeään asiaan 
kuin Kreikan tupakkate-
ollisuuden tukemiseen me-
nee 300 miljoonaa. Halme 
on edelleen tärkeä, vaikka 
tänään asiat tehtäisiin toi-
sin. Perussuomalaiset eivät 
ole olleet vaalirahasotkujen 
otsikoissa hyvästä syystä: 
omassa toiminnassa ei ole 
ollut sotkua. Ei Patrian, 
KEVA:n tai RAY:n rahoja 
tms. Mediamaksu on tasa-
verona vieroksuttava. Hal-
lituksessa voisi olla, muttei 
näillä näkymin ainakaan 
RKP:n tai Kokoomuksen 
kanssa, ja Vihreidenkin 
kanssa ovat tunteet molem-
minpuolisesti suhteellisen 
vieroksuvat, Soini vastaili.

Yllättäen Soini kehui 
asunnotonta miestä, joka on 
rampannut luukulta luukulle, 
ja jolle on sanottu, että mene 
varhaiselle työkyvyttömyys-
eläkkeelle, kun sinä et näkö-
ään tule toimeen viranomais-
ten kanssa, sanoen että hänen 
Brysselissä aluksi kokemansa 
kiemurat olivat todennäköi-
sesti pienempiä kuin tämän 
asunnottoman miehen. Soini 
valisti vielä muitakin, että 
virkamiehet ovat kansaa var-
ten, ei päinvastoin.

Sinä olet samanlainen 
kuin muut

Tämä osa kirjoitusta on 
kirjoittajan ”rivien välistä 
lukemista”.

Soini kertoi tilaisuudes-
sa tehneensä usein jonkin 
pienen asian ratkomisen 
eteen kuusikin tuntia töitä 
saamatta kansalaiselle sii-
hen yksiselitteistä vastausta. 
Tällöin on vaan todettava 
että ei tiedä.

Muistan kun järjestelin 
eduskuntavierailua Laajasa-
lon Opiston toimittajaopis-
kelijoille. Käytiin kiihkeintä 

Halla-aho ja ”persu = ra-
sisti” aikaa. Lopulta pää-
simme eduskuntaan Soinin 
ja silloisen neuvonantajan 
Vesa-Matti Saarakkalan 
opastamana.

Tavallaan toin silloisen 
perheeni eduskuntaan. Mi-
nua jännitti. Mitä jos jokin 
menee mönkään? Soini mo-
kaa, minä mokaan, tai jopa 
koulumme johtaja ohjaaja 
Matti Lötjönen mokaa.

Kumma kyllä mitään 
tällaista ei tapahtunut. Löt-
jönen kehui jälkeenpäin 
koulun ruokalassa Soinia 
karismaattiseksi mieheksi. 
Sain itsekin kiitosta puolin 
ja toisin. Kaikki meni hy-
vin, paitsi tietenkin se yksi 
ihminen.

Se yksi ihminen kysyy 
aina sen kysymyksen johon 
ei voi vastata. ”Miten kus-
tannan opintoni?” Soini ja 
Saarakkala utelivat, min-
kälaisessa tilanteessa ko. 
henkilö on ja koettivat an-
taa mahdollisimman paljon 
hyviä neuvoja tilanteeseen.

Jälkeenpäin palaute ka-
dulla oli kuitenkin tältä yh-
deltä tyly: ”Soini on saman-
lainen kuin kaikki muutkin 
poliitikot, ei suoraa vasta-
usta mihinkään!”

Tavattuani Soinin jäl-
leen 22.1., voin sanoa, että 
tämä poliitikko ei ole sa-
manlainen kuin muut. Hän 
kuuntelee.

Hänen karismansa piilee 
osin myös siinä, että sen si-
jaan että jossittelisi ja voi-
vottelisi ja tarjoaisi ”ehkää” 
tai ”eioota”, hän tekee ja 
puhuu. Kuten em. asunnot-
toman kanssa.

Tämän vuoksi Soini 
vetää kaikki tuvat täyteen 
kuulijoita, sinä et.

Teksti ja kuva:
Tommi Tampio, Kontulan
Perussuomalaisten 2. vpj.

Soini Kontulaa 
villitsemässä
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Tänään ei ole hyvä päivä, tänään 

on veljeni hautajaiset.

Sydän tuntee aina ja ajatuk-
set tekevät surutyötä. Surutyö on 
hyvästijättöä ja luopumista.Luo-
pumista sellaisesta, mitä emme 
koskaan omistaneetkaan, vaan 
saimme pitää lahjana määräajan.

Tie onneen on menneisyydessä

otetuissa askeleissa

jokaisella on menneisyys 

mutta kaikilla ei ole tulevaisuutta

Äitini kirjoittaa minulle

”Veljellesi olit hyvä veli, hän 
ei vaan sairaudeltaan enään 
jaksanut tsempata, oli väsy-
nyt jokapäiväiseen lääkkeiden 
hankintaan sekä päihteisiin. 
Tällaisen asian edessä olimme 
voimattomia. Mikään ulkoinen 
apu ei olisi auttanut. Tony ha-
lusi pois tästä maailmasta. Nyt 
hän saa nukkua ilman tuskaa ja 
ahdistusta.”

Perheenjäsenen poismeno on 
uusi tilanne jonka eteen joutuu 
valmistautumatta ja äkisti. Niin 
paljon jäi vielä veljelleni sanomat-
ta ja se kalvaa mieltäni, ruumista-
ni ja sieluani.

Vanhempamme ovat viisaita 
ja kokeneita, joten meidän tulisi 
kuunnella heidän arvokkaita neu-
vojaan ja ottaa heistä oppia.

On turhauttavaa seistä kir-
jahyllyyn ahdettujen esineiden 
edessä ajatellen että tässäkö tämä 
nyt oli, varsinkin kun kyseessä on 
oma veli, itseä nuorempi ihminen.

Velvollisuudet alkavat heti; 
olitpa valmiina tai et. Aloitat jää-
mistön arvioinnin pesänselvittä-
jän luettelointia varten, on pakko 
aloittaa neuvottelut kuolinpesän 
ostajien kanssa. He tekevät sitä 
työkseen. Asunnon irtain on pa-
kattava sen tyhjentämiseksi.

Ihmisen elämä rahalla mitat-
tuna tuntuu merkityksettömältä. 
Ainakin minusta. Muistot ovat ar-
vokkaampia koska ne muistuttavat, 
kuinka oma elämäni on ollut rik-
kaampi jaettuani sen veljeni kanssa. 
Surun hetkellä monet muistot nou-
sevat  mieleen ja ne tuovat kaivat-
tua lohtua. Surun hetkellä, nyt ne 
tuntuvat maailman arvokkaimmil-
ta. Jos et ole kokenut surua elämäs-
säsi, et voi täysin kunnioittaa toista 
ihmistä, ja tätä elämää jota elät ja 
työtä jota teet. Muistoissa on myös 
omia tekoja. Sellaisia tekoja joista 
voin isoveljenä olla ylpeä.

Haluan antaa veljestäni hiukan 
objektiivisemman kuvan ihmise-
nä. Olen seurannut sitä lähempää 
ja kauemmin kuin kukaan toinen. 
Päätä vasta tämän jälkeen, mikä 
hän oli miehiään ja omistiko hän 

mielestäsi sellaisia hyveitä joita 
myös itse pidät arvossa.

Mielestäni hän osoitti todel-
lista luonnetta, pelottomuutta ja 
päättäväisyyttä, tarttumalla an-
nettuihin tilaisuuksiin ja heittäyty-
mällä niihin vailla ennakkoluulo-
ja, huolimatta hänen henkilökoh-
taisista ongelmistaan, ja tehden 
elämästään suuren nautinnon jota 
hän ei varmastikaan kadu. Sillä 
menneisyyttä, joka on jo historiaa 
ja jota ei voi enää muuttaa, sitä 
ei pidä murehtia. Voiko toista ih-
mistä täysin tuntea ilman että on 
tavannut tämän?

Ne jotka ovat tavanneet veljeni 
tietävät miten suurisydäminen hän 
oli. Hänellä oli valtava, lämmin 
koura. Sellainen, joka tuntuu tur-
valliselta kun siihen tarttuu. Hänel-
lä oli kova, hersyvä, lähes remakka 
nauru ja hymy joka tarttui.

Hän katsoi toista aina suoraan 
silmiin ja kuunteli tarkkaavaisesti 
mitä tällä oli sanottavaa ja ilmaisi 
mielipiteensä suoraan. Hän osal-
listui keskusteluun ajatuksia vaih-
dellen, koska hän välitti, teesken-
telemättä.

Osoitti toiselle myötätuntoa 
tämän vaikeuksissa sekä rohkaisi 
ja kannusti taistelemaan eteen-
päin. Yleensä vei toisen salille ja 
sanoi että tämä auttaa.

Sieltä löysin myöhemmin itse-
nikin. Hän opetti minulle paljon ja 
olen siitä ikuisesti veljelleni kiitol-
linen. Hän täydensi myös minua, 
tehden veljenä minusta ja setänä 
lapsistani yhteisten kokemusten 
kautta rikkaampia. Tänään, hä-
nen ansiostaan voimme nauttia 
muistellen noita yhteisiä hetkiä. 

”Big Tony” -huudahdus ve-
ti veljeni naaman aina muikeaan 
hymyyn. Tämän lisänimen hän sai 
Amerikan-vuosiltaan, ja se seu-
rasi minne tahansa hän hattunsa 
laskikin. Hän oli pidetty ja hyvin 
huumoritajuinen, verbaalinen lah-
jakkuus.

”Tony Halme on ilmiö joka 
herättää ihmisissä niin ihailua 
kuin halveksuntaa. Oltiin hänestä 
mitä mieltä tahansa, tosiasia on et-
tä miehen tapahtumarikkaan elä-
mänpolun ohjautuminen kamppai-
lu-urheilun raiteille on merkinnyt 
hänen nousuaan yhdeksi kaikkien 
aikojen tunnetuimmaksi suomalai-
seksi kamppailupersoonaksi, niin 
Suomen rajojen sisä- kuin ulko-
puolellakin.” Tonyn poismeno no-
teerattiin myös CNN:llä sekä New 
York Timesissä.

Positiivisen ja kannustavan 
kehollisuuden - fi tnessilmapiirin - 
leimaama Kalifornia täytti nuoren 
Suomalaisen toiveet ”Amerikka-
laisesta unelmasta”.

Enkelienlaakson aurinko ja pal-
mut sisälsivät kuitenkin kivikovia 
realiteetteja sekä raakaa arkea. Elä-

mäntyyli siellä toi mukana nipun 
huonoja opittuja tapoja, joilla kipu 
kehosta pidettiin loitolla. Menestys 
kun ei tule itsestään, vaan sen eteen 
on tehtävä kovaa ja pitkäjänteistä 
työtä, sekä uhrauksia, josta voi jou-
tua maksamaan kovan hinnan.

Kerran vieraillessani veljeni 
luona Los Angelesissa näin sat-
tumalta ruutupaperille käsin raa-
pustetut kymmenen hänelle itsel-
leen asetettua elämäntavoitetta.

Sen ensimmäinen ja viimeinen 
kohta kuuluu seuraavasti:

Ensimmäinen kohta

– pidä hauskaa

Viimeinen kohta

– elä 30 -vuotiaaksi

Tony omasi ulospäin suuntau-
tuvan, kaurisluonteelle ominaisen 
kunnianhimoisuuden.

Hänen elämäntapansa tunnus-
piirteitä olivat valmius koviin uh-
rauksiin, samoin hänen perushy-
veitään olivat lojaalius ja kunnia. 
Hänen arvonsa olivat kohdallaan 
ja hänen olemuksensa huokui si-
sukkuutta.

Näihin luonteenpiirteisiin suo-
malaiset kykenivät samaistumaan.

Sitä vastoin amerikkalaisille 
ominainen elämänasenne, joka il-
meni vilpittömässä uskossa omiin 
mahdollisuuksiin, oli asia, joka 
herätti kateutta.

Hän ihannoi sotaveteraaniem-
me saavutuksia ja kunnioitti isän-
maataan, joka on tyypillistä kun 
asutaan pidemmän aikaa ulko-
mailla. Hän keräsi uransa aikana 
rahaa sotaveteraanien hyvänteke-
väisyystilaisuuksissa, myyden näi-
den hyväksi huutokauppaperiaat-
teella omia nyrkkeilyyn ja uraansa 
liittyviä varusteita sekä rekvisiittaa.

En tiedä olisinko tässä

jos en olisi syntynyt

turvallisen lähiöön

jos minulla olisi isä

jos äitini ei olisi laittanut

minua kouluun

jossa minua rangaistiin väärästä 

ja palkittiin hyvästä

mutta tiedän etten olisi tässä

ilman isoisiemme urheutta

sanokaa että he eivät

uhrautuneet turhaan

Eduskunta-aikanaan hän aset-
ti itselleen yhden ja ainoan epä-
itsekkään poliittisen tavoitteen, 
ja piti eduskunnassa puheen jota 
Paavo Lipponen ylisti, ja jonka 
hän vaati mediaa julkaisemaan 
kokonaisuudessaan.

Sotaveteraanien hautalakialoi-
te on ohessa.

Uusia polkuja

Kuusi vuotta showpainikehiä ko-
lunneen Tonyn ajattelumaailma oli 
kehittynyt viihdemaailmaan sopi-
vaksi. Hän ymmärsi kamppailu-ur-
heilussa käytetyn psykologisen "so-
dankäynnin" tärkeän merkityksen, 
jonka vain urheilija voi ymmärtää. 

Täytyy muistaa että showpaini-
ottelun äärellä on maailmanlaajui-
sesti kyse 800 miljoonan katsojan 
viihdyttämisestä ja TV:n mainos-
rahat toivat ottelijoille ansaitun 
palkan. Ottelijalla täytyy olla ka-
rismaa ja supliikkia jotta ”yksi-
tyisyrittäjän” ura jatkuisi. Vastak-
kainasettelu oli välttämätön luoden 
lajille kaivattua kiinnostavuutta. 

”Smack talk”, eli näyttele-
minen, on showpainissa yleistä 
yleisölle suunnattua viihdettä, 
”ennakkohaastattelua” jota ku-
vataan livenä esimerkiksi hotellin 

kokoushuoneessa. Tarkoituksena 
on innostaa yleisöä tulevaan ot-
teluun ja vastustajan herjaaminen 
on osa tätä näytelmää.

1990 –luvulla Japanilainen 
showpaini ja vapaaottelu sekoit-
tuivat perusteellisesti.

Joskus otteluiden  lopputulos 
oli ennalta sovittu, toisinaan ei. 
Tunnetaan myös tapauksia jolloin 
ennalta sovittu ottelu ns. ”work” 
oli syystä tai toisesta muuttunut 
luonteeltaan oikeaksi kamppai-
luksi, jota kutsuttiin termillä 
”shoot”.

Veljeni oli kuitenkin uskal-
tautunut häkkiin ja noussut sinne 
ennakkoluulottomalla asenteella. 
Kysymys kuuluu: kuinka moni 
muu olisi pystynyt samaan?

Ottelun alkaessa on helppo 
kuvitella miksi henkisen kantin 
osuus on 80 %, ja fysiikan osuus 
on vain noin 20%.

Tony ei ollut valittaja. Siksi oli 
mahdollista että hänestä kehittyi 
ainutkertainen kamppailu-urhei-
lija joka taisteli areenoille, joille 
kukaan suomalainen ei koskaan 
tule yltämään.

Äidilleni ja itselleni tuo loh-
tua tieto siitä, että ihmisiä jotka 
kaipaavat veljeäni on paljon tänä 
vaikeana aikana ja kiitän kaikkia 
heitä, jotka muistivat meitä suru-
valitteluin. Teitä kannustajia on 
paljon, jotka nautitte hänen ih-
misläheisyydestään.

Erityisesti olen pahoillani sii-
tä, ettemme voineet pitää kaikille 
avoimia hautajaisia kovan ja voi-
mia koettelevan mediajulkisuuden 
ilmapiirissä. Surumme on henkilö-
kohtaista ja perheellemme pyhää, 
haluamme välttyä enemmältä jul-
kisuudelta. 

