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Kannatuksen kasvu tuo 
puhtia vaalityöhön
Joensuussa 25.4 pidetty Perussuomalaisten Pohjois-
Karjalan piirin kevätkokous nimesi puolet eduskun-
tavaaliehdokkaistaan. 

Intoa ja tekemisen meininkiä tuovat uusimmat 
gallupit, joissa Perussuomalaiset ovat ohittaneet 
Vasemmistoliiton.

Jäähyväiset 1,6 miljardille
sivu 4

Kuva: Harri Lindel

Yle Uutisten teettämän tutkimuksen mukaan
Perussuomalaisten kannatus on yltänyt jo 7,8 
prosenttiin, jolla puolue ohittaa Vasemmisto-
liiton 7,6 prosentin kannatuksen.

Perussuomalaiset
ohittivat Vasemmistoliiton

-Perussuomalaiset seisovat yhteisrintamassa reumaa 
sairastavien kanssa reuman hoidon ja rahoituksen 
turvaamiseksi Suomessa, totesi kansanedustaja
Pietari Jääskeläinen välikysymyskeskustelussa.

Reumasairaalan lopettaminen 
oli epäinhimillinen teko
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Kun oikea muuttuu vääräksi

Kreikka on elänyt kuin pel-
lossa kuten moni muukin 
EU:n jäsenmaa. Englanti 
on kärjessä 12 prosentin 
alijäämällään, joka on yhtä 
huono kuin Kreikalla. Eng-
lanti on köyhtynyt mm. Ira-
kin sodassa. Onko Englanti 
seuraava rahan tarvitsija vai 
kenties joku muu Etelä-Eu-
roopan maa? Raha kelpaa 
tietenkin, eihän sitä tarvitse 
maksaa kokonaan takaisin, 
osan velasta voi saada var-
maankin anteeksi.

Ongelmana monissa 
maissa on eräänlainen kor-
ruptio niin sanotusti maan 
tapana. Ylilyönnit valtion 
virkamiesten palkoissa 
nostavat meillä Suomessa 
karvat pystyyn ja kiukun 
punan kasvoille. Kuten li-
säpalkan saaminen jos tulee 
ajoissa töihin tai jos joutuu 

käyttämään tietokonetta 
töissä. Vanha neuvostojär-
jestelmä tulee näistä asioista 
mieleeni. Näyttää vahvasti 
siltä, että duunarit Kreikas-
sa joutuvat maksumiehiksi 
ja rikkaat jatkavat rikas-
tumistaan. Sehän on yhtei-
sesti valittu EU:n suunta, 
joka näkyy myös Suomessa. 
Köyhät kyykkyyn ja rikkail-
le lisää omaisuutta ja valtaa.

Epärehellisyydestä 
palkitaan

Kreikan eliitti on valehdellut 
unionille budjettitietojaan 
toistuvasti, ja nyt rikokses-
ta annetaan tukeva palkkio, 
noin 80 miljardia. Mitä jos 
yritykset Suomessa valehte-
lisivat omat tilitietonsa ja 
hakisivat yritysavustuksia 
valtiolta? Yhdenmukaisuus-

periaatteen hengen mukai-
sesti yrityksille rangaistuk-
sen sijaan annettaisiin val-
tiolta rahaa, kuten Kreikalle 
nyt annetaan. Kreikan pitää 
joutua EY-tuomioistuimeen 
rikoksestaan ja joutua myy-
mään valtion omaisuuttaan 
saadakseen taloutensa kun-
toon. Näin muutkin vel-
kaantuneet joutuvat teke-
mään. Annettu tukipaketti 
ei pelasta Kreikkaa, siirtää 
vain asioita eteenpäin.

Suomen 1.6 miljardin 
euron osuudesta on noussut 
kova meteli. Kukaan ei äläh-
tänyt taannoin kun ostimme 
ilmaa Saksasta. Tämä ostos 
oli puolta suurempi kupru 
kuin Kreikan apupaketti. 
Kumpaakaan virhettä Suo-
men ei olisi pitänyt tehdä. 
Suomi joutuu ottamaan lai-
naamalleen summalle vel-
kaa, eikä julkisuudessa ker-
rota mistä maamme tuon ve-
lan ottaa eikä velan korkoa. 
Sitäkään ei kerrota, mikä on 

Kreikalta pyydettävä korko 
tuolta lainasummalta. Ve-
ronmaksajilla tulisi olla oike-
us saada tietää, onko mitään 
takuita tai missä järjestykses-
sä Kreikka maksaa lainojaan 
takaisin, jos niitä ylipäätään 
koskaan maksetaan.

Julkisen talouden on 
helppo antaa takuita suun-
taan jos toiseenkin, mutta 
katkera niitä on maksaa 
jos siihen tilanteeseen jou-
dutaan.

Ongelmana EU:n alueel-
la eivät ole takuut ja tukiai-
set, ongelma on valtioiden 
huono talouden hoito. Jä-
senvaltioiden, Suomi mu-
kaan lukien, pitää hoitaa 
julkisen talouden (valtion ja 
kuntien) alijäämät kuntoon 
tavalla tai toisella mahdol-
lisimman nopeasti. Raken-
teellisia muutoksia on teh-
tävä julkisen sektorin meno-
jen alentamiseksi. Kuitenkin 
on muistettava huolehtia 
myös vähävaraisten ase-

masta tässä myllerryksessä. 
Tässä on poliittista haastet-
ta kerrakseen Suomessa ja 
muissa EU:n jäsenvaltioissa. 

Rikkaat huutavat 
miljooniensa perään

Rikkaat pankit muun mu-
assa Saksassa ja Ranskassa 
saavat pitää omaisuutensa, 
sillä niillä on varma mak-
saja. Yhteiskunnan piikki 
on nyt auki. Veronmaksa-
jat maksavat ja pankkien 
bonusjärjestelmät antavat 
hyvät palkkiot johtajilleen 
ja omistajat nettoavat hyvät 
tuotot sijoitetuille pääomil-
leen pankeissa. Todellisuus 
on se, että maksamme ra-
hamaailmalle sen voittojen 
turvaamiseksi. 

Eri maiden pörssikurs-
sit laskevat eikä niihin si-
joitetuille pääomille enää 
tulekaan riittävää tuottoa. 
Rikkailla ihmisillä on hätä. 
Eivätkö miljoonat enää tuo-
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Tehoyhteiskunnan oravan-
pyörässä elämä on muut-
tunut entistäkin rankem-
maksi myös nuorille, jot-
ka kamppailevat pääsystä 
opiskelemaan. Useimmiten 
opintojen aloittaminen 
tarkoittaa muuttamista 
uudelle paikkakunnalle ja 
merkittävien ihmissuhtei-
den katkeamista.

Opintovaatimusten yhä 
kasvaessa, opintoaikojen 
edellytetään lyhentyvän. 
Aiemmin 7-8 vuotta kes-
täneet opinnot pitäisi tut-
kinnonrakenneuudistuksen 
mukaan suorittaa viidessä 
vuodessa. Kovan karsin-

nan selvittäneet opiskelijat 
joutuvat tekemään jopa 14 
tunnin päiviä selvitäkseen 
opinnoissa. Opittavaa pii-
saa ja erilaisia kursseja tai 
luentoja pidetään aamusta 
iltamyöhään saakka.

Yliopistomaailma on 
yksilökeskeinen ja pahim-
millaan eristävä. Talo-
usvaikeuksien pukatessa 
opiskelijan päälle, vaativiin 
opintoihin on vaikea yh-
distää työntekoa, jos töitä 
ylipäätään saa. Opintojen 
jälkeisessä tulevaisuudessa 
odottaa lopulta epävar-
muus työn saamisesta ja 
työttömyyden uhka.

Peruskoulusta 
eläkeläiseksi?
Ylioppilaiden terveyden-
hoitosäätiön tekemän sel-
vityksen mukaan useampi 
kuin joka neljäs korkea-
kouluopiskelija kokee jon-
kinasteisia psyykkisiä vai-
keuksia. Kelan tilastojen 
mukaan psyykenlääkkeitä 
käyttävien 15 - 29-vuotiai-
den määrä on karkeasti ot-
taen tuplaantunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana 
ja mielenterveyseläkkeellä 
Suomessa on noin 20 000 
alle 35-vuotiasta henkilöä. 
Vakavin uhka on niillä, jot-
ka eivät koskaan pääse edes 

opintoputkeen tai keskeyt-
tävät toistuvasti.

Ilmeisesti nuorten psyyk-
kisiä ongelmia ratkotaan lii-
aksi lääkkeillä, vaikka häi-
riöt, valvominen, ylirasitus, 
masennus ja ahdistuneisuus 
olisivat monasti ehkäistä-
vissä elintapojen muutok-
sella. Tuskinpa henkistä 
hyvinvointia saavutetaan 
ilman sosiaalista ja fyysistä 
hyvinvointia. Jokseenkin 
kolmannes vuorokaudes-
ta tulisikin olla opiskelua 
tai työtä, kolmannes lepoa 
ja kolmannes vapaa-aikaa 
harrastuksineen. Eväät jak-
samiseen eivät välttämättä 

aina ole monimutkaiset ja 
arjen sujuminen voi mah-
dollistaa elämässä kaiken 
muunkin sujumisen.

Yhteiskuntamme on 
käynyt perin sairaaksi ja 
sen arvot ovat pahasti 
väärällään. Työurien 
pidentämisen nimis-
sä nuoret halutaan nope-
ammin työelämään, mutta 
käytännössä yhä useampi 
sairastuu ja syrjäytyy työ-
elämästä pitkäksi aikaa tai 
lopullisesti. Nykymeno ei 
tarjoa enää tilaa elämänma-
kuiselle elämälle.

Nuorten pitäisi päästä 
kypsymään myös ihmisinä. 

Nuoruus on seikkailu
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takaan riittävän monta mil-
joonaa voittoa? Euroopan 
tukipaketin tarkoitus on 
nostaa pörssikurssit ja pan-
kit ylös tuottamaan hanhen 
kultamunia uudelleen rik-
kaille kanoille ja kukoille.

EU on kuin ilmapallo, 
johon tulleesta reiästä pi-
hisee ilma ulos. Pankit ovat 
jakaneet rahaa liian löysäs-
ti ja niiden pitäisi kantaa 
vastuunsa omista töppäi-
lyistään. Liike-elämässä 
huonoista päätöksistä tulisi 
joutua kärsimään, ei niin 
ettei mitään vastuuta ole ja 
omat palkkiojärjestelmät 
vain lihottavat päättäjiä ja 
sijoittajia.

Unioni tulee hajoamaan 
omaan mahdottomuuteen-
sa, kun sen harjoittama 
politiikka alkaa selvitä ih-
misille, jotka joutuvat teke-
mään lisää reikiä vöihinsä. 
Raha ei enää riitä leipään 
ja lääkkeisiin monellakaan 
köyhällä eurokansalaisella.

Opintojen tulisikin kestää 
mieluummin vähän pidem-
pään, eivätkä ne saisi olla 
pelkkää pänttäämistä, vaan 
myös sosiaalisen vuorovai-
kutuksen oppimista. Sen 
lisäksi elämää olisi oltava 
myös opintojen ulkopuolel-
la, niin ettei koko nuoruus 
jäisi elämättä.
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Eduskunnassa sanottua

”Kun muistelemme 1990-luvun suurta lamaa ja nii-
tä kymmeniätuhansia yksityisyrittäjiä ja yksityisiä 
kansalaisia, jotka menettivät omaisuutensa pankki-
en sekä silloisen hallituksen ministereiden harjoitta-
man tietojen pimittämisen takia, tulee väistämättä 
mieleen Kreikka. Tuliko Suomen valtio 1990-luvul-
la niiden kansalaistemme avuksi, jotka olivat menet-
täneet rötösherrojen takia koko omaisuutensa? Ei 
tullut! Pankit kyllä muistettiin pelastaa, kuten nyt 
ollaan pelastamassa Kreikan pankkia.”
Pentti Oinonen 6.5.2010

”On positiivista, että nyt käsittelyssä olevassa lisä-
talousarviossa kuvataan niitä ongelmia, joita nuo-
risotyöttömyys aiheuttaa. Nuorten työttömyys on 
merkittävä syrjäytymisriski. Sen vuoksi siihen onkin 
haettava aktiivisia ja tehokkaita ratkaisuja. Keskei-
nen yhteiskunnallinen tavoite on se, että nuorilla 
on joko opiskelu- tai työpaikka. Näin todetaan va-
liokunnan mietinnössä. Valitettavasti rahaa ei ole 
riittävästi varattu tämän ongelman ratkaisuun.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 5.5.2010

”Kreikka ei voi olla euroalueen jäsen. Kreikan val-
tio on antamillaan valheellisilla tiedoilla aikoinaan 
päässyt euroalueen jäseneksi. Kreikka on itse toimil-
laan ajanut maan vararikkotilaan. Suomi ei voi olla 
tukemassa ja suorastaan lainoittamassa tällaisen 
moraaliltaan ala-arvoisen valtion toimintaa, maan, 
jonka lainatarve on kolmen vuoden aikana ainakin 
110 000 miljoonaa euroa. Suomi ei voi olla tuke-
massa holtittomasti Kreikalle lainoja myöntäneitä, 
tästä jättivoittoja saaneita ja nyt ongelmiin joutu-
neita pankkeja.”
Pietari Jääskeläinen 4.5.2010

”Aina tuntuu jotenkin pahalta se, että kun vääryy-
dellä saadaan jotakin, niin sitten ei joudu siitä vas-
tuuseen lainkaan. Tässä Kreikan tilanteessahan on 
niin, että tilinpitoa on väärennetty, huijattu EU:ta, 
hyväntahtoisesti otettu yhteisvaluuttaan. Erityisen 
järkyttävää, jos näin voi sanoa, on minun mielestäni 
tällainen, että suomalaiset veronmaksajat joutuvat 
nyt osallistumaan tällaisten väärintekijöitten pelas-
tamiseen ja suuren rahan tukemiseen, joka on kor-
kean koron avittelemana lähtenyt rahoittamaan ja 
lainoittamaan Kreikkaa.”
Raimo Vistbacka 4.5.2010

”Sama meininki jatkuu näköjään. Mutta kuiten-
kin: kun meitä suomalaisia pyritään syyllistämään 
kolonialismiin ja imperialismiin liittyvistä asioista, 
kuten rasismista ja pienempien sorrosta, niin on hy-
vä muistuttaa niin meille itsellemme kuin muillekin 
eurooppalaisille, että juuri me Itämeren suomalaiset 
jos ketkä olemme olleet erilaisten vainojen ja kan-
sanmurhien kohteena lähes näihin päiviin asti.”
Pertti Virtanen 22.4.2010

PerusSuomalainen 8/2010 ilmestyy

11.6.2010
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

keskiviikkona 3.6.2010.

