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Hallitus ajaa eläkeuudistusta
ilman järjen valoa

Hallitus on jo pitkään ho-
kenut työvoimapoliittista 
taikasanaa. Suomeen tulee 
suuri työvoimapula, he ker-
tovat. Mielestäni tämä on 
väärä väittämä. Suomalaisia 
on työttömänä tällä hetkellä 
noin 300 000, ja määrä tu-
lee valitettavasti nousemaan 
vielä pitkään. 

Hokeman tarkoituksena 
on alistaa ihmiset tekemään 
pätkätöitä ilman työeh-
tosopimuksessa sovittuja 
oikeuksia. Turvattomat ih-
miset pelkäävät oman työ-
paikkansa menettämistä ja 
joutuvat suostumaan tä-
hän. Samaan alistamiseen 
pyritään halpatyövoiman 
käytössä. Meille on luotu 
kahdet työvoimamarkkinat, 

halpatyövoiman ja kotimai-
sen. Halpatyövoimaa käyte-
tään mm. rannikkoseutujen 
ja saaristojen kasvihuoneis-
sa. Nämä ihmiset eivät pal-
joa kysele vaan ovat tyyty-
väisiä pieneenkin palkkaan. 
Samalla heille opetetaan 
valtion varoin ruotsin kieli, 
joka takaa ruotsinkielisten 
osuuden ja vallan kasvun 
Suomessa.

Ennen oli käytössä var-
hennettu eläkkeelle pääse-
minen, terminä oli tuolloin 
eläkeputki. Tätä toimintaa 
pitäisi jatkaa, eikä suinkaan 
lopettaa kuten nykyhallitus 
aikoo. Hallitus pyrkii nyt 
pidentämään työelämän pi-
tuutta. Vertaan tätä tempoi-
lua ilman valoja ajamiseen, 

jonka seurauksena on ojaan 
ajo tai kolari. Valottomuus 
vallitsee nykypäättäjien kor-
vien välissä. Valoton mopo 
on karannut ajajan käsistä.

Sosiaalinen 
turvaverkko repeilee

Töissä käymisen pitäisi olla 
mielekästä, työntekijän tuli-
si tuntea tekevänsä tärkeää 
työtä joka auttaa myös jak-
samaan. Työnteko ei saa ol-
la pakon sanelemaa kipeänä 
ja haluttomana työskente-
lyä vanhuuspäiviin asti.

Ihmiset eivät halua va-
paaehtoisesti pidentää työ-
uraansa. Ainostaan esimer-
kiksi suuri asuntolaina voi 
pakottaa ihmisen tällaiseen 

orjatyöhön, jossa voidaan 
huonosti. Suurteollisuus, 
kunnat ja valtio eivät palk-
kaa työntekijöitä, vaikka 
vakansseja vapautuu. Ha-
lutaan ottaa enemmän irti 
työntekijöiden selkänahas-
ta. Tuottavuus on päivän 
apostolinen sana, joka 
jättää kokonaan huomioi-
matta henkilön jaksamisen. 
Epävarmuus tulevaisuudes-
ta on suuri huolenaihe, se ei 
motivoi panostamaan tule-
vaisuuteen. 

Sosiaalisen turvaverkon 
silmukkakokoa tullaan suu-
rentamaan seuraavan ja ny-
kyisen hallituksen toimesta. 
Avun tarvitsijoita putoaa 
verkosta osaksi tai kokonaan 
pois. He jäävät yksin kaduil-

le haukkomaan henkeään, 
kipeinä ja unohdettuina.

Äänestäjät ratkaisevat

Työnantajat eivät halua pi-
tää töissä henkilöitä, joiden 
työskentelytahti ei ole huip-
puluokkaa. Vanhempi hen-
kilö on hitaampi ja tapatur-
ma-alttiimpi kuin nuori ja 
terve. Iäkkäämmälle työn-
tekijälle tulee väkisinkin 
enemmän sairaslomia kuin 
nuorille. Vanhempi henkilö 
väsyy helpommin kuin nuo-
ri, tämä on lähes kaikilla  
edessä. Käytännössä eläke-
ikä tulee eteen kun ei enää 
jaksa. Kun työssä jaksami-
sen raja on tullut ylitettyä, 
on palkkiona syyllinen olo. 
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Lupaavasti alkanut kevät 
otti askeleen taaksepäin ja 
lähetti kevättä odottavien 
niskaan lunta, räntää ja vet-
tä. Kurkien ravinnonetsintä 
vaikeutui tuulen piiskatessa 
höyhenpeitettä. Aleneva tul-
vajärvi jäätyi yöpakkasessa, 
sulaen uudelleen päiväsai-
kaan auringon lämmittäessä 
routaista maata.

Politiikan keväässä on 
nähtävissä samanlaisia taka-
askelia, kun jo taakse jää-
neeksi luullussa vaalirahoi-
tuksessa paljastuu yhä uusia 
kuvioita. Kuin sulava lumi 
haihtuu sekavien selitysten 
verho tutkimusten edetessä. 
Totuus taitaa yhä olla taru-

akin ihmeellisempi, kunhan 
muisti vain palautuisi…

Tästä tilanteesta kan-
nattaa oppia ainakin se, että 
aina kun joku rahaa tarjo-
aa, hän varmasti odottaa 
sille vastinetta, muodossa 
tai toisessa. Liikemaailmas-
sa se on normaalia, mutta 
mistä lähtien demokratia 
on toiminut kuin osto- ja 
myyntiliike tai huutokaup-
pakamari?

Koulumaailman 
kuohuja

Valtakunnallinen keskit-
tämispolitiikka ajaa kun-
tia epätoivoisiin koulu-

poliittisiin ratkaisuihin. 
Kyläkoulujen ja lähiöiden 
koulujen lopettamisvauhti 
on kiihtynyt 2000-luvulla 
suuremmaksi kuin 90-lu-
vun lamavuosina. Samaan 
aikaan kuulemme kauniita 
juhlapuheita opetusryhmien 
pienentämisestä valtion tu-
ella ja erityistukea tarvitse-
vien oppilaiden auttamises-
ta yleisopetuksen ryhmissä. 
Käytännössä näyttää siltä, 
että koulut muuttuvat työ-
paikoiksi, joihin edes aikui-
set eivät kohta uskalla men-
nä lisääntyvien ongelmati-
lanteiden vuoksi. Tätäkö 
me haluamme lapsillemme? 
Lasten ja nuorten pahoin-

vointi on terve reaktio sai-
raaseen yhteiskuntaan.

Nuorten kesätyö

Viime aikoina on lehdistä 
saanut lukea, miten nuorten 
työelämäasenteita ja odo-
tuksia on kauhisteltu. Tässä 
kohtaa on kuitenkin unoh-
dettu täysin ne asiat, joita 
nyt työelämään ensikontak-
tia ottavat nuoret ovat itse 
tähän mennessä kokeneet. 
– 80 – 90-luvulla syntyneet 
nuoret ovat kokeneet per-
heisiin kohdistuneet tukien 
poistot suurina päiväkoti-
ryhminä, vanhempien pät-
kä- silppu- ja epätyypillisinä 

työsuhteina, muutot paikka-
kunnalta toiselle työn pe-
rässä kouluvaihtoineen.

Koulussa opetus-
ryhmien kasvun, valin-
naisaineiden karsiutu-
misen, harrastustoimin-
nan muuttumisen maksul-
liseksi, eriarvoistumisen, 
kaverille ei jätetä -asenteen 
yhteiskunnassa, median hei-
koin lenkki-pudotuspelit, 
kaupallisuuden riemuvoi-
ton. Mitä ihmettelemistä on 
siinä, että työ tuntuu vie-
raalta ajatukselta, kun heitä 
on tähän asti kohdeltu mas-
sana, joka ei saa näkyä ei-
kä kuulua, kunhan muistaa 
kuluttaa ylivelkaantumiseen 

Kevät keikkuen tulevi
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Täyden työuran tehneiden 
työtä pitäisi kunnioittaa ja 
kiittää syyllistämisen sijas-
ta. Nämä ihmiset ovat työl-
lään luoneet hyvinvointi-
Suomen.

Eläkeiän nostaminen 
pakkokeinoilla ei ole oikea 
ratkaisu, vaan tasapuoli-
sempi varallisuuden ja töi-
den jakaminen vain suoma-
laisten kesken. Hyvinvoin-
nin perustana pitää olla 
pehmeät arvot, eikä tuot-
tavuus sekä rahan, omai-
suuden ja vallan tavoittelu. 
Itsekkäiden arvojen kova ai-
ka on valitettavasti tosiasia, 
mutta tämän väärän suun-
nan äänestäjät voivat halu-
tessaan muuttaa seuraavissa 
eduskuntavaaleissa.

ja velkakierteeseen saakka.
Myös nuorille harvo-

ja työpaikkoja tarjoavilla 
työnantajilla on osaksi epä-
rehelliset tavoitteet saada 
kokematon nuori suostu-
maan ehtoihin, joilla ko-
keneempi työntekijä ei ole 
valmis työskentelemään. 
Jos siis aiomme jatkossa-
kin yhteiskuntana pärjätä, 
asenteita täytyy tarkistaa 
molemmin puolin. Niin 
metsä vastaa…
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Perusteltu ja hyvä vaali-
ohjelma, joka täydentää 
puolueemme ohjelmallista 
perustaa on vaalien voitta-
misen kannalta tärkeää.

Perussuomalaisten puo-
lueneuvosto kokoontuu Po-
rissa 14.-15.8.2010. Tuossa 
kokouksessa jatkuu valta-
kunnallinen valmistautu-
minen eduskuntavaaleihin. 
Piireissä ehdokasasettelu ja 
vaalivalmistelut ovat jo al-
kaneet, mutta valtakunnal-
linen Perussuomalaisten ko-
kous antaa vaalipurrellem-
me tarpeellista lisätuulta.

Perussuomalaisten aja-
tukset kelpaavat vanhoille 
puolueille lainattavaksi - 

jopa kopioitavaksi. Kaikki 
keksimämme hyvät ideat 
syötetään Suomen kansalle 
vanhojen puolueiden laina-
höyhenissä.

Pidän järkevänä, että 
lopullista vaaliohjelmaa 
ei vielä hyväksytä Porissa, 
vaan käydään siellä perus-
teellinen lähete- ja yleis-
keskustelu niistä asioista ja 
tavoitteista, joita Perussuo-
malaisilla on, ja jotka ohjel-
maan on syytä sisällyttää. 
Tule ja tuo hyvät ajatukse-
si ja toteuttamiskelpoiset 
ratkaisusi yhteiseen ohjel-
maan. Sinun äänesi kuuluu.

Tule Sinä Poriin. Haluat 
tavata Sinut siellä. Tehdään 

kokouksesta Perussuo-
malainen voimannäyttö. 
Kokoukseen tulee myös 
kansainvälisiä vieraita Va-
paa ja Demokraattinen 
Eurooppa -ryhmästä, tule 
tutustumaan eurooppalai-
siin yhteistyökumppanei-
himme. Tässä lehdessä on 
majoitusvarausilmoituksia, 
tee majoitusvaraus heti, 
jotta mahdut mukaan. Tar-
kempaa tietoa kokouspai-
kasta ja puolueneuvoston 
ohjelmasta seuraavassa 
lehdessä.

Kova sana yhteisen 
etumme puolesta

Tässä lehdessä julkais-
taan puoluevaltuustossa 
pitämäni poliittinen tilan-
nekatsaus. Olemme työn 
teettämisen ja työn tekemi-
sen puolue. Koko Suomen 
puolue.

Perussuomalaiset ot-
tavat elämän ja politiikan 
realistiselta pohjalta. Halu-
an vielä erikseen painottaa 
jäsenvastuuta ehdokasaset-
telussamme.

Edellytän, että yhteinen 
etumme huomioidaan, kun 
päätöksiä tehdään. Perus-

suomalaiset vaativat korke-
aa moraalia muilta, sitä on 
vaadittava myös itseltä.

Tämä merkitsee sitä, että 
jokaisen ehdokkaaksi halu-
avan on kysyttävä itseltään; 
onko minun ehdokkuuteeni 
puolueemme kokonaisedun 
mukaista? Onko taustallani 
asioita, jotka voivat vahin-
goittaa menestystämme?

Puolueen puheenjohta-
jana minut on asetettu puo-
luekokouksen yksimielisel-
lä tuella johtamaan Perus-
suomalaiset historialliseen 
vaalivoittoon. Otan tämän 
tehtävän tosissani. Puheen-
johtajan tehtävä on sanoa 
hankalat asiat omille suo-
raan ja silmän tasolta. 

Perussuomalaiset ovat 
nyt huomion keskipistee-
nä. Ikävät asiat nostetaan 
esiin. Ehdokkaan ja piiri-
järjestön, joka ehdokkaat 
lopulta asettaa, on otettava 
tosiasiat sellaisina kuin ne 
ovat. Lopullinen päätös-
valta ehdokasasettelussa on 
puoluehallituksella.

Nämä kovat sanat kir-
joitin asiamme puolesta - en 
ketään vastaan. Sen kirjoi-
tin, minkä kirjoitin ja toi-
min myös sen mukaan.

Tule Porin kokoukseen

SSSSSSSSSSuomalainen 3

Eduskunnassa sanottua

”Suomen elintarvikehygienia on mielestäni erittäin 
hyvä. Herää kuitenkin eräs kysymys: Miksi keski-
eurooppalaisilla toreilla myydään yhä edelleen lihaa 
ulkona katukojuissa sekä kaupoissa, ilman pakastin-
ta, huoneenlämmössä, useiden päivien ajan? Onko 
olemassa tutkittua tietoa siitä, että Keski-Euroopan 
säilytystavat ovat sairastuttaneet siellä kansaa enem-
män kuin Suomessa? Joku saattaa kysyä, onko Suo-
messa jopa liian korkeat vaatimukset hygieniatason 
suhteen.”
Pentti Oinonen 14.4.2010

”Valvonnan puutteen takia menetämme kymme-
niätuhansia työpaikkoja ulkomaiselle työvoimalle 
samaan aikaan, kun meillä on 300 000 työtöntä. 
Ulkomainen työvoima vähenisi rajusti, jos jokainen 
työntekijä olisi täällä laillisesti, saisi TESin mukais-
ta palkkaa, maksaisi verot ja työnantaja maksaisi 
sosiaalikulut. Ulkomaisen työvoiman käytölle tulee 
saada sulku. Kyse on kaikkien suomalaisten työn-
tekijöiden oikeuksien ja tasa-arvon turvaamisesta.
Milloin hallitus saa valvonnan kuntoon kotimaisen 
työvoiman turvaamiseksi?”
Pietari Jääskeläinen 15.4.2010

”Tänään kuuntelin paria ministeriä radiossa aamul-
la, ja he olivat hyvin epävarmoja siitä, että onko 
se hyvä asia oikeastaan ollenkaan, että Suomessa 
ihmiset elävät pitempään ja voivat paremmin. Ehkä 
tämä kuvastaa kanssa tämän keskustelun tasoa - tai 
ei tämän keskustelun, mutta mitä tässä noin muuten 
on käyty - että kun selkeästi ihmisten ikä lisääntyy 
ja ihmiset haluaisivat tietysti kuluttaakin niitä raho-
jaan ja voida paremmin, niin että tämmöisestä edes 
nappuloidaan. On selvää, että vanhoihin taloihin on 
rakennettava hissejä.”
Pertti Virtanen 6.4.2010

”Eikö nyt olisi korkea aika tehdä päätöksiä siitä, et-
tä erilaiset kuntapäättäjienkin sidonnaisuudet avat-
taisiin äänestäjille ja myös kaikille muille päätök-
sentekoon osallistuville? Nythän ongelmana on se, 
että kuntatasolla ei tiedetä edes keskeisten luotta-
mushenkilöiden sidonnaisuuksia elinkeinotoimintaa 
harjoittaviin tahoihin tai omistuksia eri yrityksissä 
ja yhteisöissä. Näillä sidonnaisuuksilla voisi olla 
merkitystä, kun arvioidaan henkilöiden sopivuutta 
erilaisiin luottamustehtäviin, ja myös kun arvioi-
daan jo valittujen luottamushenkilöiden toimintaa 
erilaisissa kunnallisissa luottamustehtävissä.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 15.4.2010

”Kyllä ainakin minun käsitykseni on se, että Suo-
men osalta tässä operaatiossa alkaa olla kyse sii-
tä, miten me saamme omat joukkomme kunnialla 
sieltä pois: näiltä kentiltä, missä taisteluja koko 
ajan käydään. Ja oma ongelmansa varmasti on sii-
nä, että päivisin osa voi olla operaatiossa, mukana 
ulkomaisten joukkojen kanssa, ystäviä mutta yöllä 
vihollisia. Eli koskaan ei tiedetä, mikä on todellinen 
niin sanottu vihollisten linja.”
Raimo Vistbacka 8.4.2010

PerusSuomalainen 7/2010 ilmestyy

21.5.2010
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

keskiviikkona 12.5.2010.

Perussuomalaiset ovat elämänsä 
kunnossa. Toimintamme on 
viimeisen puoluekokouksen jälkeen 
mennyt voimakkaasti eteenpäin. 
Jäsenmäärä kasvaa tasaisesti, piiri- 
ja paikallistasolla tehdään kovasti 
töitä. Perussuomalaiset nousevat 
kannatukseltaan merkittäväksi 
puolueeksi. Voitamme asialinjalla.

Timo Soinin plokikirjoituksia voit seurata osoitteessa: timosoini.fi 
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Eduskunnan menot
budjetoitua pienemmät
Eduskunnan menot olivat viime vuonna 8,9 mil-
joonaa budjetoitua pienemmät. Säästöstä suurin 
osa, 5,5 miljoonaa euroa, tuli eduskunnan kanslian 
toimintamenoista.

Kansanedustajien palkkio-, kulukorvaus- ja 
kotimaan matkamenot olivat 20,3 miljoonaa eu-
roa, mikä on 0,7 prosentti enemmän kuin vuonna 
2008. Edustajan palkkiot ja kulukorvaukset eivät 
vuoden 2009 aikana kasvaneet. Palkkiot ovat vii-
meksi nousseet toukokuussa 2008. Kulukorvauk-
set eivät ole vuoden 2005 jälkeen nousseet.

Kansanedustajien avustajamenot olivat 6,9 
miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 
oli 4,3 prosenttia. Eduskuntaryhmien toimintaa 
eduskunta tuki 3,9 miljoonalla eurolla, joka oli 2,7 
prosenttia edellistä vuotta enemmän.

Eduskunnan menot olivat viime vuonna 16,22 
euroa jokaista suomalaista kohden. Vuonna 2008 
luku oli 16,80 euroa.

Kansanedustajien
työhuoneita korjataan
Kansliatoimikunta on päättänyt, että A-rakennuk-
sen peruskorjaus käynnistyy kesällä 2010. Nyt 
peruskorjausvuorossa olevassa laajennuksessa on 
kansanedustajien työhuoneita, Eduskuntatalon au-
ditorio ja erilaisia kokoustiloja. Mannerheimintien 
puoleisessa siivessä olleet vanhat asunnot perus-
korjataan toimistokäyttöön. Tämä peruskorjaus-
vaihe kestää vuoden.

Kansliatoimikunta valitsi A-rakennuksen ra-
kennusurakoitsijaksi NCC Rakennus Oy:n. Ura-
kan arvo on 6,4 miljoonaa euroa.

Kesällä 2010 alkaa myös maanalaisten tilojen 
louhinta. Eduskuntatalon alle louhitaan tiloja mm. 
tavaroiden ja jätteiden vastaanottoa, käsittelyä ja 
varastointia varten. Kansliatoimikunta päätti, että 
9,5 miljoonaa euroa maksavan louhinnan urakoit-
sijaksi valitaan Lemminkäinen Infra Oy.

Verottaja vastaa 
Suomi24:ssä kysymyksiin 
veroilmoituksesta
Verohallinto on aloittanut suomalaisten neuvon-
nanSuomi24-verkkoyhteisössä. Verohallinnon am-
mattilaiset vastaavat Suomi24:n keskustelupalstalla 
esitäytettyjä veroilmoituksia koskeviin kysymyksiin.

- On taas se aika, kun suomalaiset saavat ve-
roilmoituksensa tarkistettavakseen. Suurimmalla 
osalla kaikki tiedot ovat oikein, mutta monilla on 
myös korjattavaa. Suomi24 on foorumi, jolla kan-
sa kokoontuu kun on kysyttävää. Mikä voisi olla 
luontevampi paikka verottajan vastauspisteelle, 
kysyy Verohallinnon pääjohtaja Mirjami Laitinen. 

Europarlamentin kannanotto rintasyövän tor-
junnasta Euroopan unionissa on saanut riittävän 
määrän allekirjoituksia ja siten hyväksytty. Kan-
nanotossa kehotetaan kaikkia jäsenmaita otta-
maan käyttöön kattavat mammografi aseulonnat 
ja komissiota laatimaan edistymisraportin kahden 
vuoden välein.

Aloitteen tekijät muistuttavat, että rintasyöpä 
on yhä 35-59-vuotiaiden naisten yleisin kuolin-
syy.

Mammografi aseulonnalla voidaan vähentää 
50–69-vuotiaiden naisten rintasyöpäkuolleisuutta 
jopa 35 prosenttiyksiköllä.

Rintasyöpäseulonnat naisille koko EU:ssa

Pohjois-Savon Perussuoma-
laiset ja Varkauden Seudun 
Perussuomalaiset järjestivät 
kevättapahtumaviikonlo-
pun 16.-17.4. Varkaudes-
sa. Tapahtumaviikonlopun 
avasi Varkauden Seudun 
Perussuomalaisten perjan-
taina järjestämät perus-
suomalaiset –iltamat kyl-
pylähotelli Kuntorannassa. 
Luonteeltaan tapahtuma oli 
keväisen kepeä, ei-poliitti-
nen ja kaikille avoin ilmais-
tapahtuma. 

Kunnon iltamaperin-
teen mukaisesti hyvät esiin-
tyjät kruunasivat tapahtu-
man. Kike Elomaa saapui 
tähdittämään tansseja ja 
taustalla tahteja takoi Mi-
ka Walliuksen orkesteri. 
Illan kohokohtia oli myös 
arvanveto, joka otti aikan-
sa, koska palkintopöytä 
notkui runsaudesta. Kii-
tokset ovatkin paikallaan 
kaikille yhteistyökumppa-
neille arvontapalkintojen 
lahjoituksista.

Piirimme puheenjohta-
ja, kansanedustaja Pentti 
Oinonen puolisoineen oli 

tapahtumassa läsnä. Perus-
suomalaisten kannatuksen 
nousu näkyi. Illan aikana 
Perus-Penan hihasta nykäi-
si yksi ja toinenkin vieras. 
Hyviä keskusteluja käytiin 
ja toimintaamme kohtaan 
osoitettiin paljon mielen-
kiintoa.

Kuntorannasta saa-
mamme palautteen mukaan 
ilta oli menestys. Väkeä oli 
paljon. Tyhjiä pöytiä ei juu-
ri salissa näkynyt ja hotel-
lihuoneetkin olivat miltei 
loppuunmyydyt. Kuntoran-
nasta esitettiinkin toive, että 
pidettäisiin samankaltainen 
tapahtuma uudelleen lop-
pukesästä.

Toritapahtuma 
Taulumäentorilla

Lauantaiaamuna Pohjois-
Savon Perussuomalaiset 
kokoontuivat Varkauden 
Taulumäentorille. Torita-
pahtuman ohjelmassa oli 
kahvitarjoilu torikansalle. 
Torikansaa viihdytti Mika 
Wallius musiikin voimalla. 