Veljeni oli rakentaja. Hän oma-
si uskomattoman energian ja roh-
keuden yrittää. Hän heittäytyi täy-
sillä kohti uusia haasteita. Hänellä 
oli kyky haistaa tuleva ja luoda jo-
tain uutta, ainutlaatuista ja omaa. 
"Don´t follow the trend – make 
your own” oli hänen mottonsa.

Hänen persoonassaan oli sitä 
jotain, joka veti puoleensa. Hän 
viihtyi joukoissa ja sai ihmiset 
tuntemaan me-henkeä.

Tiedän että monella meistä on 
omakohtaisia kokemuksia hänen 
anteliaisuudestaan, sekä tuestaan 
henkisellä tasolla. Tony tarjosi 
aina pyyteettömästi yösijan tar-
vitsevalle.

Hän teki aina lopulta omat 
päätöksensä, joskus hyviä neuvo-
ja karttaen, ja huonojakin neuvoja 
saaden, jotka osoittautuivat koh-
talokkaiksi.

Tony poistui joukostamme 
kuitenkin omasta päätöksestään.

Hänellä oli kipulääkekielto, 
jota huumeaineiden kokeilu ei 
parantanut.

To a man of honor
– in memoriam Tony Jr. Hal
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me
”Älä ole huolissasi Äiti

– tämä jäi kokeiluksi”

Virallinen ruumiinavausra-
portti todistaa että lupaus piti, ja 
hänen kehonsa oli täysin puhdas 
tapahtumahetkellä.

Taas kerran istut ja mietit

miten se nyt näin meni

mutta menköön

Hän haaveili omasta perhees-
tä ja rakasti lapsia. Tätä tavoitetta 
hän ei koskaan saavuttanut ja se 
oli hänelle kova pala.

Hän osallistui nuorten paris-
kuntien pyynnöstä polttareihin, 
järjestäen niihin mielenkiintoista 
ohjelmaa, koska piti vilpittömistä 
nuorista sekä lapsista.

Lapset, lapset omat keijukaiset

niin suuri ilo kun ne

omaksi saamme

Lapset, lapset kun niitä

omaksi haemme

niistä myöskin

huolta pitäkäämme

Tony eli omien sanojensa mu-
kaan kolmen ihmisen elämän, saa-
dessaan maailmalla matkatessaan 
mahdollisuuden nähdä ja kokea 
paljon. Australia, Uusi-Seelanti, 
Japani, Venäjä ja Amerikan Yhdys-
vallat. Olit maailmankansalainen.

Ympyräsi sulkeutui yliajalla. 
Elit yli 30 -vuotiaaksi. Saavutit si-
ten elämällesi asettamasi ajallisen 
tavoitteen.

Mielikuvakseni jää, että Tonyn 
viimeistä edellisen illan hyvästit 
meille kaikille oli tuttu; peukalo 
pystyssä -tervehdys.

Rakastan veljessäni tätä po-
sitiivisuutta ja päättäväisyyttä ja 
uskon, että hän pääsi vihdoin an-
saitsemaansa rauhaisaan lepoon.

Viimeiseksi tekstiviestiksesi jäi 
– kiitoksia paljon …

Elämä loppuu vasta sitten

kun luovuttaa yrittämästä

 – kukaan ei ole niin vahva

että olisi vahva joka päivä

– kukaan ei ole niin hyvä

kuin haluaisi olla

Oli suuri kunnia olla isoveljesi 
– olet aina mielessäni

Sinut muistetaan teoista

– paskanjauhajia ei muisteta 

mistään

”Bro”

(Kursivoidut mietteet ovat Tonyn 
muistiinpanoista koottuja)

ne uusimuotoisen hautaustoimi-
lain 6 §:n 2 momentin vuoksi voi 
enää näin menetellä. Vapautukset 
hautaustoimen maksuista veteraa-
neille eivät ole ko. pykälän nojalla 
siis enää mahdollisia.

Tähän uuteen epäonnistuneek-
si todettuun lainkohtaan puuttui 
jo eduskunnan hallintovaliokun-
ta hautaustoimilakia koskevassa 
mietinnössään (HaVM 21/2002 
vp), jossa se piti tärkeänä, että vas-
taisuudessakin olisi mahdollista 
noudattaa useissa seurakunnissa 
vallinnutta käytäntöä luovuttaa il-
mainen hautasija sotaveteraaneille. 
Hallitus onkin nyt antanut edus-
kunnalle esityksen hautaustoimi-
lain 6 §:n muuttamiseksi siten, että 
siihen lisättäisiin uusi 3 momentti, 
jonka mukaan seurakunta tai seu-
rakuntayhtymä voisi mainitun lain 
2 §:n estämättä kokonaan tai osit-
tain myöntää vapautuksen hauta-
ustoimessa perittävistä maksuista, 
jos vainaja on ollut rintamaveteraa-
ni tai muista siihen rinnastettavista 
syistä. Esitys on oikeansuuntainen, 
mutta edelleen epämääräinen ja 
seurakunnille tai seurakuntayh-
tymille vapaaehtoinen. Se ei käy-
tännössä poista veteraanien välistä 
eriarvoisuutta maksuista vapau-
tumisen osalta heidän asuinpai-
kastaan riippuen. Edelleenkin osa 
seurakunnista tai seurakuntayhty-
mistä tulisi perimään maksua ja osa 
antaisi siitä vapautuksen.

Tässä rinnakkaislakialoitteessa 
ehdotetaan hallituksen esityksestä 
poiketen, että seurakuntien tai seu-
rakuntayhtymien tulisi kaikissa ta-
pauksissa ilman poikkeusta myön-
tää veteraaneille, heidän puolisoil-

leen sekä kotirintamanaisille aina 
vapautus hautaustoimen maksuis-
ta. Näin vapautuksesta tulisi käy-
tännössä mainituille ryhmille ns. 
subjektiivinen oikeus ilman harkin-
taa. Tämä olisi maamme vapauden 
pelastaneille veteraaneille pieni tun-
nustus siitä uhrauksesta, jonka he 
isänmaamme puolesta ovat tehneet. 
Veteraanien puolisot ovat sodan ai-
kana ja sen jälkeen tehneet raskaan 
päivätyön usein sodan runtelemi-
en ja raskauttamien puolisojensa 
rinnalla ollen täysin oikeutettuja 
samaan kohteluun hautaustoimen 
maksuista vapauttamisen osalta. 
Kotirintamanaiset pitivät omalta 
osaltaan maatamme ja sen taloutta 
pystyssä silloin, kun miehet olivat 
rintamalla ase kädessä. Ilman hei-
dän arvokasta panostaan ei maa 
olisi pystynyt niihin ponnistuksiin, 
joihin se kykeni vuosia jatkuneen 
puolustussodan aikana.

Osa Suomen evankelisluteri-
laisista seurakunnista on työikäi-
sen västön poismuuton ja väestön 
ikääntymisen johdosta taloudelli-
sesti vaikeassa asemassa. Niiden 
perustoimintojenkin ylläpitämi-
nen olisi ilman kirkon keskusra-
haston avustusta ylivoimaista. 
On siksi perusteltua, että myös 
tässä lakialoitteessa ehdotetun, 
veteraaneja, heidän puolisojaan ja 
kotirintamanaisia koskevan katta-
van hautaustoimen maksuista va-
pauttamisen aiheuttamat kustan-
nukset korvattaisiin tarvittaessa 
seurakunnalle tai seurakuntayh-
tymälle kirkon keskusrahastosta 
annetun lain (895/1941) 9 a §:n 1 
momentissa mainittujen "muiden 
erityisten syiden johdosta".

Edellä olevan perusteella eh-
dotamme, että eduskunta hyväk-
syy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki hautaustoimilain 
6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukai-
sesti lisätään 6 päivänä kesä-
kuuta 2003 annetun hautaus-
toimilain (   /2003) 6 §:ään uusi 
3 ja 4 momentti seuraavasti:

6 § Hautaustoimessa 
perittävät maksut

Seurakunnan tai seurakuntayh-
tymän tulee 2 momentin estä-
mättä myöntää vapautus 1 mo-
mentissa tarkoitetusta maksusta, 
jos vainaja on ollut rintamavete-
raani, rintamaveteraanin puoliso 
tai kotirintamanainen tai muusta 
siihen rinnastettavasta syystä.

Mikäli seurakunnalla tai seu-
rakuntayhtymällä ei ole 3 mo-
mentissa mainitun vapautuksen 
myöntämiseen taloudellisia edel-
lytyksiä, tulee kirkon keskusra-
haston myöntää seurakunnalle 
tai seurakuntayhtymälle kirkon 
keskusrahastosta annetun lain 
(895/1941) 9 a §:n 1 momentis-
sa mainittua muiden erityisten 
syiden takia annettavaa harkin-
nanvaraista avustusta.

Tämä laki tulee voimaan  
_päivänä _kuuta 20__.

Helsingissä 10 päivänä
kesäkuuta 2003
Tony Halme /ps
Raimo Vistbacka /ps
Timo Soini /ps

Tarkistettu versio 2.0 PTK 
18/2003 vp 18. 
TORSTAINA 8. TOUKOKUUTA 2003 
kello 16.30

N:o 6) Veteraanien 
ilmaiset hautapaikat

Tony Halme /ps:

Arvoisa herra puhemies! Eilen 
käsiteltiin eduskunnassa kan-
sanedustajien lakialoitteita, ja 
siinä yhteydessä oli esillä ve-
teraanien oikeus saada ilmai-
nen hautapaikka seurakunnan 
päätöksellä. Kerrankin kaikki 
täällä olivat samaa mieltä, mut-
ta hallitus ei ollut paikalla. Ky-
synkin, saammeko muutoksen 
siihen. Viitaten eduskunnassa ja 
julkisuudessa käytyyn keskus-
teluun kysynkin teiltä, arvoisa 
pääministeri:

Milloin hallitus aikoo hoi-
taa asian sillä periaatteella, et-
tä kaikille sotaveteraaneille ja 
kotirintamanaisille taataan il-
mainen hautapaikka seurakun-
nasta riippumatta? Tämä olisi 
kunnianosoitus maamme va-
pauden taanneille veteraaneille 
sekä rintamamiehille ja -naisil-
le. Olen ottanut selvää, että yli 
20 prosenttia seurakunnista ei 
kunnioita tätä suositusta. Tällä 
aiheella olisi rouva pääminis-
terin hyvä täyttää lupauksensa 
suomalaisille.

Pääministeri 
Anneli Jäätteenmäki:
Arvoisa puhemies! Tämä asia oli 
esillä täällä eduskunnassa jo en-
nen vaaleja, ja silloin lakiesityk-
sessä oli tekninen virhe. Nykyinen 
hallitus aikoo antaa esityksen 
vielä tämän kuukauden aikana eli 
sotaveteraanien osalta tämä esitys 
annetaan ja hallitus aikoo tämän 
toteuttaa.

Tony Halme /ps:

Arvoisa rouva päämies - anteek-
si: pääministeri! Tässä tämä pieni 
erimielisyys meillä eilen tuli, kun 
tällä hetkellä te haluatte lakialoit-
teen. Tässä lukee, että seurakunta 
voi vapauttaa sotaveteraanit. Me 
haluamme, että heillä on velvoite 
vapauttaa jokainen sotaveteraani. 
Mehän elämme tällä hetkellä tasa-
arvoisessa yhteiskunnassa. Sen pi-
täisi myöskin koskea veteraaneja.

Pääministeri 
Anneli Jäätteenmäki:

Arvoisa puhemies! Me luotamme 
tässä seurakuntien harkintakykyyn, 
ja tulee muistaa, että seurakunnat 
ja kirkko ovat hyvin itsenäisiä suo-
malaisessa yhteiskunnassa.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

PTK 112/2005 vp 112. 
TORSTAINA 27. LOKAKUUTA 2005 
kello 16.30

N:o 141) Sotainvalidien 
hautausavustus

Tony Halme/ps:

Arvoisa puhemies! Sotilasvam-
malain mukaan hautausavustus 
maksetaan sotainvalidille, jonka 
työkyvyttömyysaste on hänen kuol-
lessaan vähintään 20 prosenttia. Eli 
jokainen, joka on isänmaamme va-
pauden ja itsenäisyyden vuoksi va-
hingoittunut tai myöhemmällä iällä 
sairastunut, ei ole valtion mielestä 
tarpeeksi kärsinyt, jos työkyvyttö-
myysaste ei ole noussut vähintään 
20 prosenttiin. Jokaisen Suomen so-
dissa vammautuneen ihmisen pitäi-
si olla hautausavun saajien piirissä 
työkyvyttömyysasteesta huolimatta.

Arvoisa puhemies! Kysynkin 
asianomaiselta valtioneuvoston 
jäseneltä: Pitääkö hautausavus-
tusta myönnettäessä luokitella 
vammautuneet sotainvalidit työ-
kyvyttömyysasteikolla? Eikö olisi 
valtion kannalta kunniallisempaa, 
että kaikille sotainvalideille myön-
nettäisiin hautausavustus?

Sosiaali- ja terveysministeri 
Tuula Haatainen:

Arvoisa herra puhemies! Sotainva-
lidien ja -veteraanien osaltahan uu-
distuksia tehtiin tässä veteraanipa-

ketissa, ja siinä oli lukuisa joukko 
toimenpiteitä, joilla parannettiin 
sotainvalidien ja -veteraanien 
asemaa. Tämän yksityiskohdan 
osalta minun täytyy kyllä nyt 
vielä käydä tarkemmin läpi tämä 
kokonaisuus, mistä siinä on kysy-
mys, ja palata siihen asiaan.

Tony Halme/ps:

Arvoisa puhemies! Lisäkysy-
myksenä kysynkin vielä: Eikö 
Suomen valtion velvollisuuksiin 
kuuluisi laajentaa hautausapua 
koskemaan maamme jokaista 
sotaveteraania eikä ainoastaan 
osittain sotainvalideiksi luokitel-
tuja? Näin voitaisiin elossa ole-
vien sotiemme sankareiden mää-
rän yhä vähentyessä vielä osoit-
taa heille kuuluvaa kunnioitusta 
myös yhteiskunnan puolelta.

Sosiaali- ja 
terveysministeri Tuula 
Haatainen:
Arvoisa herra puhemies! Lain-
säädännössä hautausavustus on 
nyt määritelty tähän sotainva-
liditeettiin liittyväksi ja sidottu 
siihen, mutta tietysti hautaus-
avustus menee omaisille, jälkeen-
jääville ihmisille. Mutta tämä ky-
symys varmasti täytyy selvittää.

Puhemies:

Kysymys on loppuun käsitelty.

Tonyn veljenä haluan lo-
puksi pyytää, että ne kaikki 
+16 000 Tonya äänestäneet 
lukisivat tämän virallisen alla 
selostetun aloitteen kokonai-
suudessaan ja loisivat oman 
objektiivisen näkemyksen 
Tonyn pyrkimyksistä lyhy-
essä työrupeamassaan edus-
kunnassa.

Disinformatiivisen me-
diakriitiikin vallitessa vasta-
painoksi eduskunnan pöytä-
kirjaotteet:
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vp - Tony Halme/ps

Laki hautaustoimilain 
6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Eduskunta hyväksyi 7.2.2003 
hautaustoimilain, jonka 6 §:n 
2 momentin mukaan hautaus-
toimessa perittävien maksujen 
perusteiden tulee olla samat kai-
kille, joilla on lain mukaan oike-
us tulla haudatuiksi evankelis-
luterilaisen kirkon seurakunnan 
tai seurakuntayhtymän hauta-
usmaalle. Kun ennen uutta lakia 
seurakunnat sovelsivat hautaus-
toimen hinnoittelussa erilaisia 
maksuperusteita, niin nyt tämä 
mahdollisuus uuden lain mu-
kaan poistui. Tästä seurasi se 
kielteinen seikka, että kun osa 
seurakunnista oli vanhan käy-
tännön ja lain mukaan luovut-
tanut ilmaisen hautasijan rinta-
maveteraaneille ja mahdollisesti 
myös heidän puolisoilleen, eivät 
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Ajankohtaista EU:ssa

Nikiforos Diamandouros 
jatkaa Euroopan
oikeusasiamiehenä
Euroopan parlamentti valitsi kreikkalaisen Niki-
foros Diamandouroksen jatkokaudelle Euroopan 
oikeusasiamieheksi vuoteen 2014 asti. Diaman-
douros on hoitanut tointa vuodesta 2003 alkaen. 
Hän sai parlamentin salaisessa äänestyksessä keski-
viikkona 20.1. 340 ääntä. Kaksi muuta ehdokasta 
olivat italialainen Vittorio Bottoli ja belgialainen 
Pierre-Yves Monette. Oikeusasiamiehen tehtävänä 
on tutkia kansalaisten kanteluita EU-toimielinten 
huonosta hallinnosta.