Kokoomus on vanha ku-
ningasvallan puolue, joka 
on aikanaan kannattanut 
Tasavallan Presidentin laa-
joja valtaoikeuksia. Ny-
kykokoomus haluaa ajaa 
presidentin valtaoikeudet 
alas. Päällepäsmärinä tou-
huaa Perustuslakivaliokun-
nan puheenjohtaja Kimmo 
Sasi, jolle asiasta on muo-
dostunut elämäntehtävä. 
Sen sijaan sen paremmin 
Sasi kuin Kokoomuskaan ei 
näe mitään estettä sille, että 
EU:lle valittiin vaaleilla va-
litsematon presidentti.

Onko todella niin, että 
tarvitaan kokoomuslainen 
opetusministeri leikkaa-
maan uskonnon opetusta 
kouluista? Suomi on kult-
tuurikristitty maa, jonka 
on syytä tuntea juurensa ja 
historiansa. Kokoomuslai-
nen kansanedustaja vaatii 

rippisalaisuuden murta-
mista. Vaikka pedofi lia on 
mitä iljettävin rikos ja siitä 
pitää rankaista rankemman 
jälkeen, ei rippiä voi mur-
taa vain joidenkin rikosten 
kohdalla. Se joko on salai-
nen tai ei. Kaikkien rikosten 
kohdalla tai ei minkään ri-
koksen kohdalla. Pitää olla 
johdonmukainen tai pitää 
mölyt mahassaan.

Kokoomus on Suomen 
EU-myönteisin puolue. Hy-
vää harjoitusta kokoomus-
laiset saivat mielistellessään 
Moskova -johtoista maa-
ilmankommunismia 1970- 
ja 1980-luvuilla. Tuolloin 
Kokoomus lähti puolueena 
tukemaan jopa presidentin-
vaalien poikkeuslakia muu-
tamaa ryhdikästä poikkeus-
ta lukuun ottamatta. Muu-
taman ryhdikkään vuoden 
jälkeen Kokoomus omaksui 

EU-myötäilyn linjan ja Ko-
koomukselle käy kaikki mi-
tä Brysselistä syötetään. Tä-
mä on nykykokoomuksen 
käsitys isänmaallisuudesta.

Kokoomus on jänis-
käännöspuolue. Se on ole-
vinaan työväenpuolue, se 
on olevinaan maahanmuut-
tokriittinen puolue, se on 
olevinaan vihreä puolue, se 
on Kreikka -puolue, se on 
kaikkea kaikille, yleispuo-
lue. Kepeät mullat liperille 
ja kypärille. Kokoomus on 
eurokunnossa. Hei me pu-
hutaan kokoomusta!

Kokoomus on vallan-
täyteinen vanha puolue, 
joka ei millään tavoin poik-
kea SDP:sta tai Keskustasta. 
Tähän on tultu. Kokoomus 
on pettymys - ainakin mi-
nulle!

Hyvältä näyttää

Haluan onnitella niitä lu-
kuisia piirijärjestöjä, joissa 
ehdokasasettelu on hoidet-
tu hyvin ja sovussa. Vaali-
voitto on käden ulottuvilla. 
Olen ylpeä siitä väestä, joka 

Kokoomuksen
jäniskäännökset
Kokoomusta on pidetty kodin, 
uskonnon ja isänmaan puolueena. 
Tästä profi ilista on vain kuoret jäljellä.

Liity PerusS-listalle!
PerusS-lista on kaikille vapaa ja ilmainen sähkö-

postitse toimiva tiedotuskanava.
Liity heti osoitteessa: http://peruseuro.fi /tiedotteet

ymmärtää asemansa ja teh-
tävänsä yhteisen linjamme 
toteuttajana. Perussuoma-
laisten valtaenemmistö ym-
märtää, että politiikka on 
joukkuepeliä, vaatimustaso 
on kova.

Arvostan myös sitä, että 
kentältä löytyy ihmisiä, jot-
ka pystyvät myös sanomaan 
suoraan mitä tilanne vaatii, 
mikä on ok ja mikä ei ja toi-
mivat sen mukaan.

Hyvä esimerkki koko-
naisuuden ymmärtävästä 
piiripomosta on Etelä-
Pohjanmaan piirin puheen-
johtaja Tapio Pihlaja. Hän 
ei ole itse ehdolla, mutta 
kokoaa listaa, jolla hanki-
taan mahdollisimman hyvä 
kokonaispotti. Nyt tehdään 
töitä ja jos se ei maistu, voi 
mennä vaikka pyyhkimään 
käsiään leppiin. Annetaan 
hyvän esimerkin vaikuttaa. 
Piirien puheenjohtajat ja 
piirisihteerit sekä piiritoi-
mikuntien jäsenet; Te olette 
avainasemassa. Kenttä on 
valinnut teidät johtamaan 
piirinne vaalivoittoon. Ol-
kaa sen arvoiset. Joka iikka.
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Perheenyhdistämis-
hakemuksen käsittely 
kesti yli kaksi vuotta
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut 
Maahanmuuttovirastolle huomautuksen siitä, että 
perheenyhdistämishakemuksen käsittely oli vienyt 
siellä lähes kaksi vuotta ja neljä kuukautta. Ulko-
maalaislain mukaan näiden hakemusten käsittely 
saa kestää korkeintaan yhdeksän kuukautta.

Maahanmuuttovirasto perusteli viivästystä 
sillä, että somalialaisten perheenyhdistämishake-
mukset vaativat runsaasti selvitystyötä eikä tähän 
työhön ole annettu tarvittavia resursseja.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin ei pidä hyväk-
syttävinä Maahanmuuttoviraston esittämiä syitä. 
Selvitysten valmistumisen jälkeenkin hakemus oli 
odottanut käsittelyvuoroa vielä yli vuoden. Lailli-
suusvalvonnassa on lisäksi katsottu, että töiden or-
ganisointiin tai henkilöstön riittävyyteen liittyvillä 
seikoilla ei voi perustella poikkeamista siitä, että pe-
rustuslain mukaan asiat on käsiteltävä viivytyksettä.

Eduskunta hyväksyi
lainan Kreikalle toisessa 
lisätalousarviossa 
Esitys hyväksyttiin eduskunnan täysistunnossa ää-
nin 108-63. Päätös merkitsee 1,6 miljardin euron 
suuruista määrärahaa Kreikan valtiolle annettavia 
lainoja varten. Alijäämä katetaan nettolainanotolla.

Esitys perustuu järjestelyyn, josta on sovittu 
euromaiden valtionpäämiesten kesken 25.3.2010.

Valtiovarainvaliokunta tuki mietinnössään 
hallituksen esityksen hyväksymistä. Mietintöön 
sisältyi kolme vastalausetta, jotka hylättiin täysis-
tunnon äänestyksissä. Kristillisdemokraattien eh-
dotuksessa esitettiin lainan myöntämistä noin 400 
miljoonan euron suuruisena. Sosiaalidemokraat-
tien ja vasemmistoliiton esittämässä ehdotuksessa 
esitettiin lainaehdotuksen hylkäämistä. 

EU-asioiden parlamen-
taarinen yhteiskokous
Eduskunnan täysistuntosalissa järjestetään tiis-
taina 25.5. EU-asioiden parlamentaarinen yhteis-
kokous. Tämä Suomessa ensimmäistä kertaa jär-
jestettävä yhteiskokous kokoaa kansanedustajat, 
valtioneuvoston jäsenet ja suomalaiset Euroopan 
parlamentin jäsenet keskustelemaan EU:ssa vireillä 
olevista ajankohtaisista aiheista.

Pääteemana on yhteiskunnan useilla keskeisil-
lä aloilla vaikuttava kokonaisuus Eurooppa 2020 
-strategia, mutta kansanedustajilla ja europarla-
mentaarikoilla on mahdollisuus ottaa esille mitä 
tahansa ajankohtaisia EU-asioita.

Eduskunnan oikeusasiamies moittii liikenneministe-
ri Anu Vehviläistä siitä, että tämä osallistui esteelli-
senä valtioneuvoston päätöksentekoon Enon ja Py-
häselän kuntien liittämisestä Joensuun kaupunkiin.

Oikeusasiamiehen mielestä Vehviläisen olisi tul-
lut mieltää, että hän ei voi osallistua saman kun-
taliitosasian päätöksentekoon sekä valtuutettuna 

kuntatasolla että ministerinä valtioneuvostossa. 
Kun Vehviläinen oli osallistunut asian päätöksen-

tekoon Joensuun kaupunginvaltuustossa, hänen olisi 
tullut jäävätä itsensä asian käsittelystä valtioneuvos-
tossa. Oikeusasiamies haluaakin kiinnittää ministe-
rin huomiota siihen, että esteellisyyskysymyksiä tu-
lee vastaisuudessa harkita huolellisesti.

Oikeusasiamies moittii ministeriä esteellisyydestä

Päivää ennen kuin eduskunta 
teki myönteisen tukipäätök-
sen veronmaksajien rahois-
ta, Eduskuntatalon edessä 
järjestettiin rauhanomainen 
mielenilmaus asiasta.

Vaikka Kreikan tukipa-
ketti on 1.6 miljardia euroa, 
noin 300 euroa jokaista 
suomalaista kohden, mie-
lenosoitus ei saanut yleisöä 
liikkeelle. Kansa oli tyytynyt 
siihen suureen vääryyteen, 
jonka nykyhallitus päätti 
runnoa läpi eduskunnassa 
nopeutetulla aikataululla. 
Perussuomalaisia aktiiveja 
oli kuitenkin mielenilmai-
sussa kiitettävästi mukana, 
varsinkin nuorten osuus oli 
hyvin suuri. 

Rahatuelle olisi ollut 
vaihtoehtoja

- Hyvään journalistiseen 
tapaan olisi kuulunut kes-
kustella tukipaketista ensin 
julkisuudessa. Vaihtoehto-
ja suoralle rahatuelle olisi 
ollut, kuten esimerkiksi 
Kreikan valtionomaisuuden 
myynti tai Kreikan erot-
taminen unionista. Näitä 

Voi Suomen kansaa, mihin 
suohon onkaan meidät sot-
kettu. Eurovaluuttaa luotiin 
Brysselin kabineteissa suurin 
toivein viime vuosituhannel-
la. Uskottiin, että nyt on 
keksitty todellinen ikuisen 
rikkauden lähde Euroopalle. 
Valuutta, joka lyö laudalta 
dollarit, jenit ja punnat. 

Euroalueeseen otettiin 
kaikki halukkaat, jotka toi-
mittivat sopivilla luvuilla 
varustetut selvitykset talo-
udestaan. Kreikka väären-
si talouslukujaan ja pääsi 
mukaan rahaunioniin. Suo-
messa puolestaan annettiin 
piut paut perustuslaille kun 
EMU:un oli pakko päästä. 
Sinne piti näet Suomenkin 
mennä. Puhuttiin EU-yti-
mistä silmissä samanlai-
nen kiihko kuin aikoinaan 
itänaapuria kehuttaessa. 

Sitten Kreikka ilmoit-
tikin, että heidän pikavip-
pinsä lankeaa maksuun 
ja valtion kassa on tyhjä. 
Huudettiin eurooppalaisia 
veronmaksajia apuun ja 
Brysselin kabineteissa so-
vittiin huimasta 110 mil-
jardin euron lainapaketista. 
Lamassa oleva Suomi lu-
pasi etunenässä ja nöyränä 
tähän pakettiin peräti 1,6 
miljardia euroa. 

Kaikki tämä tapahtuu 
ilman vakuuksia ja ilman 
takeita lainarahojen ta-
kaisinsaannista, eikä lainal-
la ole erityistä etuoikeutta 
suhteessa Kreikan muihin 
velkojiin. Kreikka on syyl-
linen, mutta niin ovat myös 
Italia, Portugali, Espanja 
kuin EU-komissiokin, joka 
on varsinaisesti kiehautta-
nut tämän sopan pohjaan. 

Euro on kriisissä ja nyt 
saamme maistiaisia siitä, 
millaista se kolhoosielämä 
oikein on. 