Kansanedustaja Pentti 
Oinonen piti puheen. Pu-
heessaan Perus-Pentti toi 
esille huolen varkautelaisil-

le ja koko Savolle tärkeän 
Stora-Enson kohtalosta. 
Onko niin, että suomalaisen 
työn ja työntekijän on väis-
tyttävä, kun ylikansallinen 
pörssiyhtiö investoi toisaal-
le? Missä on isänmaallisuus 
ja missä on valtion omista-
janohjaus silloin kun sitä 
tarvitaan?

Vaalirahojen vammaut-
tamat vanhat puolueet eivät 
pystyneet turvaamaan apua 
tarvitsevien reumasairaiden 
hoitoa Heinolassa. 

Samalla aikaa kun reu-
masairaalan annettiin vai-
pua konkurssiin, puuhasi 
hallitus sotilasoperaatiota 
Somalian rannikolle. Meri-
rosvojen kanssa taisteluun 
suunnataan varoja, mutta 
reumasairaalan jatkoa ei 
pystytty turvaamaan.

Pohjois-Savon Perus-
suomalaisten yhteiset tori-
kahvit varkautelaisille oli 
menestys. Väki viihtyi au-
rinkoisessa aamupäivässä 
toriteltan äärellä mainiosti.

Kevätkokous 
kaupunginkirjastossa

Pohjois-Savon Perussuo-
malaisten sääntömääräinen 

Pohjois-Savon Perussuomalaiset tempaisivat Varkaudessa

Viikonloppu avattiin Per

Arvat kävivät kaupaksi Kuntorannassa.

Pentti Oinonen piti avauspuheen. Puhe on luettavissa
kokonaisuudessaan seuraavalla aukeamalla.
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Työtapaturmien määrä 
väheni viime vuonna
Työtapaturmien ja ammattitautien määrä väheni 
vuonna 2009 noin 12 prosenttia edellisvuoteen 
verrattuna.

- Talouden taantuma näkyy nyt etenkin työ-
paikkatapaturmien määrän jyrkkänä laskuna, to-
teaa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työturval-
lisuusjohtaja Mika Tynkkynen.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ennakkoar-
vion mukaan vakuutuslaitokset korvasivat viime 
vuonna noin 126 000 palkansaajien työvahinkoa. 
Edellisvuonna määrä oli noin 144 000.

Sen sijaan kuolemaan johtaneiden työtapatur-
mien ja ammattitautien määrä pysyi vuonna 2009 
kutakuinkin samalla tasolla kuin edellisvuonna.

- Ennakkoarviomme mukaan vuonna 2009 
työpaikoilla ja työliikenteessä kuoli 32 työntekijää, 
kun vastaava määrä edellisvuonna oli 35, Tynkky-
nen vertaa.

Työmatkalla kuoli vuonna 2009 yhteensä 18 
työntekijää, edellisvuonna 16. Ammattitauteihin 
kuoli vuonna 2009 yhteensä 106 työntekijää ja 
edellisvuonna 107. Suurin osa ammattitautikuo-
lemista on asbestin aiheuttamia. Kuolleet ovat al-
tistuneet asbestille telakoilla ja rakennustyömailla 
pääosin jo 1960- ja 70-luvuilla.

Teollisuudessa suurin pudotus

Eniten työpaikkatapaturmien määrä vähentyi vii-
me vuonna teollisuudessa, noin 27 prosenttia. Kul-
jetusalalla työpaikkatapaturmien määrä väheni 15 
prosenttia ja rakennusalalla 14 prosenttia. Kunti-
en töissä työpaikkatapaturmien määrässä tapahtui 
vain noin 4 prosentin vähennys.

Työmatkatapaturmien määrä väheni vuonna 
2009 lähes 2 000 tapauksella edellisvuoteen ver-
rattuna. 

- Monilla aloilla työmatka on nykyisin työ-
päivän vaarallisinta aikaa. Talven liukkaat kelit 
näyttävän tulevan Suomeen yllättäen. Etenkin 
vuonna 2008 oli poikkeuksellisen paljon työmat-
katapaturmia. Ilahduttavaa kuitenkin on, että 
työmatkalla kuolleiden määrä on viime vuosina 
selvästi vähentynyt, arvioi Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton työturvallisuustutkija Janne Sysi-Aho.

Työeläkeotteita
postitetaan taas
Työeläkeote tulee jälleen tänä vuonna 18-68-vuo-
tiaille, jotka eivät ole vielä eläkkeellä. Ensimmäisiä 
otteita postitetaan parhaillaan, viimeiset kirjeet 
tulevat vasta marraskuussa. Postitusaikatauluis-
ta seuraa, että esimerkiksi perheenjäsenet voivat 
saada otteensa eri aikoihin, mutta otekirje tulee 
varmasti. Poikkeuksena ovat henkilöt, jotka ovat 
toimineet vain julkisen työnantajan palveluksessa. 
Toistaiseksi otteelle kootaan vain yksityisillä aloilla 
tehty työ ja palkattomista etuuksista kertyvä eläke-
turva. Kaikki tiedot ovat luvassa samalle otteelle 
vuonna 2012.

Autonvuokraus aiheuttaa vuosittain harmia kulut-
tajille ympäri Eurooppaa. Yleisin ongelma on se, 
autovuokraamo laskuttaa jälkikäteen ylimääräisiä 
maksuja, jotka ovat kuluttajan mielestä aiheettomia.

Suurin osa autonvuokrauksen ongelmista liittyy 
jälkilaskutukseen. Tyypillisessä tilanteessa auto-
vuokraamo laskuttaa jälkikäteen asiakkaan luot-

tokortilta ylimääräisiä, asiakkaan mielestä perus-
teettomia maksuja. Kyseessä voi olla esimerkiksi 
tilanne, jossa kuluttajalta yritetään periä korvausta 
naarmuista, jotka ovat olleet autossa jo vuokraus-
hetkellä. Auto kannattaa tarkastaa huolellisesti 
ennen käyttöönottoa. Yritykseltä voi myös vaatia 
kopion auton kuntoraportista.

Auton vuokraaminen voi poikia yllätysmenoja

ussuomalaiset -iltamilla

kevätkokous pidettiin kau-
punginkirjaston auditori-
ossa lauantaina klo 13.00. 
Yleisölle avoimen tilaisuu-
den aikana lehtereillä oli 
reilut nelisenkymmentä 
kuulijaa. 

Kokouksen avauksen 
juonsi Varkauden Seudun 
Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Pekka Keto. 
Tervetulopuheen Varka-
uden kaupungin puoles-
ta piti kaupunginjohtaja 
Hannu Tsupari, piirin 
puolesta tervehdykset lau-
sui piirin puheenjohtaja, 
kansanedustaja Pentti Oi-
nonen.

Kokouksen aluksi vie-
timme hiljaisen hetken 
puolueveteraani ja perus-
tajajäsen Urpo Leppäsen 
muistolle.

Pohjois-Savon kevätkokouksessa valitut eduskuntavaaliehdokaat järjestyksessä vasemmalta: Jukka Kotimäki, Hannu 
Heiskanen, Pekka Keto, Pentti Oinonen, vaalipäällikkö Jorma Monto (tak), Sirpa Kulin ja Markus Purdy. Edessä Eero 
Väisänen.

Ensimmäiset 
eduskuntavaali-
ehdokkaat nimettiin

Kevätkokous nimesi Poh-
jois-Savon Perussuomalais-
ten ensimmäiset eduskunta-
vaaliehdokkaat:

- Hannu Heiskanen (46)
 yrittäjä, Kuopio
- Pekka Keto (54)
 konduktööri, Varkaus
- Jukka Kotimäki (54)
 lakimies, Siilinjärvi
- Sirpa Kulin (52)
 asiakaspalveluvastaava,
 Kuopio
- Pentti Oinonen (57)
 kansanedustaja,
 Kuopio
- Markus Purdy (27)
 koneistaja, Kuopio
- Eero Väisänen (56)
 kelloseppä, Iisalmi

Kevätkokous valtuutti 
piirihallituksen nimeämään 
loput ehdokkaat myöhem-
mässä vaiheessa, jolloin 
ehdokasjoukkoa täydenne-
tään alueellisen tasapainon 
saavuttamiseksi.

Kevätkokous valitsi vaa-
lipäälliköksi Jorma Monton 
Siilinjärveltä.

Yleisön mielenkiinto 
antaa luottamusta

Tapahtumaviikonlopun 
anti Pohjois-Savon Perus-
suomalaisille oli merkit-
tävä. Ensimmäistä kertaa 
Perussuomalaiset olivat 
piiritason vierailulla Var-
kaudessa. Tapahtumasta 
jäi kuva, että Varkaudessa 
oltiin todella odotettu Pe-
russuomalaisia. Kaikkialla 

toimiamme kohtaan osoi-
tettiin kiinnostusta ja saim-
me osaksemme valtavasti 
kannustusta.

Kiitokset kaikille muka-
na olleille ja yhteisen asiam-
me hyväksi työtä tehneille. 
Yhteistyön merkitys on 
tärkeää jatkossakin. Tarvit-
semme tulevaisuudessakin 
voimallista yhteistyötä ja 
maakunnallisten tapahtu-
mien mukanaan tuomaa 
näkyvyyttä.

Vaalit tulevat nopeasti. 
Yhteistyöllä, perussuomalai-
sella rehellisyydellä ja huo-
lellisella valmistautumisella 
vaalit eivät yllätä meitä.
Me yllätämme vaaleissa!

Teksti:Ari Kaunisaho
Kuvat: Mikko Kähäri
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Tyrmistyksellä olemme saa-
neet seurata Stora Enson 
suunnitelmia sulkea Var-
kauden tehdas kokonaan. 
Mielestämme Stora Enso 
tekee pahan virheen suun-
nitellessaan lähtöä Varkau-
desta juuri nyt, kun maail-
manlaajuinen talouslama 
on hellittämässä.

Toimitusjohtaja ei voi 
mennä sen ajatuksen taakse, 
että nyt kun ollaan globaali 
yhtiö, on Varkaus ja koko 
Suomi jätettävä. Tehtaan 
merkitys Varkauden ja Sa-
von taloudelle ja ihmisten 
työllisyydelle on niin suu-
ri, että on vaikea kuvitella 
pahempaa loukkausta yri-
tyksen yhteiskuntavastuuta 
kohtaan kuin hyvän bis-
neksen lakkautus. Missä on 
suomalaisten pääjohtajien 
isänmaallisuus ja tulevaisuu-
denusko suomalaista työtä 
ja ammattitaitoa kohtaan? 

Olen ollut eduskunnas-
sa nyt kolmen vuoden ajan 
ja meno on muuttunut yhä 
vain hurjemmaksi, sillä 
suurten porvaripuolueiden 
vaalirahasekoilu se vaan 
jatkuu jo kolmatta vuotta. 

Pääministeri Vanhases-
ta on näinä vuosina paljas-
tunut aivan uusia puolia. 
Hän tykkää uuniperunois-
ta, säilyttää arkaluontoisia 
yksityiskuvia työkoneel-
laan ja mikä erikoisinta, ei 
muista yhtään mitään. Ei 
ainakaan silloin kun kyse 
on epämääräisistä, Kes-
kustapuolueelle tulleista 
rahoista ja niiden antajista. 
On aivan oikein, että täl-
lainen vilunki-matti jättää 
puolueensa puheenjohtajan 
ja samalla pääministerin 
tehtävät kesällä. Erityisesti 
pääministerin toimeen hän 
on täysin kelvoton.

Vanhasen hallituksen 
kahdestakymmenestä mi-
nisteristä peräti yksitoista 
on nauttinut liikemiesten 
järjestämästä vaalirahoituk-
sesta. Kysyin viime viikolla 
eduskunnan kyselytunnilla 
pääministeri Vanhaselta, 
kuinka moni hänen minis-
terinsä on ansainnut paik-
kansa liikemiesten rahalla 
eikä äänillä. Vanhanen 
luonnollisesti kiisti kaikki 
epäilyt siitä, että raha olisi 
millään tavalla vaikuttanut 

Pentti Oinonen Varkaudessa:

Eduskunnan meno on muuttunut entistä hurjemmaksi
hallituksen kokoonpanoon. 
Tietäen pääministerin hata-
ran muistin, täytyy pitää yl-
lättävänä, että hän tiesi ettei 
liikemiehiltä tullut raha ole 
vaikuttanut hallituksen ko-
koonpanoon. Niin, tuliko 
sitä rahaa vai ei?

Sen paremmin ei mene 
kokoomuksellakaan, eli 
uudelta nimeltään sekoo-
muksella. Kansanedustaja 
Marja Tiuran puolueloik-
kausuhkailut kokoomuk-
sesta keskustaan ja taustalla 
vaikuttaneet liikemiehet eli 
kummisedät ovat rahoil-
laan tuoneet suomalaiseen 
politiikkaan aivan uutta 
säpinää. 

Jokainen meistä ym-
märtänee sen, että edustaja 
joka on saanut eduskunta-
vaaleissa neljänneksi eniten 
ääniä koko maassa, lähtee 
ministerin paikkaa tavoit-
telemaan. Siinähän ei ole 
mitään väärää. Mutta se 
on erikoista, että soitellaan 
vaalirahoittajille ja pyyde-
tään apua ministerinpaikan 
saamisessa. Puhumattakaan 
siitä, että lomaillaan Thai-
maassa ja pyydetään rahaa 

paluulentolippuihin samai-
selta taholta. 

Olen varma, että lähes 
kaikki muut kansanedus-
tajat olisivat vastaavassa 
tilanteessa soittaneet ensin 
sukulaisilleen tai ottaneet 
yhteyttä paikalliseen suur-
lähetystöömme rahaa laina-
takseen. Tämä kuvio kertoo 
kansalaisille, ja media on 
sen viime päivien lisäpaljas-
tuksillaan todeksi osoitta-
nut, että eräissä puolueissa 
käsitys oikeasta ja väärästä 
on vakavasti hämärtynyt.

Ei pidä unohtaa, että 
tässä samassa vaaliraha-
vyyhdissä ovat mukana 
myös SDP ja vasemmisto-
liitto. Heidän ammattiyh-
distyksiltään saamat tuet on 
jo mediassa käsitelty, mutta 
en usko, että sotku on vielä 
selvä heidän osaltaan. Sen 
verran vuolaat ovat kyseis-
ten puolueiden rahavirrat 
olleet viime vuosina. Mutta 
entäpä meille kaikille rakas 
kielipuolueemme eli Ruot-
salainen kansanpuolue? Ei 
ole media paljoa ruotsalais-
ten säätiörahoja tutkinut. 
Ruotsalaisella kansanpuo-

lueellahan on kymmeniä, 
ellei peräti satoja tukea 
jakavia säätiöitä. Muuten-
han on vaikea ymmärtää, 
miksi vaalista toiseen vain 
neljän prosentin kannatus-
ta nauttiva puolue on va-
rakkaampi kuin sitä monta 
kertaa suuremmat puolueet 
yhteensä.

Reumasairaalan 
konkurssi olisi voitu 
estää

Hallitus ajoi Heinolan Reu-
man sairaalan alas. Hallitus 
toimi käytännössä vastoin 
omaa politiikkaansa, sillä 
istuva hallitushan on ajanut 
kovasti keskittämispolitiik-
kaa eli sitä, että palvelut ja 
osaaminen siirretään yhteen 
ja samaan paikkaan. Reu-
man sairaala puolestaan oli 
maamme ylivoimaisesti tun-
netuin ja kansainvälisesti 
palkittu reumapotilaiden ja 
reumasairauksien hoitoon 
erikoistunut sairaala. 

Mielestäni tämä reu-
masairaalan konkurssi, 
jonka valtio olisi voinut 
halutessaan estää sairaalan 

osaomistajana, osoittaa 
sen, että porvarihallituk-
sella on arvot aivan vink-
sallaan. Nimittäin samaan 
aikaan kun reumasairaa-
lan annettiin mennä kon-
kurssiin, puuhasi hallitus 
sotilasoperaatiota Somali-
an rannikolle. Niillä mil-
joonilla, jotka hallitus nyt 
pistää yhden suomalaisen 
miinalaivan lähettämiseen 
ja ylläpitoon Somalian 
merirosvojahdissa, olisi 
turvattu Reumasairaalan 
toiminnan jatko. 

Hyvät kuulijat, kumpi 
teidän mielestänne on Suo-
mea johtavan hallituksen 
ensisijainen tehtävä: pitää 
huolta suomalaisista reu-
masairaista lapsista ja aikui-
sista turvaten suomalaisen 
huippusairaalan toiminta 
lisärahoituksella, vai käyt-
tää sama raha pikaveneillä 
liikkuvien afrikkalaisten 
merirosvojen jahtaamiseen 
yli kuuden tuhannen kilo-
metrin päässä Suomesta? 
Perussuomalaiset olisivat 
turvanneet sairaalan toi-
minnan. Istuva hallitus ei 
sitä tehnyt.

Perussuomalaisten Keski-
Pohjanmaan piiri on ni-
mennyt neljä ehdokasta ensi 
kevään eduskuntavaaleihin. 

Kansanedustajuutta 
tavoittelevat veteliläinen 
Vuokko Lahti, kannuslai-
nen Lasse Lehtinen, kok-
kolalainen Alpo Ylitalo ja 
kaustislainen Marko Kul-
pakko.

Vuokko Lahti on 
34-vuotias paikallislehden 
toimittaja ja fi losofi an mais-
teri sekä kolmen pojan äiti. 
Lasse Lehtinen on 55-vuo-
tias oikeustieteen lisensi-
aatti ja varatuomari, jolla 
on oma lakiasiaintoimisto 
Kannuksessa. 

Alpo Ylitalo on 68-vuo-
tias, konealan yrittäjä ja pit-
kän linjan perussuomalais-
poliitikko. Hän on ollut eh-
dolla kaksissa aikaisemmis-
sakin eduskuntavaaleissa.

38-vuotias Marko Kul-
pakko on neljän lapsen isä, 
muovialan työntekijä, pää-
luottamusmies teerijärve-
läisellä Rani Plastilla sekä 
valtakunnallisen Team-työn-

tekijäliiton hallituksen jäsen.
Ehdokkuutta tavoit-

teli kaikkiaan seitsemän 
henkilöä. Valittujen lisäksi 
ehdokkaiksi paikallisyhdis-
tykset olivat esittäneet käl-
viäläistä Mika Siirilää, kok-
kolalaista Irma Kemppaista 
ja Matias Nyströmiä. 

Keski-Pohjanmaan pii-
rillä ehdokaspaikkoja on 
neljä, Etelä-Pohjanmaan 
piiri nimeää 13 ehdokasta. 
Heistä kuusi nimettiin jo 
lauantaina eteläpohjalaisten 
kevätkokouksessa.

Keski-Pohjanmaan 
piirin kevätkokous pidet-
tiin sunnuntaina Vetelissä 
Pulkkisen-Haukilahden 
nuorisoseurantalolla. Läs-
nä oli kaikkiaan reilut 
kolmekymmentä perussuo-
malaista. Paikalla oli myös 
Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän puheenjoh-
taja, kansanedustaja Rai-
mo Vistbacka. Hän ei asetu 
ehdolle enää ensi kevään 
vaaleissa.

Teksti: Vuokko Lahti

Neljä perussuomalaista tavoittelee
kansanedustajuutta Keski-Pohjanmaalta



Suomalainen 7No: 6 • Toukokuu 2010 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

- Perussuomalaisille tämä 
asia on erittäin tärkeä. 
Peruspalveluita ollaan 
jälleen leikkaamassa. 
Heinolan Reumasairaa-
laan lopettaminen on 
yksi esimerkki muiden 
joukossa siitä, että nou-
datetaan kovien arvojen 
hallituspolitiikkaa.

Konkurssiuhkaa sa-
lattiin pitkän aikaa, ja 
yhtäkkiä vain lopetettiin 
toiminta kokonaan. Vii-
me vaiheessa konkurssi 
olisi ollut vältettävissä 
kahden miljoonan euron 
lisärahoituksella. Sen 
avulla olisi saatu aikali-

Reumasairaala on kehitty-
nyt toiminnan käynnisty-
misvuodestaan 1951 lähti-
en reumatautien vaativan 
erikoissairaanhoidon, kun-
toutuksen, koulutuksen ja 
tutkimuksen osaamiskes-
kukseksi. Sairaalan ansi-
osta suomalainen reuman 
hoidon taso on ollut maa-
ilman huippua. Reumasää-
tiön sairaala on saanut jo 
vuonna 2005 laatupalkin-
tokilpailussa Recognised 
for Excellence in Europe 
-tunnustuksen toimintansa 
ja tulostensa erinomaisuu-
desta ensimmäisenä sairaa-
lana Suomessa.

Erityisen tärkeä sairaala 
on ollut reumalasten hoi-
dossa. Reumasairaala on 
myös tunnettu taitavasta 
reumaortopediasta vai-
keissa taudin muodoissa. 
Onnistunut reumaleikkaus 
voi palauttaa potilaan täy-
sin työkykyiseksi, kun taas 
puutteellisella ammattitai-
dolla tehty reumaleikkaus 
aiheuttaa työ- ja toiminta-
kyvyttömyyttä, inhimillisiä 
kärsimyksiä ja suuria kuluja 
yhteiskunnalle.

Reuman sairaalan ajau-
tuminen konkurssiin on 
kansallinen häpeä ja suuri 
menetys vaativaa erikoissai-
raanhoitoa ja kuntoutusta 
tarvitseville potilaille. Hei-
nolan kannalta se merkitsee 
useiden satojen työpaikko-
jen menetystä jo entuudes-
taan korkean työttömyyden 
alueella.

Hallituksen päättämät-
tömyyttä osoittaa se, ettei 
se tehnyt mitään konkurs-
sin estämiseksi ja Reuma-
sairaalan toiminnan jat-
kamiseksi. Ministeriössä 
oltiin tietoisia sairaalan 
vaikeuksista jo useita vuo-
sia. Viime vaiheessa kon-
kurssi olisi ollut vältettä-
vissä kahden miljoonan 
euron lisärahoituksella. 
Sen avulla olisi saatu aika-
lisä, jonka avulla olisi voitu 
turvata hoidon piirissä ole-
vien potilaiden kuntoutus 
ja hoito sekä miettiä pysy-
vämpiä ratkaisuja sairaalan 
osaamisen säilyttämiseksi. 
Vuoden 2010 aikana olisi 

tehty valtakunnallinen ko-
konaissuunnitelma, jossa 
olisi huomioitu reumapo-
tilaiden vapaus valita hoi-
topaikkansa Suomessa sekä 
reumaortopedian keskittä-
minen muutamiin yliopis-
tollisiin sairaaloihin sekä 
Reumasairaalaan. Nyt ku-
viteltiin, että asiat saadaan 
organisoiduiksi yön yli.

Jo useiden vuosien ajan 
sairaanhoitopiireillä on ol-
lut talousvaikeuksia, jotka 
johtuvat suurelta osin leik-
kauksista kuntien valtion-
osuuksiin. Sairaanhoitopiirit 
ovat vähentäneet potilaiden 
lähettämistä Reumasairaa-
laan. Vain harvat potilaat 

15. päivä huhtikuuta hallitukselle esitetty välikysymys:

Reumapotilaiden hoidon sekä
terveydenhuollon tason turvaaminen

ovat jaksaneet käydä kaikki 
valitusasteet läpi ja saaneet 
maksusitoumuksen Reumal-
le. Tätä voi kaikella syyllä 
pitää täysin epäinhimillise-
nä kohteluna ja potilaiden 
"kyykyttämisenä".

Reumasairaala on ollut 
myös johtava reumapo-
tilaiden kuntoutuslaitos. 
Kela on vähentänyt reu-
mapotilaiden kuntoutusta 
Reumasairaalassa. Kela on 
keskittänyt lapsipotilaiden 
kuntoutuksen Reumasairaa-
laan. Aikuispotilaiden osalta 
Kelaa sitovat kilpailutus- ja 
hankintalait. Tämän seu-
rauksena Reumasairaala on 
menettänyt osan Kelan kun-

toutuksesta muille hoitaville 
kuntoutusyksiköille.