Oikeusasiamies rekisteröi vuonna 2008 yhteen-
sä 3406 kantelua. Näistä 49 oli Suomesta.

PerusSuomalainen 3/2010 ilmestyy

26.2.2010
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

keskiviikkona 17.2.2010.

Espoolaisen kauppakeskus 
Sellon Prismassa vuoden-
vaihteessa tapahtunut traa-
ginen ampumavälikohtaus 
on puhuttanut kansalaisia 
koko alkuvuoden. Tapaus 
nostatti esille useita kysy-
myksiä, joihin on haettu 
vastauksia. On kysytty 
muun muassa miten tämä 
ylipäänsä oli mahdollista? 
Miksi lähestymiskielto ei 
toiminut ja kenen vastuulla 
valvonta on? 

Kenties kaikkein kuu-
min kysymys on ollut, mi-
ten on mahdollista, että 
useista rikoksista tuomittu 
ja niiden takia ilman kan-
salaisuutta jäänyt ulkomaa-
laislähtöinen henkilö saa 
oleilla Suomessa, eikä häntä 
ole karkotettu takaisin koti-
maahansa. Maahan, jossa ei 
edes käydä sotaa? 

Pohditaanpa viimeistä 
kysymystä hiukan tarkem-
min. Ensinnä täytyy todeta, 

että Perussuomalaisten mie-
lestä vakaviin rikoksiin syyl-
listyneet ulkomaalaiset tulisi 
aina karkottaa Suomesta. 
Tämä on ollut linjamme 
jo vuosia, eikä asia ole sii-
tä miksikään muuttunut. 
Mielestämme suomalaisilla 
on oikeus vaatia lainkuu-
liaisuutta kaikilta, olivat 
he sitten syntyperäisiä suo-
malaisia tai ulkomaalaisia. 
Kansalaisuutta ei Suomessa 
myönnetä heti, ja yksi taus-
talla vaikuttava syy on se, et-
tä on haluttu varmistaa hen-
kilön yhteiskuntakelpoisuus. 
Lainkuuliaisilla maahan-
muuttajilla ja pakolaisilla ei 
lakejamme noudattaessaan 
ole mitään hätää. 

Mikä sitten on hallituk-
sen ja ennen kaikkea sisämi-
nisterin, maahanmuuttomi-
nisterin ja oikeusministerin 
vastuu tällaisissa vakavissa 
tapauksissa? Sisäministeri 
Anne Holmlund (kok) aisa-

parinaan ministeriön kans-
liapäällikkö Ritva Viljanen 
haluavat puuttua seurauk-
siin, ei syihin. Tässä tapauk-
sessa he haluavat laittomat 
käsiaseet pois kadulta, mikä 
on mielestäni aivan oikein. 
Mahdollinen aselainsää-
dännön kiristäminen ei saa 
kuitenkaan tarkoittaa sitä, 
että metsästysharrastusta 
ja metsästysaseen hankki-
mismahdollisuutta samalla 
kavennetaan.

Lainsäädäntöä on 
kiristettävä

Maahanmuuttoministeri Ast-
rid Thors (rkp) puolestaan 
riensi heti puolustamaan 
ampujaa. Ministerin kom-
menteista paistoi läpi ajatus, 
että henkilöllä nyt vaan sat-
tui olemaan huono päivä ja 
joka päättyi kuin päättyi. On 
totta, että ampuja olisi voi-
nut olla myös suomalainen, 
mutta olisiko koko tragedi-
alta säästytty, jos ampujalle 
olisi näytetty ovea jo siinä 
vaiheessa, kun rikosrekiste-
riin alkoi tulla merkintöjä 
kuin liukuhihnalta? 

Sama kysymys voidaan 
esittää oikeusministeri Tuija 
Braxille (vihr). Oikeusminis-
terin ratkaisu oli mallia ”jal-
kapanta lähestymiskieltoon 
tuomitulle ampujalle”. Jos 
ministeri ottaisi työnsä edes 
kerran vakavasti ja kantaisi 

hänelle kuuluvan vastuun, 
hän pohtisi keinoja joilla 
rikollinen aines saatetaan 
maan rajojen ulkopuolelle. 
Ongelmana on, että Suomes-
sa asuu tälläkin hetkellä pal-
jon maahanmuuttajia, joilla 
on lähtömaassaan tai Suo-
messa hankittu rikosrekiste-
ri, ja joille poliisiviranomai-
set esittävät palauttamista 
kotimaahansa. Oikeudessa 
pääsääntöisesti kuitenkin 
nämä esitykset hylätään ja 
entinen meno saa jatkua. 
Tältä osin lainsäädäntöä on 
ehdottomasti kiristettävä.

Lopuksi on todettava, 
että ministerit ovat kuin yh-
destä suusta julistaneet, että 
karkottaminen olisi miltei 
mahdotonta ja vaatisi lain-
säädännöllisiä toimia. Siksi 
he keskittyvät edellä maini-
tun kaltaisiin sivujuontei-
siin. Minun vastaukseni on, 
että jos karkotus on laeista 
kiinni, muutetaan lakeja. 
On muistettava, että asum-
me Suomessa ja meillä suo-
malaisilla on oikeus päättää 
siitä, millä ehdoin otamme 
vastaan ihmisiä ulkomailta. 
Jos tulija ei halua tai pysty 
elämään meidän ehdoilla, 
hänet on välittömästi pa-
lautettava lähtömaahansa.

Pentti Oinonen
Kansanedustaja
Perussuomalaisten
1. varapuheenjohtaja

Maahanmuuttopolitiikka tuuliajolla

Perussuomalaisten 
Varsinais-Suomen 
piirille vuodeksi 2010 
valittu piiritoimikunta 
piti järjestäytymis-
kokouksensa
Raisiossa
torstaina 28.1.2010.

Ensimmäiseksi varapuheen-
johtajaksi olivat ehdolla 
Kike Elomaa Maskusta ja 
Maria Lohela Turusta. Va-
lituksi tuli Kike Elomaa ää-
nin 22-14.

Toiseksi varapuheenjoh-
tajaksi olivat ehdolla Juhani 
Pilpola Liedosta ja Tommi 
Vainiotalo Laitilasta. Vali-
tuksi tuli Juhani Pilpola ää-
nin 19-17.

Piirisihteerinä valittiin 
yksimielisesti jatkamaan 
Iiris Peltomaa Pyhäran-
nasta. Taloudenhoitajana 
valittiin yksimielisesti jat-
kamaan Pertti Hannula 
Liedosta.

Kokous päätti antaa-
myös seuraavat julkilausu-
mat.

Mitä Lissabonin 
sopimus merkitsee 
Suomelle?

Suomi on muun Euroopan 
kanssa hyväksynyt Lissabo-
nin sopimuksen. Media on 
useasti uutisoinut erinäisistä 
pakotteista, joita EU käyt-
ti Irlantia ja paria muuta 
epäröivää maata kohtaan. 
Maiden epäröinti olikin ai-
heellista ja pakotteet osoit-
tivat selvästi EU:n luonteen. 
Pakottamislinja on kaukana 
demokraattisesta Euroopas-
ta. Demokratiassa olisi kuu-
lunut kunnioittaa Irlannin 
päätöstä eikä asettaa Irlan-
tia uuden kansanäänestyk-
sen eteen.

Suomelle ei Lissabonin 
sopimus hyvää lupaa. So-
pimus antaa EU:lle lisää 
toimivaltaa ja on vienyt 
Suomesta mm. maatalou-
den päätäntävallan tuottaen 
raskaita menoeriä kansan-
taloudellemme. Eurovaluu-
tan vuoksi metsäteollisuu-
temme häviää Ruotsiin ja 
Etelä-Amerikkaan halvem-

man rahan kurssin myötä. 
Elintarvikkeissa ovat erityi-
sesti ruotsalaiset valmisteet 
saaneet runsaasti jalansijaa 
suomalaisten elintarvikkei-
den rinnalla.

Sopimus luo yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikan, mikä hallituspuolu-
eidemme selkärangattoman 
toiminnan vuoksi uhkaa 
tasavallan presidentin val-
taoikeuksia ja saattaa aihe-
uttaa presidenttiyden lop-
pumisen. Perussuomalaiset 
eivät hyväksy presidentin 
valtaoikeuksien kaventa-
mista eivätkä presidentti-
yden lopettamista. Itsenäi-
nen ja EU:ta taloudellisesti 
tukeva Suomi tarvitsee 
oman presidentin.

Nato-jäsenyydestä ovat 
mielipiteet Suomessa ja-
kautuneet kahtia. Kansan 
enemmistö on kuitenkin 
Natoon liittymistä vas-
taan. Hallituspuolueiden 
tulisikin nyt välttää lisä-
joukkojen lähettämistä Af-
ganistaniin. Emme tarvitse 

uusia sotainvalideja ja kaa-
tuneita.

Meidän Perussuomalais-
ten mielestä hallituksen tu-
lisi ottaa kriittisempi kanta 
EU:n toimintaan ja pitää pa-
rempi huoli oman maan ke-
hityksestä. Hallituksen tulisi 
miettiä uudelleen Lissabonin 
sopimuksen vaikutuksia ja 
EU:n kustannuksia Suomen 
valtiolle. Haluammeko mak-
saa vielä nykyisten maksujen 
lisäksi viime aikoina esitettyä 
EU-veroa siitä että saamme 
kuulua isompaan koalitioon?

Perussuomalaisten mie-
lestä hallituksen tulisi maa-
ilman parantamisen sijaan 
keskittyä mm. nuorisotyöt-
tömyyden poistamiseen sekä 
terveydenhoitopalvelujen ja 
vanhustenhoidon parantami-
seen. Työttömyys maastam-
me ei poistu sillä, että tänne 
raahataan halpatyövoimaa 
ulkomailta. Valtiontaloutem-
me kurjistuva tilanne ei kestä 
nykyistä EU-jäsenmaksujen 
maksamista jopa toisten mai-
den puolesta.

Me Varsinais-Suomen 
Perussuomalaiset vaadimme 
korjausta nykyiseltä halli-
tukselta vielä tämän halli-
tuskauden aikana, koska 
aikaa sillä on ollut jo vuosia 
taitojensa näyttämiseen.

Kyllä kansa tietää – 
vai tietääkö?

Tasavallan pääministeri 
on taas kunnostautunut 
- hänelle ilmeisen tutussa 
- totuuden "viistopuhumi-
sessa" ja unohtelemises-
sa. Hänhän kertoi, että oli 
tehnyt eropäätöksensä jo 
hyvissä ajoin ennen eilis-
tä KRP:n tutkintauhkaa. 
Kun eilen jo luultiin olevan 
selvää, että hänen tulevan 
luopumuksensa syynä on 
aidosti joku jalkaleikka-
us, niin mitä saadaankaan 
kuulla tänään? Hänellä oli 
tämä tieto jo lokakuussa, ja 
hän oli pitänyt siitä jopa tie-
dotustilaisuudenkin!

Kovasti on huono muisti 
pääministerillämme...

Vastauksena otsikon ky-
symykseen voidaan sanoa, 
että kansa EI enää kaikin 
ajoin aina tiedä, kun sille ei 
joko (a) lainkaan kerrota, 
(b) valehdellaan päin naa-
maa, tai (c) vedotaan siihen, 
"etten muista".

Mitä syntiä on Suomen 
kansa tehnyt ansaitakseen 
tällaisen johdon?

Kun tähän epärehel-
lisyyssoppaan lasketaan 
lisäksi vielä pääministerin 
pari uusinta kuningasaja-
tusta (eläkeiän korottami-
nen ja nyt "lahjusrahat" 
sellaisille nuorille, jotka 
ovat jo onnistuneet saa-
maan työpaikan), on enem-
män kuin toivottavaa, että 
hänen lähtölaskentansa on 
jo alkanut. Itse asiassa voi-
daan toivoa, että se pian jo 
loppuisikin.

VÄÄJÄÄMÄTÖN lop-
putulos on: "Matti on (tu-
ho)työnsä tehnyt: Matti saa 
mennä" - ennen kuin tekee 
Isänmaalle vielä enemmän 
vahinkoa!

VARSINAIS-SUOMI

Piiritoimikunta otti kantaa Lissabonin sopimukseen
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 ■HISTORIAA

YLE sensuroi Vistbackan 
välikysymyskeskustelussa
Eduskunnassa käytiin välikysymyskeskustelu 
13.3.2002. YLE lähetti perinteiseen tapaansa väliky-
symyskeskustelun suorana lähetyksenä. Mutta hyvissä 
ajoin ennen Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoroa 
pimennettiin TV-ruutu totaalisesti. Kuulemma jollain 
digikanavalla, joita laitteita kalliin hinnan takia kan-
salaisilla ei ole, lähetys jatkuisi. Tämä pimentäminen 
on verrattavissa tunnetun propagandaministeri Joseph 
Göbbelsin linjaan, jossa erimielisyyksiä ei sallittu.

Nyt on tosi kyseessä
Suomen vaalijärjestelmä on epäoikeudenmukainen ja 
kohtuuton. Kansalaiset eivät tunnu tätä täysin ymmär-
tävän. Nykyisenkaltainen vaalijärjestelmä ajaa pienet 
puolueet pois eduskunnasta. Vaalitapa on niin raaka, 
että oikein puistattaa. On täysin mahdollista, että vaa-
leissa jopa 50.000 ääntä saanut puolue ei saa yhtään 
paikkaa eduskunnassa!
Timo Soini

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Kristinopista luemme, miten meidät on pelastettu palve-
lemaan. Kun Jumala armosta antaa syntimme anteeksi, 
synnyttää se rakkautta ja kiitollisuutta. Näin saamme 
palvella Jumalaa ja lähimmäisiämme. Kristityn koko 
elämä onkin juuri palvelemista. Älkäämme olko näitä 
siunauksen virtoja sammuttamassa eripuraisuudella ja 
tuomitsevalla asenteellamme pitäen aina vain itseämme 
ainoina oikeassa olevina. Ei Jeesuskaan puhunut niin-
kään oikeasta opista, vaan  rakastamisesta eikä vain sa-
noissa vaan ennen kaikkea teoissa.

Niinpä Jeesuksen maailmaan tuoma rakkaus onkin 
kristinuskomme keskus. Jumalan rakastaminen on us-
kossamme kaikki kaikessa, mutta juuri se tuleekin ilmi 
lähimmäisen, jokaisen toisen ihmisen rakastamisena. 
Jeesus irrotti lähimmäisrakkauden kansallisesta rajoittu-
neisuudesta, kun hän avarsi sen myös juutalaisten ulko-
puolelle koskemaan meitä kaikkia, silloisia pakanakan-

Kiitollisina rakkauden voittamina

sojakin. Tässä on kristillisen uskomme perusta, niin hei-
kosti kuin kristilliset kirkkomme  ja me kristittyinä olem-
mekin  tätä Jeesuksen tahtoa ja opetusta seuranneet. Eikä 
Jeesuksen julistama rakkauden kaksoiskäsky enää olekaan 

ainoastaan juutalaisuuden ja kristinuskomme ydin, vaan 
se on koko ihmiskunnalle annettu vetoomus ja haaste. 
Käskyistä suurin ja tärkein on: ”Rakasta Herraa, Juma-
laasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.” 
Toinen yhtä tärkeä on siis: ”Rakasta lähimmäistäsi niin 
kuin itseäsi.” Ja Jeesus lisää vielä: ”Näiden kahden käs-
kyn varassa ovat laki ja profeetat.”