Hyvät kansanedustaja-
kollegat! Nyt huomaatte, 
että Perussuomalaiset ovat 
olleet oikeassa euron ja ko-
ko unionin kelvottomuuden 
suhteen. On täysin keinote-
koista, että niin erilaisilla 
kansantalouksilla kuin Suo-
mella, Saksalla ja Kreikalla 
on sama valuutta. Nyt val-
heet alkavat paljastua. EU 
ei ole kansaa kunnioittava 
demokratia vaan mätää 
pursuava byrokratia. 

Vanhasen hallitus kailot-
taa rinta rottingilla, ettei ter-
veydenhuoltoon, sosiaalisiin 
peruspalveluihin, lastemme 
koulutukseen tai perustien-
pitoon ole tarjolla lisärahaa. 
Pitää kuulemma säästää! 

Mielenilmaisu Kreikan

Pentti Oinonen: EU:n kriisi on v
Missä tämä säästö nyt nä-
kyy kun puhutaan Kreikasta 
ja Euroopan Unionista? Ei 
sitten missään! Rahaa kyllä 
riittää pankeille, rahoitus-
markkinoille ja pörssipelu-
reille. Ei tule unohtaa sitä 
tosiasiaa, että tämän lainan 
tarkoitus on ensisijaisesti 
tukea rahoituslaitoksia eikä 
tavallisia ihmisiä. Kreikan 
kansalle tarjotaan keppiä 
ja pörssipelureille hunajaa. 
Mutta näinhän se on aina 
Suomessakin.

Miten valtio ja hallitus 
auttoivat suomalaisia edel-
lisen laman aikana? Ei niin 
mitenkään. Sosiaalietuuk-
sia leikattiin ja lisäveroja 
sälytettiin kansan kontolle. 
Nyt on käymässä tämänkin 
hallituksen esityksen kanssa 
samoin: Omat kansalaiset 
jäävät lehdelle soittelemaan 
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Perussuomalaiset
ohittivat Vasemmistoliiton
Perussuomalaisten kannatus on jälleen läh-
tenyt huimaan nousukiitoon tämän vuoden hel-
mikuusta lähtien samalla kun Vasemmistoliiton 
kannatus on ollut laskusuuntainen, paljastaa Yle 
Uutisten Taloustutkimuksella teettämä puoluekan-
natusmittari. Tuoreimman huhtikuun kannatusar-
vion mukaan Perussuomalaisten kannatus ylsi jo 
7,8 prosenttiin, jolla puolueemme ohitti Vasem-
mistoliiton 7,6 prosentin kannatuksen.

Viimeksi Perussuomalaiset olivat Vasemmis-
toliittoa suositumpi puolue elokuussa 2009 8,8 
prosentin jättikannatuksellaan. Mittaria tutkimal-
la huomaa selvästi myös sen, että vaikka kaikilla 
puolueilla on kannatuksen suhteen ollut nousuja 
ja laskuja, on Perussuomalaisten kannatus pitkäl-
lä aikavälillä tarkasteltuna ollut koko ajan nou-
susuuntainen siinä missä muut puolueet polkevat 
enemmän tai vähemmän paikoillaan.

PS-Nuoret:
Puolueen nimenkäännös 
harkintaan
Puolueen nimestä on pitkään käyty keskustelua. 
Viimeisin muutos oli suomen- ja ruotsinkielisten 
nimien rekisteröiminen erillisiksi nimiksi. Myös 
puheenjohtajistossa ollaan oltu avarakatseisia ni-
mivaihtoehtojen suhteen.

Nyt kun Perussuomalaiset on noussut euro-
puolueeksi ja solmimassa kansainvälisiä yhteyk-
siä, monia askarruttaa puolueen nimen kääntä-
minen muille kielille. Suomen kielen sana ”perus” 
on äärettömän vaikea kääntää monille kielille 
niin, että se ei saa yllättäviä vivahteita, joista osaa 
emme tohtisi julkikuvaamme liittää. Ruotsinkieli-
nen käännös ”Sannfi nländare” ei tarkoita samaa 
kuin Perussuomalaiset ja englanninkielinen kään-
nös ”True Finns” saattaa kuulostaa suorastaan 
rasistiselta.

Pidämme suomalaista nimeä ”Perussuomalai-
set” niin onnistuneena, että mielestämme siitä ei 
ole syytä luopua. Sen sijaan esitämme, että suoma-
lainen nimi olisi mukana kaikilla kielillä ja vieras-
kieliseen nimeen lisättäisiin kulloinkin määre ”suo-
malainen kansanpuolue” asianomaisella kielellä. 
Myös suomenkielisissä yhteyksissä sitä voitaisiin 
käyttää vakiotunnuslauseena.

Puolueen nimi olisi siis suomeksi edelleen Pe-
russuomalaiset, ruotsiksi Perussuomalaiset - fi nska 
folkpartiet ja englanniksi Perussuomalaiset - Fin-
nish Folkparty. Tavallisessa yleistekstissä puhuttai-
siin edelleen Perussuomalaisista.

Perussuomalaisten Nuorten kevätkokous Kuo-
piossa päätti 20.3.2010 yksimielisesti viedä ajatus-
ta eteenpäin. Tämän vuoksi avaamme keskustelun 
koko puolueväelle.

Keskiviikkona pidetyssä maa- ja metsätalousvalio-
kunnan kokouksessa valiokunta sai valmiiksi lausun-
tonsa koskien hallituksen esitystä uudeksi aselaiksi.

Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokun-
nan jäsen Pentti Oinonen (PerusS) jätti lausuntoon 
eriävän mielipiteen. Edustaja Oinosen mukaan lain 
valmistelussa ei ole huomioitu riittävästi muun mu-

assa Suomen perustuslakia ja lain soveltamiseen 
liittyviä tarkoituksenmukaisuuskysymyksiä.

Oinonen katsoo, että laista ei saada toimivaa 
kokonaisuutta, joka lisäisi aseisiin liittyvää turval-
lisuutta. Laki lisäisikin lähinnä poliisin ja vapaaeh-
toispohjalta toimivien harrastejärjestöjen taakkaa 
lupa- ja selvitysvaatimusten takia.

Pentti Oinonen jätti eriävän mielipiteen aselaista 

 tukipakettia vastaan

vakava

vaihtoehtoja ei vaan val-
tamedian toimesta haluttu 
kansalle esittää, totesi Si-
mon Elo puheessaan. Elo ei 
myöskään uskonut rahojen 
takaisinmaksuun, vaan piti 
lainaa lahjana.

Vesa-Matti Saarakkala 
kertoi saaneensa ennätyk-
sellisen määrän sähköpos-
teja kansalaisilta Kreikan 
tukipaketin tiimoilta.

- Meidät leimataan ai-
na populisteiksi. Tuomme 
asian oikeita puolia esille 
kansalle. Valtapuolueiden 
pelko on suuri, ja heidän 

leukansa on loksahtanut 
auki ja pudonnut kengälle 
Perussuomalaisten kanna-
tuksen rajussa nousussa, to-
tesi Saarakkala puheessaan.

Kansanedustaja Pentti 
Oinonen tiivisti mielen-
osoittajille pitämässään pu-
heessa Perussuomalaisten 
kannan:

- Kyse on valinnoista. 
Istuva hallitus on tehnyt va-
lintansa tämän laman kes-
kellä. Ja se valinta ei suosi 
suomalaista.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

kun vieraita kestitetään 
kreikkalaisessa pinaattipii-
raspöydässä.

Pääministeri Vanhasen 
ja valtiovarainministeri Ka-
taisen mukaan rahan lai-
naaminen Kreikalle on hyvä 
bisnes. Jos näin todella on, 
miksi emme lainaa saman 
tien viittä miljardia euroa? 
Siitähän saisi jo sen verran 
mukavat korkotulot, että 
niillä kattaisi hyvin vaikka-
pa useammankin Reumasai-
raalan kulut. 

Vain se on varmaa, että 
jokainen meistä, olit sitten 
työssäkäyvä, työtön, sairas-
eläkeläinen, ruokajonossa 
seisova tai koululainen, 
tulet maksamaan tämän 
Kreikalle annettavan rahan 
lopulta omasta pussistasi. 
Se tekee 300 euroa jokaista 
suomalaista kohden. Em-

me valitettavasti usko, että 
Kreikka pystyy maksamaan 
näitä velkojaan takaisin ai-
nakaan hallituksen esityk-
sen perusteluissa esitetyssä 
aikataulussa. Toivottavasti 
olemme väärässä.

Nyt olemme saaneet 
kuulla, että EU on luonut 
Kansainvälisen valuuttara-
haston kanssa erillisen va-
kautusrahaston, jonka ko-
ko on peräti 750 miljardia 
euroa. Suomen osuus tästä 
rahastosta on 8,14 mil-
jardia euroa. Pääministeri 
Vanhanen, luuletteko että 
mikään eurovaltio viitsii 
enää maksaa omia velko-
jaan, kun on olemassa ve-
lankuittausrahasto josta saa 
ammentaa köyhän Suomen-
kin antamaa lainarahaa? 
Tämä paketti onkin silkka 
silmänkääntötemppu joka 

osoittaa, että EU:n kriisi on 
vakava. 

Valtiovarainministeri 
Katainen, mistä lainaisitte 
tämän vakauttamispake-
tissa Suomen osuudeksi 
määrätyn yli 8 tuhatta mil-
joonaa euroa? Jos mainittu 
summa lankeaa Suomen 
maksettavaksi täydestä ar-
vostaan, mikä on hyvinkin 
todennäköistä, jokainen 
suomalainen maksaa silloin 
300 euron päälle reilut 1500 
euroa lisää! Hävytöntä.

Perussuomalaisten mie-
lestä tämä vakautusrahasto 
on suuri harppaus kohti liit-
tovaltiota. Sehän on koko 
Euroopan Unionin perim-
mäinen tavoite. Meillähän 
on jo yhteinen perustuslaki, 
armeija, presidentti, parla-
mentti ja henkitoreissaan 
kituva valuutta. Tämä 

kaikki ei vielä riitä, sillä nä-
köjään muiden maiden vel-
kojen maksatuskin on nyt 
yhteistä. Pohjoinen maksaa, 
etelä kiittää.

Tällaisen perinnönkö tä-
mä eduskunta haluaa todel-
la jättää Suomen kansalle? 

Edellä kerrotun perus-
teella esitän eduskunnan 
hyväksyttäväksi perussuo-
malaisten lisätalousarvio-
aloitteen mukaisesti, ettei 
eduskunta hyväksy mo-
menttia 28.01.82 eikä mo-
mentille ehdotettua 1 600 
miljoonan euron määrära-
haa Kreikan valtiolle annet-
tavaksi lainaksi.

Kansanedustaja Pentti 
Oinosen valtion
vuoden 2. lisätalousarvio-
esityksen eli Kreikan tukipa-
ketin puhe.
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Kun Suomi tiukan kansan-
äänestyksen jälkeen liittyi 
EU:hun 1995, olivat kan-
salaiset siinä uskossa, et-
tä oma rahayksikkömme 
markka säilyy. Ilmeni kui-
tenkin, että poliittinen eliit-
timme olikin hyväksynyt 
Suomen EU:hun liittäessään 
samalla myös maamme liit-
tymisen talous- ja rahaliitto 
EMU:un. Tai näin suoma-
laisille ainakin rahaliittoa 
perusteltiin.

Suomi vietiin rahaliitto 
EMU:n jäseneksi lopulta 
pääministerin ilmoituksella. 
Menettely meni eduskun-
nassa läpi selvin äänestystu-
loksin. Naapurimaassamme 
Ruotsissa asiasta järjestet-
tiin kansanäänestys ja tulos 
olikin toinen: Ruotsi jäi ra-
haliiton ulkopuolelle. Ei ole 
Ruotsille käynyt huonosti.

Pokeria kovalla riskillä

Nyt taas pääministerin il-
moituksella kuitataan Suo-
men valtion antamat yli 
8 miljardin lainatakuut. 
Kovaa on pokeri. EU-mai-
den takauspaketissa pelin 
henki on se, että pöytään 
lyödään niin kova panos, 
etteivät muut katsoisi kort-
teja. Nyt samat tahot, jotka 
ovat vannoneet käytännös-
sä nykyistäkin vapaampien 
markkinoiden nimiin, yht-
äkkiä ryhtyvät uskottele-
maan markkinoille, että ne 
ovat väärässä EU-maiden 
talouksien suhteen. Miten 
uskottavaa on se, että sa-
mat tahot, jotka ovat aina 
sanoneet, ettei bluffaamalla 
asioita voi hoitaa, nyt itse 
asiassa tekevät niin. Kun pe-
lataan korkeilla panoksilla, 
ovat mahdolliset häviötkin 
suuret. Yksi on varmaa: me 
maksamme, jos kortit kat-
sotaan ja romahdus on en-
nennäkemätön.

Erikoista sääntöjen 
tulkintaa
Vastoin rahaliiton omia 
sääntöjä Suomi myönsi 
1 600 miljoonaa euroa ns. 
lainaa Kreikalle, joka on hui-
jannut itsensä rahaliittoon ja 
rikkonut räikeästi kasvu- ja 
vakaussopimusta. Tämä on 
erikseen kielletty, mutta nyt 
se onkin sallittua. Sen sijaan 
väitetään, että olisi mahdo-
tonta erottaa Kreikka raha-
liitosta, koska erottamisesta 
ei ole säännöissä mainintaa. 
Erikoista on tulkinta: se, mi-
kä on kiellettyä, onkin sal-
littua, mutta se mikä ei ole 
kiellettyä, onkin kiellettyä. 
Kreikka ei nouse vuosikym-
meniin siitä suosta, jossa se 
nyt on. Sinne menivät mei-
dän rahamme.