Parasta kuntoutusta va-
kavasti sairaalle reumapoti-
laalle on reumaortopedinen 
leikkaus, joka mahdollistaa 
liikkumisen. Nyt Suomessa 
reumapotilaalle annettava 
kuntoutus erotetaan omiin 
laitoksiin kauaksi reumaor-
topedisiä leikkauksia teke-
vistä sairaaloista. Se, mikä 
oli jo keskitetty Reumasai-
raalaan, pirstaloidaan mo-
niin yksiköihin.

Hallitus olisi voinut hy-
vissä ajoin asetuksin vah-
vemmin ohjeistaa vaativan 
hoidon keskittämistä Reu-
masairaalaan.

Hallituksen taholta on 
vakuutettu, että reumapoti-
laat kyetään jatkossa hoita-
maan eri keskussairaaloissa. 
Sairaalan alasajo on kuiten-
kin ollut hallitsematonta. 
Konkurssipäätöksen jälkeen 
niin potilaat kuin lääkäritkin 
ovat olleet täysin epätietoisia 
siitä, kuka jatkossa hoitaa 
vaativan laitoskuntoutuk-
sen, lääkehoidot tai sovitut 
leikkaukset. Varmasti osa 
Reumasairaalan osaajista 
siirtyykin sairaanhoitopiirei-
hin hoitamaan reumapotilai-
ta. Mutta osa huippuosaajis-
ta voi siirtyä myös yksityis-
sairaaloihin, jolloin hoidon 
saaminen riippuu potilaan 
varallisuudesta. Hallitus ei 
anna arvoa vaativan tervey-
denhuollon osaamiskeskitty-
mälle. Tämä on merkillistä, 
sillä erityistä osaamista vaa-
tivien hoitojen keskittäminen 
mainitaan sekä hallitusohjel-
massa että hallituksen puoli-
välikatsauksessa.

Asia on keskeinen osa 
myös Paras-hanketta. Eri-
tyisen vaativassa hoidossa 
osaaminen on luonnollisesti 
sitä parempaa, mitä enem-
män potilaita hoidetaan. 
Osaamiskeskuksessa hoi-
don korkea taso kehittyy 
moniammatillisen yhteis-
työn kautta ja siirtyy nuo-
remmille lääkäreille ja hoi-
tajille huippuosaajien opas-
tuksella. Jos hoito hajaute-
taan useampaan yksikköön, 
on hoidon tason lasku väis-
tämätöntä. Vaikeaa reumaa 
sairastavien potilaiden leik-
kaukset ovat niin vaativia, 
että niiden keskittäminen 
olisi edelleen välttämätöntä.

Reumasairaalan toimin-
tatapa on ollut potilaiden 
tarpeista lähtevä, heidät ja 
heidän perheensä kokonais-
valtaisesti huomioiva. Sen 
hoidoista on tehty kansain-
välisesti arvostettua tutki-
musta 60 vuoden ajan. Se on 
kouluttanut valtaosan Suo-
men reumaosaajista. Tällai-
sia osaamiskeskuksia pitäisi 
Suomessa olla myös muille 
sairausryhmille. Toiminta-
mallina se olisi myös kan-
sainvälisesti levitettävissä.

Reumasäätiön sairaalan 
häpeällinen lopettaminen 
koskettaa kipeästi reuma-
potilaita ja heidän omaisi-
aan. Tapauksella on kui-
tenkin laajempi terveyspo-
liittinen ennakkotapauksen 
luonne. Hallitus osoittaa 
saamattomuutta ja halut-
tomuutta turvata korkeata-
soinen, kaikkien saatavilla 
oleva terveydenhoito.

Edellä olevan perusteel-
la ja Suomen perustuslain 
43 §:ään viitaten esitämme 
asianomaisen ministerin 
vastattavaksi seuraavan vä-
likysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin 
hallitus aikoo ryhtyä, että 
Reumasairaalan monia-
lainen korkeatasoinen eri-
koissairaanhoito ja kun-
toutus voi jatkua, miten 
erityisesti lapsipotilaiden 
osalta aiotaan varmistaa, 
että lapset ja nuoret saavat 
samasta keskitetystä pai-
kasta niin erikoissairaan-
hoitoa kuin myös Kelan 
maksamaa lasten ja nuor-
ten kuntouttavaa hoitoa eri 
puolilla valtakuntaa ja mi-
ten hallitus aikoo turvata 
jatkossa terveydenhuollon 
korkean osaamisen myös 
muiden erityisen vaativaa 
hoitoa tarvitsevien potilai-
den kohdalla?

Välikysymys on ainoa tapa saada tietoa

- kansa haluaa tietää

Reumapotilaiden hoitoa koskeva välikysymys jätettiin 15.4. Paikalla oli edustajia kaikista oppositiopuolueista.

Kuva: Harri Lindell

Kuva: Harri Lindell

sä, jonka avulla olisi voitu 
turvata hoidon piirissä ole-
vien potilaiden kuntoutus 
ja hoito sekä miettiä pysy-
vämpiä ratkaisuja sairaalan 
osaamisen säilyttämiseksi.

Elämme keskittämisen 
aikaa

- Erityisosaamisen ottami-
nen Tampereen Yliopistol-
lisen sairaalan siipien suo-
jaan olisi ollut kannatettava 
ajatus. Sillä tavoin sairaalan 
toimintaa olisi voitu kehit-
tää ja jatkaa.

Olen saanut paljon yh-
teydenottoja sähköpostitse. 

Erityisen ahdistavalta 
tuntuu lukea pienten las-
ten kärsimyksestä, lap-
set pelkäävät ja kärsivät 
odottaessaan leikkauk-
seen pääsyä. 

Suomessa eletään ai-
kaa, jolloin keskitetään 
kuntia, kouluja ja hätä-
keskuksia. Reumanhoi-
dossa toimitaan taas ai-
van päinvastoin, hajau-
tetaan. Potilaat eivät silti 
häviä mihinkään. Tähän 
pitää saada stoppi.

Ote Pirkko Ruohonen-
Lernerin puheesta 15.4.
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Vanhojen puolueiden mo-
raalinen rappio rehottaa 
Suomen politiikassa. Yksi-
toista hallituksen kuudesta-
toista ministeristä on saanut 
vaalirahaa hämäriltä poli-
tiikan kummisediltä. Rahaa 
on tullut, mutta muisti on 
mennyt.

Rappion ytimessä on 
keskusta. Kyljet ovat lom-
mollaan myös kokoomuk-
sella ja SDP:llä. Maata hal-
litsevat nämä menneisyyden 
voimat. Tämä peli ei vetele. 
Seisova ja haiseva vesi on 
saatava liikkeelle. Tähän 
tarvitaan todellinen tuule-
tus Arkadianmäellä ja sii-
hen tarvitaan uudet vaalit.

Perussuomalaisten his-
toriallinen tehtävä on antaa 
Suomen kansalle laillisen 
kansannousun kanava. Kor-
jaus tehdään äänestyslipulla 
ja äänestämällä Perussuo-
malaisia. Meidän on uskal-
lettava voittaa nämä vaalit. 
Eurovaaleissa osoitimme, 
että murskavoitto on mah-
dollinen. Vanhat puolueet 
ja niiden myötäjuoksijat 
eivät anna meille mitään il-
maiseksi, vaalivoitto ei tule 
helpolla. Se tulee meidän 
kovalla työllä.

Miten vaalit voitetaan:

1. On Sanoma.
2. On ehdokkaat.
3. On koneisto.
4. On taktiikka.

Puolustamme kansanvaltaa. 
Olemme osa uuden demo-
kratian liikettä. Haluamme 
palauttaa äänestysaktiivi-
suuden yli 80 prosenttiin. 
Demokratia on pelastettava 
rappiolta. Demokratian ei 
saa antaa tuhoutua välinpi-
tämättömyyteen.

Vanhojen puolueiden 
rappio, politiikan vastai-
suus, vaalirahaskandaali, 
suuren rahan ja järjestöval-
lan myötäily, EU-ylivalta, 
työttömyys, ylivelkaantu-
neisuus, vallan väärinkäyttö 
ja muut yhteiskunnan vaka-
vat epäkohdat passivoivat 
ihmistä. Tuleen ei jäädä ma-
kaamaan, on siis taisteltava. 
Mutina ja rutina ei auta. On 
protestoitava äänestämällä 
Perussuomalaisia.

Suomalaisia johdetaan 
edestä ja esimerkin voimalla. 
Perussuomalaisten on käy-
töksellään ja teoillaan osoi-
tettava, että olemme äänen 
arvoisia. Sanon tässä suo-
raan, että piireissä ehdokas-
asettelu on tehtävä tarkasti 
ja tiukasti. En ole mediassa 
selittämässä yksittäisten eh-
dokkaidemme tonttuiluja 
nyt enkä tulevaisuudessa. 
Edellytän, että tämä viestini 
otetaan vakavasti ja että sen 
mukaan toimitaan.

Vaatimustaso 
on kasvanut

Olen ollut EU-parlamentin 
jäsen 9 kuukautta. Minun 
velvollisuuteni oli taata se, 
että Perussuomalaiset ovat 
Euroopassa, Eurooppa-
tason puolueena. Se tehtiin 
ja siellä me nyt olemme. 
Vaaliliitto oli hyvä ja on-
nistunut veto; se pudotti 
Vasemmistoliiton europar-
lamentista. Sari Essayah on 
ollut luotettava yhteistyö-
kumppani. Perussuomalai-
set ovat tärkeä osa Vapaata 
ja Demokraattista Euroop-
pa -ryhmää, ja meillä on 
nyt kanavat auki Euroop-
paan. Maailma muuttuu 
rajusti ja meidän on oltava 
muutoksessa mukana. Pitää 
nähdä kuukausittaisia gal-
lupeja kauemmaksi. Meillä 
on nyt kuntataso, maakun-
tataso, eduskuntataso sekä 
Eurooppa-taso ja äänestä-
jämme tarvitsee ne kaikki.

Eurovaalien tulos 9,8 
prosenttia oli erittäin hyvä. 
Siinä yhdistyi sekä puolueen 
että puheenjohtajan hen-
kilökohtainen kannatus. 
Samaan on pyrittävä Edus-
kuntavaaleissa. 

Gallupit ovat asettuneet 
noin seitsemän prosentin ta-
solle ja syyksi tarjotaan Soi-
nin oloa Brysselissä. Jos se 
näin yksinkertaista on, niin 
sehän korjaantuu sillä, kun 
Soini tulee pois Brysselistä. 
Näin yksinkertaista ei maa-
ilman meno tai politiikka 
kuitenkaan ole. 

Puheenjohtajan velvolli-
suus on sanoa epämiellyttä-
vät asiat kiertelemättä. Olen 
suora mies, vaatimustasoni 
on kasvanut. Olemme 7–8 

prosentin puolue, jolla on 
2,5 prosentin resurssit ja 
organisaatio. On tehtävä ja 
vaadittava enemmän – syys-
tä, että haluamme eduskun-
nassa tuloksia ja parempaa 
politiikkaa. Kansa odottaa 
tätä nyt meiltä.

Etulinjassa on
oltava luja

Sinä olet vastuussa. Sinä 
edustat Perussuomalaisia 
puolueen korkeassa luot-
tamuselimessä; puolueval-
tuustossa. Sinun tehtäväsi 
on innostaa ja johtaa oman 
vaalipiirisi toimintaa yhdessä 
piirijohdon kanssa. Sinun on 
oltava kypsä, oikeudenmu-
kainen ja yhteistä etua ajava. 
Sinun on tuotettava ongel-
miin ratkaisuja, ei ratkai-
suistasi ongelmia. Ongelmia 
on tarpeeksi, ratkaisuja liian 
vähän. Pistän Sinut lujille.

Olen johtanut Perussuo-
malaisia 13 vuotta, SMP:n 
eri johtotehtävissä olin 6 
vuotta. Minulla on koke-
musta. Kannatusta on tul-
lut. Tiedän mitä menestys 
vaatii, tiedän että vaadin 
sinulta paljon. Äänestäjä 
puolestaan vaatii sinulta 
kykyä ja halua toimia koko 
kansan hyväksi. Sinä olet 
Perussuomalaisten edustaja 
omalla alueellasi. Sinä et 
pääse helpolla, etulinjassa 
on oltava luja.

Puhun sinulle nyt tiu-
kasti, koska haluan, että 

pärjäämme yhdessä. Edes-
mennyt Urpo Leppänen, 
jota arvostan suuresti, antoi 
minulle muistion neuvot-
teluun puolueemme tule-
vaisuudesta 12.12.2000. 
Olin tuolloin juuri päässyt 
Espoon kaupunginval-
tuustoon. Mainittavampaa 
menestystä Perussuoma-
laisilla ei ollut. Puolue oli 
viisi vuotta vanha. Olin 
johtanut puoluetta kolme 
vuotta, samassa ajassa Eero 
Heinäluoma sai tarpeek-
seen SDP:n johtamisesta. 
Kovakin jyrä saa kolmessa 
vuodessa tarpeekseen, jos ei 
ole omaa halua taistella ja 
omien tukea. Minä jatkoin 
rohkaistuna taistelua.

Urpo Leppänen kannus-
ti ja kirjoitti seuraavasti: 
Timo Soini sopii oikein hy-
vin puheenjohtajaksi, koska 
kukaan muu ei pysty uutta 
suuntaa luomaan, vaikka 
moni sanookin, että Timo ei 
pysty mihinkään. Siinä olen 
samaa mieltä, että Timo 
hukkasi aikaa, kun ei ryhty-
nyt presidenttiehdokkaaksi.

Yhdessä totesimme: 
Meidän on mentävä kan-
san keskuuteen. Menemme 
aukomaan ovia lähiöissä ja 
maaseudulla. Joka paikassa 
on oltava mukana. Meidän 
on otettava kantaa kaikkiin 
tärkeisiin asioihin. Pelkkä 
jakopolitiikka ei saa kuin 
puolet kansasta liikkeelle.

Urpo Leppänen antoi 
viimeiseksi jääneessä kirjoi-

tuksessaan Perussuomalai-
sessa meille tehtävän: pitää 
huolta vähäosaisista, vam-
maisista ja sairaista. Piste-
tään Leppäsen testamentti 
täytäntöön.

Tässä yhteydessä esitän, 
että pidämme nyt hiljaisen 
hetken toissa perjantaina 
viimeiselle matkalle saate-
tun puolueemme perustaja-
jäsenen ja puolueemme ni-
men löytäneen Urpo Leppä-
sen elämäntyön ja muiston 
kunnioittamiselle.

MIelestäni hallituksen 
ydinvoimapäätös on 
ylimitoitettu

Perussuomalaiset on talo-
udellisesti ja poliittisesti 
itsenäinen, velaton puolue. 
Tältä murtumattomalta pe-
rustalta olemme ainoa kel-
vollinen uusi voima Suomen 
politiikassa.

Mielestäni hallituksen 
ydinvoimapäätös on ylimi-
toitettu. Perussuomalaiset 
kansanedustajat päättävät 
vapaasti ilman ryhmäkuria 
ydinvoiman lisärakentami-
sesta. Itse olen yhden luvan 
myöntämisen kannalla. 
Eduskuntaryhmässämme 
on sekä lisärakentamisen 
vastustajia että yhden luvan 
kannattajia. Kahden luvan 
kannattajia eduskuntaryh-
mässä ei ole yhtään, jäsen-
kunnassa kyllä on. 

Risupaketti kuulostaa 
sinänsä hyvältä, mutta se 

särki on vielä perusteelli-
sesti avattava ja katsotta-
va mitä se on syönyt. Kun 
esimerkiksi tuulivoiman ta-
kuuhinta on ensimmäisinä 
vuosina 10,4 senttiä/kwh. 
Markkinahinta on tänään 
4 senttiä eli syöttötariffi  on 
6,4 senttiä/kwh. Mistä nä-
mä kaikki rahat otetaan ja 
kuka sen maksaa? Kansan 
piikki ei voi olla taivasta 
myöten auki. Tässä asias-
sa olen epäilevä Tuomas. 
Humpuukiin emme lähde 
mukaan.

Vihreiden hallituskipeys 
hipoo taivaita. Suomessa on 
historian ydinvoimamyön-
teisin ja hämärärahoituksel-
la marinoitu hallitus ja vihre-
ät istuvat hallituksessa vailla 
häpeän punaa. Vihreille käy 
kaikki, eikä loppua näy. Vii-
den pisteen vihje vanhoille 
puolueille; rakentakaa Vuo-
toksen allas, eivät vihreät 
sen takia hallituksesta läh-
de. Homoparien adoptointi- 
ym. lait voi myös huoletta 
pistää hyllylle. Vihreistä on 
tullut vanha puolue, Vanha-
sen vihreät!

Perussuomalaiset ovat 
työn tekemisen ja työn teet-
tämisen puolue. Haluam-
me elää omalla työllämme 
ja hoitaa itse omaisemme. 
Yksilöllinen tuote ja moit-
teeton laatu ovat tulevai-
suuden menestystekijät. 
Palkkatyö, duunarit, pien- 
ja perheyrittäjät sekä perhe-
viljelmät ovat omintamme.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, 
europarlamentaarikko Timo 
Soini puhui Perussuomalaisten 
puoluevaltuuston kevätkokouksessa 
Helsingissä lauantaina 24.4.2010.

Vanhojen puolueiden mo
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Perussuomalaisuuteen 
kuuluu oikeudenmukainen 
tulonjako, työstä oikeuden-
mukainen palkka, takuuelä-
ke pienituloisimmille. Verot 
on asetettava maksukyvyn 
mukaan.

Me Perussuomalaiset 
hoidamme omaisemme it-
se. Tämä on suuri ideologi-
nen kysymys. Tarvitsemme 
tässä yhteiskunnan tuen. 
Omaishoito on inhimilli-
sempää ja taloudellisempaa 
kuin laitoshoito. Tämä on 
perussuomalaisuuden käy-
tännön ydintä.

Itsensä työllistäjät ovat 
suuri ja kasvava yrittäjien 
joukko, jossa on suuri ky-
syntä Perussuomalaisten 
oikeudenmukaisuuden ja 
kohtuuden linjalle. Tämä 
joukko huutaa apua, koska 
sitä se tarvitsee; sieltä löytyy 
mikroyrittäjiä, yhden miehen 
ja naisen toiminimiä, taitei-
lijoita, apurahatutkijoita, to-
rikauppiaita, verkostomark-
kinoijia, starttirahayrittäjiä, 
ylivelkaantuneita itsensä 
elättäjiä ja monenmoista 
muuta. Näissä ryhmissä 
asuu ahkeruus, itsenäisyyden 
henki ja omatoimisuus.

itsenäisyyden asia ei 
vanhene koskaan

Maailma ja Eurooppa ovat 
sekaannuksen tilassa. Eu-
roopan Unioni on Pimeyden 

ydin. EU ei ole demokratia 
vaan byrokratia. Meidän on 
tärkeä tietää mitkä ovat va-
kavat tosiasiat:

1. EU-perustuslaki on kan-
sanvallan hauta. Itsenäinen 
päätäntävaltamme on supis-
tunut merkittävästi. 

2. Suomalaiset eivät saaneet 
sanoa sanaansa uudesta 
EU-perustuslaista. 

3. Irlantilaiset saivat. Kah-
teen kertaan ja täsmälleen 
sekä pilkulleen samasta lais-
ta. Toinen kerta toden sanoi. 
Kyllä -äänet voittivat, kun 
Nagan otsalla äänestettiin.

4. Irlantilaisille luvattiin 
töitä ja investointeja. Lupa-
ukset on petetty. Yksi suur-
fi rma tuki Kyllä kampanjaa 
400 000 eurolla ja viikko 
vaalin jälkeen se irtisanoi 
200 työntekijää. Irlannissa 
työttömyys on kasvanut ja 
investoinnit vähentyneet. 
Budjettivaje on EU:n suu-
rin. EU petti ja jätti.

Kävin Irlannissa kansan-
äänestyksen aikaan paikan 
päällä ja näin omin silmin 
ja kuulin omin korvin puh-
tainta aivopesua mitä länsi-
maissa minkään kampanjan 
yhteydessä on käyty. Raha 
ja rappio nujersivat Irlannin 
kansan vastarinnan. 

Miten on käynyt? Irlanti 
on konkurssikypsä – ei auta 
paperinen EU-diktatuuri.

Itsenäisyyden asia ei 
vanhene koskaan. EU on 
tärviöllä ja tämä totuus 
selviää entistä useammalle. 
EU-kriittisyytemme ei haa-
listu. Seuraavissa EU-vaa-
leissa meillä on realistinen 
mahdollisuus jopa kahteen 
paikkaan.

EU asiat ovat monimut-
kaisia ja vaikeita. Niin on 
maailmakin. Tässä ympä-
ristössä meidän on opittava 
pärjäämään ja säilyttämään 
toimintakykymme.

Kreikan tukeminen ei 
ole hyvä bisnes

Perussuomalaiset eivät hy-
väksy Kreikan pelastamista 
suomalaisen veronmaksajan 
rahoilla. Eivät europarla-
mentissa, eivätkä Eduskun-
nassa. Kreikalle on annet-
tava euroalueesta potkut 
jatkuvien väärinkäytösten 
ja valehtelun vuoksi. 

Mitä tekevät vanhat 
puolueet? Mitä sanoo 
pääministeri Vanhanen ja 
valtiovarainministeri Ka-
tainen? Niin sanottu op-
positiojohtaja Urpilainen 
tuskin sanoo mitään vaan 
kommentit antaa ryhmäpu-
heenjohtaja Heinäluoma.

He tukevat pakettia. He 
haluavat, että suomalainen 

veronmaksaja, sinä, maksat 
Kreikan Dirlandaan kustan-
nukset. Suomi ottaa lainaa 
yli 500 miljoonaa euroa 
lainatakseen sen Kreikalle 
käytännössä ilman vakuuk-
sia. Pääministeri Vanhanen 
kehuu Suomen antamaa 
lainaa jopa hyväksi bisnek-
seksi! Uskomatonta! Piste-
tään nyt joku toinenkin EU 
– maa selvitystilaan, tulee 
vielä parempi bisnes!

Mitä EU-maille tarjo-
taan lääkkeeksi? Lisää val-
lankeskitystä komissiolle, 
lisää valtaa EU:lle! EI, tämä 
ei Perussuomalaisille käy. 

Tuliko tämä sinulle 
yllätyksenä?

Tuoreimmat budjettivaje-
tiedot vuodelta 2009 ovat 
seuraavat:

1. Irlanti 14,3 %
2. Kreikka 13,6 %
3. Iso-Britannia 11,5 %
4. Espanja 11,2 %
5. Portugali 9,4 %
6. Latvia 9,0 %
7. Liettua 8.9 %
8. Romania 8,3 %
9. Ranska 7,5 %
10. Puola 7,1 %

Tällaisessa laskuojassa me 
melomme. EU:n oman ta-
lous- ja vakaussopimuksen 
mukaan budjettivaje saa 
olla 3,0 %. Mitä virkaa 

raalinen rappio rehottaa
säännöillä on, kun niitä 
ei noudateta. Tämä musta 
aukko on taloustuhon tie. 
Suomen budjettivaje on 
ennusteiden mukaan tänä 
vuonna 3,6 %. Pärjäsimme 
kohtuullisesti.

Todellakin tarvitsemme 
vähemmän EU:ta, kun mitä 
saamme. Eipä silti , EU on 
välivaihe Suomen histori-
assa.

Vanhat puolueet, tulet-
teko valhe aseena tässäkin 
vaalien alla meidän Perus-
suomalaisten linjoille? 