Ja vain näiden kahden turvin mekin kestämme: siu-
natkaamme, älkäämme kirotko! Ja voimaa saamme 
Herralta Jeesukselta, Suurelta Esirukoilijaltamme.

Näin rohkaiskoon kaikkia meitä Jumalan huolenpi-
to. Saamme rukoilla psalmilaulajan sanoin:

”Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle, minä olen 
köyhä ja avuton. Herra, armahda minua! Minä ylennän 
sydämeni sinun puoleesi. Täytä palvelijasi ilolla.”

Anssi Joutsenlahti, rovasti

Perussuomalainen 
3/2002

Martti Tuomainen 
15.5.1926 – 21.12.2009

Martti syntyi 17 lapsiseen 
työläisperheeseen Veh-
mersalmen Enonlahdes-
sa savusaunassa perheen 
keskimmäisenä lapsena. 
Martin lapsuus oli karua 
elämää, koulunkäynti jäi 
lyhyeen ja töihin oli läh-
dettävä jo lapsena. Mutta 
samalla suurperhe kas-
vatti Martin sosiaalisia 
taitoja ja ajatuksia, joita 
hän tarvitsi myöhemmäs-
sä elämässä.

Martti asui koko 
elämänsä rakkaaksi tul-
leessa Enonlahdessa Soi-
salon saaressa. Elämänsä 
alkuvuodet hän ansaitsi 
leipänsä ja elätti per-
heensä ns. sekatyömiehe-
nä tehden metsätöitä, 
ojankaivuuta, talollisten 
töitä jne. Sekatyömies oli 
siihen aikaan virallinen 
ja hyväksytty ammatti-
nimike myös verottajalle.

60-luvun alussa hän 
harhautui kaivinkone-
yrittäjäksi, josta jäi odot-
tamaan eläkkeelle pääsyä 
1985. Tätä aikaa Martti 
katui virheratkaisuna 
elämäkertakirjassaan.

Martti kuului myös jo 
harveneviin sotaveteraa-
neihin. Helmikuun lopul-
la 1944 silloin 17-vuotias 

nuorukainen astui ylimää-
räiseen palvelukseen jalka-
väen koulutuskeskukseen. 
Sieltä matka jatkui valan 
vannomisen jälkeen erilais-
ten huolto- ym. tehtävien 
jälkeen Immolaan Stukia 
huoltamaan keskelle ken-
tän pommituksia. Siviiliin 
Martti pääsi 29.11.1944, 
muta joutui vielä suoritta-
maan vakinaisen palveluk-
sen Mikkelissä 1946.

Ystävyys Vennamon 
kanssa

Jo nuorena Martti kiinnos-
tui yhteiskunnallisista asi-
oista ja otti asiakseen vielä 
asioita eteenpäin. Vaikka 
joskus tuli ns. lunta tupaan, 
jos asia tuntui oikealta, se 
piti hoitaa.

50-luvun alussa perus-
tettuun Asutusliittoon hän 
liittyi toiminnan alussa, toi-
mien myöhemmin jäsen- ja 
ilmoitushankkijan tehtävis-
sä 90-luvun alkupuolelle 
saakka. Martti toimi myös 
Pohjois-Savon piirin pu-
heenjohtajana yli 16 vuotta. 
Asutusliiton perustamisen 
aikoihin hän tapasi myös 
ensimmäisen kerran Veikko 
Vennamon.

Varsinainen herätys 
Vennamon taitoihin ja reh-
tiyteen Martille avautui 
eräässä Vennamon puheti-
laisuudessa Vehmersalmel-
la 50-luvulla, Vennamo oli 
vielä silloin Maalaisliitossa.

Kun Martti pääsi en-
simmäisen kerran Vehmer-
salmen kunnanvaltuustoon 
1969, hän rohkeana mie-
henä aloitti kirjeenvaihdon 
Veikko Vennamon kanssa. 
Kirjeenvaihtoa kesti aina 
vuoteen 1989 saakka, tänä 

aikana heille muodostui ys-
tävyyssuhde. Martti toimi 
myös Vennamon kuljettajana 
ja luottomiehenä vaalikier-
tueiden aikana, ollen itsekin 
kansanedustajaehdokkaana 
niin SMP:n kuin Perussuo-
malaistenkin aikana.

Edellä mainituista syistä 
Martti toteutti kauan itäneen 
ajatuksen Veikko Vennamon 
ja Eino Poutiaisen elämän-
työn muistelutilaisuudesta. 
Näyttävä muistelutilaisuus 
toteutuikin Martin vetämä-
nä 26.8.2001 Vehmersal-
mella. Tilaisuuteen tuli noin 
150 vierasta eri puolilta Suo-
mea, tapahtuma sai laajalti 
huomiota valtakunnallisissa 
medioissa. Myös puhujalis-
ta oli näyttävä Timo Soinista 
alkaen.

Luottamustoimet ja 
tunnustukset

Martilla oli monia luotta-
mustoimia, kuten Vehmer-
salmen kunnanvaltuutettu 
useita vuosia (1969-1980), 
kunnanhallituksen jäsen 
neljä vuotta (1977-1980), 
raittiuslautakunnan jäsen 
neljä vuotta (1977-1980) se-
kä elinkeinolautakunnassa 
vuosina 1973-1976 ja 1989-
1998. Enonlahden raittius-
yhdistyksen puheenjohtaja-
na hän toimi useita vuosia.

Seurakuntaelämä oli 
myös Martin sydäntä lä-
hellä jo lapsena, mikä johti 
tietenkin seurakunnallisiin 
luottamustoimiin myöhem-
min ja jatkui hänen kuole-
maansa saakka.

Martti Tuomainen sai 
ansioistaan tunnustusta 
useilta tahoilta, mm. Tasa-
vallan Presidentin myön-
tämän Suomen Valkoisen 

Ruusun ritarikunnan 1. 
luokan mitalin kultaris-
tein 1988, Suomen Kir-
kon seurakuntatyön ho-
peisen ansiomerkin 1990 
sekä Asutus- ja Maata-
lousliiton myöntämän 
hopeisen ansiomerkin 
2001.

Koska Martti oli in-
nokas kirjoittaja, hän 
otti rohkeasti kantaa 
lehdissä paikallisiin ja 
myös valtakunnallisiin 
asioihin, mikä ei jäänyt 
huomaamatta paikallisil-
ta ihmisiltä.

Kirjoittamisen seu-
rauksena hän ryhtyi 
myös kirjailijaksi, ja jul-
kaisi mm. omakustan-
teisen, hyvin rohkean 
elämänkertansa ”Savu-
saunasta kohti taivaan 
porttia”. Tämä kirja olisi 
jokaisen perussuomalai-
sen hyvä lukea.

Kun me Pohjois-
Savon piiriläiset ko-
koonnumme vuosiko-
koukseemme, ei Martin 
ystävän Timo Soinin tai 
muidenkaan toimijoiden 
tarvitse kysellä toisiltaan, 
että missä Martti on ja 
kuinka hän voi. 

Me tiedämme missä 
hän on, ja toivotamme 
rauhaisaa ikiunta, kiittä-
en samalla että olemme 
saaneet elää yhdessä nä-
mä vuodet.

Martti saatet-
tiin viimeiseen lepoon 
16.1.2010 hänelle niin 
rakkaan Vehmersalmen 
hautausmaahan omais-
ten, naapureiden ja pie-
nen ystäväjoukon saatte-
lemana.

Ate Savolainen

 ■ IN MEMORIAM

www.peruseuro.fi 
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Asukasdemokratiakuvioissa 
jo 90-luvulta saakka toimi-
nut Villo on ollut Asukaslii-
ton hallituksessa jo vuosia ja 
viimeiset seitsemän vuotta 
myös liiton koulutuspääl-
likkönä. Viimeiset vuodet 
hän on ollut Helsingin kau-
pungin vuokralaisneuvotte-
lukunnan puheenjohtajana, 
joka edustaa noin 85 000 
aravavuokra-asuntoa Hel-
singissä ja johon toimeen 
hänet myös valittiin uudel-
leen seuraavien kahden vuo-
den ajaksi.

Valtakunnalliseen Asu-
kasliittoon kuuluu 112 
jäsenjärjestöä ja noin vii-
sisataa henkilöjäsentä. Jär-
jestö antaa muun muassa 
puhelinneuvontaa asumi-
seen liittyvissä ongelmis-
sa. Neuvonta on jäsenille 
ilmaista, muille se maksaa 
1,67 euroa minuutilta + 
paikallispuhelumaksu.

- Osakkeenomistajat 
työllistävät neuvontapal-
velua eniten oikeuksistaan, 
velvollisuuksistaan ja vas-
tuukysymyksistä. On todel-
la yllättävää, miten vähän 
ihmiset tietävät omista oi-
keuksistaan.

Suuria mullistuksia 
näköpiirissä

Pertti Villoa odottavat haas-
teelliset ajat, sillä valtakun-
nallisen asukasjärjestön 
johtaminen ei ole kovin-
kaan helppoa varsinkaan 
nyt, kun on suuria mullis-
tuksia näköpiirissä, esimer-
kiksi Helsingin kaupungin 
suunnittelema aravavuokra-
talojen pääomien fuusiointi 
yhdeksi yhtiöksi. Fuusiointi 
merkitsee päätöksenteon 
siirtymistä yhä kauemmak-
si asukkaista kaikkien isom-
pien päätösten tapahtuessa 
fuusioyhtiön kautta. Myös 
Pertti Villo on kutsuttu asi-
aa valmistelevaan työryh-
mään neuvottelukunnan 
puheenjohtajana.

- Ilmeisesti päätös halu-
taan runnoa vauhdilla läpi, 
koska uustuotannolle halu-
taan saada maksajia nykyi-
sistä asukkaista.

Suomalaisten 
puolustaja

Pertti Villo loikkasi vasem-
mistoliitosta perussuoma-
laisiin noin vuosi sitten, 

jota päätöstä monet hänen 
tuttavistaan ja entisistä 
puoluetovereistaan ihmet-
telivät. Itse hän perustelee 
ratkaisunsa näin:

- Suhtaudun hyvin kriit-
tisesti kaikkiin nykyisiin 
valtapuolueisiin, Suomen 
harjoittamaan ulkomaalais-
politiikkaan sekä EU:hun, 
jossa en näe kerrassaan mi-
tään hyvää. Nykyään työ-
läinen on vain välttämätön 
paha josta halutaan päästä 
eroon, nuorilla ei ole töitä, 
työttömyys pahenee, asun-
nottomuus kasvaa, ja täl-
lä menolla mennään vain 
syvemmälle suohon. Niin 
kauan kuin emme pysty 
pitämään huolta omista so-
taveteraaneistammekaan, ei 
meidän pidä hyysätä ketään 
muutakaan. Elinkeinoelämä 
haalii reserviä ulkomaalai-
sista, jotta voi pitää työttö-
myyden korkealla ja palkat 
alhaisina, ja veronmaksajat 
pannaan maksamaan re-
servin ylläpito. Kansa siis 
maksaa itse oman työttö-
myytensä.

Pertti Villo on harkinnut 
myös lähtemistä ehdolle seu-
raavissa eduskuntavaaleissa. 
Mikäli hän lähtee, tulee hä-
nen vaaliteemansa olemaan, 
että hän pitää suomalaisten 
puolta, koska ilmeisesti ku-
kaan muu ei sitä tee.

Teksti: Mika Männistö

Asukasliiton puheenjohtajaksi 
suomalaisten puolustaja

Pertti Villo Kallion Perussuomalaisista valittiin valtakunnallisen Asukasliiton
puheenjohtajaksi vuosiksi 2009-10. Hänellä on edessään kova haaste, sillä näköpiirissä 
on suuria mullistuksia.

Pertti Villo Kallion Perussuomalaisista 
on valittu valtakunnallisen Asukasliiton 
puheenjohtajaksi vuosiksi 2009-2010. 

Joulukuussa 2008 hyväk-
syttiin Uudelle Jyväskyläl-
le hallintosääntö, johon 
jätettiin ”porsaanreikä” 
valita ilman hakumenette-
lyä vastaavassa toimessa 
virkamiehen valitsemana 
kuusi kuukautta pätevöi-
tynyt ”sopiva” henkilö. 
Perussuomalaiset esitti-
vät tuon ”porsaanreiän” 

poistamista, mutta suuri 
enemmistö ei sitä hyväksy-
nyt; äänet 71 – 3.

Tuota ”porsaanreikää” 
sovellettiin(?) ensi vuoden 
alussa väistyvän KH:n pu-
heenjohtajan Veijo Koski-
sen nimityksessä työturval-
lisuuspäälliköksi 13.1.2010 
Koskinen oli ”siviiliviras-
saan” toiminut työsuojelu-
valtuutettuna, mutta jäi uu-
dessa vaalissa valitsematta 
tehtävään. Toimensa kau-
pungin traktorinkuljettaja-
na hän kuitenkin säilytti.

Nyt ongelmana on, että 
KHO on 20.11.2009 anta-
mallaan päätöksellä julista-
nut tuon säännön lain vas-
taiseksi. Jyväskylän valtuus-
ton suuri enemmistö oli siis 

väärässä, Perussuomalaiset 
oikeassa. Eikä tuo ollut suin-
kaan ensimmäinen kerta.

KHO:n päätös on näkö-
jään jo tullut jo Jyväskylän 
kaupungin tietoon, koska 
kaupunginlakimies Anna-
liisa Lehtinen ilmoitti, ettei 
tuota hallintosäännön klau-
suulia enää sovelleta. Hal-
lintosäännöstä se on kui-
tenkin poistettava, ja siksi 
siitä tekemämme aloite on 
edelleen ajankohtainen.

Olisi sittenkin kannatta-
nut kuunnella Perussuoma-
laisia ja jättää ko. hallinto-
säännön määräys vahvista-
matta. Nyt joudumme sen 
lisäksi ihmettelemään, mitä 
tehdään Veijo Koskisen ni-
mitykselle.

Minun mielestäni yksin-
kertaisinta olisi peruuttaa 
tehty nimitys ja suorittaa va-
linta laillisessa järjestyksessä. 
En epäile, etteikö Koskinen 
tulisi valtuuston nykyisil-
lä voimasuhteilla valituksi 
silläkin tavalla. Valtuuston 
harkintavalta on kohtalaisen 
leveä, ja ainakin Jyväskyläs-
sä se näyttää osaavan käyt-
tää sitä silmää räpäyttämättä 
- ajoittain laistakin piittaa-
matta - koko leveydeltään.

Julkisessa päätöksente-
ossa on luonnollista, että 
asioista ollaan eri mieltä. 
Ensisijaisesti ne ratkaistaan 
äänestämällä. Voimassa 
olevia lakeja ei kuitenkaan 
kumota valtuuston enem-
mistöpäätöksillä, eikä yli-

päätään valtuustoissa. Sen 
voi tehdä vain eduskunta ja 
sekin vain laissa säädetyssä 
järjestyksessä. Jos on perus-
tellusti eri mieltä enemmis-
tön päätöksen lainmukai-
suudesta, on syytä antaa 
se toimivaltaisen elimen 
tutkittavaksi. Sitä varten on 
olemassa hallinto-oikeudet 
ja viime kädessä korkein 
hallinto-oikeus, että kiistoi-
hin saadaan oikea tulkinta. 

Pelkästään valtuustolle 
kuuluvan harkintavallan 
käyttämisestä ei kannata 
valittaa; ”väärin harkittu” 
-perustelu ei yleensä johda 
onnistumiseen. Asia muut-
tuu aivan toiseksi, jos pää-
töksessä ei huomioitu jota-
kin merkityksellistä seikkaa 

- sitä ei kerrottu tai siitä ei 
tiedetty - joka olisi pitänyt 
huomioida ja pystytään 
osoittamaan, ettei sitä to-
siaankaan huomioitu.