Jo pitemmän aikaa ovat 
lähes kaikki euroa käyttä-
vät maat Suomea lukuun 
ottamatta rikkoneet raha-
liiton kasvu- ja vakausso-
pimuksia. Toiset enemmän 
toiset vähemmän. Me olem-
me pitäneet kiinni sovitusta. 
Olemme rehellinen ja ahke-
ra kansa. Tästä huolimat-
ta esimerkiksi nykyisessä 
maahanmuuttokeskustelus-
sa kuulee usein sanottavan, 
ettei Suomessa tänne tulevi-
en pidä elää maassa maan 
tavalla, koska se tarkoittaisi 
muka muun muassa perjan-
taipullon ostamista ja juo-
mista. Näin siis aivan ylei-
sestikin meillä käsitellään 
omaa kulttuuriamme, joka 
siis olemme me. Me suoma-
laiset tässä ja nyt!

Suomalaiset pärjäävät 
rehellisyydellä

On pöyristyttävää, että 
tällaista puhetta ruokitaan 
maassamme. Me suoma-
laiset emme pidä ääntä 
itsestämme, vaikka olem-
mekin kiinnostuneita kuu-

lemaan, mitä meistä ajatel-
laan ulkomailla. Olisi aika 
päästä eroon tästä alem-
muuskompleksista ja ottaa 
ainakin se hyöty irti tästä 
tilanteesta, että korostam-
me olevamme säntillisiä, 
ahkeria ja rehellisiä. Nämä 
ominaisuudet ovat suoma-
laisuutta parhaimmillaan 
ja niiden ansiosta meidän 
taloutemme on paremmas-
sa kunnossa kuin muilla. 
Se ei ole eduskunnan tai 

hallituksen ansiota, vaan se 
on ennen kaikkea meidän 
kansalaisten, kulttuurim-
me ja tapojemme ansiota. 
Me äänestämme sellaisia 
vallankäyttäjiä eduskun-
taan, niin hallitukseen kuin 
oppositioonkin, jotka ovat 
kohtuullisen vastuullisia, 
mitä tulee budjetin koko-
naissummaan. Me olemme 
kärsineet omissa nahois-
samme 1990-luvun laman 
seuraukset, vaikka lama 
ei ollut pelkästään oma 
syymme. Lamaa syvensi 
huomattavasti idän kaupan 
romahdus. Neuvostolii-
ton piti olla ikuinen aivan 
kuten Roomankin, mutta 
niin ne vain romahtivat. 
Samoin käy EU:lle. Mutta 
mitä me teemme? Me pikku 
hiljaa laskemme kulttuu-
rimme sille tasolle, jolla se 
on epärehellisissä maissa. 
Me ulkoistamme sääntöjen 
noudattamisen valvonnan 
kansalta byrokratialle!

Kuten tilanne monissa 
EU-maissa osoittaa, ei EU 
takaa menestystä. Turha 
Suomen hyvistä vuosista on 
siis EU-jäsenyyttä kiittää. 
Sen sijaan meillä on täysi 
oikeus nyt arvostella EU:ta, 

EU:n ja Suomen hallituksen vastaus talouskriisiin:

Vähemmän demokratiaa, enemmän byrokratiaa

koko kolhoosia ja erityisesti 
myös niitä päättäjiä, jotka 
tulevat kertomaan meille, 
ettei ole käytännössä muuta 
vaihtoehtoa kuin antaa lisää 
rahaa systeemiin. Ne ovat 
meidän veronmaksajien ra-
hoja. Neuvostoliitossa ei ol-
lut vaihtoehtoja! Me elämme 
sosialistisessa kapitalismissa, 
jossa voitot ovat yksityisiä ja 
tappiot sosialisoidaan.

Demokratia vs. 
byrokratia ja populismi 
vs. elitismi

Sen takia, että Kreikassa ei 
demokratia toimi kulttuu-
risten syiden takia, meitä 
valistetaan, että demokra-
tia aiheuttaa yleisemminkin 
markkinahäiriöitä! Vakau-
den vastineeksi olisi mei-
dänkin muka luovuttava 
demokratiasta ja otettava 
tilalle byrokratia.

Meille kerrotaan, että 
Kreikka on vaikeuksissa 
populismin takia, vaikka 
maassa ovat vuorotelleet 
vallassa kokoomuksen ja 
Sdp:n veljespuolueet. Nyt 
pääministerinä on sosialis-
tisen internationaalin pu-
heenjohtaja Papandreu.

Populismi on sidoksissa 
aina kansalliseen kulttuu-
riin eli se, mitä populismilla 
tarkoitetaan, riippuu aina 
kansanluonteesta. Suomes-
sa populismin lopputulos 
on täysin eri kuin Kreikas-
sa. Populismi ei ole yleis-
maailmallinen aate, kuten 
sosialismi ja kapitalismi. 
Yleensä populismissa on 
kyse nimenomaan kansan 
kokonaisedusta, ei eturyh-
mien tyydyttämisestä, ku-
ten Kreikassa on tapahtu-
nut. Populismin vastakohta 
on elitismi, josta paras esi-
merkki on EU-päätöksente-
ko. Siinä kansoja hallitaan 
hajottamalla eikä kansojen 
ja päättäjien välillä ole to-
dellista kanssakäymistä. 
Tätä meille nyt tarjotaan 
vaihtoehdoksi.

Ne rahat, jotka nyt 
ns. lainataan ulkomaille, 
ovat pois meidän jälkipol-
viemme hyvinvoinnista. 
Vallanpitäjät tulevat myös 
kertomaan meille kohta, 
että EU:lle pitää antaa li-
sää valtaa. Se valta on pois 
Suomen kansalta. Siirtyi-
simme jälkidemokraatti-
seen aikaan. Tätä menoa 
lapsemme saavat lähinnä 
wikipediasta katsoa, mitä 
se demokratia alun alkaen 
olikaan? Perussuomalaiset 
eivät hyväksy tällaisia ai-
keita ajaa kansanvalta alas.

Mediakin höyrähtänyt 
EU:hun

Missä on mediakritiikki 
ja syvempi analyysi tilan-
teesta? Miksi tätä asiaa ei 
katsota pintaa syvemmäl-
tä vaan analysoidaan vain 
pintapuolisesti sitä, mitä 
EU-herrat suljettujen ovien 
takana päättävät? Totuus 
on arvo numero yksi ja to-
tuuteen on aina pyrittävä 
vaikka se ottaisi kipeääkin. 
Ei sen takia, että on menty 
mukaan euroon ja näytetään 
nyt eurossa jatkavan, pidä 
vaieta totuudesta. Todisteet 
puhukoon puolestaan.

Totuus on se, että kansaa 
on Suomessa EU:n ja euron 
osalta johdettu harhaan. 
Meidät on viekkaudella ja 
vääryydellä saatettu tähän 
tilanteeseen. Tai jos kyse on 
ollut sinisilmäisyydestä ja 
tyhmyydestä, niin miten me 
voisimme luottaa näihin sa-
moihin päättäjiin yhä tässä-
kin tilanteessa. He ovat kri-
tiikittömästi höyrähtäneet 
omaan EU-uskoonsa.

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja

Mielenosoituksen pääjärjestäjänä toimi-
nut Simon Elo suivaantui Kreikan tuki-
paketista niin paljon, että ei voinut olla 
tekemättä mitään.

- Taantuman vuoksi olemme tottu-
neet siihen, että kaikesta leikataan. Oi-
keastaan kaikesta leikattiin hyvänäkin 
aikana, mutta silti hallitus päättää antaa 
Kreikalle 1,6 miljardia euroa. Sanon an-
taa, koska emme tule niitä rahoja enää 
näkemään. Laina on valhe ja edes va-
kuuksia emme vaadi. Vaihtoehtoja olisi 
- esimerkiksi velkasaneeraus, Kreikan 
laajojen, yli 300 miljardin omistusten 
hyödyntäminen tai drakhman palautta-
minen ja sen devalvoiminen.

Simon Elo: Laina on valhe
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 ■KIRJALLISET KYSYMYKSET

Perussuomalaiset eivät hy-
väksy Reumasairaalan alas-
ajoa. Maan hallitus sekä 
kansaneläkelaitos ovat lyö-
neet viimeiset naulat maan 
ainoalle reumasairaalalle  
reumapotilaiden hyvästä, 
taatusta hoidosta välittä-
mättä. Heinolan Reumasai-
raalan lakkauttaminen on 
tyrmistyttävän epäinhimil-
linen teko.

Suomen ainoa lastenreu-
man hoitoon ja kuntoutuk-
seen erikoistunut osaamis-
keskus ajetaan konkurssiin.

Kiitos Teille kymme-
nille reumaa sairastaville 
henkilöille lähettämistänne, 
usein suorastaan sydäntä 
särkevistä kirjeistä. Näistä 
kirjeistä ilmenee hätähuu-
to, pelkonne saada hyvää 
hoitoa reumaanne lähitule-
vaisuudessa. Lainaan muu-
taman lauseen vaikeaa reu-
maa sairastavien kirjeistä. 
Niistä käy ilmi, että reuma 
on vakava sairaus, mitä ei 
todella millään buranare-
septillä hoideta.

Eräs kirjoittaja toteaa: 
Missä ja kuka minut leikkaa 
jatkossa? Minua on noin 30 
kertaa leikattu reuman ta-
kia, aina Reumasairaalassa. 
Keinoniveliä on 13, luudu-
tettuja 9, asennonkorjauksia 
10 ja muut ovat puhdistus-
leikkauksia ja tähystyksiä.

Reumaortopedia saa 
pahan iskun, jos sitä ei kes-
kitetä Reumasairaalaan, 
missä huippuosaamista on. 
Siellä ovat maan ainoat reu-
maortopedit, jotka osaavat 
tehdä vaativia reumaleik-
kauksia, joita aikuiset lap-
sireumaatikot tarvitsevat. 
Miksei potilas saa valita 
hoitopaikkaansa Suomessa? 
Onko siis ainoa vaihtoehto-
ni muutaman vuoden sisäl-
lä uhkaava työkyvyttömyys 
alle 40-vuotiaana ja kor-
keasti koulutettuna? Näin 
kysyy eräs kirjoittaja.

Maan hallitus on jäl-
leen kerran heikentämässä 
kansalaisten hoitopalveluja 
tekemättä mitään ja näin 
tosiasiassa lakkauttamas-
sa Reumasairaalan vain 
kahden miljoonan euron 

tähden. Se summa Reuma-
sairaalan toiminnan jatka-
miseksi olisi tarvittu.

Me Perussuomalaiset pi-
dämme käsittämättömänä, 
että reumasairauksien hoito 
hajautetaan erillisiin sai-
raanhoitopiireihin, joissa ei 
välttämättä edes ole riittä-
vää tietotaitoa tai resursseja 
hoitaa tätä erittäin moni-
puolista osaamista vaativaa 
sairautta. Tuomioistuimessa 
tämä menettely voitaisiin 
tulkita jopa potilaiden heit-
teillejätöksi, koska hoidon 
jatkuvuutta ei ole pystytty 
varmuudella turvaamaan. 
Tampereen Yliopiston pro-
fessori Matti Korppi totesi 
MTV3:n haastattelussa, et-
tä tapa, jolla reumasairaala 
lakkautettiin, oli katastro-
faalinen ja että reuman vaa-
tivaan hoitoon tarvittavien 
tiimien kasaaminen ja kou-
lutus tulee viemään vuosia.

Huippuosaaminen 
tuhkana tuuleen

Heinolan reumasairaala on 
kansainvälisesti arvostet-
tu reumatautien hoidon ja 
tutkimuksen osaamiskes-
kus. Se on tuottanut tietoa 
reumasairauksien luontees-
ta, kehittänyt lääkehoitoja, 
leikkaustoimintaa ja hoi-
totiedettä. Siellä on saavu-
tettu alan kirurginen, kun-
toutuksellinen ja tieteellinen 
huippuosaaminen. Potilaita 
on hoidettu moniammatil-
lisissa hoitotiimeissä, koska 
sairaus vaatii monenlaista 
erityisosaamista. Nyt nämä 
tiimit hajotetaan kuin tuhka 

tuuleen. Moniammatillisten 
hoitotiimien hajottua, nii-
tä ei voida koota hetkessä 
uudelleen. Uusia osaajia ei 
valmistu suoraan koulutuk-
sesta, vaan reumasairauk-
sien hoitoon perehtyminen 
vaatii kokeneiltakin lääkä-
reiltä, hoitajilta ja muilta 
hoitotiimeissä työskentele-
viltä vuosia.

Kreikka pelastetaan 
- reumasairaala 
lakkautetaan

Hallitus on jälleen kerran 
asettanut eurot inhimilli-
syyden ja apua tarvitsevien 
ihmisten edelle. Raha on 
saanut suorastaan epäjuma-
lan roolin, kun se säätelee 
kaikkea inhimillistä toimin-
taa, ja lasten sekä sairaiden 
hoito jätetään markkinavoi-
mien armoille.

Mikä tätä hallitusta ja 
hallituspuolueita oikein 
vaivaa? Onko se unohta-
nut,  että sen tulisi olla ih-
misten ja potilaiden asialla 
eikä toimia kuin kasvoton, 
voittoa tavoitteleva pörssi-
yhtiö? Rahan ei tulisi men-
nä ihmisten hyvinvoinnin ja 
perusturvallisuuden edelle. 
Hallituksen tulisi myös aset-
taa suomalaisten hyvinvoin-
nin turvaaminen etusijalle. 
Näin ei kuitenkaan ole.