Me kilpailemme 
rehdisti

Maahanmuuttopolitiikassa 
Perussuomalaisten järki-
linjalle on tungosta. SDP 
puhuu jo maassa maan ta-
valla. Ryhmäpuheenjohtaja 
Heinäluoma kailottaa RKP- 
median kautta hallituksen 
maahanmuuttopolitiikan 
epäonnistumista. Kokoo-
mus ajaa Perussuomalais-
ten jalaksilla ja ilmoittaa 
suurella rahalla puhuvansa 
maahanmuuttopolitiikasta 
kenenkään saamatta selvää 
heidän mielipiteestään asi-
assa. Keskustalla on vielä 
tarpeeksi ohjelmaa oman 
rappionsa selvittämisessä, 
ja samaan pyörteeseen se-
kin pian hyppää.

Me pidämme oman, tiu-
kan linjamme. Emme vihaa 

ketään. Puhumme asioista 
niiden oikeilla nimillä. Em-
me alistu muiden puolueiden 
potkupalloksi. Emme huoli 
ihmisvastaisia leimoja.

Olen teidän puheenjoh-
tajanne ja puolustan ja kan-
nustan teitä viimeiseen asti. 
En suvaitse Perussuoma-
laisten mustamaalaamista. 
Tunnen teidät, olen käynyt 
sadoissa puolueemme tilai-
suuksissa kaikissa vaalipii-
reissä. Olen nukkunut kym-
menissä Perussuomalaisten 
kodeissa.

Me Perussuomalaiset 
olemme kunniallisia ja ys-
tävällisiä ihmisiä. Meillä on 
oma puolueemme, jota me 
rakennamme. Tämä on si-
nun ja minun puolue. Tämä 
on demokratiaa. Me haem-
me kannatuksemme kansal-
ta. Me kilpailemme rehdisti 
muiden puolueiden kanssa.

Me haastamme vanhat 
puolueet omalla puhtaalla 
politiikallamme rehdisti ja 
tasaiselta. 

Sinä olet nyt muutoksen 
johtajana omassa vaalipii-
rissäsi. Sinä olet äänestäjäl-
le kelvollinen uuden voiman 
lähde Suomen politiikassa.

ME voitamme nämä 
eduskuntavaalit omalla 
ohjelmalla, omalla työllä 
ja Suomen kansan tuella. 
Käännymme siis äänestäjien 
puoleen, luotamme suoma-
laisiin.

Pekka Leskinen ja Raimo Vistbacka valittiin puoluehallitukseen. Lisää puolueneuvos-
ton kokouksesta seuraavalla aukeamalla.

Puoluehallitukseen lisää jäseniä
Uusien sääntöjen mukaan 
puoluehallitukseen valittiin 
yksi uusi varsinainen jäsen 
ja eduskuntaryhmän ehdot-
tama edustaja, vanhat Sei-
näjoen puoluekokouksessa 
valitut jatkavat toimessaan 
kautensa loppuun.

Hallituspaikalle oli pal-
jon halukkuutta, ehdok-
kaista äänestettiin. Pekka 
Leskinen Etelä-Savon pii-
ristä Vuojalahdelta voitti 
äänestyksen selvästi 12 
äänellä.

Muut ehdokkaat saivat 
ääniä seuraavasti: Harri 
Tauriainen 10, Marke Tuo-
minen 8, Anssi Joutsen-
lahti 6, Helena Ojennus 6, 
Seppo Venesjärvi 4, ja Erja 
Kouvo 2.

Eduskuntaryhmän edus-
tajaksi valittiin yksimieli-
sesti kansanedustaja Raimo 
Vistbacka Alajärveltä.
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Perussuomalaisten puolue-
valtuusto kokoontui 24.4. 
eduskunnan auditorioon 
pitämään sääntömääräis-
tä kokoustaan. Puolueen 
puheenjohtaja Timo Soini 
totesi poliittisessa linjapu-
heessaan, että kylmän ma-
tematiikan mukaan viime-
kertaisella kunnallisvaalitu-

Puoluevaltuusto summasi viime 

Alpo Ylitalon mielestä tulevissa eduskuntavaaleissa on 
tärkeää mitä sanotaan, eikä se kuka sanoo.

loksella olisi puolue saanut 
kuusi kansanedustajaa, EU-
vaalituloksella olisi paikko-
ja tullut peräti 18.

Puoluesihteeri Ossi 
Sandvik esitteli toimintaker-
tomuksen vuodelta 2009. 
Eurovaaleissa Perussuoma-
laisten ja Kristillisdemo-
kraattien vaaliliitto sai ää-

niä yhteensä 232 388, joka 
oli 14% annetuista äänistä. 
Perussuomalaisten osuus 
tästä oli 169 930 ääntä, 
eli 9.8%. Koko maan ää-
nikuninkaaksi nousi Timo 
Soini, joka keräsi mahta-
vat 130 715 ääntä. Puolu-
eemme jäsen Sampo Terho 
nousi hyväksi kolmanneksi, 
ja lunasti varapaikan parla-
menttiin. Myös KD sai vaa-
liliiton siivittämänä yhden 
paikan parlamenttiin.

Lämminhenkinen 
kokous

Tilintarkastajien lausunnon 
perusteella myönnettiin vas-
tuuvapaus puoluehallituk-
selle ja muille tilivelvollisil-
le. Vuoden 2011 jäsenmak-
sun suuruudeksi päätettiin 
25 euroa.

Tuleva puolueneuvoston 
kokous tullaan pitämään 
14.-15.8.2010, kokouspai-
kaksi päätettiin Satakunnan 
piirin suurin kaupunki, Pori.

Kaikkiaan kokous sujui 
joustavasti ja lämminhenki-
sesti, päättyen yleiseen po-
liittiseen keskusteluun.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Puoluesihteeri ossi Sandvik esitteli toimintakertomuksen 
vuodelta 2009.

Nuorten toiminnanjohtajan Heikki Tammisen mielestä ei 
ole olemassa ilmaista opiskelua. Aina sen joku maksaa.

Pietari Jääskeläinen Vantaalta liittyi aikoinaan puolueeseen kristallinkirkkaan aatteen 
takia: rehellisyys, oikeudenmukaisuus ja yleinen inhimillisyys. Oikealla tilannetta seuraa 
Sampo Terho Helsingistä.

Vaili Jämsä oli huolissaan pohjoisen kaksoisraideliikenteestä.Toimiessaan se tukisi teolli-
suuden tarpeita, kuten kaivostoimitaa. Vieressä seuraa Ville Vähämäki, Oulusta hänkin.

Puoluevaltuusto piti hiljaisen hetken Urpo Leppäsen poismenon muistoksi. Leppänen oli  
perustamassa Perussuomalaista puoluetta ja keksimässä puolueelle nimeä.

Lauri Heikkilä Marttilasta, Varsinais-Suomen piiristä oli 
tyytyväinen ehdokasasettelun etenemiseen.
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Perussuomalaiset Naiset pa-
heksuvat Heinolan Reuma-
sairaalan konkurssiin pääs-
tämistä ja toteavat, että sen 
toiminnan lopettaminen on 
vakava virhe. Reumasairaa-
la on ollut osaamiskeskus 
omalla erityisalallaan, joka 
on palvellut jopa vakavasti 
invalidisoivasta sairaudes-
ta kärsiviä pitkään ja an-
siokkaasti. Reumasairaudet 
ovat monipuolinen tautiryh-
mä joka epäasianmukaisesti 
hoidettuna aiheuttaa paitsi 
yksilöllisiä inhimillisiä kär-
simyksiä myös valtavasti 
yhteiskunnallista haittaa.

Perussuomalaiset Naiset 
toteavat, että asiassa kir-
kastuu valitettava näköalat-
tomuus ja välinpitämättö-
myys. Reumasäätiön sairaa-
lan säilyttäminen olisi ollut 
valtiolta tarpeellinen teko.

Sairaanhoitopiirien ke-
hittämät omat reumaklini-
kat veivät viimeisetkin poti-
laat reumasairaalalta, koska 
potilaita ei enää lähetetty 
Heinolaan. Tällä varmis-
tettiin, että Reumasairaalan 
toimintaedellytykset ajetaan 
alas. Miksi ei haluttu säilyt-

tää ainutlaatuista osaamis-
keskusta, jossa toiminta ja 

erityisosaaminen olisi ollut 
valmiina?

Reumasairaalassa hoito 
ja kuntoutus oli saatavissa 
samasta yksiköstä ja eri-
tyisasiantuntemus laaja-
alaista. Miten voidaan taa-
ta jatkossa, että hoitoon 
pääsy ei viivästy ja että 
reumasairauksien hoidon 
ja kuntoutuksen osaami-
nen säilyy myös hajautet-
tuna?

Perussuomalaiset Naiset 
katsovat, että konkurssissa 
heitetään hukkaan kymme-
nien vuosien aikana kerty-
nyt osaamispotentiaali ja 
toimivat ratkaisut.

Perussuomalaiset Naiset:

Reumasairaalan toiminnan 
lopettaminen on vakava virhe

Ei ole montakaan viikkoa 
kulunut siitä, kun Lappeen-
rannan valtuustossa käsitel-
tiin lastensuojelua Lappeen-
rannan kaupungissa nyt ja 
lähitulevaisuudessa.

Kaikissa lapsiin kohdis-
tuvissa päätöksissä piti olla 
ensimmäisenä ja tärkeimpä-
nä asiana se, mikä on lapsen 
etu käsiteltävässä asiassa, 
mikä on lapsen paras? Nyt 
kuitenkin tehdään täysin 
toisenlaisia suunnitelmia 
kuin mitä lastensuojelun 
papereissa korulausein juuri 
päätettiin.

Kun päivittäin luemme 
lehdistä ja saamme postia 
näistä koulujen lakkautta-
missuunnitelmista, täytyy 
todella ihmetellä sitä, että 
lapsetko laitetaan säästöjen 
maksumiehiksi – pienet lap-
set, alakoululaiset ja päivä-
kotilapset.

Voivatko virkamiehem-
me ja naisemme todellakin 
kävellä valtuutettujen ja 
lautakuntien jäsenten yli 
mennen tullen. Eikö ku-

kaan uskalla kyseenalaistaa 
suunniteltuja päätöksiä? 
Kuinka on mahdollista, että 
Lappeenrantaan suunnitel-
laan peräti 1500 oppilaan 
kampusta Kimpiseen?

Tähän samaan komp-
leksiin aiotaan sijoittaa mm. 
Alakylän koulun pienet ala-
asteen oppilaat ja heidän 
turvallinen oma koulunsa 
jätetään homehtumaan. 
Viereen rakennettiin toimi-
va uusi päiväkoti, jonka piti 
olla täydentävänä palveluna 
koulun kyljessä. Olisi todel-
lakin mietittävä uudelleen 
ja tarkkaan Alakylän kou-
lun kohtalo. Rakennetaan 
uusi koulu samalle paikalle. 
Me emme voi säästää lasten 
eduista.

Jos koulupolitiikkamme 
suunta on sama kuin ennen 
Neuvostoliitossa, suuruu-
den ihannointi, olemme 
hukassa. Keskittäminen on 
todella kammottava tie, tä-
tä tarjoaa EU ja tätä tarjoaa 
Lappeenrannan kaupunki. 
Pystymme varmaan parem-

paan palveluun veronmak-
sajille.

Suuret koulut ovat pie-
nille lapsille pelottavia, 
ahdistavia ja kolkkoja. 
Palvelus jonka tällä tavalla 
annatte lapsille on todella 
kaikkea muuta kuin lapsen 
parasta. Pienet koululaiset 
tarvitsevat tutun turvallisen 
koulun, pienet luokkakoot 
ja ryhmät. Turvallisen ly-
hyen koulumatkan. Omat 
tutut opettajat. Kuinka 
kuvittelette lapset liikku-
maan Kimpiseen vilkkaan 
liikenteen sekaan? Puhu-
mattakaan mitä ahdistus 
aiheuttaa mielen terveyteen 
myöhemmin. Saamme en-
tistä enemmän varata rahaa 
ongelmiin joita lapsen käy-
töshäiriöt ja pahoinvointi 
aiheuttavat tulevaisuudessa. 

Kyläkoulujen lopettami-
set ovat usein suoranaisia 
kuoliniskuja kyliin. Lapset 
viihtyvät paremmin pienis-
sä kyläkouluissa, arvosanat 
ovat hyviä, oppiminen ja 
harrastaminen pienessä ky-

Pienten koulujen lakkauttaminen 
on lapsen edun vastaista

läkoulussa on innostavaa ja 
ihmisläheistä, inhimillistä. 
Kiusaaminen ja muu ilkival-
ta on vähäistä, käytöshäiri-
öitä on hyvin vähän. Kou-
lumatkat ovat lyhyitä ja ai-
kuisillakin on mahdollisuus 
koulun tiloissa harrastuksiin. 

Tehdään päätöksiä jotka 
ovat lapsen edun mukaisia, 
ei laiteta lapsia laman mak-
sumiehiksi, annetaan heille 
tuttu turvallinen koulutie ja 
se oma pieni koulu.

Marja-Leena Leppänen 
kaupunginvaltuutettu,
opetuslautakunnan jäsen, 
PerusS-naisten pj.

vuotta

Marja Hämäläinen Mikkelistä ei pidä jatkuvaa talous-
kasvua kestävänä kehityksenä.

Mika Wallius Juankoskelta menee positiivisella
sykkeellä eteenpäin. Tarjotaan musiikkia, tansseja 
hauskaa yhdessäoloa poliittisen sanoman kera.

Suomen Reumaliitto on 
järkyttynyt Reumasää-
tiön konkurssiuutises-
ta ja syvästi huolissaan 
reumasairaiden hoidosta 
uudessa tilanteessa. Suo-
men Reumaliitto vaatii, 
että reumasairaille taa-
taan asiantunteva hoito 
oikeaan aikaan osaavas-
sa paikassa ja että potilas 

voi itse vaikuttaa hoitopaik-
kansa valintaan.

Suomen Reumaliiton 
kanta on, että vaativa reu-
mahoito ja varsinkin reuma-
kirurgia on keskitettävä alle 
kymmeneen yksikköön. Eri-
tyisesti Suomen Reumaliitto 
kannattaa lasten ja nuorten 
reumasairauksien vaativan 
hoidon keskittämistä. Reu-

masäätiö on hoitanut 
erinomaisesti reumaa sai-
rastavia lapsia.

Suomen Reumaliitto 
antaa tukensa Reuma-
säätiön sairaalan potilail-
le ja työntekijöille. Liitto 
tarjoaa yhteistyötään 
kuntoutuksen ja hoidon 
jatkuvuuden ratkaisemi-
seksi.

Reumaliitto vaatii:

Reumasairaita ei saa jättää pulaan
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Hämeen piirin kevätkokousväki kuunteli kiinnostuneena Timo Soinin EU- ja yleispoliittista katsausta.
Paikalla oli 50 osastojen edustajaa.

Soini vaatii Kreikkaa ulos EU:
valuuttaliitosta määräajaksi
Perussuomalaiset odottavat saavansa ainakin kymmenen kansanedustajaa

Puolueen puheenjohtaja Timo Soini odottaa luottavaisena eduskuntavaaleja. Hän ennakoi perussuomalaisten saavan kymmenen kansanedustajaa.

Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen esitti kunnan 
tervehdyksen piirikokoukselle.

EU-edustaja, puolueen pu-
heenjohtaja Timo Soini tar-
kasteli ajankohtaisia asioita 
poliittisessa tilannekatsauk-
sessaan perussuomalaisten 
Hämeen piirin kevätvuosi-
kokouksessa ja yleisötilai-
suudessa Hollolassa.

- En vastusta vaalirahoi-
tuslahjoituksia, mutta moi-
tin sitä tapaa miten ne on 
viime eduskuntavaaleissa 
tehty. Maan hallitus on nyt 
halvaantunut, kun on käy-
nyt ilmi millä keinoin yksi-
toista ministeriä on rahoi-
tusta saanut, Soini totesi.

Hän sanoo vapaaehtois-
ten vaalirahoituskeräysten 
takaavan sen, että eduskun-
taa pääsee muitakin kuin 
miljonäärejä. 

Soini toteaa, että syn-
tynyt vaalirahoitussotku 
on kiistaton, koska Kehit-
tyvien Maakuntien Suomi 
perustettiin Suomen kes-
kustan puoluetoimistossa. 
Hänen mukaansa kokoo-
mus ja keskusta sättivät 
turhaan toisiaan, koska 
näyttö rahoitusjärjestelyis-
tä on selvä.

Soinia harmittaa, että 
vaalirahasotkut peittävät 
mediassa alleen tärkeät 
asiat, kuten työttömyyden 
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Kolme miestä istuu tyy-
tyväisen näköisenä piiri-
kokouksen tauolla. Lah-
telainen Timo Touhonen 
pitää tulevia eduskun-
tavaalinäkymiä hyvinä. 
Ehdokkaita on hyvin 
tarjolla, etenkin piirin 
kaupungeissa.

- Vaaleissa tärkeitä 
seikkoja ovat peruspalve-
lut, kuten terveydenhoito 
ja huolenpidon arvomaa-
ilmaan kuuluvat asiat, 
Touhonen toteaa.

Hän on huolestunut 
valtiovallan kuormien 
kaatamisesta kuntien 
kannettavaksi, kun sa-
man aikaisesti kunnille 
ei ole annettu vastaavasti 
voimavaroja niiden kan-
tamiseen. 

Antero Niemelä Hä-
meenlinnasta on Kanta-
Hämeen perussuomalais-
ten puheenjohtaja. Hän 
toteaa lasten ja nuorten 
asian unohtuneen Suo-
messa. Tärkeinä hän lu-
ettelee myös vanhusten ja 
työttömien tilanteen.

Timo Touhonen (vas.), Antero Niemelä ja Mika Manninen osallistuvat eduskuntavaali-
työhön. Heillä on monia odotuksia Suomen kehittämiseen.

Tyytyväisiä miehiä Hämeestä

- Minusta on tärke-
ää, että peruspalveluiden 
tuottaminen säilytetään 
kuntien omassa hallussa. 
Ulkoistaminen on tarkoi-
tettu ruuhkahuippujen ta-
saamiseen, Niemelä huo-
mauttaa.

Hämeen piiri nimesi 
kahdeksan ensimmäistä 
eduskuntavaaliehdokas-
ta. Neljä lisää nimetään 
kesän alussa ja kaksi syk-

syllä. Hämeen vaalipiirissä 
voidaan asettaa 14 ehdo-
kasta.

Piirikokous vahvisti täs-
sä vaiheessa ehdokkaiksi 

Hämeen piirikokous nimesi kahdeksan ensimmäistä eduskuntavaaliehdokasta. Eturivissä (vas.) Jari Ronkainen Hollo-
lasta ja Heimo Peltola Lopelta. Takarivissä (vas.) James Hirvisaari Asikkalasta, Ismo Saukkola Hämeenlinnasta, Sirpa 
Hassinen Nastolasta, Sami Mattila Forssasta, Sirkka-Liisa Papinaho Orimattilasta ja Rami Lehto Lahdesta.

Hämeen piiri nimesi
ensimmäiset ehdokkaat

jyrkän kasvun ja Suomen 
taloudellisen tilanteen.

EU ja Kreikka 
yhteisliemessä

Puheenjohtaja Timo Soini 
sanoo hyväksyvänsä EU:n it-
senäisten valtioiden liittona, 
mutta hän ei hyväksy sitä 
liittovaltiona. Hän puolus-
taa perussuomalaisten mu-
kana oloa Euroopan parla-
mentin jäsenistössä sillä, että 
nyt perussuomalaiset saavat 
suoraa tietoa siitä, mitä siel-
lä tapahtuu ja voi myös vai-
kuttaa muiden joukossa.

- EU on pimeyden ydin. 
Niin paljon monenlaisia 
hullutuksia olen parlamen-
tissa nähnyt. Ja lisää sitä on 
luvassa monin tavoin.

Soini mainitsi esimerkki-
nä itsenäisten kuljetusyrittä-
jien työaikasäätelyn, jota 
hän oli torjumassa. Esitys 
hylättiin äänin 25-24. Soini 
sanoo puhuneensa Italian 
ja Englannin yhdet edusta-
jat vastustamaan esitystä ja 
näin se palautettiin uudel-
leen valmisteltavaksi. Uut-
ta esitystä ollaan kuitenkin 
taas virittämässä.

Kreikan tilanteen osalta 
Soini vaatii, että Kreikka on 
erotettava EU:n rahaliitosta 
siksi kunnes se on saanut 
asiansa kuntoon. Hän vaatii 
drakhmaa Kreikan valuu-
taksi takaisin ja sen deval-
voimista 30 prosentilla. 

- Kreikkaa hallitsee vuo-
rotellen kaksi sukua ja ne 
ovat tämän kaiken takana. 
Pääministerin serkku oli 
maan tilastotoimiston pääl-
likkönä, kun Kreikka peu-
kaloi tilastojaan päästäk-
seen EU:hun, Soini totesi.

- EU pysyy niin kauan 
pystyssä kun Saksa haluaa. 
EU on perustettu Ranskan 
maataloutta ja Saksan teol-
lisuutta varten aikoinaan, 
mutta nyt Saksan maksu-
kärsivällisyys alkaa loppua, 
Soini sanoi.

Maahanmuuttopolitiikka 
sai tuuletusta

Timo Soini sanoo, ettei puo-
lueella ole huomauttamista, 
jos joku muuttaa Suomeen 
avioliiton tai työn kautta, 
mutta toteaa ettei väärillä 
passeilla tulleita ja ankkuri-
lapsia tarvita. Ankkurilap-

silla tarkoitetaan niitä 
lapsia, jotka lähetetään 
edellä turvapaikanhaki-
joiksi, jotta perhe voi-
daan saada keploteltua 
maahan.

- Emme huoli sel-
laisia, jotka pyrkivät 
maahamme vain hyvän 
sosiaaliturvamme vuok-
si. Näitä tulee myös EU-
maista, kuten Romanias-
ta ja Bulgariasta. Tällai-
set toisesta EU-maasta 
tulijat on palautettava 
heti. Nyt heitäkin säily-
tetään ainakin jonkin ai-
kaa pakolaiskeskuksissa.

Soini ymmärtää inhi-
milliset tekijät, mutta ei 
sitä että poliitikot sekaan-
tuvat oikeuden tekemiin 
palautuspäätöksiin. Jos 
laki on puutteellinen niin 
se pitää korjata, ei kiertää 
erikoispäätöksillä.

- Meillä poliitikot 
ovat olleet huolissaan 
palautettavista maahan-
muuttajamummoista, 
mutta mihin ovat unoh-
tuneet meidän omat 
mummomme, Soini ih-
mettelee.

Perussuomalaisilla 
vaalivoitto 
valmisteilla

Puheenjohtaja Timo Soi-
ni odottaa perussuoma-
laisille tukevaa vaalivoit-
toa ensi vuoden kevään 
eduskuntavaaleissa. Hän 
uskoo sen jälkeen pe-
russuomalaisilla olevan 
ainakin kymmenen kan-
sanedustajaa.

- Täältä Hämeestä 
on menossa yksi kansan-
edustaja lävitse. Jos oikein 
onnistumme, niin täältä 
tulee eduskuntaan kaksi 
edustajaa, ennakoi Soini 
Hollolassa.

Soini sanoi puolu-
een vaalibudjetin olevan 
noin 300 000 euroa. Siitä 
piirit saavat oman tuki-
osuutensa. Hän sanoo 
olevansa tyytyväinen, 
koska puolueen piireissä 
on ensi kerran tilanne, 
jossa ehdokkaiksi pyrki-
viä on selvästi enemmän 
kuin on paikkoja.