Ainakin Jyväskyläs-
sä - ehkä muuallakin - on 
yleistä, että esittelystä on 
”suodatettu” pois esitteli-
jän kannalle kielteistä ai-
neistoa. Tahallisuudesta on 
vaikea saada juridisesti pi-
tävää näyttöä, joten esitteli-
jää ei juurikaan saa vastuu-
seen. Päätöksenteossa se on 
kuitenkin muotovirhe, joka 
on valitusmenettelyssä pe-
ruste kumota tehty päätös.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
piirisihteeri, Jyväskylä

Enemmistö ei ole aina oikeassa
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Pohjois-Pohjanmaan liitto 
järjesti loppiaisen vastaan-
oton Oulun taidemuseolla. 
Mukaan oli kutsuttu maa-
kuntavaltuuston jäsenet. 
Samalla jätettiin jäähyväiset 
Oulun läänille ja maaherral-
le. Maaherra Siuruainen sai 
PP:n mitalin osoituksena ar-
vokkaasta työstään alueem-

Aluehallinnon kaatajaiset 
Oulussa

me puolesta. Pohjois-Poh-
janmaan uusien yksiköiden 
ylijohtajana aloittaa Terttu 
Savolainen, joka on aiem-
min toiminut ministeri Hys-
sälän avustajana ja keskus-
tan poliittisena sihteerinä.

Olivatko maaherrat vi-
rassaan olleet liian valtaisia, 
sillä ylijohtajia on yleisesti 

ministeriöiden palvelukses-
sa ja heidän toimiaan val-
vovat ja ohjaavat selkeästi 
ministerit? Onko tarkoitus 
ottaa selkeämpi pääkau-
punkipohjainen ohjaus 
aluehallintoelimiin? Oliko 
tämä taas sellainen vallan 
uudelleenjako omille kave-
reille? Valtaa ylijohtajien 

vetämille organisaatioille 
on kuitenkin suunnittelu-
johdon kautta määritelty, eli 
kannattaa tarkkailla, mitä 
uusissa maakuntaohjelmis-
sa aiotaan.

Tervetuloa kuitenkin 
Ouluun Terttu Savolainen!

Vaili Jämsä-Uusitalo

Juhlissa mukana Pirkko Mattila, Vaili Jämsä-Uusitalo ja Matti Tervonen vaimoineen. Kuvan otti Pirkon mies.

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset (ELY)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
tehtävät ovat nykyisten työ- ja elinkeinokes-
kusten, tiepiirien, alueellisten ympäristökes-
kusten ja lääninhallitusten tehtäviä. Elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksia tulee 15, 
joiden vastuualueet ovat elinkeinot, työvoi-
ma, osaaminen ja kulttuuri; liikenne ja infra-
struktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
set ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalalla. Keskuksilla on myös muita ohjaa-
via ministeriöitä ja virastoja.

Aluehallintovirastot
(AVI)

Aluehallintovirastojen tehtävät ovat nykyis-
ten lääninhallitusten, ympäristölupavirasto-
jen, alueellisten ympäristökeskusten ja työ-
suojelupiirien tehtäviä. Aluehallintovirastoja 
tulee kuusi ja sen vastuualueet ovat peruspal-
velut, oikeusturva ja luvat; työsuojelu; ym-
päristöluvat; pelastustoimi ja varautuminen 
sekä poliisi.

Aluehallintovirastot ovat valtiovarain-
ministeriön (VM) hallinnonalalla. Viras-
toilla on myös muita ohjaavia ministeri-
öitä.

Pitäisikö kauppoihin asentaa metallinpaljastimet?

EI

KYLLÄ

53,2 %    (1046 ääntä)

46,8 %    (920 ääntä)

Mitä mieltä? Kysyimme internetsivuillamme:

Hazard häpäisi
Halmetta
Iltalehden kolumnisti Kaarina Hazard on väittänyt edes-
mennettä Tony Halmetta törkeästi häpäissyttä kirjoitus-
taan Iltalehdessä 13.1. mediakritiikiksi.

Mitä mediakritiikkiä voi olla Halmeen nimittely 
”möhkäleeksi”, ”kotieläimeksi”, ”niskamakkaraksi” ja 
”kuohituksi mahtisonniksi”? Kaikkein pahin solvaus ja 
kunnianloukkaus oli sanoa Halmeen kuolemasta, että 
”onneksi hän ymmärsi lähteä”. Suomen laki tietääkseni 
tuntee vainajan ja hänen muistonsa häpäisemisen, josta 
tässä jo eittämättä on kyse.

On erittäin valitettavaa, että kuollutta miestä lähde-
tään rienaamaan tällä tavoin, antamatta arvoa niille to-
siasioille, jotka ovat olleet tragedian taustalla. Hazardin 
kolumni oli silkka matalamielinen ja törkyinen Halmeen 
häpäisykirjoitus. Julkisen sanan neuvoston pitäisi siihen 
ehdottomasti puuttua.

Antero Tanskanen
Helsinki

Lyömätön
virkapajatso
Onko meille luotu kuntavirkamiesten virkapajatso, jos-
sa ei voi hävitä? Esimerkiksi Oulussa tehtiin kuntaliitos 
Ylikiimingin kanssa 2009, eli virkamiehiä ei saa erottaa 
uudesta kunnasta vuoteen 2013 mennessä tehdyn sopi-
muksen mukaan eikä palkatkaan saa heikentyä?

Nyt tehdään uusi kuntaliitos, joka toteutuu vaikka 
Kiimingin kanssa ja alkaa vuonna 2013, eli kunnasta ei 
saa irtisanoa tai palkkoja ei saa heikentää vuoteen 2017 
mennessä. Kuntaliitos Muhoksen kanssa olisi hyvä teh-
dä vuonna 2018, niin jokohan kaikki tällä hetkellä pää-
töstä valmistelevat virkamiehet ovat jäämässä eläkkeelle 
vuonna 2022 ja voidaan palkata jotain uusiakin työnte-
kijöitä kuntaan. Jos aikataulut jotenkin sotkeutuvat ja 
yhdistymisiä kiirehdittäisiin, niin onhan tätä lääniä tai 
siis maakuntaa tässä ympärillä.

Tällä toiminnalla ei taida ainakaan tulla säästöjä joh-
to- tai keskiportaan henkilöstön vähennyksinä. Hoitajia 
ja kunnostajia tarvitaan kuitenkin aina yhtä paljon kun-
talaisasiakasmäärän pysyessä samana.

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu

Kaustisen Kunnanvaltuustolle:

Valtuustoaloite
Me Perussuomalaiset kunnanvaltuutetut esitämme, että 
kunnanvaltuusto antaa kunnanhallitukselle tehtäväksi 
ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin ”yhtiön” perustami-
seksi, jonka tehtävänä olisi turvata Festivaalien järjestä-
minen jo tulevana kesänä.

Kaustisella 28.01.2010
Perussuomalaisten valtuustoryhmän p:sta
Toivo Mäkelä valt.ryhmän pj

OULU

KAUSTINEN

VAPAA SANA
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Timon merkki komeilee nyt 
julkisuuden henkilöiden 
merkkien joukossa Vla-
dimir Putinin ja Gerhard 
Schröderin vieressä.

Soinin pinssi kuuluu 
teemaan julkisuuden merk-
kihenkilöt, johon kuuluu 
myös muiden muassa Ba-
rack Obaman, paavin, Fidel 
Castron, Olof Palmen, Ma-
on, Mannerheimin, Koivis-
ton, Ahtisaaren ja Halosen 
merkit.

- Minusta Timo Soini 
on ehdottomasti Suomen 
merkittävimpiä poliitikko-
ja, jonka paikka on tässä 
joukossa, Seppo Mäkinen 
kertoo.

Kaikki alkoi 
Moskovasta

Seppo Mäkinen on Helsin-
gissä syntynyt ja koulunsa 
käynyt, välillä maailmalla 
asunut 60-vuotias markki-
nointialan ihminen. Keräily-
harrastus sai alkunsa vuon-

na 1994 Moskovassa, kun 
hän sattumalta löysi hotellin 
edestä merkin. Jälkeenpäin 
selvisi kyseessä olevan Ve-
näjän duuman kansanedus-
tajan merkin, jonka tämä oli 
ilmeisesti hukannut.

- Merkistä tarjottiin mi-
nulle heti kolmesataa dolla-
ria. Päätin, että jos se on niin 
arvokas, niin enpäs myy-
kään. Siitä se lähti, ja keräi-
lyä on jatkunut jo yli viisi-
toista vuotta ja jatkuu vain, 
enää en edes osaisi lopettaa.

Kokoelmaan kuuluu 
paljon merkkejä maista, 
joita ei enää ole olemassa, 
kuten Neuvostoliitosta ja 
DDR:stä. Myös amerikka-
laisia merkkejä on paljon 
– juuri hiljattain Mäkinen 
sai yli 700 eri osavaltioiden 
Lions Club merkkiä. Myös 
erilaisia virkamerkkejä on 
paljon, samoin autopinssejä 
Rolls Roycesta Volkswage-
niin.

- Niistä pienet pojat 
tykkää, mikseivät isommat-

Timo Soinin pinssi
maailman suurimpaan merkkiko

Timo Soinin vaalikampanjan merkki pääsi tuoreimmassa Guinnessin ennätysten kirjassa maailman suurimmaksi noteerattuun Se
Vladimir Putinin ja Gerhard Schröderin viereen.

Timo Soinin vaalikampanjan merkki 
pääsi tuoreimmassa Guinnessin 
ennätysten kirjassa maailman 
suurimmaksi noteerattuun Seppo 
Mäkisen merkkikokoelmaan, johon 
kuuluu tällä hetkellä jo yli 35 000 
merkkiä ja pinssiä 77 eri maasta.

Tervetuloa Perussuomalaisten 
”Vuosi vaaleihin” –risteilylle!

Risteilyn ajankohta on 6.-8.3.2010, reitillä Helsinki – Tuk-
holma - Helsinki, laivamme on Viking Linen M/S Gabriella.

Laivaan sisäänpääsy ryhmällemme alkaa noin 20 mi-
nuuttia ennen ohjelman aloitusta. Matkanjohtajamme 
Seppo Huhta jakaa liput terminaalissa jokaiselle nimellä. 
Samalla on ilmoittautuminen koulutusseminaareihin.

Ohjelmamme laivalla alkaa klo 13.00 
pääseminaarissa:

- klo 13.00 Timo Soini, tilaisuuden avaus

- klo 13.05  Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma,
  onko kunnilla tulevaisuutta?

- klo 13.45 Mika Kuismanen,
  Valtiovarainministeriön 
  Kansantalousosaston suhdanneyksikön 
  päällikkö

- klo 14.25 Lauri Tarasti,
  vaalirahoituslaki nyt

- klo 15.00-15.30 hyttimajoitustauko
  (osallistujat saavat hytit käyttöönsä)

- klo 15.30 Timo Soini,
  Minun Eurooppani

- klo 16.15 Tiina Elovaara,
  Nuori, nainen, tamperelainen,
  perussuomalainen, valtuutettu

- klo 17.10  Päätössanat

Koulutusseminaarit alkavat noin klo 17.15 ja toinen
kierros koulutusseminaareissa alkaa noin klo 18.15.

Koulutusseminaarissa:

Pirkko Ruohonen-Lerner:
 - Minulla on oikeus!

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

Ossi Sandvik:
 - Perussuomalaiset, ketä ne on?

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

Seppo Huhta:
 - Median kohtaaminen, miksi joku kuuntelisi Sinua?

Ilmoittautuminen koulutusseminaareihin lippujen  lunas-
tuksen yhteydessä terminaalissa.
Buffet-illallisen kattausajat koko ryhmällemme ovat pai-
kallista aikaa: 6.3 klo 20.30 kattaus, 7.3 klo 20.00 kattaus

LaivaJuna –50 % -kampanja
Helsinki–Tukholma ja Turku–Tukholma -reiteillä

Laivamatkojen liityntämatkoihin voi hyödyntää kaikkia 
VR:n voimassaolevia alennusvaihtoehtoja: esim. ryhmä-, 

Vuosi vaaleihin -risteilyn aikatauluja
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okoelmaan

eppo Mäkisen merkkikokoelmaan 
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kin. Olen tavannut Enzo 
Ferrarin henkilökohtaisesti 
ja saanut häneltä Ferrarin 
merkin.

63 metriä tauluja

Pinssit on koottu kehystet-
tyihin lasitauluihin, joita 
niitäkin on jo lähes sa-
ta. Vierekkäin asetettuina 
taulujen yhteispituus on 
63 metriä, mikä aiheuttaa 
vaatimuksia näyttelytilal-
le, aivan joka paikkaan ne 
eivät mahdu. Viime vuon-
na näyttely oli esillä muun 
muassa Mikkelin Kenkäve-
rossa, jossa merkkejä kävi 
katsomassa yhteensä 57 
208 ihmistä, kaukaisimmat 
Australiasta saakka.

Kaikkein vanhin Sep-
po Mäkisen kokoelmaan 
kuuluvista merkeistä on 
Delegat-merkki vuosisadan 
alusta. Merkki on tehty si-
tä kokousta varten, jolloin 
Suomesta aiottiin tehdä ku-
ningaskunta.

- Jokaisen merkin ta-
kana on taiteilija, ja mitä 
ihmeellisimpiä aiheita ja 
aatteita varten merkkejä ja 
pinssejä tehdään. Ne ovat 
myös historiaa ja minulle 
mieluisa harrastus. Kokoel-
maa on mukava näyttää ih-
misille, kunhan saan tämän 
vuoden näyttelyt sovittua.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Eila Mäkinen

PerusSuomalainen-leh-
den edellisen numeron 
jutussa ”Vuosi vaalei-
hin” –risteilylle ehtii 
vielä mukaan oli virhe. 
Toisin kuin jutussa mai-
nitaan, pääseminaari ei 
ala sunnuntaina vaan 
lauantaina 6.3. klo 13 
Viking Linen Gabriellal-
la ennen laivan lähtöä 
satamasta. Risteily al-
kaa klo 17.30. Laivassa 
on oltava viimeistään 
klo 16.30, mikäli mielii 
ehtiä mukaan. Kello 13 
alkavaa pääseminaaria ei 

kuitenkaan missään nimes-
sä kannata jättää väliin, sil-
lä seminaarin esitelmöitsijät 
ovat erittäin tasokkaita.

Pääseminaarin puhujia 
ovat Timo Soini, joka pitää 
esitelmän aiheesta Minun 
Eurooppani; Kuntaliiton 
uusi toimitusjohtaja Kari-
Pekka Mäki-Lohiluoma 
aiheesta Onko kunnilla tu-
levaisuutta?; selvitysmies 
Lauri Tarasti aiheesta Vaa-
lirahoituslaki nyt; taloustie-
teen tohtori ja valtiovarain-
ministeriön kansantalous-
osaston suhdanneyksikön 

Lahdesta/Porvoosta:
Aja moottoritietä Helsinkiin, seuraa kes-
kustan opasteita (laivankuva) noin 1,5 
km. Käänny oikealle (keskusta) ja aja 
Varastokatua. Noin 1,7 km jälkeen tulet 
Sörnäisten rantatielle, seuraa opasteita 
keskustaan. Kun tulet pohjoislaiturille, 
valitse oikea ajokaista ja opasteet Kata-
janokalle (laivankuva).

Tampereelta/Hämeenlinnasta:

Aja Hämeenlinnantietä Helsinkiin, seu-
raa opasteita keskustaan (laivankuva) 
Mannerheimintietä pitkin aina keskus-
taan asti. Noin 5 km jälkeen olet Svens-
ka Teaternilla heti Stockmannin jälkeen. 
Käänny vasemmalle (laivankuva) ja aja 
Eteläesplanadia pitkin kauppatorille mis-
tä seuraat opasteita Katajanokalle.