Samaan aikaan kun 
Reumasairaalaan ei löyty-
nyt 2 miljoonaa euroa, niin 
Kreikan talouden pelastami-
seen löytyy 500 miljoonaa 
euroa. Me siis lainoitamme 
lainarahalla, veronmaksaji-
en rahoilla maata, joka on 
jo pitkään antanut väärän 
kuvan taloudellisesta  tilan-
teestaan ja saanut sen perus-
teella Euroopan unionin ja 
Euroopan talous- ja rahalii-
ton (EMU) jäsenyyden.

Suomalaisten 
hyvinvointi etusijalle

Suomi ei voi olla pelasta-

massa koko ajan muuta 
maailmaa, kun maan 
omat asiat ovat retupe-
rällä. Tällä menolla suo-
malaisesta hyvinvointi-
yhteiskunnasta tulee pa-
hoinvointiyhteiskunta. 
Arvojen tulee muuttua. 
Yhteiskunnassa ensisijai-
siksi arvoiksi tulee nos-
taa rehellisyys, inhimilli-
syys, oikeudenmukaisuus 
ja isänmaallisuus.

Rehellistä olisi nyt 
tunnustaa, että Heinolan 
Reumasairaalan osalta 
tehtiin virheellinen ja 
hätiköity päätös, jonka 
vuoksi on uhkana, että 
monet potilaat voivat 
jäädä ilman asiallista 
hoitoa.

Inhimillisyyden ni-
missä reumasairaalan toi-
mintaa tulee jatkaa. Mui-
ta päätöksiä ei tule tehdä 
ennen kuin  hoidon huip-
pulaadusta ja saatavuu-
desta sairaanhoitopiireis-
sä on 100-prosenttinen 
varmuus. Reumapotilaita 
ei saa jäädä heitteille, hei-
kolle hoidolle.

Oikeudenmukaista 
olisi puolestaan säätää 
välittömästi laki, missä 
potilaalle taataan oikeus 
itse valita hoitopaikkan-
sa sairaanhoitopiirien 
monopoliaseman sijasta.

Isänmaallista olisi se, 
että Kreikalle suunnitel-
lut 500 miljoonaa osoi-
tettaisiin maamme hoito-
palvelujen, kuten reuman 
hoidon turvaamiseen. 
Ilman lisärahoitusta hoi-
topalvelut  tulevat rajusti 
heikkenemään tulevina 
vuosina.

Perussuomalaiset 
seisovat yhteisrintamas-
sa reumaa sairastavien 
kanssa reuman hoidon ja 
rahoituksen turvaamisek-
si Suomessa.

Kansanedustaja 
Pietari Jääskeläinen

Hallitukselle eduskunnan luottamus 
välikysymyksessä
Hallitus sai eduskunnan luottamuksen reumapotilaiden hoidon turvaamista kos-
kevassa välikysymysäänestyksessä torstaina 29.4. äänin 92-56.

Vuoden toisen välikysymysäänestyksen allekirjoitti ensimmäisenä kansan-
edustaja Päivi Räsänen, ja siihen yhtyivät kaikki oppositiopuolueet eli perussuo-
malaiset, kristillisdemokraatit, sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto.

Poissa äänestyksestä oli 51 edustajaa.

Reumapotilaat jätetty
heitteille
Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro 
välikysymyskeskustelussa 
reumapotilaiden hoidon sekä 
terveydenhuollon korkean tason 
turvaamisesta:

Henkilökohtaisen
avun saaminen
kehitysvammaisille 
Vammaispalvelulaki uudistui syyskuun 2009 alussa. Lais-
sa on nyt tarkennettu ja täsmennetty omaisen edellytyksiä 
toimia vammaisen avustajana. Järjestelytapoihin on lisätty 
avustajapalveluiden hankkiminen joko omana toimintana 
tai yhteistyössä kuntien/kuntayhtymien kanssa tai ostopal-
veluna ja palvelusetelin avulla.

Valitettavasti lakiuudistuksesta huolimatta henkilökoh-
taisen avun saaminen ei ole kehitysvammaiselle henkilölle 
itsestään selvää. Vaikka hyvänä tavoitteena oli lisätä vai-
keavammaisten henkilöiden itsenäisyyttä ja itsemääräämis-
oikeutta sekä mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan eri 
toimintoihin, niin nykyisellään monen henkilön kohdalla 
tämä tavoite ei toteudu. Monissa kunnissa hakemuksia 
henkilökohtaisen avustajan saamisesta on hylätty, koska 
lain mukaan vammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voi-
mavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Kunnissa 
on tulkittu tämän tarkoittavan sitä, että vammaisen hen-
kilön pitää pystyä itse joka hetki ohjaamaan avustajaansa 
ja varsin tarkasti kertomaan, mitä apua hän kulloinkin 
tarvitsee. Henkilökohtaisen avustajan kanssa aikuiset ke-
hitysvammaiset voisivat toimia itsenäisemmin esimerkiksi 
harrastuksissaan ilman, että tarvitsee liikkua vaikkapa van-
hempien kuljettamana.

Kun kunnissa on henkilökohtaista apua koskevia hake-
muksia nyt paljon hylätty em. perustein, niin näistä epäoi-
keudenmukaisilta tuntuvista päätöksistä on luonnollisesti 
myös jätetty runsaasti valituksia. Ei voi olla tarkoituksen-
mukaista, että joudutaan valittamaan ja samalla ruuhkau-
tetaan valituselimiä entisestään. Hallituksen tulee puuttua 
tilanteeseen ripeästi ja muuttaa vammaispalvelulain nyky-
tulkintaa siten, että kehitysvammaisilla henkilöillä on aito 
mahdollisuus henkilökohtaisen avun saamiseen.

Mihin toimiin hallitus aikoo ripeästi ryhtyä, että vam-
maispalvelulain nykytulkintaa, jonka mukaan kehitys-
vammaisella henkilöllä itsellään tulee olla voimavaroja 
määritellä avun sisältö ja toteutustapa, muutetaan siten, 
että kehitysvammaisilla henkilöillä on aito mahdollisuus 
henkilökohtaisen avun saamiseen ilman, että tätä oikeutta 
joutuu hakemaan kuntien kielteisistä päätöksistä valitta-
malla ja valituselimiä entisestään ruuhkauttamalla?

Helsingissä 5.5.2010
Raimo Vistbacka 

Puolustusvoimien yhteistyö 
Naton huolto- ja hankinta-
organisaatio NAMSA:n kanssa 
Kajaanilainen yritys osallistui alkuvuodesta kansainvälistä 
tunnustusta saaneen ensisiteen kanssa puolustusvoimien 
ensisiteistä järjestämään tarjouskilpailuun. Yritys oli pääs-
syt jo toiselle tarjouskierrokselle, kun yllättäen puolustus-
voimat ilmoitti tarjouskilpailun keskeyttämisestä.

Tarjouskilpailun keskeyttämisen syyksi ilmoitettiin puo-
lustusministeriön ja pääesikunnan painostus ja halu tilata 
siteet Naton huolto- ja hankintaorganisaation NAMSA:n 
kautta. NAMSA:n käyttöä perusteltiin hankintalain 7 §:n 
1 momentin kolmannella kohdalla sekä puolustusministe-
riön materiaalipoliittisella strategialla. Suomi ei kuitenkaan 
tiettävästi ole Naton jäsen, joten NAMSA:n käyttö ei ole 
pakollista semminkään, kun ensisiteet eivät vaikuta Nato-
yhteensopivuuteen millään tavalla.

Miksi Suomen puolustusvoimat haluaa tilata Naton 
huolto- ja hankintaorganisaatio NAMSA:lta ensisiteet, 
vaikka Suomi ei kuulu Natoon eikä puolustusvoimiem-
me Nato-yhteensopivuus edellytä ensisiteiden tilaamis-
ta NAMSA:lta ja edustaako tämä kotimaista ensisidettä 
kohtaan osoitettu penseys laajemminkin Suomen valtion 
asennetta kotimaista puolustustarviketuotantoa kohtaan?

Helsingissä 21.4.2010
Pentti Oinonen
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Puolueen puheenjohtaja, eu-
roparlamentaarikko Timo 
Soini piti kokouksessa po-
liittisen tilannekatsauksen, 
ja selvitti toimet eduskunta-
vaalivoiton saavuttamiseksi.

- Nyt on mahdollisuus 
ottaa murskavoitto, mutta 
se vaatii kuria, näkemystä 
ja yhteishenkeä, Soini totesi 
kuulijoille.

Soini korosti puheessaan 
yhteisön etua. Näissä vaa-

Rajussa nousussa pitää varoa 

leissa puolueen edun tulee 
mennä yksilön edelle. Koska 
ehdokkaita tullaan kurni-
maan kuin hyttysiä median 
taholta, ehdokasasettelussa 
on oltava tarkkana.

- Enkeleitä ehdokkaiden 
ei tarvitse olla, mutta nuh-
teettomuutta vaaditaan. Ve-
toan teihin, että puoluehal-
lituksen ei tarvitsisi puuttua 
ehdokasasetteluun ja ottaa 
ketään korista pois.

Kuuppa olisi voinut 
mennä sekaisin

- Meillä Perussuomalaisilla 
on nyt kaikki valtit käsis-
sämme. Seuraavat eduskun-
tavaalit me voitamme. Uu-
dellamaalla kaksi paikkaa 
on tappio, kolme paikkaa 
on hyvä saavutus.

Uudenmaan piiri on 
pärjännyt hyvin vaaleissa. 
Esimerkiksi Vantaalla Pe-
russuomalaisilla on kahdek-
san valtuutettua, kun ennen 
edellisiä kunnallisvaaleja 
paikkoja oli nolla.

- Kun noustaan noin 
hurjaa vauhtia, kuuppa voi 
mennä sekaisin, sukelta-
jantauti olisi ollut mahdol-
linen. Tämä tauti ei tullut. 
Me vahvistumme ja nou-
semme kovalla kohinalla. 
Kokemusta tulee lisää, kan-
nattaa taistella, sillä taval-
la tulee ääniä. Seuraavissa 
eduskuntavaaleissa meistä 
tulee merkittävä puolue. 

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin 
kevätkokous nimesi 21 ehdokasta 
taistelemaan kansanedustajan paikoista 
maan suurimmassa vaalipiirissä.

Ennen meille ollaan naures-
keltu, nyt vastustajat ovat 
totisia, Soini rohkaisi.

Kaksi kysymystä 
ehdokkaalle

- Viime vaaleissa sain useita 
soittoja miehiltä, jotka ker-
toivat äänestävänsä minua. 
Nämä miehet kysyivät, että 
ketä heidän vaimojensa pi-
täisi äänestää. Eivät kuu-
lemma voineet äänestää 
miestä, vaan pitää olla nais-
ehdokas. Tarvitsemmekin 
listalle vielä lisää hyviä nais-
ehdokkaita, Soini ynnäsi.

Lopuksi puheenjohtaja 
Timo Soini kehotti ehdok-
kaita kysymään itseltään 
kaksi tärkeintä kysymystä. 
Mikä on minun tukiryhmä-
ni, ja mikä on oma vaalibud-
jettini? Kaikkiin pikkuasioi-
hin ei kannata liukastua, kun 
on isosta asiasta kysymys.

Teksti ja kuvat: Harri LindellPirkko-Ruohonen Lerner seurasi tarkasti kokouksen kulkua muiden porvoolaisten kanssa.
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sukeltajantautia

Tarvitaan toimia
nuorisotyöttömyyden 
ehkäisemiseksi
Nuorisotyöttömyys Uudellamaalla on tällä hetkel-
lä huomattavasti suurempi kuin 1990-luvun laman 
aikana. Nykyhallitus on ajanut uudistuksia työuran 
loppupäähän, mutta unohtanut nuoret työnhakijat. 
Asiassa olisi kuultava myös nuoria.

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri päätti kevät-
kokouksessaan Mäntsälässä esittää, että jokaiselle 
alle 25-vuotiaalle työttömälle, jolla ei ole koulutus-
paikkaa, on taattava työ- tai harjoittelupaikka ennen 
neljän kuukauden yhtäjaksoista työttömyysaikaa. 

Esimerkiksi valtion tukemat nuorten yrityshauto-
mot voisivat parantaa nuorten mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa.

Jos mitään ei tehdä, nuorena syrjäytyneen, työt-
tömyys- ja sosiaalietuuksien varassa elävän ihmisen 
kustannukset yhteiskunnalle voivat olla jopa miljoo-
nan euron luokkaa.

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin
kevätkokouksen julkilausuma 25.4.2010

Pornainen:
Turunen Jukka

Hyvinkää:
Orre Taisto

Järvenpää: 
Siukola Jaana

Karkkila: 
Nieminen Mikki

Kerava: 
Havansi Erkki

Kirkkonummi: 
Sinisalo Pekka

Lohja: 
Slunga-Poutsalo Riikka

Mäntsälä: 
Martniku Sari

Porvoo: 

Ruohonen-Lerner Pirkko

Raasepori: 
Herrala Risto

Sipoo: 
Rope Timo

Vihti:
Salonen Pasi

Tuusula: 
Lähteenaro Heta

Espoo: 
Juvonen Arja

Lahtinen Teemu

Lehto Saana

Soini Timo

Vantaa: 
Jurva Johanna

Jääskeläinen Pietari

Malmi Juha

Niikko Mika

Kansanedustajaehdokkaita
Uudenmaan vaalipiirissä:

Uudenmaan piirin puheenjohtaja Pietari Jääskeläinen
toivotti kaikki tervetulleiksi Suomen suurimman piirin 
kokoukseen. Piirin alueella on lähes miljoona asukasta.