- Minä palaan edus-
kuntaan, jos kansalaiset 
niin haluavat, koska Suo-
men asiat ovat sekaisin.

- Toni Halmeen osal-
ta minulla oli raskasta, 
kun toimittajat käyttivät 
lyhyestä haastattelusta 
lähes puolet aikanaan tä-
män asian vatvomiseen. 
Pitäkää huolta siitä, että 
ehdokkaaksi pyrkivien 
maine on niin puhdas, 
että tämä ei toistu, Soini 
evästi Hämeen piiriä.

Teksti ja kuvat:
Lasse Koskinen, Hollola

Lahtelainen Mika Man-
ninen korostaa pienyrittä-
misen tukemista ja kannus-
tamista alkuun. Tätä kautta 
nuorille ja työnhakijoille 
saadaan uutta työtä. 

- Minusta pienyritysten 
kehittämiseen ja käynnistä-

miseen tulisi olla nykyis-
tä enemmän rahoitusläh-
teitä,

jotta innovaatioita 
saadaan esiin ja lisää 
uusia yrittäjiä. Näin saa-
daan kasvua Suomelle, 
Manninen korostaa.

Sirpa Hassisen Nastolasta, 
James Hirvisaaren Asikka-
lasta, Rami Lehdon Lahdes-
ta, Sami Mattilan Forssas-
ta, Sirkka-Liisa Papinahon 

Orimattilasta, Heimo 
Peltolan Lopelta, Jari 
Ronkaisen Hollolasta ja 
Ismo Soukolan Hämeen-
linnasta.



Suomalainen14 No: 6 • Toukokuu 2010www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

Arviolta parituhatta ny-
kyistä, entistä ja tulevaa 
opiskelijaa kerääntyi keski-
viikkona 12.4. osoittamaan 
mieltään maksuttoman 
korkeakoulutuksen jatku-
misen puolesta Helsinkiin. 
Opiskelijat marssivat Se-
naatintorilta Eduskunta-
talolle, missä he vaativat 
poliittisilta puolueilta py-
syviä lupauksia siitä, että 
korkeakouluihin ei aseteta 
tulevaisuudessakaan luku-
kausimaksuja.

Tilaisuudessa puhunut 
Perussuomalaisten kan-

Opiskelijat osoittivat mieltään
maksuttoman koulutuksen puolesta

sanedustaja Pirkko Ruo-
honen-Lerner, muistutti, 
että Perussuomalaiset eivät 
kannata maksullista kor-
keakoulutusta, eivät tällä 
eivätkä tulevalla vaalikau-
della.

- Suomalaisten koulutus 
tulee jatkossakin kustantaa 
verovaroin. Tärkein peruste 
kannallemme on tasa-arvo. 
Maksuton koulutus edistää 
yhteiskunnallista tasa-arvoa 
ja rakentaa hyvinvointival-
tiomme perustaa.

Kuvat: Harri Lindell

Muistan erään Matti -nimi-
sen mäkihyppääjän vastan-
neen toimittajan kysymyk-
seen ”ehkä otin – ehkä en”.

Muistan myös kuinka 
Maiju -niminen biologian 
opettajani kertoi ihmisen 
muistin toimivan. Maijun 
kertoman mukaan ensim-
mäiset muistikuvat lap-
suudesta ajoittuvat noin 
kolmen vuoden ikään. Sitä 
varhaisemmasta lapsuu-
desta ei yleensä ole muis-
tikuvia. Nämä lapsuuden 
muistikuvat ovat yleensä 
mukavia ja iloisia, sillä 
varhaislapsuuden muisti 
pyyhkii ikävät tapahtumat 

unholaan. Vain mukavat 
pysyvät mielessä.

Minä en muista, miten 
Maiju selitti tämän ikävi-
en asioiden ”pyyhkiytymi-
sen”, mutta näin kuulemma 
ihmiselle käy. Jokainen voi 
palautella mieliin mikä on 
se ensimmäinen muistikuva 
hamasta lapsuudesta.

Vaikka Maijun opetuk-
sesta on jo 33 vuotta, niin 
muistan että peruskoulun 9. 
luokan päästötodistuksessa 
biologian numeroni oli 10. 
Minä muistan opettaja Mai-
jun hyvällä!

Muistihäiriöisten 
määrä lisääntyy

Viime aikoina on keskustel-
tu muistamattomuudesta ja 
tilapäisistä muistikatkoksis-
ta yleisimminkin.

Keskustelua ovat siivit-
täneet alati kasvavat perus-
turvapuolen menot, joista 
merkittävä osuus on vanhus-
väestön hoidolla ja huollol-
la. Yleisesti on tiedossa, että 
vanhusväestömme määrä 
tulevina vuosina lisääntyy 

ja muistihäiriöisten määrä 
siinä sivussa. On itsestään 
selvää ja luonnollista, että 
iän karttuessa myös muisti 
heikkenee. Tätä ei tarvitse 
kenenkään hämmästellä ei-
kä kummastella, eikä var-
sinkaan hävetä. 

Hämmästelyn, kummas-
telun ja mielestäni myös hä-
peän aihe sen sijaan on se, 
että tämä muistamattomuus 
ja katkodementia on muu-
taman viime kuukauden ai-
kana - ainakin lehtijuttujen 
mukaan - alkanut vaivaa-
maan joitakin valtakuntam-
me ylimpiä päättäjiä. Pikai-
sen diagnoosini perusteella 
myös pääministeri näyttää 
oirehtivan.

En ole pääministeriä 
henkilökohtaisesti tavannut, 
joten diagnoosini perustuu 
pelkästään lehtikirjoituksiin, 
joissa on käsitelty pääminis-
terin ja vaalirahoituksesta 
tutuksi tulleen Kehittyvien 
maakuntien Suomi – yhdis-
tyksen välisiä koplauksia.

Koplaukset paljastuivat 
meille veronmaksajille kun 
julkisuuteen levisi tieto lii-

kemies Toivo Sukarin ja 
KMS:n välisistä kytköksis-
tä. Samalla tuli ilmi, että 
Sukarin tavoitteena oli ra-
kentaa Ideapark -liikekes-
kus Vihtiin ja sattumoisin 
pääministeri oli blogikir-
joituksessaan kannattanut 
Ideaparkin rakentamista. 
Julkisuudessa keskusteltiin 
siitä, oliko saadulla vaalira-
hoituksella merkitystä pää-
ministerin mielipiteeseen.

Pääministeri puolustau-
tui sanomalla, ettei tiennyt 
Sukarin tai muiden yhdis-
tykseen kuuluvien rahoit-
tajien nimiä. Hänen käsi-
tyksensä mukaan KMS:n 
takana on ”parikymmentä” 
liikemiestä.

Myöhemmin on käynyt 
ilmi, ettei KMS:n taustal-
la ollut ”pariakymmen-
tä” liikemiestä, vaan vain 
muutama liikemies yhtiöi-
neen. Lehtitietojen mukaan 
KMS:ssä vaikuttivat liike-
miehet Sukari, Kakkonen ja 
Nova Groupin toimitusjoh-
taja Yli-Saunamäki.

Edelleen lehtitietojen mu-
kaan edustaja Gustafsson ky-

Ehkä muistan – ehkä en

 ■KOLUMNI

Reijo Hongisto
www.reijohongisto.fi 

syi pääministeriltä kesäkuus-
sa 2008 eduskunnan kysely-
tunnilla, oliko pääministeri 
osallistunut Yli-Saunamäen 
ja puoluesihteeri Korhosen 
kanssa tammikuussa 2007 
pääministerin virka-asun-
nossa tilaisuuteen, jossa kä-
siteltiin KMS:n toimintaa ja 
ehdokkaiden tukemista. Pää-
ministeri vastasi, että hänellä 
ei ole mielikuvaa tällaisesta 
tapaamisesta.

Vuotta myöhemmin ke-
säkuun alkupäivinä 2009 
MTV3 paljasti muistion, jos-
ta ilmeni, että Nova Group 
maksoi 2007 lähes 125 000 
euroa keskustalaiselle Me-
nestyvä Suomi -yhdistyk-
selle. Pääministeri tunnusti 
tuolloin tienneensä Novan 
tuesta keskustapuolueelle, 
mutta ei yksittäisiä summia.

Muutaman päivän ku-
luttua pääministeri myönsi 
tienneensä tuen suuruus-
luokan, mutta ei täsmällisiä 
summia. Tämäkin lausunto 
muuttui seuraavana päi-
vänä, jolloin pääministeri 
myönsi Helsingin Sanomille, 
että hän on tavannut Kesä-

rannassa Yli-Saunamäen ja 
Merisalon, jotka olivat lu-
pailleet keräävänsä keskus-
talle noin 200 000 euroa.

Tunnustetaan vain 
jos on pakko

Meille tavallisille veron-
maksajille on syntynyt mie-
likuva siitä, että vaaliraha-
sotkussa ryvettyneet poliiti-
kot tunnustavat ainoastaan 
sen mikä on pakko tunnus-
taa ja minkä media esiin 
kaivaa. Vain se myönne-
tään mistä löytyy näyttöä. 
Muu kiistetään tai vedotaan 
muistamattomuuteen.

Valtakunnan kärkipai-
koilla ei ole varaa operoida 
muistamattomana taikka 
muistihäiriöisenä. Ym-
märrän sen, että demen-
tiaa esiintyy useimmissa 
vanhusten palvelutaloissa, 
mutta en ymmärrä sitä että 
samasta vaivasta kärsitään 
myös smolnassa.

”Kaiken kokeneena voin 
sanoa, että vielä on jotain 
kokematta”, sanoi Matti  – 
se mäkihyppääjä.
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 ■HISTORIAA

Ote Perussuomalaisten 
eduskuntavaaliohjelmasta 

Elintarvikeomavaraisuus on palautettava
EU-maiden maatalous tulee laajenemisen myö-
tä totuuden eteen. Todennäköistä on, että osa 
maataloustuista palautuu kansallisesti kus-
tannettaviksi. Suomen on pidettävä tiukasti 
kansallisen elintarviketuotannon puolta. Suo-
malaisia ei saa tehdä riippuvaiseksi vieraasta 
leivästä. Kansakunta, joka vaarantaa elintar-
vikeomavaraisuutensa on muiden armoilla ja 
tuhon tiellä.

 

PerusS:n puolueneuvosto:

Rötösherrat
taloudelliseen vastuuseen
Suomen laillisuusvalvonta toimii epätyydyt-
tävästi ja suojelee rötösherroja. Holtiton val-
vonta sälyttää taloudellisen vastuun kansan 
kannettavaksi. Pankkikriisin todelliset syylli-
set on saatettava vastuuseen.

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Aikamme ihmisillä on paljon sisäistä tuskaa ja ahdistus-
ta. Usein elämän vaikeudet ovat ajaneet niin ahtaalle, 
että ei näytä olevan mitään mahdollisuutta päästä pois 
kaikesta sisäisestä ahdistuksesta.

Tarvitaan rakastavaa lähimmäistä, ystävää, joka tar-
joaisi avun ja auttaisi pääsemään vapauteen sisäisistä 
ahdistuksista. Usein myös elämä ajallisen puutteen ja 
vaikeuksien keskellä tuo kestämätöntä ahdistusta ja tus-
kaa. Ihmisen elämässä voi olla sairautta, työttömyyttä 
ja sen mukana myös puutetta, jopa suoranaista nälkää. 
Ulospääsyä ei näytä olevan, ei ainakaan lähiaikoina.

Myös aikamme lapset sekä nuoret, sekä yksinäisyy-
teen unohdetut sairaat vanhukset kärsivät sydämessään 
tuskaa ja ahdistusta, kun ei ole ketään joka muistaisi 
tai edes joskus poikkeaisi tuomaan vaihtelua yksinäi-
syyteen.

Jeesus antaa todellisen ilon ja rauhan

Ajallinen hyvinvointi tai korkea elintaso ei tuo ihmisille 
todellista vapautta ja iloa. Siksi ihmisten suurin tarve 
tänä aikana on löytää todellinen vapaus sisäiseen elä-
määnsä. Sen tarjoaa meille Taivaallinen Isämme Jumalan 
Sanan kautta. Moni on löytänytkin sisäisen vapauden, 

Onko lähimmäisenrakkaus unohtunut?
kun elävä, ylösnoussut Vapahtaja, Jeesus Kristus on saanut 
tulla hänen sisäiseen elämänsä ja sydämensä Herraksi.

Jeesuksessa koettu syntien anteeksiantaminen ja ilo saa 
aikaan halun auttaa myös muita sisäiseen iloon ja vapau-
teen. Mehän olemme kristittyinä pelastettu palvelemaan ja 
auttamaan kärsiviä lähimmäisiämme. Saamme kirkastaa 
heille Jeesuksen rakkautta, koska todellinen rakkaus on 
vuodatettu meihin pyhän hengen kautta kun olemme saa-
neet Sanan ja Pyhän Hengen kautta uudestisyntyä Jumalan 
lapsiksi.

Sentähden Jeesuksen antama ilo ja rauha on todellista 
ja kestävää, kun Jeesuksen veressä synnit on saatu anteeksi 
ja Hän on sydämessämme. Vastaanottamalla Jeesus omana 
Vapahtajana on tämä ilo ja rauha koettavissa tänäänkin.

Unto Helin

Perussuomalainen 
7/2002

Kansanedustaja, perussuo-
malaisen eduskuntaryh-
män varapuheenjohtaja 
Pirkko Ruohonen-Lerner 
esitteli Eduskuntataloa ja 
kertoi kansanedustajan 
työstä vierailleen 8.4. 

Seitsenhenkisen loviisa-
laisryhmän lisäksi kuvassa 
on puolueväkeä sekä muita 
eduskuntatyöstä kiinnos-
tuneita.

Tutustumiskierroksen 
jälkeen vieraat saivat seu-
rata lehtereiltä eduskunnan 

Pirkko Ruohonen-Lernerin vieraat
tutustuivat eduskuntatyöhön 8.4.

kyselytuntia, jonka jälkeen 
kahvitarjoilun lomassa kes-
kusteltiin ajankohtaisista 
aiheista.

Pirkko Ruohonen-Ler-
ner kertoi näkemyksiään 
ajankohtaisista kunnallis-
poliittisista kysymyksis-
tä, rikoslainsäädännöstä, 
maahanmuuttokysymyk-
sistä, ydinvoimasta ym. 
vierailijoita kiinnostavista 
teemoista. Vieraat viihtyi-
vät ja keskustelu kävi vilk-
kaana.

Seuraava vierailupäivä 
toukokuussa
Vastaavanlainen vierailu-
päivä järjestetään seuraavan 
kerran torstaina 6.5.

Ohjelma alkaa klo 
14.00 tutustumiskierroksel-
la Eduskuntatalon oppaiden 
johdolla. Klo 15.00-16.00 
kahvitarjoilun lomassa kan-
sanedustaja Pirkko Ruoho-
nen-Lerner kertoo työstään 
ja ajankohtaisista poliittisis-
ta kysymyksistä sekä vastaa 
kysymyksiin.

Tämän jälkeen klo 
16.00 vierailijoilla on 
mahdollisuus päästä 
lehtereille kuuntelemaan 
eduskunnan suullista ky-
selytuntia.

Yhteydenotot ja il-
moittautumiset viimeis-
tään ma 3.5.2010

Marketta Tjäder,
kansanedustajan avustaja, 
puh. 09-432 4165
marketta.tjader
@eduskunta.fi 

Niin eläkeläiset kuin lapsetkin tarvitsevat lähimmäisten 
tukea. Kuvassa kirjoittaja Viipurin kauppatorilla, kun
suomalaiset jakoivat vaatteita sekä ruoka-apua.
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Eurostoliitto ja 
Neuvostoliitto

Eurooppalainen suunnitel-
matalous on kriisissä.

Suomessa naurettiin 
Neuvostoliiton meininkiä 
kylvää ja kyntää samaan 
aikaan sekä Karjalassa että 
Ukrainassa. Ja loppuhan sii-
tä ajan oloon tuli.

Euroopan Unionissa on 
taloudellinen lippalakki – 
one size fi ts all. Sitä kutsu-
taan euroksi.

Euromaat kylvävät ja 
kyntävät samaan aikaan 
ja tuloskin on sama kuin 
Neuvostoliiton maatalou-
dessa. Kysymys ei ole ro-
mahduksen tulosta vaan 
ajankohdasta.

Saksa kyllä pärjää, mut-
ta Kreikka, Irlanti, Espanja 
ja Portugali ovat konkurssi-
kypsiä.

Suomen herrat kiitävät 
kilvan Kreikkaa lainoitta-
maan. Kaikki vanhat puo-
lueet ja vihreät ovat kansan 
kupilla.

Minä en antaisi tähän 
Zorbakseen latin latia.

Suomi ottaa lainaa 500 
miljoonaa euroa, lainatak-
seen sen eteenpäin Kreikal-
le. Pääministerin mukaan 
tämä on hyvä bisnes! Pis-
tetään nyt pari muutakin 
maata konkurssiin, tulee 
vielä parempi bisnes!

Euroopan Unioni muis-
tuttaa vuosi vuodelta edes-
mennyttä itäistä serkkuaan. 
Banaanit ja lakritsat alkavat 
huveta. Talousromahdus 
lopulta Neuvostoliitonkin 
manan maille vei, mutta 
propagandakoneisto toitot-

Kuva: Jukka Jusula

niin, mutta se on eri asia…
huutaa propaganda. Fakta 
on: Ei ole maa nielaissut.

Läntinen suunnitelmata-
lous ajaa umpikujaan.

Sitä ennen se käy sinulle 
kalliiksi. Sinä maksat.

Monen kotikommunis-
tin silmät aukesivat Mosko-
van matkalla. Toisten kerto-
mat faktat eivät riittäneet.

Sama tie on Eurostolii-
tolla edessään. 

Harvainvalta ei kykene 
uudistumaan, koska se ha-
luaa pitää vallan harvoilla.

EU ei ole demokratia 
vaan byrokratia. EU on on-
gelma, eikä ratkaisu.

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

ti kommunismin ”saavutuk-
sia” loppuun asti.

Parhaiten EU:ssakin toi-
mii propaganda. Banaanit 
ja lakritsat hupenevat.

EU ja euro pysyvät niin 
kauan pystyssä kun Saksa 
jaksaa maksaa.

Ei Saksakaan EU:ta si-
nänsä rakasta, sitä kiinnos-
taa 500 miljoonan ihmiset 
kotimarkkinat.

Suomessa vielä laajalti 
uskotaan euroon. Massii-
vinen propaganda hokee, 
että se on ainoa mahdolli-
suus. Ruotsilla ja Tanskalla 
on kruununsa, eikä maa ole 
niitä vielä nielaissut! Niin, 

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
Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan 
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomen 
tasavalta ei ole noudattanut jäsenvaltioiden liike-
vaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – 
yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen 
määräytymisperuste – 17.5.1977 annetun kuuden-
nen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 
145, s. 1; jäljempänä kuudes direktiivi) 2 artiklan 1 
alakohdan ja 4 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan mukaisia 
velvoitteitaan, koska se ei Suomen oikeusapusään-
nöstön mukaisesti kanna arvonlisäveroa oikeudel-
lisista neuvontapalveluista, joita suorittavat osakor-
vausta vastaan valtion oikeusaputoimistot eli näiden 
toimistojen työntekijöinä toimivat julkiset oikeus-
avustajat, vaikka vastaavat palvelut ovat yksityisten 
avustajien suorittamina arvonlisäverollisia.

Tuomio: Syytön.

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaa-
maan oikeudenkäyntikulut.

Onkohan meillä vaalit 
tulossa, kun poliittisia ir-
tiottoja tehdään suunnal-
la jos toisellakin?

Lähes kestouutiseksi 
kohosi SDP:n Jutta Ur-
pilaisen siirtyminen pa-
kolaiskysymyksessä Pe-
russuomalaisten linjalle: 
”maassa maan tavalla”. 
Jos Urpilaisen mielestä 
oleellista on, ettei hän 
lausunut sen jatko-osaa 
”...tai maasta pois”, niin 
pitäisi kertoa, mitä teh-

dään, jos maassa ei eletä-
kään maan tavalla.

Samaan teemaan kuulu-
vat myös RKP:n vaatimukset 
kaikkien poliittisten ryhmi-
en tuesta maahanmuuttomi-
nisteri Astrid Thorsiin koh-
distettuja (netti)uhkauksia 
vastaan. Perussuomalaisten 
koko johto esitikin jo selvän 
vastalauseensa tuollaisesta 
”aktiivisuudesta”, teki vielä-
pä jyrkän pesäeron niitä esit-
täneeseen henkilöön. Mutta 
kun RKP:n vaatimuksen 
oheisviestiksi liitettiin RKP:n 
ja Astrid Thorsin poliittisen 
pakolaislinjan hyväksymi-
nen, niin enemmiltä kannan-
otoilta oli syytäkin pidättyä.

Keskusta rimpuilee irti 
kohusta

Erityisesti keskustassa on 
noita irtiottoja ilmaantu-

nut vaalirahoituksen osalta. 
Seppo Kääriäinen ohjeisti 
jo koko puoluetta puhdis-
tamaan pöydän, mutta jätti 
yksilöimättä, ketkä pitäisi 
”ulkoistaa” pöydän äärestä. 
Paula Lehtomäki sen sijaan 
nosti koko puolueen johdon 
seipään nokkaan.

Keskustan Aila Palo-
niemi puolestaan kohotti 
omaa profi iliaan vaatimal-
la ministeri Anu Vehviläis-
tä vastuuseen. Paloniemen 
kengässä hiersi se, ettei-
vät keskustan ministerit 
valvoneet riittävästi ko-
koomuslaisten sektorimi-
nistereiden tekemisiä eri-
tyisesti yliopistouudistuk-
sessa. Niin ikään SM Anne 
Holmlundin päätöksellä 
Keski-Suomen menettämän 
hätäkeskuksen Paloniemi 
pisti keskustalaisten minis-
terien piikkiin.

Myös kuntatasolla 
kuohuu

Kuohuntaa on ilmennyt 
kuntatasollakin. Keski-
Suomessa Toivakan kun-
nanhallitus esitti itselleen 
epäluottamusta ja ero-
tettiin. Myös Laukaan 
kunnanhallitus erotettiin, 
mutta Perussuomalaisten 
Marko Manninen säilyt-
ti paikkansa uudessakin. 
Siinä yhteydessä Perussuo-
malaisten valtuustoryhmä 
kasvoi kolmeen, kun kes-
kustan Harry Ruotsalainen 
vaihtoi ryhmää.

Jyväskylässä ei ole 
päästy vielä tuon tasoisiin 
irtiottoihin, mutta sitäkin 
enemmän ihmetellään - ja 
selvitellään - Keljonlahden 
voimalan vaiheita. Sen ver-
ran on jo varmistunut, ettei 
kattila ole sellainen, millai-

sen investoinnin valtuusto 
hyväksyi.

Niin ikään Rauhalah-
den voimalan osakkeista 
maksettiin lähes tuplasti se, 
mitä takauksia myönnettä-
essä valtuustolle kerrottiin. 
Tarkkaan ottaen kerrottiin, 
että ”JYT-kaupan osak-
keiden ja muiden kaup-
paan liittyvien velvoittei-
den kauppahinta on noin 
45 miljoonaa euroa.” Nyt 
kerrotaan, että nuo ”muut 
kauppaan liittyvät velvoit-
teet” maksoivatkin toisen 
mokoman lisää. 

Jo tuolloin esitimme 
ponsilausetta JE:n tilanteen 
selvittämiseksi, mutta se 
torjuttiin äänin 62 - 10, tyh-
jiä 3. Enemmistö oli selväs-
ti väärässä, kun tuollainen 
selvitys kuitenkin annettiin. 
Ehkä siinä oli ”väärä sam-
muttaja”.