Porista:

Kun tulet liikenneympyrään Pitäjänmä-
ellä, seuraa opasteita keskustaan. Noin 1 

”Vuosi vaaleihin” 
–risteily lähestyy

päällikkö Mika Kuisma-
nen, Suomen virallinen en-
nustajaukko, joka kertoo 
missä Suomen talous on 
nyt ja missä vuoden pääs-
tä, kun seuraavat vaalit 
alkavat; sekä perussuoma-
lainen kaupunginvaltuu-
tettu Tiina Elovaara, joka 
kertoo millaista on olla 
nuori, nainen, tamperelai-
nen, perussuomalainen ja 
valtuutettu.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Viking Line

”Vuosi vaaleihin” –risteily 6.-8.3. lähtee Helsingin satamasta Viking Linen Gabriellalla
klo 17.30. Pääseminaari alkaa laivalla jo klo 13, eikä sitä kannata jättää väliin.

km jälkeen tulet Mannerheimintielle jol-
loin voit toimia viereisten ohjeiden mu-
kaan (samat kuin Tampereelta).

Turusta:

Aja moottoritietä loppuun asti, seuraa 
opasteita keskustaan. Kun tulet Manner-
heimintielle noin 2,5 km:n jälkeen seu-
raat ylläolevia ohjeita (samat kuin Tam-
pereelta).

Hangosta:

Aja moottoritietä, seuraa opasteita kes-
kustaan (laivankuva). Kierrät Hieta-
lahden ja seuraat opasteita keskustaan 
Hietalahdenlaiturin kautta ja käännyt 
vasemmalle tunnelista Uudenmaanka-
dun päähän ja tulet Erottajalle, Svenska 
teatterille. Seuraa laivaopasteita oikealla 
Eteläesplanadia pitkin kauppatorille mis-
tä löydät opasteet Katajanokalle.

Näin löydät Katajanokan terminaaliin

opiskelija-, seniori- tai juniorialennus sekä Perhelippu. 
Tarkempia tietoja: www.vr.fi .

LaivaJuna-alennus koskee 2. luokan meno- tai meno-
paluumatkoja Turkuun tai Helsinkiin ja se myönnetään 
17 vuotta täyttäneen alentamattomasta lipusta. Lippuja 
myyvät VR:n asemat, matkatoimistot ja Viking Linen mat-
kamyymälät.

Esitä junalippua ostettaessa ja junassa matkustettaessa 
joko  Viking Linen edestakainen reitti- tai risteilylippu tai  
Online-varausvahvistus maksetusta matkasta  Alennuslippu 
on ostettava etukäteen (ei junasta eikä vain paluumatkalle). 

Osallistujatodistuksen saatte VR:ää varten, kun ryhmäs-
tänne yksi ilmoittaa yhteystietonsa (nimi ja osoite, puh.nro) 
sekä niiden nimet jotka hyödyntävät VR:n alennusta junali-
pusta Tiina Sivoselle sähköpostitse tiina.sivonen@perussuo-
malaiset.fi . Tiina toimittaa yhteystiedot Viking Linelle joka 
toimittaa todistukset suoraan ao. yhteyshenkilöille.

Lisätietoja:
Seppo Huhta, puh. 040-516 4354

Teksti: Tiina Sivonen
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JÄRJESTÖTOIMINTA

OULUN PIIRI

ETELÄ-POHJANMAAN PIIRI

Avoin keskustelutilaisuus 
Vihannissa 20.2.
Oulun piiri järjestää yhteistyössä Raahen Seutukuntain 
Perussuomalaisten kanssa avoimen keskustelutilaisuu-
den Vihannissa lauantaina 20.2. alkaen klo 16.00. Ti-
laisuus järjestetään Ravintola Maikkissa (Vanha Raa-
hentie 1).

Oulun Piirin valtuutetuille järjestetään samana 
päivänä ja ko. paikassa kello 15 koulutustilaisuus.
Tervetuloa!

Piiritoimikunta otti kantaa 
työttömyyteen
Perussuomalaisten Hämeen piiritoimikunta kokoontui 
lauantaina 23.1. Lahdessa.  Toimikunta tyrmää työmi-
nisteri Anni Sinnemäen ajatukset nuorison  kannustami-
sesta yrittäjiksi nuorisotyöttömyyden torjuntakeinona. 
Joissakin  tapauksissa se voi tulla kysymykseen, jos hen-
kilöillä on asiallinen koulutus  ja riittävästi työkokemus-
ta, mutta massatyöttömyyden torjuntaa ajatellen  minis-
terin ehdotus on naurettava.

Yrittäjyys on erittäin vaativa laji, eikä työttö-
mästä voida sorvata yrittäjää yhdessä hetkessä ja 
"hokkuspokkus"-tempuilla. Nopeasti kyhätyissä  yhden 
hengen yrityksissä käy helposti niin, että uusi yrittäjä on-
kin  yllättäen entistä pahemmassa asemassa ja velkakier-
teessä. Valtio yrittää röyhkeästi siirtää oman vastuunsa 
nuorten harteille. Kokemusta työelämästä  on ehdotto-
masti saatava ennen yrittäjäksi ryhtymistä.

Hämeen perussuomalaisten mielestä työttömyyttä ei 
myöskään pidä torjua ulkomailta tuotetulla halpatyö-
voimalla, vaan ennen kaikkea pyrkimällä työllistämään 
tällä hetkellä olevat kotimaiset työvoimareservit. Palk-
kojen  polkeminen ja harmaa talous on saatava kuriin 
tiukemmalla valvonnalla. Jokainen pimeä työpaikka 
horjuttaa vakavasti yhteiskunnan vakautta. Järjestelmää 
olisi lisäksi kehitettävä niin, että työllistämisestä koituisi 
yrittäjille selviä etuuksia.

Piiritoimikunnan järjestäytymiskokouksessa tehtiin 
myös joitakin henkilövalintoja. Piirin varapuheenjoh-
tajaksi valittiin James Hirvisaari Asikkalasta ja sih-
teeriksi Anne Louhelainen Hollolasta. Taloudenhoi-
tajana  jatkaa Onni Hiltunen. Orimattilalainen Seppo 
Venesjärvi valittiin piirin puheenjohtajaksi jo syysko-
kouksessa. 

James Hirvisaari
Asikkalan Perussuomalaiset pj, 
Perussuomalaisten Hämeen piiri vpj

Yhdistys ehdottaa
eduskuntavaaliehdokkaita
Suomussalmen perussuomalaiset kokoontuivat keskus-
telemaan ajankohtaisista asioista ja ottivat Kainuun 
piirin toivomuksesta kantaa vuoden 2011 eduskunta-
vaaliehdokkaisiin.

Yhdistyksen mielestä on erittäin tärkeää, että ehdok-
kaiksi saadaan saman verran miehiä ja naisia. Ehdok-
kaiden tulee olla Perussuomalaisen puolueen jäseniä ja 
sitoutuneita sen sääntöihin.

Yhdistyksen kanta oli keskustelun jälkeen, ehdok-
kaiksi nimetään viime maakuntavaaleissa neljä (4) eni-
ten ääniä saanutta ehdokasta: Hakkarainen Eija, Ket-
tunen Pentti, Puurunen Yrjö ja Sankilampi Jaana.

Yhdistyksen mielestä Perussuomalaisten Kainuun 
piirillä on hyvät mahdollisuudet erinomaiseen vaali-
tulokseen nimetyillä ehdokkailla. Yhdistys edellyttää 
Perussuomalaisten Kainuun piiritoimikunnalta yksituu-
maisuutta valinnoissa.

Suomussalmen Perussuomalaiset

SUOMUSSALMI

HÄMEEN PIIRI

Perussuomalaiset eivät
hyväksyneet kehittämisohjelmaa
Oulun kaupunginvaltuuston Perussuomalaisten valtuusto-
ryhmä ei hyväksynyt Oulun kaupungin talouden ja toi-
minnan kehittämisohjelmaa 2010-2012. Valtuustoryhmä ei 
voi hyväksyä kehittämisohjelmaan liittyvää tulospalkkio-
järjestelmän luontia ja siksi jätimme lehdistötiedotteemme 
11.1.2010.

Henkilöstön palkkaamisen epäkohdista

Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjel-
man työryhmien esityksissä esitettiin mm. seuraavaa:

Henkilöstölle maksetaan tulospalkkioita perustuen 
budjetin tavoitteiden saavuttamiseen, ja työhyvinvointiin 
koko kaupunkitasolla. Budjetin tavoitteiden saavuttami-
nen on jaettu kahtia, koko kaupungin vuosikatteeseen 
perustuvaan osaan, ja hallintokuntaa sitovaan budjetin 
saavuttamiseen. Jos hallintokunta ei saavuta omia tavoit-
teitaan, eivät hallintokunnan alaisuudessa toimivat työn-
tekijät oikeutettuja tulospalkkioihin koko kaupungin tu-
loksenkaan osalta.

Sosiaalitoimenjohtaja Parkkosen esityksessä kävi il-
mi, että sosiaalipuolen menojen kasvu on ollut vuosittain 
6-7 %. Tavoite vuosikasvulle on 2,7 %. Tämä tarkoittaa 
Parkkosen mukaan 14 miljoonan euron säästöä, mikä on 
todella haastava tehtävä. Lasten ja vanhusten määrä tulee 
tulevaisuudessa kasvamaan, palvelutarve lisääntyy ja kus-
tannukset kasvavat.

Asiakkaiden, palveluiden maksajien eli kuntalaisten 
tyytyväisyyden seuranta ei voi tapahtua vain vaaleissa, 
kuntalaisten toimintamahdollisuuksien varmistamista on 
tapahduttava jatkuvasti. Toisin sanoen säästöleikkaukset 
eivät saa vaikuttaa siten, että asiakkaiden tyytyväisyys pal-
veluihin heikkenee. Emme hyväksy tilannetta, missä leik-
kaus onnistuu, mutta potilas kuolee.

Näyttäisi siltä, että etenkin sosiaalipuolella on käytän-
nössä mahdotonta päästä hallintokunnan budjetin edel-
lyttämiin tavoitteisiin. Näin ollen suurin osa kaupungin 
työntekijöistä sosiaali- ja terveystoimessa jäisi ilman tu-
lospalkkiota. Samalla kuitenkin mitataan hyvin tarkkaan 
sairauspoissaolopäiviä.

Jos tulospalkkio maksetaan keskitetystä 2,5 miljoonan 
euron määrärahasta, onko niin, että tämän suurimman 
henkilöstöryhmän (sosiaalipuolen työntekijät) jäädessä il-
man tulospalkkioita, saavat loput kaupungin työntekijät 
suuremman tulospalkkion?

Oulun Perussuomalaisten valtuustoryhmä

PS. Eräs hyvä puoli tulospalkkioiden maksamisessa kyl-
lä on. Jos kaupunki haluaa palkita pitkään palkkalistoilla 
olleita henkilöitä kultaisen kädenpuristuksen tapaisella, 
eläkkeeseen positiivisesti vaikuttavalla bonuksella, niin 
tällä tavalla se kyllä onnistuu.

OULU

Etelä-Pohjanmaan piiri pi-
ti puheenjohtajansa Tapio 
Pihlajan johdolla järjestäy-
tymiskokouksen Seinäjoen 
kaupungintalon valtuusto-
salissa 16.1.2010.

Kokouksessa ehdotet-
tiin, että piirille valittaisiin 
aiemman kahden varapu-
heenjotajan sijasta kolme 
varapuheenjohtajaa. Ää-
nestyksen jälkeen kokous 
päätti, että näin tehdään.

Varapuheenjohtajina 
jatkavat Reijo Hongisto 
Vimpelistä ja Anneli An-
nala Kauhavalta. Kolman-
neksi varapuheenjohtajak-
si valittiin Juha Kuusisto 
Kauhajoelta. Piirisihteeri-
nä jatkaa Anneli Manni-
nen.

Orvo Hakala on hoita-
nut ansiokkaasti piirin ra-
ha-asioita lähes kaksikym-
mentä vuotta ja vetäytyi 
ansaitusti, omasta pyyn-
nöstään tästä luottamus-

Etelä-Pohjanmaan piiri järjestäytyi

tehtävästä. Orvon tilalle 
piirin taloudenhoitajaksi 
valittiin Perussuomalaisten 

Seinäjoen paikallisosaston 
puheenjohtaja Juha Pouta-
nen.

Anneli Manninen
Perussuomalaisten EP:n 
piiri ry, piirisihteeri

Arja Niemelä jatkaa
Vantaan Perussuomalaisten 
puheenjohtajana
Vantaan Perussuomalaisten hallitus valitsi 26.1.2010 jär-
jestäytymiskokouksessaan puheenjohtaja Arja Niemelän 
johdolla ensimmäiseksi varapuheenjohtajakseen Kalle Yli-
mutkan ja toiseksi varapuheenjohtajakseen Juha Simosen.

Hallituksen ja valtuustoryhmän sihteeriksi nimet-
tiin Minna Kankkonen. Taloudenhoitajana toimii Terhi 
Raudanmaa.

ETELÄ-SAVON PIIRI
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 ■PUOLUEHALLITUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja
Honkakuja 13, 61800 Kauhajoki
Puh: 040-8200 465

ETELÄ-SAVO
Pj Pekka Leskinen
Hiekkointie 95, 51440 Vuojalahti
Puh. 040-702 0865
leskispekka@gmail.com

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

HÄME
Pj Seppo Venesjärvi 
Pääskyntie 9, 16300 Orimattila
Puh: 040-507 3305
seppo.venesjarvi@pp1.inet.fi 

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

KESKI-POHJANMAA
Pj Kaarle Kaistila
Kevarintie 4, 69820 Räyrinki
Puh: 0400 462 101
kalle@tuliruusu.fi 

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen
Ravitie 28, 44260 Vihijärvi
Puh: 040-092 5187
marke.tuominen@pp1.inet.fi  

KYMI 
Pj Jari Lindström 
Myllysillantie 77, 45940 Oravainen
Puh: 040-555 9328
jarppa.lindstrom@elisanet.fi 

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

OULU
Pj Ahti Moilanen
Ikäläntie 3, 91600 Utajärvi
Puh: 040-413 4941
ahti.moilanen@elisanet.fi 

PIRKANMAA
Pj Reijo Ojennus
Majakkakatu 8, 39700 Parkano
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
paakari@jippii.fi 

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

POHJOIS-SAVO 
Pj Pentti Oinonen
Kirkkokatu 52 B 16, 70100 Kuopio
Puh: 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi 

SATAKUNTA
Pj Seppo Toriseva
Penunvahe 10, 26100 Rauma
Puh. 050-517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

UUSIMAA
Pj Pietari Jääskeläinen
Rutarsinpolku 5 A, 01510 Vantaa
Puh. 050-582 9444,
pietari.jaaskelainen@yahoo.com 

VARSINAIS-SUOMI 
Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi 

 ■PERUSS:N PIIRIEN 
PUHEENJOHTAJAT

Etelä-Savon perussuoma-
laisten piiritoimikunta ko-
koontui 10.1.2010 Ravin-
tola Huvikummussa Mik-
kelin Otavassa.

Normaalien kokousru-
tiinien lisäksi kokous valitsi 
yksimielisesti ensimmäi-
seksi varapuheenjohtajaksi 
Marja Hämäläisen Mikke-
lin Haukivuorelta, toiseksi 
varapuheenjohtajaksi Erkki 
Rakkolaisen Savonlinnasta, 
sekä uudeksi piirisihteeriksi 
Jaakko Kontisen Juvalta, 
paikkansa jättäneen Ismo 
Juottosen tilalle.

Piiritoimikunnan pu-
heenjohtajana toimii edel-
leen Pekka Leskinen Kan-
gasniemeltä ja taloudenhoi-
tajana jatkaa Outi Virtanen 
Pertunmaalta.

Kokous keskusteli vilk-
kaasti toiminnan kehittä-
misestä ja painopistealueis-
ta. Piirin perussuomalaiset 
osallistuvat mm. laivasemi-
naariin maaliskuussa ja Far-
mari maatalousmessuihin 
Mikkelissä.