Mika Valkama, Mäntsälän osaston puheenjohtaja Kari Kuisma sekä Sari Martniku olivat 
laittaneet kokousväelle  hernekeittoa, voileipiä ja kahvit. Mukava yllätys hyvän poliittisen 
sanoman lisäksi.

Seppo Huhta kiinnitti erityisesti huomiota nuorten naisten osuuteen ehdokasasettelussa.
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Vappua, tätä perinteistä 
työväen juhlaa vietetään 
taas liputtaen. Mutta vali-
tettavasti viime vuosina ei 
suomalaisella työläisellä ole 
ollut paljon syytä juhlalipu-
tukseen.

Maamme keskimääräi-
nen työttömyysaste on nyt 
9,1 prosenttia. Se tarkoittaa 
neljännesmiljoonaa työ-
töntä. Erityisen pahasti on 
kärsinyt vientiteollisuus. 
Pohjois-Savon osalta maa-
liskuun työttömyysprosent-
ti oli huomattavasti enem-
män, peräti 12,6 prosenttia 
ja ihmisinä se tarkoittaa yli 
14 tuhatta.

Mutta mitä aikoo halli-
tus tehdä tukeakseen niitä 
kuntia, joista on lähtenyt 
tai lähtee suuria työllistäjiä 
halvempien kustannusten 
maihin? Hallituksen tulisi 
mielestäni tukea ja hou-
kutella lähtijöiden tilalle, 
huomattavasti laajemmin 
kuin mitä on nyt tehty, uu-
siutuvan energian ja uusi-
en innovaatioiden parissa 
työtä tekeviä pienyrittäjiä 
ja vähän suurempiakin yri-
tyksiä.

Heinolan reumasairaa-
lan konkurssi on puhutta-
nut kansaa. Tiesittekö, että 
liki 300 rautaista hoitoalan 
ammattilaista jäi sairaalan 
konkurssin takia ilman työ-
tä? Tämä tapahtui samaan 
aikaan, kun hallituksemme 
puuhaili kaikessa hiljai-
suudessa merirosvojahtia 
Somalian rannikolle. Tar-

koituksenahan on lähettää 
yksi suomalainen miinalai-
va alueelle. 

Niillä miljoonilla, jotka 
nyt käytetään hallituksen 
rosvo- ja poliisileikkiin, oli-

si turvattu Reumasairaalan 
jatko pitkälle tulevaisuu-
teen. Asiassa ei ole kyse mis-

Kansanedustaja Pentti Oinonen vappuna Kuopiossa ja Siilinjärvellä:

Perussuomalaiset pitävät työntekijän puolta

Perussuomalaiset karkit olivat haluttuja. Kuvassa makiaisia jakaa Antti Rantakokko.

tään vähäpätöisestä asiasta, 
sillä Reumasairaala oli osoi-
tus suomalaisen terveyden-
huollon ja henkilöstön kor-
keasta osaamisesta. Kaiken 
huipuksi valtio olisi voinut 
sairaalan epäsuorana omis-
tajana vaikuttaa toiminnan 
jatkoon. 

Suomeen saa tulla 
töihin, tietyin ehdoin

Samaan aikaan kun maam-
me työttömyys on kasvanut, 
ovat lisääntyneet muiden 
puolueiden vaatimukset 
työperäisen maahanmuu-
ton vähentämisestä. Ovat-
pa jotkut puolueet jopa 
tulleet uusissa puheissaan 
perussuomalaisten jo vuo-
sia ajaman linjan taakse. 
Perussuomalaisten linjahan 
on se, että töihin saa tulla 
jos meiltä ei omasta takaa 
löydy kyseiselle alalle am-
mattilaisia ja työntekijä 
maksaa veronsa.

Puolestaan niillä aloilla, 
joilla esiintyy työttömyyttä 
jo ennestään, ei ulkomaista 
työvoimaa tule ottaa vaan 
omat työttömät on työllistet-
tävä ensin. Minusta tämä on 
erittäin selkeää sekä omista 
kansalaisista vastuuta otta-
vaa ja huolehtivaa työvoi-
mapolitiikkaa. 

Vihreän työministerin 
Anni Sinnemäen kannattai-
si ensin tukkia ulkomaisten 
työläisten virta niiltä aloil-
ta, joilla työttömyyttä on jo 
ennestään ja keskittyä ha-
kemaan todellisesta työvoi-
mapulasta kärsiville aloille 
tarpeellista työvoimaa.

Tiedotusvälineille viik-
ko siiten antamassaan 
lausunnossa vihreiden työ-
ministeri Sinnemäki antoi 
ymmärtää, että työperäisiä 
maahanmuuttajalääkäreitä 
sijoitettaisiin nimenomaan 
maaseudun terveyskeskuk-
siin. Kuten tunnettua, ei 
näiden maahanmuuttajien 
suomen kielen taito ole pa-
ras mahdollinen. Herääkin 

kysymys, tarkoittiko vih-
reiden työministeri Sinne-
mäki lausumallaan sitä, 
että maaseudun asukkaita 
hoitaisivat suomen kieltä 
heikommin osaavat työpe-
räiset lääkärit, ja että suur-
kaupunkilaiset saisivat ne 
lääkärit jotka puhuvat suo-
mea äidinkielenään? Tämä 
jos mikä on suurkaupun-
kien ulkopuolella asuvien 
maaseudun ihmisten hal-
ventamista.

Hallitus on ostettu

Kansalaisten halventami-
sesta tulikin mieleen istu-
van hallituksen vaaliraha-
skandaali. Vain Suomessa 
voi olla vallassa niin mo-
raaliton hallitus, että se ei 
reagoi sivistysvaltioiden 
hallitusten tavoin töppäi-
lyihinsä ja eroa.

Rahalla ostettu hallituk-
semme, jonka ministereistä 
enemmistö on nauttinut 
epämääräisestä vaalituesta, 
antaa erittäin kyseenalais-
ta esimerkkiä. Vanhasen 
tämän sotkun yhteydessä 
ilmennyt dementia on jo 
suoranainen loukkaus de-
mentiasta kärsiviä kohtaan. 

Loppuun on muistutet-
tava, että eduskuntavaalit 
käydään vuoden päästä. 
Äänenne kyllä kelpaavat 
vanhoille puolueille, vaan 
mitenhän mahtaa olla nii-
den käytännön tekojen laita 
sitten vaalien jälkeen, kun 
puoluepamppujen teot ovat 
jo nyt olleet mitä ovat?

Vanha kansanviisaus 
"eivät ne puheet vaan ne 
teot" pätevät erityisen hy-
vin politiikassa. Kova tulee 
olemaan sen pettymys, joka 
kuvittelee että kukaan muu 
kuin perussuomalainen pi-
täisi aidosti suomalaisen 
työntekijän puolta näinä 
vaikeina aikoina.

Lyhennelmä, koko puhe
luettavissa osoitteessa 
www.penttioinonen.info.

Sadetta tuli pitämään yllätysvieras.
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Kuopion piirissä vaalityö 
on lähtenyt käyntiin to-
della mallikkaasti. Ensim-
mäiset eduskuntavaalieh-
dokkaat saatiin valittua jo 
kevätkokouksessa 17.4. ja 
innostusta löytyi valtavas-
ti, kiittelee Pohjois-Savon 
Perussuomalaisten piirisih-
teeri Ari Kaunisaho.

- Vaalityö käynnistyi 
helmikuun 22. päivänä pii-
ritoimikunnan kokouksessa 
vaalityöryhmän nimeämisel-
lä, jonka jälkeen lähdettiin 
luomaan vaaliorganisaatio-
ta. Kevätkokouksessa valit-
tiin vaalipäällikkö ja seitse-

män ehdokasta. Neljätoista 
on täysi lista, joten olemme 
ehdokashankinnassa jo 
puolivälissä. Ensimmäiset 
ehdokkaat ovat isommista 
kaupungeista, seuraavaksi 
mennään pienempiin pitä-
jiin. Lopuissa ehdokasvalin-
noissa painotamme nuoria 
ja ennen kaikkea naisia.

Jäsenäänestyksiä ei pi-
detä, vaan piiritoimikunta 
hyvässä yhteisymmärrykses-
sä esittää loput vaaliehdok-
kaat. Vaaliteemojen suhteen 
ei ole vielä kiirettä, ja niiden 
suunnittelussa kannattaakin 
käyttää malttia ja harkintaa.

Kuopiossa uskotaan vaalivoittoon
Onks tietoo?
Viime päivinä olemme jo kyllästymiseen saakka joutu-
neet taivastelemaan Kreikan surkeaa taloustilannetta. 
Tämä EU:n raikulipoika on hoidellut talouttaan taval-
la, jota ihailee ainoastaan ulosottomies. Raikulipojan 
edesottamuksia seuratessa onkin moni muu tärkeä asia 
jäänyt huomiotta.

Näihin muihin, vähälle huomiolle jääneisiin - ja 
ainakin minun mielestäni myös tärkeisiin asioihin - 
kuuluu keskustelu lapsiin kohdistuvasta väkivallasta 
ja jopa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Joitakin viikkoja sitten uutisoitiin katolisen kirkon 
piirissä paljastuneista lasten seksuaalisista hyväksikäy-
töistä. Uutisten mukaan lasten hyväksikäyttötapauksia 
oli useita, ja ne olivat tapahtuneet pitkällä aikavälillä. 
Julmuuksiin olivat syyllistyneet jopa erittäin korkeassa 
asemassa olevat henkilöt.

Kun pato oli murtunut ja asia näin pulpahtanut jul-
kisuuteen, virisi kansainvälinen keskustelu. Keskustelun 
ja sitä seuranneen tutkinnan tuloksena monet hyväksi-
käytön uhrit uskalsivat vihdoin avautua ja kertoa kar-
maisevan tarinansa. Heräsi epäilys, että lapsia käytetään 
seksuaalisesti hyväksi lähes kaikkialla - Suomessakin.

Tapaukset tulevat harvoin julki

Hyväksikäyttöä tapahtuu perhepiirissä ja myös joissa-
kin uskonnollisissa yhteisöissä. Perhepiirissä tapahtu-
neet hyväksikäytöt tulevat harvoin julkisuuteen, koska 
hyväksikäyttäjä on usein perheen pää ja hyväksikäytet-
ty näin alisteisessa asemassa häneen nähden.

Alistettu ja hyväksikäytetty lapsi ei uskalla eikä 
kehtaa avautua asiassa, vaan salaa tuskansa ja häpe-
änsä ja kantaa vaieten fyysiset ja psyykkiset arpensa 
usein hautaan saakka.

Uskonnollisissa yhteisöissä hyväksikäyttäjä ei usein-
kaan ole perhepiiristä, vaan joku yhteisön jäsen joka tun-
tee uhrinsa. Myös näissä tapauksissa hyväksikäyttäjä on 
alistanut uhrinsa, joka ei uskalla avautua asiassa peläten 
että häntä ei uskota, tai että hänet erotetaan yhteisöstä.

Pahimmassa tapauksessa hyväksikäytetty syyllistää 
itse itseään ja pitää tapahtunutta omana vikanaan.

Tilannetta vaikeuttaa myös se, että joissakin yh-
teisöissä on tapana julistaa synnit anteeksi – eikä siitä 
enää puhuta mikä on anteeksi annettu. Saman synnin 
voi saada anteeksi useammankin kerran ja näin hen-
kilö voi jatkaa toimintaansa jopa vuodesta toiseen ja 
uhreja voi olla useita.

Poliisin tietoon asia tulee yleensä vasta siinä vaiheessa, 
kun rikoksen syyteoikeus on jo vanhentunut, tai hyväk-
sikäyttäjä ei enää ole maallisen tuomioistuimen vallassa.

Viivytys johtuu pääsääntöisesti siitä, että lapsena 
hyväksikäytetty uhri uskaltaa puhua asiasta vasta ai-
kuistuttuaan, jolloin teon syyteoikeus on useimmissa 
tapauksissa jo vanhentunut tai vasta sen jälkeen kun 
hänet alistanut henkilö on kuollut.

Esitutkinnan ja syyteharkinnan kannalta on ensi-
arvoisen tärkeää, että RL 20: 7§:ssä mainitun törkeän 
lapsen seksuaalinen hyväksikäytön vanhenemisaika 
poistetaan kokonaan. Vanhenemisajan poistamisella 
yhteiskunta osoittaisi teon moitittavuutta ja tämä te-
ko olisi näin yhdenvertainen RL 21:2§:ssä mainitun 
murhan kanssa. Vanhan sanonnan mukaan ”murha ei 
vanhene koskaan”.

Murhassa uhrin elämä päättyy. Törkeässä lapsen 
seksuaalisessa hyväksikäytössä fyysinen elämä jatkuu, 
mutta usein uhrien henkinen elämä päättyy. Jätän luki-
jan arvioitavaksi millaista on elämä hyväksikäytettynä 
ja nöyryytettynä. Monet hyväksikäytön uhrit ovat ko-
keneet elämän liian raskaaksi.

Vastuullisten aikuisten on pidettävä huolta avutto-
mista ja puolustuskyvyttömistä lapsista. Meidän on puo-
lustettava heitä, jotka eivät itse pysty puolustautumaan. 
Meidän on tuettava heitä, jotka ovat vaarassa särkyä.

Meillä on nyt ”tietoo” Kreikan talousvaikeuksista, 
mutta onko meillä tietoa siitä mitä lähellämme tapah-
tuu. Jos Sinulla on tietoa, älä panttaa sitä. Poliisi on 
yhtä lähellä kun on lähin puhelin.