Kun vielä poliisi tutkii 
noita taustoja mahdollise-
na kiristyksenä ja kilpai-
luvirasto mahdollisena 
kartellina, olisi tarvetta 
vähintäänkin erityistilin-
tarkastukseen ja KH:n 
luottamuksen arvioimi-
seen. Mutta siihen tarvi-
taan vähintään 15 valtuu-
tetun allekirjoitus.

Kyllä minulle sopii 
sekin, että äänestäjät esit-
tävät oman käsityksensä 
tulevissa vaaleissa, ensi 
keväänä ja uudelleen kun-
nallisvaaleissa 2012.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
Perussuomalaisten
piirisihteeri,
Jyväskylä

Taitavat olla vaalit tulossa?

Neuvostoliittoa ja Eu-
rostoliittoa yhdistävät myös 
komissaarit. Onhan komis-
sion puheenjohtaja, pää-
komissaari, Jose Manuel 
Barroso, entinen maolainen 
kommunisti.

Neuvostoliiton arvoste-
lijoita nimiteltiin aikanaan 
äärioikeistolaisiksi. Kas 
kas, mikä leima on tarjol-
la EU-kriitikolle?… No se 
sama.

Neuvostoliitto pysyi 
pystyssä runsaat 70 vuotta, 
se on maksimi-ikä myös Eu-
rostoliitolle.

26.4.2010
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 ■KIRJALLISET KYSYMYKSET

Veteraanikuntoutukseen 
osoitettujen määrä-
rahojen riittämättömyys
Veteraanitunnuksen omaavalla henkilöllä on vuosittai-
nen oikeus kuntoutukseen. Tämä oikeus ei kuitenkaan 
toteudu, koska määrärahat ovat vuodesta toiseen riittä-
mättömät. Hallitus on budjetoinut veteraanien kuntou-
tukseen kuluvalle vuodelle 34,1 miljoonaa euroa, josta 
30 miljoonaa euroa jaetaan kunnille veteraanien määrän 
mukaan.

Moni kunta on kuitenkin jo käyttänyt kaikki tälle 
vuodelle budjetoidut varat, koska hakemuksia on siir-
tynyt viime vuodelta. Kunnat siis epäävät rahojen puut-
teessa kuntoutuspäätöksiä. Tämä edellä mainittu 30 
miljoonaa euroa tekee noin 630 euroa veteraania kohti. 
Kun esim. 10 päivää laitoskuntoutusta maksaa noin 1 
800 euroa, on selvää, että veteraanikohtainen summa ei 
riitä alkuunkaan.

Nyt alkaa hallituksella olla viimeinen mahdollisuus 
aidosti osoittaa kunnioitusta sotiemme veteraaneille ja 
laittaa kuntoutusmäärärahat sille tasolle, että veteraa-
neille kuuluva kuntoutus saadaan aidosti kunnissa jär-
jestymään sellaisella tasolla, josta voimme olla ylpeitä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjes-
tyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin 
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä veteraanien kun-
toutukseen osoitettujen määrärahojen kasvattamiseksi, 
jotta voidaan estää nykyisen kaltainen tilanne, jossa 
monet kunnat epäävät kuntoutuspäätöksiä siksi, että 
kyseiselle vuodelle budjetoidut varat ovat jälleen kerran 
loppuneet kesken, kuten on käynyt monissa kunnissa 
kuluvanakin vuonna?

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2010
Raimo Vistbacka

Uuden, tai jo lähes puolen-
toista vuoden yhtenä kau-
punkina toimineen Kouvo-
lan arki on koittanut. Kovat 
olivat puheet ennen kun 
uutta kaupunkia ryhdyttiin 
aikoinaan puuhailemaan. 
Tulee leveitä hartioita, veto-
voimaisuutta ja elinvoimaa. 
Kestäisimme paremmin ta-
louden ahdingot ja emme 
aja niin helposti karikolle.

Jo hyvin uuden kun-
nan ensimetreillä oli huo-
mattavissa ongelmia. Niin 
taloudessa kuin yhteisten 
toimintatapojen eli kulttuu-
rien yhteensovittamisessa. 
Avaanpa asiaa hiukan si-
tä tuntemattomalle. Kuusi 
kuntaa, eli Kouvola, Kuu-
sankoski, Anjalankoski, 
Valkeala, Elimäki ja Jaala 
päättivät selvitysmies Esko 
Riepulan esityksestä pan-
na hynttyyt yhteen. Näin 
saatiin syntymään kaakon-
kulmalle Suomen kymme-
nenneksi suurin kaupunki. 
Lähes 90 000 asukasta ja 
pinta-alaa 2 883,32 km².

Polittinen jako on 
mielenkiintoinen

Uuden, kuuden kunnan po-
liittinen jako on mielenkiin-
toinen. SDP on Kouvolan 
valtuuston suurin ryhmä 20 
valtuutetullaan, seuraavana 
Kokoomus 17, Keskusta 13, 
Sitoutumattomat 10, KD 5, 
PS 5, Vasemmistoliitto 3 ja 
Vihreillä 2 valtuutettua.

Kun vanhoissa kunnissa 
oli käytössä ”yksipuoluejär-
jestelmä” eli Kuusankoskel-
la ja Anjalankoskella SDP, 
Kouvolassa Kokoomus ja 
maaseutukunnissa Elimäellä, 
Jaalassa ja Valkealassa Kes-
kusta vahvana, niin jokainen 
ymmärtää mikä oli lähtö-
kohta uudelle kaupungille.

Jo ensi metreillä oli 
nähtävissä asenne, jolla 
isot ryhmät ovat tottuneet 
toimimaan vanhoissa kun-
nissa. Luottamuspaikoista 
neuvoteltaessa tuntui ole-
van alussa käytössä ”me 
otamme nämä paikat, te 
saatte sen mitä meiltä jää” 
-tyyli. Eihän perussuoma-
laisillekaan alussa tarjottu 
kuin suurin piirtein ”sii-
vouskomeron varapuheen-
johtajan” paikkaa.

Onneksi pienet ryhmät 
löysivät toisensa heti ja sai-
vat näin voimaa taakseen. 
Ilman tuota alun yhteistyötä 
vaalien tulosta ei olisi kun-
nioitettu. 

Mitä käytännön arki ja 
päättäminen on sitten ollut 
uudessa kuntaliitoskun-
nassa? Kun kerroin tuossa 
edellä, että pienet ryhmät 
eli PS, KD, Vihreät, Vasem-
mistoliitto ja Sitoutumatto-
mat löysivät toisensa, niin 
samaan hengenvetoon on 
todettava suurten ryhmien-
kin löytäneen toisensa.

Niin yhtä köyttä ne ovat 
vetäneet monissa isoissa 
päätöksissä, että se on suo-

rastaan hämmästyttävää. 
Tai sitten ei. SDP, Kokoo-
mus ja Keskusta ovat meil-
lekin ”isällisesti” opettaneet 
kuinka vastuuta kannetaan. 
Ja että vaikeitakin päätök-
siä pitää uskaltaa tehdä. 

On mielenkiintoista, 
kuinka näiden ryhmien te-
kemät päätökset ovat aina 
vastuunkantoa ja rohkeutta 
osoittavia. Mutta annas olla 
kun perussuomalainen ryh-
mä tai valtuutettu näkeekin 
asian toisin ja esittää vaih-
toehtoa… Se onkin populis-
mia! Ei se mitä sanoo vaan 
kuka sanoo, tuntuukin ole-
van tärkeintä.

Reuna-alueille 
kylmää kyytiä

Kun kunta on ahdingos-
sa niin mistä ryhdytään 
ensimmäiseksi ”säästä-
mään”? Aivan. Kouluista ja 
nimenomaan kyläkouluis-
ta. Synergiaetuja haetaan 
keskittämällä. Mihin? No 
mahdollisimman lähelle 
keskustaa tietenkin. Kou-
volan kaupungin alku on 
ollut kunnan reuna-alueille 
kylmää kyytiä. Tuntuu kuin 
kaikki elämä olisi vain kes-
kustaajamissa.

Kouvolasta ei mielestäni 
tule vuosikymmeniin met-
ropolia, jos koskaan. Se on 
maalaiskaupunki. Ja siksi 
myös reuna-alueita pitää 
jonkun puolustaa. PS on 
sitä tehnyt varsin johdon-

Kunta ahtaalla

mukaisesti. Kuten ennen 
vaaleja lupasimme. Ja siitä 
aioimme pitää itsepäisesti 
kiinni jatkossakin. Olemme 
paikkamme kuntapolitii-
kan päättäjinä ansainneet 
äänestäjien tuella. Äänestä-
jämme luottavat meihin ja 
sitä luottamusta ei parane 
rikkoa. Vaikka joudumme-
kin olemaan mukana myös 
vaikeissa ja epämiellyttävis-
sä päätöksissä.

Mutta periaatteitamme 
emme ole myyneet. Olem-
me olleet usein häviäjinä 
äänestyksissä, silti olemme 
omasta mielestämme voitta-
jia. Uskallamme olla omaa 
mieltämme. Minusta se on 
rohkeaa ja suoraselkäistä 
politiikkaa. Perussuomalai-
suutta.

Kuntaliitoksilla tunnu-
taan haluavan joka puolel-
la Suomea samoja asioita. 
Niin samanlaisia tuntuvat 
perustelut niiden puoles-
ta olevan. Kukaan ei vain 
tunnu kuuntelevan sitä, mi-
tä ne haittapuolet ovat. Ei 
mikään asia ole pelkästään 
mustaa tai valkoista. Nyt 
kun kokemuksia on kerty-
nyt, olisiko viisasta kuulla 
myös asian toista puolta? 
Ei se iso kuntakoko kaikkia 
ongelmia ratkaise, itse asi-
assa se tuo niitä jopa lisää. 

Jari Lindström
puheenjohtaja, Kymen piiri
kaupunginvaltuutettu, 
Kouvola

Kuvaa Pohjois-Kymenlaakson Perussuomalaisten kevätkokouksesta 22.4. Pöydän päässä Pohjois-Kymenlaakson Perus-
suomalaisten puheenjohtaja Petri Luumi ja sihteeri Juha-Pekka Koponen. Kokous mm. nimesi ehdokkaita esitettäväksi 
Kymen piirille eduskuntavaaleihin. Kolmen tunnin kokous käsitteli sääntömääräisten asioiden lisäksi eduskuntavaaleja 
ja niihin liittyviä asioita. Lisäksi käytiin keskustelua kirkollisvaaleista, uusista säännöistä sekä omasta toiminnasta.

Laajakaista tulee kalliiksi 
haja-asutusalueiden
asukkaille
Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä, Halli-
tuksen esityksestä laeiksi laajakaistarakentamisen tuesta 
haja-asutusalueilla annetun lain sekä maaseudun kehit-
tämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttami-
sesta, kannanoton perusteluiden 2. kappaleessa todetaan 
seuraavaa:

"Laajakaistatukea koskeva lakiehdotus liittyy valtio-
neuvoston joulukuussa 2008 tekemään periaatepäätök-
seen, jossa asetettiin tavoitteeksi, että lähes kaikki suo-
malaiset ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä 
100 Mbit/s yhteyden mahdollistavasta viestintäverkosta 
vuoteen 2015 mennessä."

Mielestäni laajakaistaverkko tulee rakentaa kaikkien 
haja-asutusalueen talouksiin ja yrityksiin sekä kouluihin 
maksuttomasti. Nykyisellä tavalla toteutettu laajakais-
tan rakentamismalli eriarvoistaa haja-asutusalueilla, 
koska samat verkkopalvelut ovat saatavilla asutuskes-
kuksissa ilman, että niistä peritään erillisiä rakentamis-
kustannuksia käyttäjiltä.  

Edellä olevan perusteella ehdotan, 

että Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä kan-
nanoton perusteluihin lisätään maininta siitä, että valio-
kunnan mielestä 100 Mbit/s yhteysmahdollisuus tulisi 
rakentaa kaikille haja-asutusalueilla asuville perille asti 
yhteiskunnan tuella, riippumatta henkilön taloudellises-
ta tilanteesta.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2010
Pentti Oinonen
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Ymmärrämmekö, ett-
emme elä enää sotienjäl-
keisessä tukkilaisroman-
tiikan ja patruunoiden 
luokkayhteiskunnassa, 
vaan sijoittajien armoilla 
kunnioittaen kansainvälis-
tynyttä osakekeinottelua. 
Sen tukemiseksi tuotam-
me, kuten kehitysmaat, il-
maista raaka-ainetta. Sen 
jalostusbisnestä ohjaavat 
vuorineuvokset pitävät 
hallituksiakin pihdeissään 
pelätessään miljoonabo-
nuksiensa supistuvan. 

Siksi raaka-aineet on 
saatava lähes ilmaiseksi. 

Huomattava osa kansan-, 
siis meidän edustajistamme, 
istuu erilaisissa suuryhtiöi-
den hallituksissa hiljaisi-
na valvomassa yhtiöiden, 
muttei raaka-ainetuottajien 
etua. Kun yhtiöllä menee 
hyvin, he nauttivat huomat-
tavia kokouspalkkioita. Esi-
merkeiksi sopivat vaikkapa 
puu, maito, vilja, jne. - pu-
humattakaan kaivannaiste-
ollisuuden raaka-aineista. 
Ihmettelen, miksi MTK ei 
lähtenyt peräämään kartel-
lien metsänomistajille aihe-
uttamia huomattavia tappi-
oita metsäteollisuudelta. 

Devalvaatiomahdolli-
suuksien poistuttua metsä-
teollisuus sai puupulaveruk-
keella pudotetuksi raaka-
ainehinnat. Nyt ministeri 
Pekkarisen hallinto ei tahdo 
keksiä keinoja, miten har-

vennushakattu puu saatai-
siin ilmaiseksi suurteolli-
suuden sähköä ja lämpöä 
tuottaviin voimaloihin. Kui-
tupuusta maksetaan enää 
14 euroa kuutiolta. Eivät-
hän risut voi maksaa samaa 
kuin kuitupuu. – Kuitenkin 
saarikäytössä ilman siirto-
verkkokuluja hakekuutios-
ta saadaan sähkönä ja läm-
pönä yhteensä 128 euroa.

Pieksämäellä poltettiin 
dieselmoottorissa viime vii-
kolla onnistuneesti ketun 
talista ja erilaisista eläin-
rasvoista tehtyä dieselöljyä. 
Jopa kalarasvoja voidaan 
käyttää biodieselin valmis-
tukseen eikä roskakaloista 
ole Suomessa pulaa. Räjäh-
dysmäisesti paisuneen hylje-
kannan tasapainotuksen yh-
teydessä tulisi huomattava 
määrä sellaista rasvaa, jota 

voitaisiin käyttää myös die-
sel- polttoaineena. – Tuonee 
murhetta eläinaktivisteille?

Päästösopimusten vuok-
si oikeiden energiaratkai-
sujen työllisyysvaikutus 
tulee olemaan merkittävä. 
Jo 1990-luvun laman jäl-
kimainingeissa hakkeen li-
säkäytöllä olisi hallituksen 
selvityksen mukaan saatu 
12 000-15 000 uutta pysy-
vää työpaikkaa. 

Viime vuosikymmeninä 
meillä on toiminut paras 
eduskunta, mitä rahalla on 
saanut. Vaalirahoituksen 
mahdollistama päättäjien 
ominaisuuksien aliarvostus 
johti siihen, että epäonnis-
tuneiden poliitikkojen vir-
heitä paikattiin muuttaen 
valtion omaisuutta rahaksi. 
Realisointivauhtia selittää 
alhainen omaisuuden hinta. 

Energiapaketti
Atomivoimalan hyöty-

suhde on huono eikä sen 
jäteongelmaan ole ratkaisua. 
Turvevoimalan hyötysuhde 
on samaa tasoa. Lauhdeve-
si lämmittää vastaanottavaa 
vesistöä ja muuttaa koko 
ekosysteemiä. Paikallisesti 
lumen sisältämä veden mää-
rä muuttuu ja vesistöjen jääs-
säoloaika lyhenee. Lumen 
pinnan kovettuminen saat-
taa aiheuttaa jopa metsäka-
nalintujen kieppiin pääsyä, 
mistä johtuu kannan har-
ventuminen ja paljon muuta. 

Puuenergia on suoma-
laiskäytössä tehokkain ja 
puhtain säätövoima. Hal-
litus on esittänyt kaksi eri-
laista ajatusta voimalaitos-
ten koosta. Jos laitoksen 
kapasiteetin pitää olla yli 
kolme MWh, se poistaa 
pohjan kokonaan hajaute-

tulta energiatuotannolta 
ja tähtää juuri siihen, mi-
tä ministeri Sirkka-Liisa 
Anttila ja Metsä 2015-oh-
jelma tavoittelevat. - Pieni 
alle 50 hehtaaria käsittä-
vä  yksityismetsätalous 
tulee lopettaa.   

Meille jää pelko siitä, 
että esimerkiksi Fenno-
Voimasta yli 30 % omis-
tava saksalainen Eon kas-
vattaa omistusosuuttaan 
ja jättää kuitenkin ratkai-
semattoman ydinjätteen 
Suomeen siirrettyään voi-
tot pois täältä. - Satsataan 
pieniin haja-asutusalueille 
sopiviin, työllistäviin ja 
metsänhoidollisiin ener-
giantuotantomalleihin! 

Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu,
Kokkola

Harvassa ovat ne suoma-
laiset suurkaupungeissa, 
joilla ei ole juuria maaseu-
dun muhevassa mullassa, 
korpikuusten juurella. Tä-
mä osoittaa suomalaisten 
muuttoliikkeen suunnan 
viime vuosikymmeninä: 
pois maalta suuriin kaupun-
keihin ja kyläkeskuksiin.

Nykyhallituksen poli-
tiikka on jatkanut vanhaa 
maaseudun ja talonpojan 
tappolinjaa. Kaupunkilais-
tuneet porvaripuolueet ovat 
unohtaneet luonnonsuojelu-
väen painostuksesta juuren-
sa ja pyrkineet kaikin tavoin 
hankaloittamaan maalla 
asumista, tarkoituksenaan 
tappaa maaseutu lopullises-
ti ja tehdä siitä suuri Vih-
reiden ulkoilmamuseo. Pe-
russuomalaiset eivät pakon 
edessäkään suostu tähän.

Jätevesiasetus
on roskaa

Nyt käsittelyssä olevassa 
selonteossa ei ole otettu tar-
peeksi huomioon vähempi-
asteisen tiestön suorastaan 
kurjaa tilaa, joka on suuri 
uhka maaseudulla asumisel-
le. Meille Perussuomalaisille 
jokainen kunnossa oleva tie, 
maalattu maatalo ja asukas 
kertovat elävästä maaseu-
dusta.

Kyläyhdistykset ja eri-
laiset seurat tuovat eloa ja 
virikkeellisyyttä, joiden tu-

kemiseen tarvitaan valtion 
toimenpiteitä. Myös kylä-
koulujen säilyttäminen on 
ensiarvoisen tärkeää lapsi-
perheiden maalla-asumisen 
mahdollistamiseksi.

Hallitus päätti äsket-
täin maaseutua koskevasta 
laajakaistahankkeesta. Sen 

mukaan asukas joutuu pu-
littamaan omasta kukka-
rostaan enintään kahdelta 
viimeiseltä kilometriltä ai-
heutuvat kaapelinvetokus-
tannukset. Tässäkin voitta-
jia ovat asutuskeskukset ja 
häviäjiä maaseudun asuk-
kaat.

Perussuomalaiset eivät 
hyväksy maaseudun ja ky-
lien asukkaiden eriarvois-
tamista. Tietoliikennekaa-
pelin tulisi ulottua korva-
uksetta jokaisen asukkaan 
kotiovelle asti. Vain tämä 
takaisi tasa-arvon ja yh-
denvertaisuuden Suomen 
kansalaisten välillä. Tämä 
edistäisi uusien asukkaiden 
tuloa pieniin kuntiin, joissa 
veronmaksajia kipeimmin 
kaivattaisiin.

Entäpä sitten jätevesi-
asetus, tuo ympäristöminis-
teriön ja hallituksen suuri 
typeryys? Täyttä roskaa ko-
ko asetus. Jopa kymmenen 
tuhannen euron arvoiset 
jätevesien käsittelylaitosin-
vestoinnit jäävät taatusti 
tekemättä tuhansilta mökin 
mummoilta ja vaareilta, 
nuorista lapsiperheistä pu-
humattakaan.

Vika ei ole maaseudun 
asukkaissa, vaan vika on 
tämän hallituksen politii-
kassa. Erityisesti Kokoo-
mukselle EU on nyt koti, 
uskonto ja isänmaa. Niel-
lään kaikki teesit, tekstit 
ja ajatelmat mitä Brysselin 
virkamiehet keksivät tuot-
taa, ja sovelletaan niitä käy-
täntöön miettimättä yhtään 
sitä, miten se vaikuttaa Suo-
meen ja suomalaisiin.

On ollut maaseudun 
kansanedustajana surullis-
ta huomata, että viimeisen 
kolmen vuoden aikana on 

säädetty useita lakeja, joilla 
on poljettu surutta maaseu-
dun asukkaiden oikeuksia 
ja etuja. Tätä on Keskustan 
johtaman hallituksen maa-
seutupolitiikka.

Maaseutupolitiikkaan 
kuuluu oleellisena osana 
turvallisuus ja palvelut. 
Hallituksen päätös niputtaa 
hätäkeskuksia muutamiin 
suuriin yksiköihin tulee ole-
maan käytännössä katastro-
fi . Työntekijät eivät jaksa ja 
ihmiset jäävät ilman apua. 
Syy ei ole pelastushenkilö-
kunnan, vaan hallituksen 
keskittämispolitiikan.

Rajavartiosto rajojem-
me turvana on tällä tahdilla 
kohta vain kaunis muisto, 
puhumattakaan poliiseista, 
joiden resurssit eivät riitä 
kuin vain kaupungeissa par-
tioimiseen.

Maaseutu tarvitsee 
työpaikkoja

Entäpä posti ja muut elä-
mään kuuluvat peruspalve-
lut kuten pankit, apteekit, 
ruokakaupat ja lääkärit? 
Poissa ovat.

Maaseutua alennetaan 
parhaillaan kakkosluok-
kaan, ja siitä osoituksena 
on ehdotus postinjakelun 
siirtämisestä hitaammaksi 
kakkosluokan palveluksi. 
Postin saapuminen perille 
maaseudulla viivästyisi vuo-
rokaudella ja samalla ko-

hotettaisiin reuna-alueiden 
postimaksuja korkeammiksi 
verrattuna keskustaajamiin.

Työpaikkoja, niitä maa-
seutu tarvitsee. Ja niitä maa-
seutu myös tuottaa, jos niin 
halutaan ja siihen annetaan 
mahdollisuus.

On ilahduttavaa huo-
mata, että hallitus on vih-
doinkin tullut perussuoma-
laisten linjalle mitä tulee 
maaseudun työpaikkojen 
suhteen.

Niin sanotun risupaketin 
teko osana pitkän tähtäimen 
energiapoliittisia linjauksia 
luo maaseudulle uutta työ-
tä ja hidastaa autioitumista. 
Toivottavasti tämä energia-
päätös risupaketteineen ei 
jää vaali- ja ydinvoimapro-
pagandaksi, jolla ostetaan 
ääniä paitsi eduskuntasalis-
sa ydinvoiman taakse, myös 
kansalaisten ääniä tulevissa 
eduskuntavaaleissa.

Viime aikojen hallituk-
set ovat harjoittaneet lähin-
nä maaseudun autioittamis-
projekteja, onnistuen siinä 
valitettavan hyvin. Osoi-
tuksena siitä on esimerkik-
si kemera-rahoitus, jonka 
jatkuva alimitoitus osaltaan 
syö edellytyksiä maaseudul-
la asumiselta. Tällekin vuo-
delle suunnatut kemera-ra-
hat ovat loppumassa jo nyt.