Kokous keskusteli vilk-
kaasti mm. Paras-hankkees-
ta, jossa kuntien valtuus-
toilta olisi monissa tapauk-
sissa katoamassa jopa yli 
puolet vallasta ylikunnalli-
sille hallintoelimille, kuten 
tilaajalautakunnille, joissa 
pahimmassa tapauksessa 
saattaa olla edustettuna 
vaikkapa vain yksi tai kaksi 
puoluetta, kun taas kuntien 
valtuustoissa voi olla edus-
tettuna huomattavasti suu-
rempi määrä puolueita.

Herääkin kysymys, voi-
ko valtuusto halutessaan ja 
kuntien yhteisestä tilaajalau-
takunnasta piittaamatta tila-
ta omille kuntalaisilleen suh-
teessa enemmän palveluita.

Hallitus haluaa kaik-
kien alle 20 000 hengen 
kuntien siirtävän sosiaali-
palveluistaankin päättämi-
sen yhteistoiminta-alueille. 
Jos sosiaalipalveluidenkin 
järjestämisvastuu siirretään 
yhteistoiminta-alueelle, sa-
malla yhteistoiminta-aluee-
seen kuuluvalta kunnalta 

ja kansan valitsemalta 
valtuustolta katoaa val-
ta päättää, kuka on oi-
keutettu laitoshoitoon 
kunnassa.

Perussuomalaisten 
piiritoimikunnan mu-
kaan edellä mainittu hei-
kentää oleellisesti kun-
tademokratiaa. Alueelle 
synnytetään hallinnolli-
nen tilkkutäkki, yhteis-
toiminta-alue. Kyse on 
elitistisestä demokratias-
ta, ollaan matkalla kohti 
yhä harvempien valtaa 
ja yhä kasvottomampaa 
vallankäyttöä.

Esimerkiksi Mikke-
lin alueella esillä ollut 
Mainio-hanke tulee lait-
taa jäähylle ja tarkastella 
kuntarakenteiden muu-
tosta tulevaisuudessa 
ennen kuin hankkeeseen 
palataan. Piiritoimikun-
ta alleviivaa palveluiden 
tarvitsijoiden eli kun-
talaisten  palvelutason 
säilyttämisen ensiarvoi-
suutta.

Yhteistoiminta-alueet
heikentävät kuntademokratiaa

ETELÄ-SAVO

Perussuomalaisten Pohjois-
Karjalan piirin piiritoimi-
kunta piti järjestäytymis-
kokouksen sunnuntaina 
17.1.2010 Liperissä ja teki 
seuraavia henkilövalintoja. 

Piirin ensimmäisek-
si varapuheenjohtajaksi 
valittiin Mirva Hyttinen 
Kontiolahdelta, toiseksi 
varapuheenjohtajaksi Ka-
ri Kulmala Rääkkylästä ja 
kolmanneksi varapuheen-
johtajaksi Veikko Isoniemi 
Polvijärveltä. Piirin pu-
heenjohtajaksi on valittu 
jo aikaisemmin piirin syys-

kokouksessa Osmo Kokko 
Joensuusta.

Lisäksi toimikunta valit-
si piirisihteeriksi Petri Ko-
kon Outokummusta ja työ-
valiokuntaan Juhani Kum-
munmäen ja Juha Kastisen 
Liperistä sekä Olli Puhakan 
Ilomantsista.

Toimikunta otti julki-
lausumassaan kantaa kylä-
koulujen puolesta, ja totesi, 
että kyläkoulut ovat kylien 
keskuksia ja näin pitävät ne 
asuttuina ja elävinä.

Lisäksi julkilausumassa 
otettiin kantaa matkojen-

yhdistämiskeskuksen 
häiriöihin, jotka aihe-
uttavat kohtuutonta 
haittaa kyytien tilaajille. 
Toimikunta totesi, että 
kyytien tilaajien tarpeet 
tulee ottaa huomioon 
niin, että asiakkaat eivät 
kärsi kohtuuttomasti.

Myös nuorisotyöttö-
myyteen otti toimikunta 
kantaa, ja totesi, että olisi 
kokeiluluonteisesti tehtä-
vä maakuntaan pienyrit-
teliäisyyttä tukeva malli, 
joilla tuki suunnattaisiin 
nuoriin työttömiin.

POHJOIS-KARJALA

Pohjois-Karjalan piirin valintoja

Turun Perussuomalaiset ry 
järjestäytyi 8.1.2010.

Vuoden 2010 haastei-
siin lähdetään Turussa seu-
raavalla hallituskokoonpa-
nolla:

Puheenjohtaja:

Kimmo Sjöholm

1. varapuheenjohtaja:

Timo Laihinen
2. varapuheenjohtaja:

Jari Laine
Sihteeri:

Jari Herranen
Taloudenhoitaja:

Jelena Sjöholm
Tapahtumavastaava:

Tuula Sellman
Muina varsinaisina

jäseninä:

Leo Laaksomaa ja
Veikko Lehtonen
Varajäseninä:

Maria Lohela,
Teemu Seikkula ja
Markku Säisänen.

TURKU

Turun Perussuomalaisten
hallitus vuodelle 2010
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Erään rahoituskiistan 
taustaa

Pohjois-Savossa saavutet-
tiin kuntavaaleissa 2008 
paikoitellen yli kahden-
kymmenen prosentin kan-
natuslukemia. Kasvu oli 
ollut nopeaa. Valitettavasti 
paikoin voimakas kasvu ai-
heutti voimakkaat kasvuki-
vut ja vauhtisokeuttakin.

Kuntavaaleihin valmis-
tauduttiin hyvin ja ehdokas-
listoja laadittaessa pyrittiin 
runsaan ja monipuolisen eh-
dokasjoukon kokoamiseen. 
Ehdokassitoumuksia alle-
kirjoitettaessa puoluejohdon 
ohjeiden mukaisesti sitoutet-
tiin ehdolle asettuvat myös 
luottamushenkilömaksun 
suorittamiseen. Tämä puo-
lueveronakin tutuksi tullut 
suoritus lankeaisi silloin kun 
luottamustoimeen valitulle 
maksettaisiin kokouspalkki-
oita. Kukin paikallisosasto 
sai itsenäisesti päättää luot-

tamushenkilömaksun pidä-
tysprosentin. Yleisimmin 
luottamushenkilömaksu on 
10–15 prosenttia kokous-
palkkiosta.

Luottamushenkilömak-
sun perinnässä ei ole mitään 
hämärää. Se on maassam-
me yleisesti käytössä oleva 
paikallisyhdistysten tulon-
lähde. Puolue tai piirijär-
jestö ei sinänsä näitä rahoja 
kaipaile mutta ehdokkaat 
asettanut paikallisyhdistys 
tarvitsee varmasti myös seu-
raaviin vaaleihin ilmoittelua 
ja kampanjointia varten pe-
sämunan.

Yhdellä Pohjois-Savon 
paikkakunnista ehdokas-
sitoumusten luottamus-
henkilömaksun perintään 
suhtauduttiin vaalien alla 
varauksella. Tätä perus-
teltiin sitoutumattomien 
ehdokkaitten suurella mää-
rällä. Luottamuspaikkojen 
selvittyä vaalien jälkeen ei 
liioin vahvistettu valtakir-
join luottamushenkilömak-
sujen pidätysprosentteja 
eikä ohjattu ko. maksua 
paikallisosaston hyväksi. 
Näin toimittiin osin tietoi-
sesti vastoin puoluejohdolta 
saatuja ohjeita. 

Tilanne luottamushenki-
lömaksujen perinnän osalta 
paikkakunnalla olikin vaa-
lien jälkeen hyvin värikäs. 

Osa luottamushenkilöistä 
toimi puolueen yleisohjeen 
mukaisesti maksaen luot-
tamushenkilömaksun pai-
kallisosaston, Koillis-Savon 
Perussuomalaiset ry:n tilille. 
Loput toimivatkin sitten mi-
ten sattuivat. Lopulta luotta-
mushenkilömaksuja ryhdyt-
tiin keräämään yksityistilille.

Kokouksessa 6. 
syyskuuta 2009

Koillis-Savon Perussuoma-
laiset ry kutsui 6. syyskuu-
ta 2009 yleisen kokouksen 
selvitelläkseen luottamus-
henkilömaksusta syntynyt-
tä rahoituskiistaa. Paikalla 
olivat myös puolueen 1. 
varapuheenjohtaja, kansan-
edustaja Pentti Oinonen ja 
piirisihteeri Ari Kaunisaho. 

Kokouksen jälkimai-
ningit tuottivat ko. paikka-
kunnan valtuustoryhmälle 
myöhemmin puoluehal-
lituksen moitteet. Puolu-
een yleisohjeen vastaisesti 
toimivien luottamushen-
kilöiden olisi maksettava 
luottamushenkilömaksut 
paikallisosaston tilille.

Kokouksessa 27. 
marraskuuta 2009

Koillis-Savon Perussuo-
malaiset ry:n vuosikoko-

uksessa oli piirin puolesta 
paikalla piirisihteeri Ari 
Kaunisaho. Kokouksen 
avauspuheissa nousi esille 
puoluehallituksen moitteet 
ko. paikkakunnan luotta-
mushenkilöille näiden toi-
minnasta rahoituskiistasta. 
Teatraalisen kokouksen 
vastauspuheenvuorossa 
käytettiin railakasta kieltä, 
kokous jatkui uuden pu-
heenjohtajan ja yhdistyksen 
hallituksen valinnalla.

Piiritoimikunnan 
kokous 11. joulukuuta 
2009

Pohjois-Savon Perussuo-
malaiset ry:n piiritoimi-
kunta kokoontui 11. jou-
lukuuta 2009 järjestäyty-
misen merkeissä. Kokous-
ta edeltävä aika ravisteli 
piiriä. Olihan lehdissä ja 
sähköisissä viestimissä 
erilaisissa keskusteluissa 
puitu ko. paikkakunnan 
rahoituskiistaa. 

Oli tullut aika nostaa 
hiertävä asia myös piiritoi-
mikunnan tietoisuuteen. 
Esityslistan hyväksymisestä 
äänestettiin. Suuri enemmis-
tö piiritoimikunnasta tahtoi 
käydä perusteellisen kes-
kustelun rahoituskiistaan 
liittyen. Keskustelun päät-
teeksi piiritoimikunta yhtyi 

Rivit kestävät Pohjois-Savon rintamalohkolla

Uutta virtaa Vetelissä
Vetelin paikallisyhdistyksen puheenjohtajaksi on valittu 
Vuokko Lahti ja sihteeriksi Kaarle Kaistila. Parivaljakolle 
tietä antoivat yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Arto 
Pihlajamaa ja sihteerinä toiminut Leo Saari.

Molemmilla oli vuosikymmenten kokemus tehtävis-
tään. Arto Pihlajamaa oli toiminut paikallisyhdistyksen 
johdossa aina sen perustamisesta 1995 lähtien ja jo sitä 
ennen SMP:n aikana paikallisosaston puheenjohtajana 
vuodesta 1974. Leo Saari oli toiminut sihteerinä 27 vuo-
den ajan. Molemmat jatkavat toki hallituksessa, Leo Saari 
edelleen taloudenhoitajana. 

Muut paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenet ovat Jou-
ko Palosaari ja Urpo Pulkkinen. Varajäseniä ovat Tiina Ki-
viaho, Marketta Pulkkinen, Anna-Liisa Möttönen ja Mika 
Vieruaho.

Vuokko Lahti on 33-vuotias paikallislehden toimittaja. 
Koulutukseltaan hän on fi losofi an maisteri. 

Kaarle Kaistila on 40-vuotias agrologi, konsultti ja 
maanviljelijä sekä Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan 
piirin puheenjohtaja.

Vetelin paikallisyhdistys järjesti joulun alla jäsenistölle 
ja muille samanhenkisille pikkujoulun ja makkaranpaisto-
hetken. Tempaus sai mukavasti väkeä liikkeelle. 

Paikkakunnalla perussuomalaisuus on vaihtoehto, joka 
on huomattu ja jäsenmäärä on kasvussa. Keväällä yhdistys 
jatkaa jäsenistön aktivoimista erilaisin tempauksin.

puoluehallituksen moittei-
siin rahoituskiistassa.

Kokous jatkui esityslis-
tan mukaisesti varapuheen-
johtajien ja muiden vastuu-
henkilöiden valinnalla. Ko-
konaisuutena kokous sujui 
kuitenkin hyvässä järjestyk-
sessä ja kokouksen yleisilme 
oli keskusteleva.

Kokouksessa 18.1.2010

Koillis-Savon Perussuo-
malaiset ry:n ylimääräises-
sä yleisessä kokouksessa 
yhdistyksen uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin yk-
simielisesti Mika Wallius 
Juankoskelta. Uuteen hal-
litukseen vallittiin lisäksi 
juankoskelaiset Erkki Nie-
minen, Matti Räsänen ja 
Mikko Laitti sekä Jaakko 
Mikkanen Kaavilta. Varajä-
seniksi valittiin Irja Mikka-
nen Kaavilta, Maija Räsä-
nen Riistavedeltä ja Sakari 
Pekkarinen Juankoskelta.

Hyväksi lopuksi 
ja ohjeeksi 
vastaisuudessa 

Puoluetoiminnassa tulee 
ajoittain ristiriitoja hen-
kilöiden kesken. Hyvässä 
hengessä keskustellen ja po-
rukan tuella ristiriidat ovat 
ratkottavissa. Jos varmuut-

ta ei ole, silloin kysytään 
puoluetoimistosta neuvoa. 
Sieltä autetaan.

Piiri- ja paikallistasolla 
kohtaamamme vaikeudet 
ovat lujittaneet Pohjois-Sa-
von Perussuomalaiset ry:n 
yhteishenkeä. Porukka on 
yhtenäinen. Yhdessä olem-
me piirin puheenjohtaja 
Pentti Oinosen tukena.

Meitä on tuettu puolue-
johdon taholta. Toimimme 
hyvän ja lujan luottamuk-
sen sekä yhteishengen siivit-
tämänä. 

Piirin kenttäväen puo-
lesta kiitän neuvoista ja 
tuesta mitä puoluejohto on 
tarjonnut Koillis-Savon Pe-
russuomalaiset ry:n puheen-
johtajalle Mika Walliuk-
selle. Samalla kiitän piirin 
kenttäväkeä suurta ylpeyttä 
tuntien ryhdikkäästä toi-
minnasta. Puolueen edusta-
ma linja pitää.

Vuoden päässä siintäviin 
eduskuntavaaleihin lähtee 
yhtenäinen perussuomalais-
ten joukko Pohjois-Savosta. 
Voitammepa tai häviämme-
pä vaalit, teemme sen puh-
tain ajatuksin.

..Ja mehän muuten voi-
tamme.

Ari Kaunisaho
piirisihteeri, Pohjois-Savon 
Perussuomalaiset ry

POHJOIS-SAVO

VETELI

Oulun piiriin perustettu 
naistoimikunta oli kool-
la ensimmäisen kerran 
24.1.2010 piiritoimistolla 
Oulussa.

Keskeiseksi tehtäväk-
seen uusi toimikunta katsoi 
naisten aktivoimisen toi-
mintaan koko piirin alu-
eella sekä naisehdokkaiden 
kannustamisen ja tukemisen 
eduskuntavaaleissa 2011.

Toimintaa aloitetaan 
osallistumalla erilaisiin 
kampanjoihin ja järjestä-
mällä piiriä tukevia tilai-
suuksia. Osallistaan myös 
Oulun piirin kirpputori-
pöydän täyttämiseen ym. 
ajankohtaisiin tapahtu-
miin.

Päätettiin aloittaa myös 
Oikeutta Eläkeläisille yh-
distysten tilannekartoitus 
ja aktivoida heidän toimin-
taansa Oulun seudulla.

2010 naistoimikunta Ouluun

Naistoimikunta hinnoitteli piirin kirpputoripöydälle vietäviä tavaroita.
Vasemmalta: Naistoimikunnan puheenjohtaja Paula Juka, Taimi Ranta-Suomela,
Sisko Runni-Leskinen, Anne Snellman, Vaili Uusitalo-Jämsä ja Pirkko Mattila.
Kuvan otti piirin sihteeri Nina Karjalainen, jonka puheenjohtaja kutsui toimikunnan 
sihteeriksi.