Reijo Hongisto, Vimpeli

 ■KOLUMNI

Soini Imatralla Kävelykadulla vappuna 2010. Kuvan otti Marja-Leena Leppänen.

Pohjois-Savon Perus-
suomalaiset on paikallisissa 

lehdissä huomioitu todel-
la hyvin kevätkokouksen 
jälkeen, joka jäi maakun-
talehdissä aika vähäiselle 
huomiolle.

Sen jälkeen positiivis-
ta huomiota onkin tullut 
runsaasti. Myös vappu-
tapahtuma sai paljon 
näkyvyyttä, vaikka ilmat 
olivatkin huonot.

- Kova voitto täällä 
ollaan saamassa, kun 
vain osataan maltillisesti 
toimia.

Teksti: Mika Männistö

Ari Kaunisaho kiittelee 
innostuneita ehdokkaita.

Vappua vietettiin Imatralla

 ■ IN MEMORIAM

Urpo Leppänen
siunattiin haudan
lepoon 16.4.2010 
Forssan kirkossa. 

Kuvassa Perussuo-
malaisten edustajat, 
ystävät ja lähimmäi-
set jättämässä jäähy-
väisiään.
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Vanhojen puolueiden 
anatomia

Vanhat puolueet SDP, Ko-
koomus ja Keskusta ovat nä-
ennäisvaihtoehtoja toisilleen.

Kaksi niistä on aina hal-
lituksessa keskenään – yh-
den odottaessa kieli pitkällä 
seuraavia vaaleja.

Neuvostoliiton voimien 
päivinä kokoomusta pidet-
tiin oppositiossa ”yleisistä 
syistä”. Kokoomus oli pe-
riaatteissaan notkea, mutta 
sekään ei hallituksen ovia 
avannut. Muutos tilantee-
seen tuli vasta 1987 hetkeä 
ennen Suuren ja mahtavan 
romahtamista.

Siitä lähtien meno on 
ollut tasaisempaa vanhojen 
puolueiden kesken. Kukin 
vuorollaan on ollut ulkona.

Nyt on ulkona SDP, ko-
koomus ja Keskusta käyt-
täytyvät ikään kuin heidän 
valtansa olisi ikuista.

Nykyhallitus on kolmes-
sa isossa asiassa rankasti pie-
lessä. Tasavallan presidentin 
vallan karsiminen, löperö 
maahanmuuttopolitiikka ja 
täysin hampaaton ja näkö-
alaton EU-politiikka.

Entinen kuningasvallan 
kannattaja kokoomus on 
nyt karsimassa presidentin 
valtaoikeuksia. Tämä leik-
ki voi käydä kalliiksi, sillä 
Sauli Niinistö voi hyvinkin 
sanoa EI ehdokkuudelle. 
Kukaan muu kokoomuslai-
nen tuskin tulisi valituksi.

SDP on kannattanut 
vuosikymmeniä, että presi-
dentin valitsisi eduskunta. 
Siitä linjasta ei ole enää pi-
haustakaan jäljellä.

Kuva: Jukka Jusula

70 prosenttia äänistä. Seu-
raavissa eduskuntavaaleissa 
tähän on mahdollista iskeä 
viiden, jopa kymmenen pro-
sentin lovi.

Mikä vanhoista puo-
lueista häviää eniten? Sen 
päättää äänestävä Suomen 
kansa. Yhtään ääntä ei ole 
vielä annettu, mutta isotkin 
muutokset Suomen mitta-
kaavassa ovat mahdollisia.

Vasemmistoliitto on 
vaihtanut Marxin Puutar-
hakirjaan. Linja ei vakuuta, 
vaikka puheenjohtaja on 
potentiaaliltaan parempi 
kuin kaikki edeltäjänsä.

Vanhat puolueet nokit-
televat toisiaan ankarasti. 
Kataisen ärtyminen Heinä-
luomaan on aitoa. Kokoo-
muksen ja SDP:n välit ovat 
nyt yhtä huonot kuin SDP:n 
ja Keskustan välit olivat 

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Nyt SDP puoltaa Halos-
ta. Keskusta on hiljaa, kos-
ka tietää kekkoskaipuisen 
kenttänsä mielipiteen; vah-
va presidentti on mieleen.

Takit ovat kääntyneet 
myös EU-politiikassa. Kes-
kustan enemmistö ei halun-
nut EU-jäsenyyttä ja Keskus-
tan kansanedustajat vastus-
tivat rahaliiton jäsenyyttä.

SDP:n Lipponen oli ko-
ko rahaliittoprojektin isä ja 
äiti. Kokoomukselle kävi 
kaikki, niin kuin aina.

Tänään Keskustan raha-
liittojäsenyyttä vastustanut 
Mauri Pekkarinen haukkuu 
SDP:tä vastuunpakoilusta 
ja käpykaartilaisuudesta. Ja 
Kokoomuksen komppikita-
risti Katainen antaa tulitu-
kea.

Vanhat puolueet saavat 
vaaleissa yhteensä vajaat 

Suomi tuomiolla

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen 
komissio vs. Suomen tasavalta

Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan 
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että koska 
Suomen tasavalta on pitänyt voimassa 29.12.1994 
annetun autoverolain (1482/1994) 5 §:n ja 
30.12.1993 annetun arvonlisäverolain (1501/199) 
102 §:n 1 momentin 4 kohdan säännökset ja koska 
se on soveltanut autoverotuksessa samaa verotusar-
voa alle kolme kuukautta vanhoihin ajoneuvoihin 
kuin uusiin ajoneuvoihin ja soveltanut alle kuuden 
kuukauden ikäisiin ajoneuvoihin asteikkoa, jonka 
mukaan ajoneuvon arvo alenee 0,8 prosenttia kuu-
kaudessa, Suomen tasavalta ei ole noudattanut EY 
90 artiklan ensimmäisen kohdan ja jäsenvaltioiden 
liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistami-
sesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhden-
mukainen määräytymisperuste – 17.5.1977 anne-
tun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 
(EYVL L 145, s. 1; jäljempänä kuudes direktiivi) 
17 artiklan 1 ja 2 kohdan, joiden sisältö toistetaan 
1.1.2007 voimaan tulleen yhteisestä arvonlisäve-
rojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston 
direktiivin 2006/112/EY (EUVL L 347, s. 1) 167 ja 
168 artiklassa, mukaisia velvoitteitaan.

Tuomio: Osittain syyllinen.

Suomen tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntiku-
luistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kolme nel-
jäsosaa Euroopan yhteisöjen komission oikeuden-
käyntikuluista. Euroopan yhteisöjen komissio vas-
taa omista oikeudenkäyntikuluistaan muilta osin.

Hallituksen ja presidentti 
Halosen sukset ovat taas 
ristissä perustuslain muut-
tamisesta ja presidentin 
valtaoikeuksien leikkaa-
misesta. Viimeisimpänä 
käänteenä hallituksen 
eduskunnalle antama esi-
tys, josta presidentti saneli 
eriävän mielipiteensäkin 
hallituksen pöytäkirjaan. 

Presidentti on oikeas-
sa ihmetellessään, kuinka 
kansanvalta tai parlamen-
tarismi sillä voisi vahvis-
tua, että valtaa siirretään 

hallitukselle. Kenelle se sil-
loin todellisuudessa siirtyi-
sikään? 

Presidentti antoi jopa 
lehdistölle lausunnon, jos-
sa hän muistutti, että mi-
ten - enemmistöhallituksen 
aikaan - eduskunnan tahto 
voisi olla joku muu kuin hal-
lituksen tahto. ”Jos se olisi 
muu, niin hallitushan kaa-
tuisi”, huomautti Halonen.

Tuohon dilemmaan olen 
itsekin puuttunut jo toistu-
vasti. Eduskunnan tahto on 
enemmistöhallituksen tas-
kussa, koska sillä on enem-
mistö niin suuressa salissa 
kuin jokaisessa valiokunnas-
sakin. Ryhmäkuri pitää huo-
len, että myllystä tulee ulos 
vain ja ainoastaan hallituk-
sen tahto. Parlamentarismin 
sijasta on ajauduttu puolue-
johtajien peukalon alla ole-
vaan governamentarismiin. 

Surkuhupaisinta on, että 
ei tuo valta lopulta jää hal-
lituksellekaan. Ei ainakaan 
Suomen hallitukselle. Se on 
luovutettu ja luovutetaan 
vastakin EU:lle. Hallitus 
rientää EU:sta kysymään, 
mitä me saamme tai mitä 
meidän pitää tehdä. Ja tuk-
ka hyvin kammattuna aina 
viittaava EU:n mallioppilas 
tekee juuri niin kuin Brysse-
listä käsketään. 

TV:n Ykkösaamu -lähe-
tyksessä 14.5. haastateltu 
Timo Soini erinomaisesti pe-
rustellen selvitti, että ei EU 
ole demokratia, se on by-
rokratia. Demokratiassa on 
oleellista, että kansa valitsee 
vaalissa edustajansa, ja myös 
voi uudessa vaalissa vaihtaa 
kelvottomiksi osoittautu-
neet. EU:ssa on presidenttiä 
ja ulkoministeriä, mutta ei 
heitä ole millään vaaleilla va-

littu. Myöskään komissiota 
ei ole millään vaalilla valittu. 
Eikä ole mitään mekanismia 
heidän erottamisekseen tai 
vaihtamisekseenkaan. 

Kansa saa valita vaalis-
sa vain parlamentin jäsenet, 
mutta se hyväksyy miltei 
yhtä tunnollisesti komissi-
on esitykset kuin eduskunta 
hallituksen esitykset. 

Eikä parlamentin jäse-
nillä ole edes aloiteoikeutta, 
kuten kansanedustajilla. He 
voivat vain hyväksyä tai hy-
lätä sen, mitä erottamaton 
komissaari katsoo sopivaksi 
esittää. Yli 90%:n varmuu-
della hyväksyy. Ja vaikka ei 
hyväksyisikään, ei sillä ole 
oikeutta muuttaa komissaa-
rin esitystä; siihenkin ko-
missaarilla on yksinoikeus. 

Jotakin tolkkua asiassa 
olisi, jos se edes noudat-
taisi omia sääntöjään ja 

sopimuksiaan. Mutta kun 
ei sitäkään. Säännöt ja so-
pimukset ovat vain ohjeel-
lisia silloin kun poliittinen 
tarkoituksenmukaisuus - tai 
suurten jäsenmaitten intres-
sit - ovat niiden kanssa ris-
tiriidassa. Kuinka moni maa 
täyttää vakaussopimuksen 
määräyksen enintään 3%:n 
budjettialijäämästä? Yhtään 
enempää ei kunnioitettu pe-
russopimuksen määräystä, 
joka kieltää toisen EU-maan 
taloudellisen tukemisen. 

Vasta n. 10 vuotta voi-
massa ollut perustuslaki ha-
lutaan väkisin ja vänkäämäl-
lä ja hirveällä kiireellä muut-
taa, vaikka se on toiminut 
aivan kohtuullisesti. Kiistaa 
on ollut lähinnä laudoista ja 
lautasista; lautoja oli liikaa, 
lautasia liian vähän. 

Perustuslakiin halutaan 
maininta Suomen kuulumi-

sesta EU:hun, vaikka ei 
valtiosopimuksien kuu-
lukaan olla siellä mainit-
tuja. Jos merkintä sinne 
tulee, tulee tuosta perus-
sopimukseksi kutsutusta 
valtiosopimuksesta kaik-
kine myöhemmin tehtävi-
ne lisäyksineen osa Suo-
men perutuslakia. 

Ja tuo halutaan tehdä 
juuri silloin, kun hallitus 
piiskaa eduskuntaa hyväk-
symään perussopimuksen 
vastaisen menettelyn, ettei 
”EU:n talous romahtaisi”. 
Jos - tai kun - järjestelmä 
on niin mätä, että se ro-
mahtaa, jos ei rikota sen 
omia sääntöjä, niin se jou-
taakin romahtaa.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
Perussuomalaisten
piirisihteeri, Jyväskylä

Perustuslaki taas kiistakapulaksi

Lipposen ja Jäätteenmäen 
aikana.

Silti SDP ja Keskusta 
olivat samassa hallituksessa 
vuoden 2003 vaalien jäl-
keen.

Vanhoille puolueille 
kaikki käy. Tällä hetkel-
lä Kokoomus on niukasti 
niskan päällä, siksi sillä on 
eniten menetettävää.

Perussuomalaisilla on 
vaaleihin oma ohjelma ja 
suunnitelma. Vanhoja puo-
lueita tuuletetaan kunnolla. 
Jos vaalit pidettäisiin nyt, 
tulisi suuria muutoksia. 
Vaalit ovat kuitenkin vasta 
vajaan vuoden päästä; muu-
toksia tulee silloinkin.

Vanhoille puolueille 
kaikki käy. Se on niiden 
anatomia.

16.5.2010
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 ■HISTORIAA

Lapsiperheiden asemassa 
riittää työsarkaa
Suomalaisten yhteiskuntaa rakennetaan tulevaisuut-
ta ja tulevia sukupolvia varten. Meidän tulee elää ja 
toimia siten, että heidän olisi mahdollisimman hyvä 
elää, sikäli kun se meistä riippuu. Aineelliset edelly-
tykset ovat osa tätä turvaa. Suomalaisella yhteiskun-
nalla on varaa satsata nykyistä enemmän lasten ja 
perheiden taloudelliseen turvallisuuteen.
Timo Soini

Lukijoilta:

Vistbacka takaisin
liikenneministeriksi
Jos Raimo Vistbacka olisi vielä liikenneministeri, niin 
on selvää, että saksalaista ilmaa ei olisi koskaan ostet-
tu miljardeilla euroilla.
Tyyne Hyvärinen

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Kristitty ja kristillinen usko ovat maailman kummallisin 
asia, jos kaikki, mitä kadulla puhutaan, on totta. Jeesuk-
sen sana, ”Minä olen tie, totuus ja elämä” (Joh. 14:6), 
antaa mahdollisuuden tarttua kolmeen kristinuskoon 
liitettyyn kuvitelmaan.