Maaseutupolitiikkam-
me on oltava suomalaisten 
käsissä, ei Brysselin byro-
kraattien.

Perussuomalaisten ryhmäpuhe 27.4., puhujana Pentti Oinonen

Ilman maaseutua ei olisi Suomea
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 ■ PUOLUETOIMISTO

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

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

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

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

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

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

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

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

www.perussuomalaiset.fi 

Lauantaina 17.4 kokoon-
tui Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piiri te-
kemään tärkeitä päätöksiä 
Jalasjärvelle Osuuspankin 
kerhotiloihin. Tila oli ää-
riään myöden täynnä vä-
keä, politiikka kiinnosti ja 
erityisesti kansanedustaja-
ehdokkaiden valinta. Eh-
dokkaiden valinnat olivat 
yksimielisiä, joten äänes-
tyslippuja ei tarvinnut kai-
vaa esiin lainkaan.

Eduskuntavaaleihin 
osallistuvat Reijo Hongisto 
Vimpelistä, Annele Manni-
nen Seinäjoelta, Sanna Rä-
sänen Lapualta, Vesa-Matti 
Saarakkala Kurikasta, Asko 
Salminen Laihialta ja Sami 
Yli-Rahnasto Kauhajoelta. 

Etelä-Pohjanmaan piiri 
tulee nimeämään yhteensä 
13 ehdokasta, neljä ehdo-
kasta tulee Keski-Pohjan-
maalta. Etelä-Pohjanmaa 
ja Keski-Pohjanmaa kuulu-
vat molemmat Vaasan vaa-
lipiiriin. Nähtäväksi jää, 
saavatko Perussuomalaiset 
Vaasan vaalipiiristä kaksi 
vai kolme ehdokastaan Ar-
kadianmäelle seuraavaksi 
nelivuotiskaudeksi, mah-
dollisuudet ovat ainakin 
erittäin hyvät.

Vistbacka ei asettunut 
ehdokkaaksi

Alajärveltä kotoisin oleva 
pitkäaikainen kansanedus-

taja ja entinen liikennemi-
nisteri Raimo Vistbacka ei 
osallistu enää näihin vaalei-
hin. Vistbacka on toiminut 
kansanedustajana vuodesta 
1987 lähtien. Liikennemi-
nisterinä hän toimi Holke-

Etelä-Pohjanmaa nimesi ehdokkaita

Etelä-Pohjanmaan piirin kevätkokouksessa valitsemat kansanedustajaehdokkaat: Reijo Hongisto, Anneli Manninen, 
Sanna Räsänen, Vesa-Matti Saarakkala, Asko Salminen sekä Sami Yli-Rahnasto.

Perussuomalaiset ovat vah-
van kansanvallan puolesta-
puhujia. Haluamme kään-
tää valtapuolueiden ajaman 
kunta- ja palvelurakenneuu-
distuksen suunnan takaisin 
kohti tervettä demokratiaa. 
Kunta- ja palvelurakenneuu-
distuksen väestöpohjarajo-
jen pakottamina kunnat ovat 
monin paikoin joutuneet 
luomaan epädemokraattisia 
ylikunnallisia hallintomalle-
ja, joissa valta ja vastuu eivät 
enää kohtaa toisiaan. Valta 
on viety kuntalaisten valit-
semilta valtuustoilta ja jopa 
kunnanhallituksilta.

Kun kuntalaisen asiois-
ta päättävät toisen kunnan 
päättäjät, ilman että kunta-
laisella on todellisia mahdol-
lisuuksia seurata ylikunnal-
lista päätöksentekoa, ei kan-
sanvalta voi toteutua enää 
edes välillisesti. Monesti yli-
kunnallisissa päätöksenteko-
elimissä eivät ole edes kaikki 
puolueet edustettuina.

Tilanteen korjaamiseksi 
on kaksi vaihtoehtoa. En-
simmäinen vaihtoehto on, 
että Paras-lain ylisuuri 20 
000 asukkaan väestöpoh-
javelvoite terveyspalveluis-
sa puretaan pois, jolloin 
harvaan asutuilla alueilla 
on mahdollista muodostaa 
järkeviä kuntaliitoksia nyt 
muodostettujen ylikunnal-
listen hallintomallien sijaan.

Nykyisen pienen kun-
takoon säilyttäminen edel-
lyttäisi eduskunnalta uusia 
arvovalintoja sen suhteen, 
mitkä ovat yksilön vastui-
den yhteiskunnan vastuiden 
väliset suhteet. Nykymenolla 
pienet ja ikääntyvät kunnat 
kaatuvat taloudellisesti lain-
säädäntöpohjaisiin velvoit-
teisiinsa, elleivät nosta ve-
roasetettaan rajusti. Tarvit-
taisiin uudenlaista ohjausta 
muualla sosiaali- ja terveys-
politiikassa, jotta esimerkiksi 
kuntien järjestämät vanhus-
palvelut pystytään takaa-

maan kaikille vanhuksille.
Toinen vaihtoehto ti-

lanteen korjaamiseksi on, 
että Suomen kuntiin perus-
tuvasta hallinnosta luovu-
taan kokonaan ja siirrytään 
maakunnalliseen kansan-
valtaan, jossa pääosa ny-
kyään kunnille kuuluvasta 
vallasta siirrettäisiin maa-
kunnille, ja päättäjät valtaa 
käyttämään valittaisiin suo-
ralla maakunnallisella kan-
sanvaalilla. Samalla saatai-
siin kaikki demokraattisen 
kontrollin ulkopuolelle 
ajautuneet hallintoraken-
teet, kuten erikoissairaan-
hoito ja toisen asteen kou-
lutus, takaisin demokraat-
tisen kontrollin piiriin.

Demokraattisen kont-
rollin vahvistaminen on jo-
ka tapauksessa ainoa kes-
tävä tie myös maakuntien 
reuna-alueiden kannalta eli 
nykyinen epäselvä tilanne 
kuntakentällä on tavalla 
tai toisella korjattava.

rin hallituksessa vuosina 
1989 - 1990.

Jalasjärven kunnanval-
tuustossa työskentelevä puo-
luesihteeri Ossi Sandvik ar-
vioi tulevia eduskuntavaale-
ja painoarvoltaan tärkeiksi, 

näissä vaaleissa mitataan ko-
ko puolueen painoarvo edus-
kuntaryhmän koon mukaan. 
Mitä enemmän eduskunta-
ryhmässä on kansanedusta-
jia, sitä suurempi painoarvo, 
listasi Sandvik puheessaan. 

Sandvik arvioi, että kaikki-
aan Perussuomalaisilla tu-
lee olemaan yli kymmenen 
kansanedustajaa seuraavi-
en vaalien jälkeen.

Teksti: Harri Lindell

Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala Jalasjärvellä:

Paras -puitelaki on epäonnistunut
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PIIRIEN KOKOUKSET

JÄRJESTÖTOIMINTA

Kymi
Kevätkokous 2.5.2010 Imatran Kylpylässä (Purjekuja 1) 
klo 12.00 alkaen. Piirihallitus klo 10.30. Piirikokouk-
sessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, nimetään 
eduskuntavaaliehdokkaita vuoden 2011 vaaleihin. Ter-
vetuloa piirikokoukseen.

Lappi
Perussuomalaisten Lapin piirin ylimääräinen kevätkoko-
us pidetään lauantaina 15.5.2010 klo 13.00-15.00 Hotel-
li Pyhätunturin kokouskeskuksessa (Kultakeronkatu 21, 
98530 Pyhätunturi). Käsiteltävinä asioina tiliasiat sekä 
eduskuntavaaliehdokkaat. Piiritoimikunta kokoontuu 
klo 11.00-13.00. Tarjolla pientä purtavaa, tervetuloa.

Helsingin Perussuomalaiset
Helsingin Perussuomalaiset ry:n kevätpiirikokous pide-
tään maanantaina 17.5.2010 klo 18.30 Ravintola Idän 
Pisteessä (Turunlinnantie 14, Helsinki). Kokouksessa 
käsitellään sääntöjen määräämien asioiden lisäksi edus-
kuntavaalien ehdokasasettelua.

Varsinais-Suomi
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin kevätkoko-
us pidetään perjantaina 28.5.2010 alkaen kello 18.00 
Kahvila-Ravintola Liedon Härkätien kahviossa (Liedon 
kunnantalo, Kirkkotie 13). Sääntömääräisten asioiden 
lisäksi aiheina kansanedustajaehdokkaiden valinta ja 
muita eduskuntavaaleihin liittyviä asioita. 

Keski-Suomi
Piirikokouksen 25.4.2011 päätöksen mukaisesti järjes-
tetään ylimääräinen piirikokous 11.5.2010 klo 17-
hotelli Albassa, Jyväskylässä. Käsitellään eduskuntavaa-
lien 2011 ehdokkaiden asettaminen.

YHDISTYSTEN KOKOUKSET

Perussuomalaisten Seinäjo-
en paikallisosasto kokousti 
lauantaina 10.4.2010 Sei-
näjoen kaupungin omista-
malla Kalajärven majalla. 
Paikalla oli toistakymmen-
tä osaston aktiivia jäsentä. 
Moni oli estynyt tulemasta 
fl unssan tai esim. työesteen 
vuoksi.

Kuntaliitoksesta johtuen 
Ylistaron paikallisosasto oli 
lakkautettu viime vuonna 
ja se liitettiin nyt Seinäjoen 
osastoon. Viime vuosi oli 
edellistä, vaalivuotta hiljai-
sempi, mutta toimintaa on 
ollut kesäaikaan. Osastolle 
hankittiin oma teltta, joka 
pystytettiin mm. Seinäjoen 
torille elokuussa ja vuotui-
silla Peräseinäjoen markki-
noilla oltiin mukana piirin 
voimilla täydennettynä. 
Tulevalle vuodelle tuovat 
haasteita ensi kevään edus-
kuntavaalit. 

Seinäjoen paikallisosas-
ton johdossa jatkavat pu-
heenjohtajana Juha Pouta-
nen, varapuheenjohtajana 

Seinäjoen paikallisosasto järjestäytyi

SEINÄJOKI

Eino Koivula ja sihteerinä 
Anja Vuolle. Muut johto-
ryhmän jäsenet ovat Orvo 
Hakala, Mauri Ojala, Erk-
ki Latvala ja Eino Kujan-
pää. Varajäseninä toimivat 

Juhani Kujala ja Anneli 
Manninen.

Kevätaurinko paistoi, 
mutta järvi oli vielä jäässä. 
Oli oivallinen kevätpäivä 
lämmittää sauna ja paistaa 

makkaraa kokouksen päät-
teeksi.

Anneli Manninen
EP:n perussuomalaisten 
piirisihteeri

Kuvassa vasemmalta: Erkki Latvala, Juha Poutanen, Eino Koivula, Ritva Latvala, Aino
Koivula, Anja Vuolle, Orvo Hakala, Väinö Koivula ja Eino Kujanpää.

Lohjan Seudun PS
Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n kevätkokous pide-
tään 7.5.2010 klo 18.00 alkaen Lohjan kaupungintalo 
Monkolassa, Karstuntie 4. Sisäänkäynti takapihan puo-
lelta. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa uudet ja vanhat!

Kauhavan Perussuomalaiset
Kauhavan Perussuomalaisten kevätkokous pidetään keski-
viikkona 19.5 klo.18.00 Kauhavan yrittäjäopistolla, Kaup-
patie 109, luokkahuone 111. Sääntömääräisten asioiden 
lisäksi eduskuntavaaliasiaa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Koillis-Savo
Koillis-Savon perussuomalaiset ry:n kevätkokous tors-
taina 20.5.2010 klo 18.00 Juankoskella, Tuusniemen 
OP.n kerhotila. Sääntömääräiset asiat.

Alajärven Perussuomalaiset ry
Vuosikokous sunnuntaina 2.5.2010 kello 18.00 Alajär-
ven kaupungintalolla. Esillä sääntöjen määräämät asiat 
sekä keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista.
Paikalle toivotaan perussuomalaisten toiminnasta kiin-
nostuneita lehtimäkisiä. Paikalla myös kansanedustaja-
ehdokas Reijo Hongisto. Tervetuloa!
Puheenjohtaja R. Vistbacka.

Vantaan Perussuomalaiset ry
Vantaan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään tiistaina 18.5.2010 kello 17.00 Urhei-
lutalon kabinetissa, Myyrmäenraitti 4, Vantaa (uimahal-
li, 2.krs). Tervetuloa!

Perussuomalaisten puo-
lueneuvoston kokous pi-
detään Porissa (Promena-
dikeskus) 14.-15.8.2010. 

Osallistujien tulee va-
rata majoituksensa ajois-
sa, sillä Porissa on tänä 
kesänä isoja tapahtumia, 
jotka kuormittavat ho-
telleja erittäin runsaasti. 
Alla olevat tarjoushinnat 
ovat voimassa, kun ma-
joitusta varattaessa mai-
nitsee perussuomalaiset.

Sokos Hotelli
Varattuna (puoluehallituksen 
käytön lisäksi) 200 huonetta
H1 72e /vrk/hlö
H2 41e /vrk/hlö
Varaukset 19.7. mennessä.
Puh. 020 1234 625

Hotelli Cumulus

Varattuna 40 huonetta,
hinnat vahvistamatta.
Varaukset 14.7. mennessä.
Tel. 02 550 900

Hotelli Scandic Pori
Varattuna 30 huonetta
H1 72e /vrk/huone
H2 82e /vrk/huone
Varaukset 14.7. mennessä.
Puh. 02 624 900

Hotelli MeriYyteri

Ei varauksia tehtynä.
H1 99e /vrk
H2 67e /vrk/hlö
Puh. 02 6285 282

Raumantie Motelli
Ei varauksia
H1 45e /huone/vrk
H2 65e /huone/vrk
Puh. 02 6475 620

Hostell Buisto

Ei varauksia
Ryhmämajoitukset:
25-40 h, 21e /vrk/hlö
15-25 h, 23e /vrk/hlö
Puh. 044 3330 646

Puolueneuvoston kokous Porissa 14.-15.8.

 ■MERKKIPÄIVÄT

Jyväskyläläinen kaupungin-
valtuutettu ja Perussuoma-
laisten Keski-Suomen pii-
rihallituksen jäsen Kauko 
Tuupainen juhlii 70-vuotis-
päiviään 8.5. pullakahvien 
merkeissä Hotelli Alpassa, 
Jyväskylän Mattilannie-
messä.

Kauko Ilmari Tuupai-
nen on syntynyt Kalajoella 
8.5.1940. Tuolloin hänen 
äitinsä Ester joutui lähte-

Kauko Tuupainen 70 vuotta
mään Sortavalasta - sodan 
jaloista - evakkoon. Äiti 
palasi myöhemmin takai-
sin Sortavalaan, josta koko 
perheen oli taas lähdettävä 
syksyllä 1944 - tällä kertaa 
lopullisesti - määränpäänä 
Jyväskylä. 

Perussuomalaisten ri-
veissä valtuutettuna toimiva 
Tuupainen on aktiivinen kir-
joittaja, Jyväskylässä hänet 
tunnetaan myös Speaker´s 

Corner - keskustelutilai-
suuksien järjestäjänä. 

Vapaa-aikanaan Tuupai-
nen on aktiivinen liikunnan 
harrastaja, mm. avantouin-
ti on hänen lempiharras-
tuksensa. Kake oli Suomen 
Avantouintiliitto ry:n pe-
rustajäseniä ja toimi liiton 
ensimmäisenä puheenjoh-
tajana vuosina 2002-2006.

Onnittelut merkkipäi-
vän johdosta.
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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 Lemi
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

Perussuomalaisten Oulun piiri nimesi 
lauantaina 10.4. ensimmäiset eduskun-
tavaaliehdokkaansa Oulun vaalipiiristä. 
Siikajoella järjestetyssä piirin kevätkoko-
uksessa valittiin kymmenen ehdokasta. 
Ehdokkaista puolet on naisia.

Valinnoissa painotettiin mm. ehdok-
kaiden sopivaa alueellista jakautumis-
ta, sukupuolijakaumaa sekä kokemusta 
luottamustehtävistä. Listaltamme löytyy 
monipuolista osaamista, nuorin nimetty 
ehdokas on Olli Immonen (24), vanhin 
Aimo Remes (67).

Nimetyt ehdokkaat 
aakkosjärjestyksessä:

-  Immonen Olli

 Turvallisuusalan ammattilainen, 24 (Oulu)

- Jämsä-Uusitalo Vaili,

 Projektisihteeri, 51 (Oulu)

- Kellola Tuula

 Luontaishoitaja, 54 (Raahe)

- Mattila Pirkko

 FM, sairaanhoitaja, 46 (Muhos)

- Moilanen Ahti

 Liikenneopettaja, 53 (Utajärvi)

- Poutanen Krista

 Merkantti, tarjoilija, 39 (Kuusamo)

- Remes Aimo

 Autoilija, eläkeläinen, 67 (Kärsämäki)

- Snellman Anne

 Filosofi an tohtori, 43 (Oulunsalo)

- Tykkyläinen Kari

 Kuvanveistäjä, 56 (Pudasjärvi)

- Vähämäki Ville

 Diplomi-insinööri, 31 (Oulu)

Perussuomalaiset osallistuvat Oulun vaa-
lipiirissä vaaleihin täydellä 18 ehdokkaan 
listalla ilman vaaliliittoja. Oulun piiri ni-
meää 14 ja Kainuun piiri 4 ehdokasta. 
Oulun piiri nimeää loput neljä ehdokas-
taan myöhemmässä vaiheessa.

OULUN PIIRI

Oulun piiri nimesi
eduskuntavaaliehdokkaita

Uuden vesivoiman rakentamiselle ei ole 
lailla suojelluissa vesistöissä mahdollisuut-
ta. Pohjolan Voiman teettämä Kollajan 
tekoaltaan ja voimalan ympäristövaiku-
tusten arviointi (YVA) päättyi viime syk-
synä. Laaja asiantuntijoiden valmistelema 
lausunto osoitti, että PVO:n selvitys oli 
puutteellinen, riittämätön ja siinä oli tehty 
vääränsuuntaisia johtopäätelmiä. Hanke 
heikentäisi merkittävästi Natura-alueen 
luontotyyppejä Pudasjärvellä sijaitsevassa 
Iijoen suistossa. Aikaisemmin Kollajalle 
myötämielinen ympäristöministeri Paula 
Lehtomäki totesi välittömästi, ettei Kolla-
ja-esitys kelpaa eikä hän vie koskiensuoje-
lulain muutosta hallitukseen. 

Kollajan altaan rakentamisen teki 
mahdottomaksi 23 vuotta sitten voimaan-
tullut koskiensuojelulaki. Laki lopetti vuo-
sikymmeniä alueella jatkuneen kiistelyn. 
Tänä päivänä Kollajan altaan esteenä ei 
ole yksin koskiensuojelulaki, vaan myös 
mm. vesilaki, vesienhoitolaki ja Natura. 

Näitä kaikkien ei voida muuttaa yhden 
yhtiön päähänpinttymän takia. Kollajan 
rakentamisella ei ole yleistä merkitystä, 
koska sen lisäys koko Suomen vesivoi-
maan olisi alle 1%.

Perussuomalaiset ja luonnonsuojeli-
jat ovat hämmästyneitä, että eräät tahot 
yhä ylläpitävät laittomien hankkeiden 
valmistelua ja suunnittelua. PVO:n lisäksi 
Pohjois-Pohjanmaan liitossa maakunta-
johtaja on yksi hankkeen ajajia yrittäen 
saada edelleen Pudasjärven kaupungin 
jatkamaan Kollaja-hankkeen edistämistä 
paikkakunnalla. 

Kysymys on jo pitkään ollut suoma-
laisen oikeusjärjestelmän luotettavuudes-
ta. Kansalaisilla on oltava luottamuksen 
suoja lainsäädäntöön. Virkamiesten on 
ajettava vain laillisia hankkeita. Muutto-
tappioalueiden ihmisten kiusaaminen yh-
tiön ja virkamiesten taholta on lopetettava 
ja annettava alueen ihmisille rauha elää 
ja asua.

Oulun piirin kannanotto:

Kollajalla ei pureta lakeja

Timo Soinin vappupuhekiertue
Kymen läänissä lauantaina 1.5.
klo 10.00 Kouvola, kävelykatu Manski

klo 12.00 Lappeenranta, Satamatori

klo 14.00 Imatra, Kävelykatu

Mukana kierroksella myös paikallisia ehdokas-
ehdokkaita tuleviin eduskuntavaaleihin 2011.

Tervetuloa!

Perussuomalaisten Kymen piirijärjestö ry
Marja-Leena Leppänen
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Kevät 2010 alkoi todella 
vauhdikkaasti korkeatason 
vierailulla paljon julkisuut-
ta saaneessa pormestarikun-
nassamme. Timo Soini soitti 
sunnuntaina 21.3 ja ilmoit-
ti, että hän kulkee Pirkkalan 
ohi seuraavana lauantaina, 
jotta sopisiko pysähtyä. No 
tottahan toki meille aina 
ollaan tervetulleita, vaikka 
lyhyelläkin visiitillä.

Hieman pani mietti-
mään, että miten ehdim-
me tiedottaa kuntalaisille 
asiasta etukäteen. Onneksi 
paikallinen lehti, Pirkkalai-
nen, ei ollut vielä mennyt 
painoon, joten ehdin lait-
taa ilmoituksen Timon vie-
railusta. Maanantai-iltana 

meillä valtuustoryhmien 
puheenjohtajilla oli kokous, 
toivotin kaikki tervetulleek-
si lauantaina klo 13.30 kah-
ville ja Timoa kuulemaan.

Lauantain lähestyessä 
vaikeuksia tuotti tarjoili-
joiden ja toimihenkilöiden 
hankkiminen, mutta on-
neksi peräänantamattoma-
na onnistuin. Kaiken lisäksi 
ympäristökuntien Perussuo-
malaisten jaostoissa oli so-
vittu jo kokouksia ja mat-
koja, joten sieltä ei vierai-
lijoita ollut tulossa ja osal-
listujien vähäisyyden pelko 
kolkutteli takaraivolla.

Lauantai alkoi hässäkäl-
lä ja jännityksellä, ”mahtaa-
kohan väkeä tulla”.

Nuorten työllistyminen 
kiinnosti

Tilaisuuteen olimme suun-
nitelleet ensin kahvin juon-
nin ja siitä siirtymisen val-
tuustosaliin. Ensimmäiset 
vieraat saapuivat jo yhden 
jälkeen, pian puheensori-
na täytti kahvihuoneen. 
Kovasti oltiin tyytyväisiä 
ja kiinnostuneita siitä, et-
tä olimme saaneet euro-
parlamentaarikon kylään. 
Valtuuston ryhmistä tuli 
Timoa kuuntelemaan sil-
loinen kuntaneuvos Hele-
na Rissanen (sd), nykyinen 
pormestarimme, sekä Nas-
kalin Raili (kesk), valtuus-
ton ensimmäinen varapu-
heenjohtaja sekä jo Timolle 
ennestään tuttu, ”kämppä-
kaveri” Rauno Pentti (sd) 
ja Aki Vainio (vihr).

Tervetulotoivotuksen 
jälkeen Timo Soini esitteli 
viime vaalien alkumainin-
keja, jolloin Timo Soinin 
kelkassa Perussuomalaiset 
saivat suuren vaalivoiton. 
Sen jälkeen hän kertoi vii-
meisimmät kuulumiset 
suoraan Brysselistä. Yleisö 
kuunteli tarkkaavaisena  
ahvaa ja uskottavaa puhu-
jaa. Yleisöstä esitettiinkin 
myöhemmin kysymys, että 

”missä ovat muiden puolu-
eiden Timo Soini -persoo-
nat”? Sitä sitten pohdittiin 
monin ajatuksin.