OULU
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VAPAA SANA

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

Vapaan Sanan ohjeet

Lapin Kansan uutisen mu-
kaan lappilaisista 66% antai-
si kuntien valita, josko kou-
luissa opetettaisiin pakko-
ruotsin sijasta pakkovenäjää. 
Tämä osoittaa jälleen sen, 
kuinka ihmiset ymmärtävät 
pakollisen ruotsinkielen ope-
tuksen sotivan kaikkea käy-
tännön järkeä vastaan.

Itä-Lapissa asuva var-
masti ihmettelee, minkä 
takia hän tai hänen lapsen-
sa joutuu istumaan ruotsin 
tunneilla opiskelemassa kiel-
tä, jota puhuu yhdeksän mil-
joonaa ihmistä - Ruotsissa. 
Näistäkin ehdoton enemmis-
tö puhuu hyvää englantia.

Monet muutkin kyselyt 

osoittavat sen, että kansa 
on kaksikielisyydestä ilman 
pakkovenäjääkin valmis 
luopumaan. Ruotsi kahleh-
tii suomalaista, joka haluaa 
edetä urallaan tai pyrkii esi-
merkiksi valtion virkamie-
heksi. Pakkoruotsin puolus-
tukseksi ei kielirikkauden 
ylistys auta, sillä pakolli-
nen ruotsi on tehokas este 
muiden valinnaisten kielten 
opiskelulle. Moni suoma-
lainen nuori osaa kymme-
nen vuoden koulun jälkeen 
huonoa ruotsia, mutta 100 
miljoonan puhujan saksa 
jäi oppimatta, koska kah-
den vieraan kielen rinnalle 
ei kolmatta haluttu valita.

Joko pakkoruotsista 
päästään?

Puolustajien perustelut 
huvittavat

Pakkoruotsin puolustaji-
en perustelut ovat lähinnä 
huvittavia. Vedotaan kieli-
taidon monipuolisuuteen, 
jota pakkoruotsi itse asiassa 
vain murentaa. Toisekseen 
vedotaan historialliseen 
perintöön, eli siihen, kuin-
ka suomalaisten tehtävä on 
vaalia Ruotsin suurvalta-
ajan reliikkejä. Käytännön 
perustelut ovat kaikki kui-
tenkin selvästi kaksikieli-
syyttä ja ruotsin pakollista 
opettamista vastaan.

Kaksikielisyys on nyky-
aikoihin asti täysin perus-

teetta selvinnyt jäänne, jo-
hon kansaa lähellä olevien 
poliitikkojen on otettava 
väsymättä kantaa. Suoma-
laisten uskoa politiikkaan 
on omiaan laskemaan se, 
että kansan enemmistön 
tahdosta huolimatta ei 
muutosta tai edes muu-
tosehdotuksia tehdä. Ny-
kypuolueista ainoastaan 
perussuomalaiset on ohjel-
maansa listannut pakko-
ruotsin vastustamisen- siitä 
on hyvä lähteä.

Kyllä kansa tietää, vai 
miten se meni.

Matti Akseli Erkkilä
Kittilä

Haapavesi on yksi keskus-
tavaltaisimmista kunnista 
Suomessa. Vielä enemmän 
keskustan valta tosin näkyy 
naapurikunnassa, Meri-
järvellä, jossa valtuusto on 
lähes pelkästään keskustan 
miehittämä. Vaikka siellä 
muut puolueet ovatkin lyö-
neet ns. ”kinttaat tiskiin”, 
niin ei ole tehty täällä! Saim-
me hyvän tuloksen kunnal-
lisvaaleissa ja sen tuloksena 
meillä on kaksi valtuusto-
paikkaa, paikka hallituk-
sessa ja vaalilautakuntien 
lisäksi puolessakymmenessä 
muussa lautakunnassa, mm. 
tarkastuslautakunnassa.

Puolueemme on ahkeroi-
nut monessa asiassa. Varsin-
kin vanhustenhuolto on ollut 
lähellä meitä, terveyspalve-
luiden säilyttämiseksi olem-
me tehneet kaiken, mitä pie-
ni ryhmittymä voi. Olemme 
puolustaneet jäljellä olevien 
sivukylien koulujen säilyttä-
mistä, koska näyttöjä niiden 
lakkauttamisen tuomasta 
hyödystä ei ole, mutta kylien 

elinvoiman säilyttäjänä niillä 
on huomattava merkitys!

Olemme aktiivisia

Kaavoituksessa olemme hy-
vin aktiivisesti mukana. Pe-
rusturvan puolella varsinkin 
riittää töitä, sillä vasemmis-
to ja keskusta ovat ottaneet 
hyvin tylyn asenteen veron-
maksajien palveluissa.

Ateriapalvelujen hinnat 
nousivat korkeammiksi 
kuin ravintolahinnat, laati 
oli ja on kuulemani mu-
kaan vieläkin kyseenalais-
ta. Palvelutalojen asuminen 
ei kaikilta osin täytä niitä 
vaatimuksia, mitä turval-
linen asuminen edellyttää. 
Kaupunki käyttää niitä por-
saanreikiä mitä laki mah-
dollistaa, saattaakseen asu-
jat ikävään asemaan. Muun 
muassa jokakuisia käyttö-
rahoja, joita laki edellyttää, 
ei asukkaille heru, koska 
selväkin laitosmainen asu-
minen katsotaan täällä pal-
velutaloasumiseksi (mm. 

2/3 vanhainkodista katso-
taan asumispalvelun piiriin 
kuuluvaksi, vaikka asuk-
kaat tarvitsevat niissä ym-
pärivuorokautista hoivaa).

Vaadimme 
tasa-arvoista kohtelua

Priorisointi on ajan kuvaa. 
Yleensä demokratiassa etsi-
tään yhdessä hyväksyttävis-
sä olevia priorisointimuoto-
ja, mutta ei Haapavedellä! 
Tutkimusten kautta leikka-
uksiin määrättyjä henkilöitä 
potkitaan kylmästi ulos jo-
noista, jotta saataisiin sääs-
töjä erityissairaanhoitoon. 
Mutta kukaan ei tunnu 
tietävän, millä perusteella 
moista syrjintää tehdään, tai 
kuka on päätösten takana.

Päivystys on hajautet-
tu usean kunnan alueelle, 
jolloin vähävaraiset eivät 
pääse palvelujen piiriin ja 
taas tulee säästöjä. Kun siis 
julkisuudessa kehutaan, mi-
ten on saatu sairaanhoito-
kulut kuriin, taustalta löy-

tyy erittäin epäinhimillistä 
toimintaa, joka käy suora-
na ihmisoikeuksien kimp-
puun. Tämähän on tuttua 
monesta valtiosta, jossa on 
vallalla yksipuoluejärjestel-
mä. Vähäosaisista ei piitata, 
mutta kylläkin omasta hyvi-
en ystävien hyvinvoinnista! 
Sama suhtautuminen näkyy 
yritysten kilpailuttamisessa 
ja esim. yksityisteiden avus-
tamisessa. Piiri pieni pyörii.

Näissä asioissa Perus-
suomalaiset ovat olleet 
ehdottomia. Vaadimme 
kaikille kuntalaisille tasa-
arvoista kohtelua varalli-
suudesta tai mielipiteistä 
riippumatta. Näyttää siltä, 
että työ ei kesken lopu. Toi-
vomme äänestäjien vihdoin 
heräävän, sillä ainoastaan 
inhimillisyys ja sosiaalisuus 
erottaa ihmisen muista pe-
toeläimistä.

Martti Repo
valtuutettu,
Perussuomalaiset
Haapavesi

Perussuomalaiset Haapavedellä

EU keskittää
Keski-Eurooppaan
EU -komissio laatii maatalousuudistuksia. Näitä EU:n 
maatalouden linjoja seuraamalla huomaa minne meitä 
koko ajan ollaan viemässä. Tuotanto halutaan keskit-
tää Keski-Eurooppaan ns. paremmille tuotanto-alueille. 
Mielestäni tässä onkin outo ristiriita se, että EU:ta sano-
taan demokraattiseksi. Miten tällainen malli voi ikinä 
olla demokraattinen, kun meidät ajetaan eriarvoiseen 
asemaan muihin EU-maihin verrattuna.

Mielestäni EU:n tulisi huomioida tukineuvotteluissa 
paremmin pohjoinen sijaintimme ja pohjoiset luonnon-
haitat.

Olemme Keski-Eurooppaan verrattuna puhtaan 
maatalouden huippua, kuten jo salmonellatuloksetkin 
unionin alueelta kertovat. Tässä juuri kummeksuttaa-
kin Suomen politiikka, miksi ihmeessä päästetään EU:n 
puhtain ruoka pois käsistämme ja kansamme suusta. 
Eivätkö suomalaiset poliitikot osaa sanoa ei tietyissä 
asioissa? Missä ovat lupaukset maamme maatalouden 
säilyvyyden puolesta tai kilpailukyvyn säilyttämisestä?

Jos EU:ssa asiat olisivat demokraattisella tolalla, pi-
täisi meille maksaa kunnon tuet, koska olemme paljon 
kalliimpi tuotantomaa kuin Keski-Euroopan maat.

Pitäisi huomioida senkin takia, että tuotamme miltei 
ainoana salmonellatonta lihaa ja kananmunaa. Siksi mei-
dän tuleekin vaalia omaa valkuaisrehun tuotannon kehi-
tystä, jotta saamme tämän ketjun pidettyä aukottomana 
salmonellasta ja säilytettyä puhtaan ruokatuotantomme.

Mielestäni on älytön yhtälö, kun toisessa yhteydessä 
poliitikot varoittelevat ruokapulasta ja tarpeesta lisätä 
ruoantuotantoa puolella 2050 vuoteen mennessä. Sa-
malla EU haluaa keskittää maatalouden Keski-Euroop-
paan. Jos kerran meitä uhkaa ruokapula, niin eikö sil-
loin kaikkien EU-maiden kuuluisi tuottaa ruokaa, jotta 
sitä riittäisi ihmisten tarpeeseen.

Tommi Vainiotalo

Ketkä kyykyttävät köyhiä?
Kautta aikojen on ollut rikkaita ja köyhiä, valtaapitävia 
ja alistettuja. Niin on myös 2000-luvun Suomessa. Ne 
joilla on mammonaa antavat almuja muka hyvää hy-
vyyttään varattomille, ostavat näin hyvää omaatuntoa 
itselleen. Todelliset hyväntekijät ovat erikseen, niitäkin 
joku harva varakkaista löytyy.

Sosiaaliturvan uudistamiseksi perustetun Sata-komi-
tean oli tarkoitus kohentaa kaikkein köyhimpien asemaa 
maassamme. Eipä onnistunut komitea työssään. Yhtenä 
esimerkkinä on toimeentulotuen hakeminen. Tarkoitus oli 
helpottaa toimeentulotuen hakua siirtämällä tuen maksu 
kunnilta kelalle. Ei onnistunut. Kokoomus vastusti uudis-
tusta. Pelkona oli, että uudistus lisäisi kuluja. Eli useampi 
toimeentulotukeen oikeutettu hakisi ja saisi myös tuen. 
Oliko kokoomuksen pelkona se, että kun köyhät voisivat 
paremmin, niin varakkaat menettäisivät varallisuuttaan 
esimerkiksi heihin kohdistuvista veronkorotuksista?

Leipäjonot kasvavat, tietysti siihen on osasyynä ta-
loustilanne. Suurin syy Suomen elintasoerojen kasvami-
seen on kuitenkin ahneus, eli ne joilla menee hyvin, eivät 
halua luopua mistään.

Marianne Koivisto
Hämeenlinna
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 ■ LYHYET

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

0207 920 362. Viestin hinta operaattorin mukaan.

 ■PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perussuomalaiset rp:n 
tilinumerot:

Nordea 218518-148703
Sampo  800013-70212996

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp

Perustettu: 1995

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

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

 ■EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

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

Perussuomalaisten Nuorten 
hallitus päätti kokoukses-
saan Helsingissä 24.1., että 
Perussuomalaisten Nuorten 
valtakunnallinen kevätko-
kous pidetään Kuopiossa 
(la-su) 20.-21.3. Tarkempaa 
tietoa kokousviikonlopusta 
tulee myöhemmin PerusS –
lehteen. Kannattaa jo tässä 
vaiheessa merkitä viikon-
loppu kalenteriin!

Uusi t-paita työn alle

Hallitus päätti kokoukses-
saan myös uusien roll-up 
kankaiden tilaamisesta pe-
rustetuille piirijärjestöille. 
Lisäksi aiotaan uudistaa 
nuorten t-paita –mallisto 
kesäksi. Ideoita aiheesta 
otetaan vastaan toiminnan-
johtaja Heikki Tammisen 
toimesta (toiminnanjohta-
ja@ps-nuoret.net). Koko-

uksessa keskusteltiin myös 
muiden myyntituotteiden 
kehittämisestä järjestölle.

Näkyvyys tärkeää

Rekvisiittahankintoihin 
kuuluvat ainakin nuorten 
omat kynät. Nuorten ko-
tisivut pyritään uudista-
maan kokonaisuudessaan 
kevään 2010 aikana. Nuo-
risojärjestölle on valmis-
tunut uutta esitettä tälle 
vuodelle 10 000 kpl, joista 
pari tuhatta on ehditty jo 
jakaa. Esitteet on tarkoi-
tus jakaa nuorisojärjestön 
omissa tapahtumissa sekä 
yhteistapahtumissa puolu-
een kanssa. Jos esitteitä jää 
yli, ne kannattaa nuorten 
mielestä jakaa opiskelija-
asuntoloihin vuoden 2010 
loppupuolella. Esitettä on 
puoluetoimistolla, josta sitä 

voi tilata piiritoimistoi-
hin. Ensi vuodelle nuoril-
ta tulee taas uusi esite.

Piirijärjestöjen 
perustaminen jatkuu

Hallitus päätti esittää, et-
tä nuorisojärjestö perus-
taa piirijärjestöjä maalis-
kuun loppuun mennessä 
Satakuntaan ja Hämee-
seen. Piirijärjestöjen pe-
rustaminen edellyttää, 
että alueelta löytyy muu-
tama aktiivisia jäseniä, 
jotka olisivat valmiita ot-
tamaan vastuuta piirijär-
jestön toiminnasta. Piiri-
järjestöt on perustettu jo 
Helsinkiin, Uudellemaal-
le, Varsinais-Suomeen, 
Kymiin, Pirkanmaalle, 
Keski-Suomeen, Etelä-
Pohjanmaalle, Pohjois-
Savoon ja Ouluun.

PerusS Nuorten kevätkokous 
Kuopiossa 20.-21.3.

Nuorten hallituksen kokouksessa vasemmalta: vpj. Tommi Otamo, sihteeri Simo Grön-
roos, Antti Rantakokko, Simon Elo, Tommi Sirviö, Teemu Lahtinen ja pj. V-M Saarakkala

Nykyään kehoitetaan lämmittämään puulla, sitä 
pidetään hyvänä asiana. Aiemmin huudettiin läm-
mityksen tuovan paljon pienhiukkasia ja pidettiin 
asiaa kielteisenä.Poukkoilevaa päättäjien ohjausta. 
Päättäjät, päättäkää mitä mieltä olette nyt ja tule-
vaisuudessa.
Puilla lämmittävä

Kuolleen miehen mollaus julkisesti jatkui erään 
tilaisuuden juontajan Fredi L:n toteamukseen il-
lan ohjelmasta: illan koomikoksi olemme haudas-
ta kaivaneet Tony Halmeen. Ei vaan, hän sitten 
paikkasi sanomisiaan. Törkeää kuolleen miehen 
loukkaamista, ainakin minua asia loukkasi syväs-
ti. Vitsiksi asia oli ehkä tarkoitettu, mutta minusta 
letkautus oli kaukana vitsistä.
Aasillakin on häntä
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