Yleisöstä tuli muitakin 
hyviä kysymyksiä, erityi-
sesti nuoria kiinnostivat 
heidän mahdollisuutensa 
työllistyä, myös oppiso-
pimuskoulutuksen kautta 
työllistyminen kiinnosti.

Joissakin kysymyksissä 
sivuttiin maahanmuutto –
asiaa, ja kovasti oltiin sitä 
mieltä, että työtä saa tulla 
tekemään. Samalla todet-
tiin suomen kielen taidon 
tärkeys työn onnistumisen 
kannalta. Kysymyksiä sateli 
runsaasti, joten kysymykset 
niputettiin ja Timo vastai-
li kolmeen kysymykseen 
kerrallaan. Tilaisuus venyi 
ja venyi, mutta ylitettyäm-
me ajan puolella tunnilla 
lopettelimme, sillä Timo 
oli luvannut mennä kotiin 
ajoissa saunomaan. Niinpä 
hän sai saunavihdat kotiin 
vietäviksi. Lopuksi otimme 
kuvia ja toivotimme Timol-
le turvallista matkaa.

Armi Kärki
puheenjohtaja,
Pirkkalan Perussuomalaiset

Timo Soinin visiitti Pirkkalassa
Eriarvoistuminen
ei saa jatkua
Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin kevätkokous väki 
on huolissaan maakunnan palvelujen jatkuvasta hei-
kentymisestä ja eri kuntien joutumisesta eriarvoiseen 
asemaan. Valtiollisten- ja liikennepalvelujen jatkuva vä-
heneminen eriarvoistaa kuntalaisten asemaa jatkuvasti. 
Laita-alueiden julkiset kulkuyhteydet ovat vähentyneet 
runsaasti ja saattavat varsinkin vanhemman väestön vai-
keuksiin jo perusasioiden hoidossa.

Valtakunnallinen laajakaistapalvelun rakentaminen 
harvaan asutulle seudulle ei toimi tasa-arvoisesti vaan 
saattaa asukkaat eriarvoiseen asemaan palvelu ja kus-
tannusten osalta. Perussuomalaiset ihmettelevät alueen 
kansanedustajien toimia maakunnan puolesta puhujina, 
koska oman maakunnankin kuntien maksamaan joutu-
vissa osuuksissa on suuria eroja, vaikka tarve ja kustan-
nukset ovat vertailukelpoisia kaikkien kuntien kesken.

Etelä-Savon Perussuomalaiset toivovat valittujen 
kansanedustajien toimivan maakunnan eduksi myös si-
ten, että läpi maakunnan kulkeva 5-tien uudistus ei jätä 
uusia pullonkauloja, vaan toimii kokonaisuudessaan 
turvallisuutta ylläpitäen ja tarkoituksensa mukaisesti 
läpi maakunnan.

Ismo Juottonen, Perussuomalaiset E-S piiriyhdistys

ETELÄ-SAVO PIRKANMAA

TAMPERE

Vapputapahtuma
Tampereen Perussuomalaisten perinteinen Vapputapah-
tuma Kuninkaankadun ja Kauppakadun kulmassa kä-
velykadulla 1.5.2010 alkaen klo 10.00. Luvassa hyvin 
perussuomalaista viihdykettä tasapainotettuna puheen-
vuoroilla, joissa sana on tunnetusti vapaa. Tervetuloa!

Urpo Leppästä oli saatta-
massa iso joukko omaisia 
ja ystäviä sekä Perussuo-
malaisia puoluetoverei-
ta. Ohesssa Timo Soinin 
muistotilaisuudessa pitä-
mä puhe.

Ana, lapset, omaiset, 
ystävät

Puhun teille Urpo Leppä-
sestä ystävänäni ja polii-
tikkona.

Urpo oli merkittävä 
poliitikko. Hän tunsi taus-
tansa, tiesi lähtökohtansa, 
ihanteensa sekä häneen 
toivonsa laittaneet ihmiset.

Urpo Leppänen oli 

altavastaajan ystävä. Hän 
halusi pitää heikomman 
puolta. 

Urpo oli karjalaismies, 
tunteella oli merkitystä, pel-
kästään järjen vangiksi hän 
ei suostunut koskaan.

Urpo Leppänen oli lahja-
kas mies. Hän ponnisti Poh-
jois-Karjalan Polvijärveltä 
aina ministeriksi saakka. 

Urpo Leppänen ei ollut 
laskelmoiva. Lahjakkaalle 
valtiotieteen maisterille oli 
tarjolla muutakin kuin ko-
van oppositiopuolueen tar-
joama haastava elämä.

Urpo Leppänen valitsi 
politiikan ja hän päätti kes-
tää paineet.

Nuorena miehenä, 
26-vuotiaana, hän kokosi 
SMP:lle puoluetoimistoa ja 
28-vuotiaana hän oli puo-
luekoneistosta vastaavana 
puoluesihteerinä puoluetoi-
miston päällikkö.

Urpo Leppänen oli 
SMP:n puheenjohtajan 
Veikko Vennamon oikea 
käsi - kaikki SMP:n 1970 
ja 1980 -lukujen hankalim-

mat vuodet. Siinä paikassa 
oli olemista.

Kun kirjoitin omaa Mais-
terijätkä-kirjaani tapasin Ur-
po Leppäsen monta kertaa; 
lounastimme ja puhuimme 
tuntikausia politiikasta ja 
elämästä. Urpo oli perusnä-
kemykseltään liberaali ja mi-
nä konservatiivi, mutta yh-
teinen kieli ja asia yhdistivät; 
päämäärä oli selvä; yksilön 
hyvä elämä; ihmiselle hyvä. 

Tuossa prosessissa kä-
vimme läpi kaikki poliitti-
sen elämämme vuodet. Kah-
lasimme SMP:n, Vennamot, 
ystävät, kilpailijat, nousut 
ja laskut. Kuljimme muiste-
loissamme yhteistä historiaa 
rehellisesti ja välillä kipua 
tuntien.

Elämä ja poliittinen tais-
telu jättää jälkensä. Politiik-
ka ei ole helppoa kun sitä 
tekee hyvin. Aina joku kär-
sii, omat tai kilpailijat, itse 
tekijä tai läheiset. Lopulta 
nämä kaikki saavat osansa.  
Kuitenkin pienet voitot, yh-
teinen matkan teko ja taiste-
lut tekevät elämästä eletyn.

Urpo Leppänen oli po-
liitikko ja taistelija. Paikal-
laan hän ei viihtynyt, eivät-
kä tasaiset tiet olleet hänen 
polkujaan. Hän auttoi mo-
nia ja useat joutuivat avun 
tarpeeseen hänen kanssa 
taistellessaan. Epäonnistu-
miset olivat osa Urpo Lep-
pästä.

Hän ei selitellyt tappioi-
taan ja epäonnistumisiaan 
vaan otti niistä vastuun. 
Harva poliitikko kykenee 
listaamaan myös epäon-
nistumisensa ja virheensä 
ja asettaa itsensä niistä jul-
kisesti tilille. Urpo pystyi. 
Hän kykeni antamaan an-
teeksi ja pyytämään anteek-
si. Molempiin oli aihetta.

Huippupoliitikon elämä 
on rankkaa; itselle ja lähei-
sille. Kaikki mitä teet vai-
kuttaa myös sinun läheisiisi, 
rakkaimpiisi. Urpo Leppä-
nen tiesi tämän kouraantun-
tuvasti omasta kokemukses-
taan. Näistä kovista elämän 
tosiasioista huolimatta tois-
ten puolesta taistelevan on 
taisteltava. Ilman taistelua 

ei ole tuloksia. Ilman uskoa 
ei ole tulevaisuutta.

Ajoittain Urpo Leppä-
nenkin uupui. Hän jätti 
rakastamansa SMP:n ja tu-
li takaisin. Hän oli yhtenä 
neljästä perustajajäsenestä 
perustamassa Perussuoma-
laisia. Hän kävi myös pois-
sa tästä perustamastaan po-
liittisesta kodistaan, mutta 
palasi. Hän teki sen ilmoit-
tamalla minulle: Timo, sal-
lit varmasti sen, että palaan 
perustamaani puolueeseen. 
Toki minä sen sallin. Ystä-
vyytemme syveni viimeisinä 
vuosina. Urpon käsin kir-
joittamat kirjeet ovat aat-
teellista aateliamme.

Viimeisinä elinviikkoi-
naan Urpo Leppänen mietti 
jo tulevia eduskuntavaaleja. 
Hän uskoi aina tulevaisuu-
teen, ajatuksenaan se, että 
menneisyydessä ei tapahdu 
enää mitään, ei hyvää, eikä 
pahaa.

Hän antoi viimeisimmäs-
sä puolueen lehdessä kaikille 
puolueen jäsenille tehtävän; 
auttaa sairaita ja vaikeuk-

Urpo Leppänen - merkittävä poliitikko
sissa olevia kertomalla 
samalla omasta vakavasta 
terveystilanteestaan. Tämä 
Urpo Leppäsen sana on nyt 
meihin kylvettynä ja me 
muistamme sen.

Ana, lapset, omaiset 
ja ystävät

Meillä oli ilo ja etuoikeus 
tuntea Urpo sellaisena 
kun hän oli, sillä Urpo 
Leppänen oli aito ihmi-
nen, joka ei teeskennellyt, 
hän oli joka tilanteessa 
oma itsensä. Urpo Lep-
päsestä oli meille iloa, 
joskus suruakin. Sellainen 
on ihminen, joka on luon-
tevasti oma itsensä.

Olkaamme kiitollisia 
yhteisistä päivistä, sellai-
sena kuin ne tulivat, olivat 
ja menivät. Ne olivat osa 
Urpo Leppästä ja ne olivat 
osa sinua ja minua.

Urpo Leppänen on siu-
nattu ja tehnyt viimeisen 
matkansa. Kyyneleiden lä-
pi näkyy risti; toivo siitä, 
että tapaamme vielä.

 ■ IN MEMORIAM
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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 yhte-
ystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista. 

Vapaan Sanan ohjeet

FST-5 esitti sunnuntaina 
11.4. ohjelman, jossa kävi 
ilmi, että Närpiöön, joka 
on täysin RKP:läinen kunta, 
otetaan vain työperäisiä tuli-
joita. Nämä tulijat Närpiön 
omat rekrytoijat haalivat var-
ta vasten ulkomailta. Kasvi-
huoneisiin ja verstaisiin ote-
taan vain motivoituneita ja 
ahkeria ihmisiä perheineen.

Närpiössä asuu yli 30 
kansallisuutta ja puhutaan 
yli 35 kieltä. Mainittakoon, 
että runsaan 9000 asukkaan 
Närpiössä 95 % puhuu äi-
dinkielenään ruotsia. Kasvi-
huoneisiin ja verstaisiin töi-
hin rekrytoiduista saadaan 
lisää samanlaista väkeä, 
joka sitten hyödyttää När-
piön omistavaa luokkaa, 
kasvihuoneiden omistajia ja 
muita yrittäjiä.

Työntekijät ovat, kuten 
ohjelmassa kävi ilmi, jatku-
vassa pelossa, että heidän 
täytyy lähteä. Eli mikäli työt 
loppuvat ja jos ahkeruus ei 
kasvihuoneviljelijää mielly-
tä, tulee lähtö. Närpiö ja sen 
määräävä puolue RKP ei siis 
ole sitoutunut huolehtimaan 
tulijoista, vaan käyttää heitä 
ikään kuin orjatyövoimana. 
RKP:n närpiöläinen nimitys 
heille on ”vierastyöläinen” 
(gästarbetare) Osa integroi-
tuu vuosien pelkomuokka-
uksen jälkeen Närpiöön ja 
ryhtyy innokkaaksi RKP:n 
kannattajaksi. Heidän sta-
tuksensa on kuitenkin edel-
leen alempi kuin alkupe-
räisasukkaiden.

Ohjelman ulkomaalais-
taustaiset abiturientit van-
noivat, että he eivät ryhdy 
kasvihuonetyöhön. He pyr-

kivät Åbo Akademiin ja op-
pivat siellä vaatimaan ruot-
sinkieltä suomenkielisiltä.

RKP:llä näyttää olevan 
kaksi erilaista maahan-
muuttostrategiaa. Työvoi-
maa ruotsinkielisille aloille, 
joihin ei haluta suomenkie-
lisiä, koska silloin pitäisi 
järjestää suomenkielinen 
opetus. Suomenkieliset ei-
vät myöskään lähde när-
piöläisiin työpaikkoihin 
niin huonoilla palkoilla ja 
huonoihin asunto-oloihin, 
kuin ohjelmassa nähdyt 
ulkomaalaiset. Asuntoja ei 
Närpiössä ole tarjolla.

Närpiön kurkunleikkaajat

Ministeri Thors ja RKP 
eivät ota turvapaikanha-
kijoita niille alueille, joilla 
sen voi estää, kuten esim. 
Kauniaisiin ja Tammisaa-
reen. Pohjanmaalla on run-
saasti ruotsinkielisiä, jotka 
vastustavat maahanmuuton 
lisäämistä vaikka RKP sitä 
kannattaakin.

Kasnäsin manifestissä 
(RKP:n tulevaisuuskonfe-
renssi 10/10 2009) sen 8. 
kohdassa todetaan, että 
RKP on uussuomalainen 
puolue, joka haluaa houku-
tella mukaan maahanmuut-
tajia puoluetyöhön, myös 

johtaviin elimiin. Tavoit-
teena on, että joka neljäs 
maahanmuuttaja valitsee 
ruotsin kielen ensimmäisek-
si vieraaksi kielekseen.

Enää ei jääne kenelle-
kään epäselväksi, miksi mi-
nisteri Thors on avaamassa 
ovia Suomeen jokaiselle, 
joka haluaa kohentaa talou-
dellista asemaansa. Humani-
taarisessa muutossa on kyse 
sosiaalisesta muutosta. Tä-
män johdosta huoltosuhde 
heikkenee Suomessa jyrkästi.

Veijo Eskelinen
Porvoo

Kenen on vastuu?
Koulumaailmakin etsii syytä omaan pahaan oloonsa 
kaikesta mikä liikkuu. Syytä etsitään erityisoppilaista, 
lasten papatuksesta, kiroilusta ja lapsen käytöshäiri-
öistä.

Mistäköhän lapsi oppii nämä? Opettajat oikein uu-
tisissa papattaa, että oppilaat papattaa. Tuliko näille 
papattajille edes mieleen, että miltä mahtaa erityisop-
pilaasta tuntua, kun hänet mainitaan uutisissa jonkun 
asian syyksi?

Kun opettaja ottaisi vastuun ja olisi aikuinen, aukto-
riteetti. Silloin voisi kehitys lähteä oikeaan suuntaan. Ei 
se vika välttämättä oppilaassa aina ole. Opettajilla on 
peiliin katsomisen paikka. Vai onko opettaja alentunut 
lapsen tasolle ja on vielä hiekkalaatikkoiässä?

Jaana Luoma
Toholampi

Terveydenhoitoa 
Burana-politiikalla
"Kolme Buranaa päivässä, jos ei auta, tule uudestaan". 
Tämän yleisen, ainakin aiemmin käytetyn hoito-ohjeen 
on yksi jos toinenkin kuullut. Olen myös itse saanut oh-
jeeksi joskus Burana-hoitoa, vaikka  on ollut tarve aivan 
muunlaiseen hoitoon.

Nyt kun Heinolan reumasairaalan toiminta on lop-
pumassa, palataanko takaisin vanhoihin kiireessä annet-
tuihin hoito-ohjeisiin? Reumapotilaiden nivelleikkauk-
sia on jo peruttu, kuntoutusjaksot Heinolassa loppuvat, 
eniten tulevat kärsimään reumaa sairastavat lapset.

Vastuulliset ministerit vannovat, että hoito tulee 
järjestymään omissa sairaanhoitopiireissä. Kaikissa sai-
raanhoitopiireissä ei olla valmiita hoitamaan ja leikkaa-
maan jokaista apua tarvitsevaa reumapotilasta, myös-
kään tieto-taitoa ei ole riittävästi.

Heinolan sairaalaa ei olisi saanut lopettaa nopealla 
aikataululla, kaikille reumapotilaille olisi pitänyt turvata 
ensin hoito omassa sairaanhoitopiirissä. Reuman hoidossa 
nopeasti aloitettava hoito on olennaista, etenkin lapsille.

Jäykistä nivelistä ja jatkuvista säryistä kärsivien tule-
va kohtalo ei nykyhallitukselta saanut lohtua. Kaksi mil-
joonaa euroa olisi antanut tarvittavaa jatkoaikaa, mutta 
nämä Hyssälät ja Risikot eivät voi antaa periksi. He kun 
ovat terveydenhuollon ammattilaisia ja ministereitä vie-
lä, niin kyllä he osaavat tämän asian hoitaa.

Mitenä kävi edellisen hallituksen aikana Hyssälän 
professori Sirkka-Liisa Kivelältä tilaamalle vanhusten-
huollon selvitykselle? Eipä raportista paljoa kuulunut, 
kun siinä ei ollut mieluisaa luettavaa.

Kela oli yksi pääpukari reumasairaalan konkurssissa. 
Hyvältä näyttää Kelan asiat tulevaisuudessa, kun mitä 
ilmeisemmin ministeri Hyssälä on siirtymässä sinne pää-
johtajaksi! Samanlainen asioiden hoito jatkunee, ellei 
ihmettä tapahdu. Tästä voi olla tyytyväinen ainakin lää-
ketehdas Orion, jonka menekkituote Burana on!

Marianne Koivisto
Hämeenlinna

Laki Yleisradio Oy:stä mää-
rittelee sen julkisten palve-
luiden osalta, että yhtiön 
tehtävänä on tuoda täyden 
palvelun televisio- ja radio-
ohjelmisto siihen liittyvine 
oheis- ja lisäpalveluineen 
jokaisen saataville yhtäläi-
sin ehdoin. Toiminnan tulee 
julkisen palvelun erityisinä 
tehtävinä tukea toimivaa 
kansanvaltaa tarjoamalla 
yhteiskunnallisista kysy-
myksistä monipuolisia tie-
toja, mielipiteitä ja keskus-
teluja.

Vaalien yhteydessä 
Yleisradion toimintaperi-
aate ei vielä koskaan ole 
toteutunut lain hengen 

mukaan. Yleisradio Oy on 
osoittanut olevansa kiin-
nostunut vain kokoomuk-
sen, demarien ja keskustan 
toimintaa tukevien vaali-
ohjelmien lähettämisestä. 
Nämä kolme vanhaa puo-
luetta ovat pitävät nytkin 
valtaa Yleisradion hallin-
toneuvostossa.

Toimillaan Yleisradio 
toimintaperiaatteidensa vas-
taisesti vääristää ja siten 
tukahduttaa pienten puo-
lueiden poliittisen sanoman 
tasa-arvoisen julkistamisen. 
Yleisradion televisiokana-
vien vaikutus yhteiskunnan 
julkiseen poliittiseen keskus-
teluun on merkittävä.

Tiedämme, että van-
hoilla puolueilla ei ole va-
raa siihen, että opposition 
äänitorvena olevien perus-
suomalaisten suosio nou-
see. Pelon taustalla on se 
fakta, että vaikka kasvavan 
ja dynaamisen puolueen 
saama suosio ja äänimäärä 
eivät ehkä riitäkään pää-
ministeripuolueeksi, riittää 
se vähentämään, ehkä jo-
pa pudottamaan vanhoja 
puolueita niiden nykyisestä 
asemasta.

Ei ole sattumaa, että 
eduskunnasta kuuluu ne-
gatiivisia ja toisarvoisia 
uutisia miltei joka päivä. 
Päinvastoin se on osa sitä 

Jatkuuko vaalivilppi taas 2011?
faktaa, jolla hallituksen 
joukot lamaannuttavat 
suomalaisia, jotta me em-
me äänestäisi, niin kuin 
tunnemme. Hallituksen 
joukoilla kun ei ole varaa 
siihen, että äänestyspro-
sentti nousee ja kansa ää-
nestää sydämellään.

Mikäli seuraavat edus-
kuntavaalit käydään sa-
moissa asetelmissa, niin 
näyttää vakavasti siltä, että 
Suomikin tarvitsee YK:n 
apua vaaliensa järjestämi-
seen ja hallituksen joukko-
jen vaalivilpin kitkemiseen.

Mikki Nieminen, ps
Nummi-Pusula
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Avustajat Brysselissä:
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Kuinka usein joutuu toteamaan, että ihmiset hä-
peävät kaikkea raittiuteen liittyvää. Se on todistus 
meidän syvästä alennustilastamme. Siitä huolimat-
ta meillä kaikilla on halu raittiuteen. Siihen pää-
semme vain omaksumalla Santeri Alkion asenteen 
joka on, minä en häpeä raittiutta.
Matti Talvitie

Suomella on rahaa auttaa suurvaltaa ongelmissa? 
Velalla soditaan afganiassa (köyhää usa:ta autta-
en jälleen järjettömyyksissä). Nälkäjonot kasvaa 
Suomessa. Mutta eihän ne ole terroristien uhreja 
vaan rehdin ja kansaa kunnioittavan valiovallan 
unohtamia raukkoja joilla ei ole kehittyviä maa-
kuntia takana.
Sami Palviainen

Itärannikon ja Kallion 
seudun Perussuomalaiset 
pystyttivät yhdessä teltan 
Itäkeskuksen maalaismark-
kinoille pääsiäissunnuntai-
na. Poliittista sanomaa vah-
vistettiin myymällä lettuja 
ja mehua. Pertti Saviranta 
Itärannikon Perussuomalai-
sista vastasi järjestelyistä.

Teltta oli toriväen suosi-
ossa. Kenttätyölle on selvä ti-
laus. Ihmiset suorastaan pii-
rittivät meitä. He halusivat 
tulla kuulluksi poliittisissa 
näkemyksissään, me kuun-
telimme ja keskustelimme 
heidän kanssaan.

Keskusteluissa torivä-
en kanssa keskeisimmiksi 
aiheiksi nousivat selvästi 
pettymys nykyisiin puo-

lueisiin, taitettu indeksi ja 
maahanmuutto. Politiikas-
ta ja yhteiskunnallisista 
asioista kiinnostuneet eivät 
kävele Perussuomalaisten 
teltan ohi.

Paikallisyhdistysten ak-
tiiveille toriväen kiinnostus 
oli hyvä motivaation nos-
tattaja seuraaviin vaalei-
hin. Toriväen keskuudesta 
löytyi heitä, joille olemme 
ainoa kiinnostuksen aihe 
politiikassa.

Eräs keskustelija totesi, 
ettei se ollut hyvä asia kun 
Soini siirtyi EU-parlament-
tiin. Kerrottuani hänelle, 
mitä hyötyä siitä on ollut 
ja tulee olemaan puolueelle, 
hän muutti näkemystään. 
Totesi minulle, ettei ollut 

vain ajatellut asiaa siitä nä-
kökulmasta, jonka esitin.

Tämä oli hyvä muis-
tutus siitä, miten ihmiset 
kyllä ymmärtävät, kun 
nöyrästi ja avoimesti ker-
too mistä on kysymys ja 
puhuu samalla tasolla hei-
dän kanssaan.

Muissa puolueissa sei-
soskellaan banderollien 
ja pöytien takana, me me-
nimme lehtien ja esitteiden 
kanssa ihmisten luokse kes-
kustelemaan. Kenttätyö ja 
ihmisten kanssa keskustelu 
on mukavaa työtä.

Jorma Nordlin
1. varapuheenjohtaja,
Kallion seudun
Perussuomalaiset

Motivaatio kasvaa
kenttätyössä
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