Ensimmäinen on kuvitelma valmiista ja muita pa-
remmasta kristitystä. Erästä miestä pyydettiin jumalan-
palvelukseen suorittamaan palvelutehtävää. Hän vasta-
si: ”Voinko tulla, kun olen niin syntinen?” Rivien välissä 
kaikui vanha mielikuva. Kristityt ovat, tai ainakin kuvit-
televat olevansa, muita parempia ihmisiä.

Ensimmäisiä kristittyjä kutsuttiin ”sen tien kulkijoik-
si”. Nimitys viittasi Jeesukseen tienä, mutta yhtä paljon 
kristittyihin – ei valmiina ja parempina, vaan – kesken-
eräisinä matkalaisina. Jeesus antoi suunnan, mutta eteen-
päin pyrittiin Paavalin asenteella, ”vain tämän voin sa-
noa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnis-
telen sitä kohti, mikä on edessä”. (Fil. 3:13) Näin saattoi 
sanoa, kun oli saanut menneet Jeesuksen nimessä anteek-
si, mutta tiesi, että tulevakin kohdataan keskeneräisenä. 

Toinen on kuvitelma Jumalan armosta totuuden 
kustannuksella. Ikään kuin Jumala katsoisi muualle tai 
muuttaisi mieltään, kun ihminen käskee. Tällainen on 
ihmisen näköistä armoa ja tuttua väsyneille vanhemmil-
le, mutta ei Jumalalle. Leväperäisyys ja ryhdittömyys 

Tie, totuus ja elämä
ovat ihmisen, Jumala on pyhä. Hänelle tapahtuneet ovat 
tapahtuneet ja synti on syntiä, niin kauan kuin eletty elä-
mä tunnustetaan sellaisena kuin se on. Mutta kun tämä 
tapahtuu, armo ”hipelöi jo ovenkahvaa”. Jeesus on kär-
sinyt rikkomustemme rangaistuksen. Siksi mikään ei ole 
Jumalalle mieluisampaa kuin antaa katuvalle rumatkin 
synnit anteeksi ja vapauttaa niiden orjuuttama ihminen.

Kysymykseen, miksi et halua olla kristitty, rippikou-
lupoika vastasi: ”Haluan vielä nauttia elämästä.” Vas-
taus kertoo paljon antajastaan. Pojalle kristityt olivat 
ihmisiä, joille ”kaikki kiva on kiellettyä”. On ristiriitais-
ta, että Jeesus puhuu elämästä, mutta moni kuulee kuin 
puhuttaisiin kuolemasta. Käsittääkseni ristiriita avautuu 
kahteen suuntaan. Voi ajatella, että kristittyjen ”elämä” 
on yhtä kuolemaa. Mutta voi myös kysyä, onko rippi-
koulupojan ”kiva” elämää. 

Kun Jeesus puhuu tiestä, totuudesta ja elämästä, 
Hän haastaa aivan tiettyihin asioihin: keskeneräisyy-
destä kasvuun, piilosta pois ja elämyksistä elämään! 
Jeesuksen seurassa matkaa tehdään anteeksi saaneena, 
ihmisen osaa ja Jumalan tahtoa opetellen, mutta suun-
nasta selvillä. Rohkaisen sinuakin joukkoon. Kristityt 
ovat Jeesuksen ansiosta, taivaskansalaisia maan päällä.

Miika Nieminen

8/2002

PUOLUEET YHDESSÄ
Rautatientorilla la 29.5. klo 11-20 ja su 30.5. klo 11-18

Tule kuuntelemaan mitä puolueissa
ajatellaan demokratiasta ja
kehitysyhteistyöstä!

Demokratiateltassa vierailee ministereitä,
kansanedustajia sekä puolueen puheenjohtajia.

Tule tapaamaan Perussuomalaisia vieraitamme 
esittelypöytämme ääreen!

Lauantaina 29.5.
klo 16.00 kansanedustaja Pietari Jääskeläinen
 Perussuomalaiset

klo 16.30 Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja
 Sampo Terho/Perussuomalaiset

Paneelikeskustelut Mekong-lavalla:
Lauantaina 29.5.
klo 13.00-13.30
Nuorisopoliitikot puhuvat kehityspolitiikkaa
Kaikkien puolueiden nuorisojärjestöjen edustajat ot-
tavat rohkeasti yhdessä kantaa kehityskysymyksiin. 
Perussuomalaisten nuorten edustajana Simon Elo.

klo 17.00-17.30
Wanawake tunaweza! Women in politics
The discussion focuses on challenges faced by 
women politicians in Finland and Tanzania.

Sunnuntaina 30.5.
klo 11.30 kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner
 Perussuomalaiset

klo 12.45-13.45  Politiikkaa kehityspolitiikkaan
Keskustelussa peräänkuulutetaan lisää poliittista
keskustelua kehitysyhteistyöstä ja sen laadusta.
Perussuomalaisten nuorten edustajana Simon Elo.

Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo ry on suomalaisten eduskuntapuolueiden
yhteistyöjärjestö, joka toimii demokratian edistämiseksi tukemalla suomalaisten puolueiden ja kehitysmaiden 

poliittisten liikkeiden välisiä yhteistyöhankkeita.

Katso päivitetty ohjelma:
www.demo  nland.org/maailmakylassa

Lisäksi valokuvanäyttely, ajatuksia sekä 
keskustelua demokratiasta Suomessa,

Tansaniassa ja Nepalissa.
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Kymen piiri kokoontui 
sääntömääräiseen kevätko-
koukseensa Imatran kylpy-
lässä sunnuntaina 2.5. 

Puheenjohtajaksi ko-
kous valitsi Jari Lindströ-
min ja sihteeriksi Marja-
Leena Leppäsen. Poliittisen 
tilannekatsauksen piti puo-
lueen varapuheenjohtaja 
Auli Kangasmäki, jossa 
hän totesi suuren vaalivoi-
ton olevan tulossa. Tulevia 
ehdokkaita hän vaati pi-
tämään omaa kirjanpitoa 

vaalimenoistaan ja -tulois-
taan. Kun niitä tullaan ky-
symään, on hyvä että asiat 
ovat kunnossa.

Piirin puheenjohtaja 
Jari Lindström puolestaan 
painotti hyvän, uskottavan 
ja kattavan ehdokaslistan 
tärkeyttä. Kaikkien ehdok-
kaiden on tehtävä kovasti 
töitä, jotta saadaan ehdok-
kaita listalta Arkadianmä-
elle. Kymin vaalipiirissä 
vaalilistan olisi saatava vä-
hintään noin 11 000 ääntä, 

Kymen piirissä vaaleihin sav

jotta saadaan yksi läpi. Niin 
sanotut sosiaaliset mediat 
ovat hyviä mainostamiseen. 
Kannattaa olla esillä Face-
bookissa ja muilla vastaa-
villa areenoilla. 

Matti Vattulainen pu-
hui tieavustuksista ja kun-
nanvaltuustoissa tehtävistä 
valtuustoaloitteista, jotka 
tuovat mukavasti julki-
suutta ehdokkaille. Teiden 
kunto on heikentynyt. Val-
tionavustuksia normaaliin 
teiden ylläpitoon ei enää 

tule. SDP:n puheenjohta-
jaa Jutta Urpilaista ja Eero 
Heinäluomaa hän kiitteli 
heidän tahtomattaan Perus-
suomalaisille tekemästään 
hyvästä vaalityöstä heidän 
nostaessaan esille maahan-
muuttokriittisiä aiheita.

Pätevä vaalipäällikkö 
saa paikan

Kymen piiri hakee päte-
vää vaalipäällikköä tulevia 
eduskuntavaaleja hoita-

maan. Työ on kokopäivä-
työtä, mutta se joudutaan 
toteuttamaan talkooperi-
aatteella. Kokemusta poliit-
tisesta toiminnasta on myös 
oltava.
Viime vaaleissa olisi saa-
tu yksi ehdokas läpi, jos 
rahaa olisi ollut vähänkin 
enemmän käytössä. Nyt on 
mahdollisuus saada kaksi 
ehdokasta Kymen piiristä 
läpi, jos tehdään hyvää vaa-
lityötä sovussa kaikkien eh-
dokkaiden kesken.

Ehdokkaiden ikä- ja su-
kupuolijakauma puhuttivat 
myös. Ketkä sitten pääse-
vätkään Arkadianmäelle, 
täytyy heidän edustaa koko 
Suomen viisimiljoonaista 
kansaa. Edustajien pitää 
viedä eduskuntaan tervei-
siä maaseudun ihmisiltä ja 
pienyrittäjiltä. 

Mirka Salo oli huolis-
saan nuorten jatkuvasti 
lisääntyvästä pahoinvoin-
nista. Usein istutaan ym-
päripäissään nurmikoilla ja 

Piirin tilit esitteli Auli Kangasmäki.

Juho Eerola seurasi kokousta vanhalla rutiinilla.

Kokouksen puheenjohtaja toimi Jari Lindström ja sihteerinä Marja-Leena Leppänen.
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vusaunan kautta

valleilla. Mistä johtuu, että 
nuoret eivät saa apua ongel-
miinsa? Miksi psykiatriset 
hoitolaitokset ovat tupaten 
täynnä ja hoitoa pitää odot-
taa kauan tai sitä ei anneta 
lainkaan? Kun yhdeksän-
toistavuotias nuori palaa 
loppuun, on jossakin vika, 
joka pitää korjata. Nykyi-
set nuorethan joutuvat pitä-
mään tätä yhteiskuntaa yllä 
muutaman vuoden päästä.

Eduskuntavaaliehdok-
kaiden valinta sujui leppoi-
sissa tunnelmissa ilman ää-

Marja-Leena Leppänen on tehnyt politiikkaa jo 40 vuotta.

Mirka Salo tahtoisi seurakuntavaaliehdokkaaksi, varsinkin 
nuorten pahoinvointi huolestuttaa häntä.

Reijo Tossavainen kutsui kaikki kokouksessa valitut
kansanedustajaehdokkaat kylään, ja lupasi lämmittää 
savusaunan.

Nuorten päihteiden-
käyttö huolestuttaa 
Kymen piirissä

Kymen Perussuomalaiset vastustavat maaseudun au-
tioitumista ja kyläkoulujen lakkauttamista.

Nuorten päihteiden käyttö huolestuttaa Perus-
suomalaisia, valvottujen nuorisotilojen tulisi olla use-
ammin ja varsinkin iltaisin auki pidempään. Meillä 
ei ole varaa antaa nuortemme turhautumalla pilata 
tulevaisuuttaan. On järjestettävä joko koulutusta tai 
harjoittelupaikkoja peruskoulun jälkeen.

Pienet kyläkoulut ovat keskeisiä harrastus- ja ko-
koontumispaikkoja omissa kylissään. Nykyinen kun-
taliitoskehitys ei ole tukenut kyläkoulujen säilymistä 
ja riittäviä nuorisotiloja.

Perussuomalaisten Kymen piiri ry:n kevätkokous 
nimesi yhdeksän eduskuntavaaliehdokasta vuoden 
2011 eduskuntavaaleihin. Perussuomalaiset tavoit-
televat tulevissa vaaleissa vakavasti kahta edustaja-
paikkaa Kymestä.

Valitut kansanedustajaehdokkaat:

- Eerola Juho (Kotka)
- Järvinen Hannu (Hamina) 
- Leppänen Marja-Leena (Lappeenranta)
- Lindström Jari (Kouvola)
- Mäkelä Jani Lappeenranta
- Saarimäki Erkki (Imatra)
- Timonen Eliisa (Kouvola)
- Tossavainen Reijo (Kouvola)
- Tähtinen Anssi (Kouvola)

Lappeenranta 2.5.2010
Marja-Leena Leppänen
Perussuomalaisten Kymen piiri ry:n piirisihteeri

nestyksiä ja listaa päätettiin 
täydentää kesällä uusilla 
hyvillä ehdokkailla. Kevät-
kokous antoi piirihallituk-
selle valtuudet asettaa loput 
eduskuntavaaliehdokkaat 
vuoden 2011 vaaleissa.  
Kokousväki siirtyi syömään 
maittavaa lounasta kylpy-
län ravintolaan ennen kotiin 
lähtöään. Kokouspaikkana 
Imatran kylpylä sai paljon 
myönteistä palautetta.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Tulevista seurakuntavaaleista kertoi kokousväelle Pekka 
Lummi.

Matti Vattulaisen mielestä Eero Heinäluomalle ja Urpilaisel-
le pitäisi lähettää ruusuja, he kun tekevät maahanmuutto-
puheillaan Perussuomalaisille hyvää vaalityötä.

Arto Hirvosen mielestä vaaliliittoja ei kannata tehdä. 
Artolla on ikäviä muistoja vaaliliittokumppanin epärehelli-
syydestä.
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Kymmenen vuotta täyttä-
vä Roska päivässä -liike ja 
Helsingin kuvataidelukion 
oppilaat lahjoittivat kan-
sanedustajille miniroskik-
sia. Kansanedustajilla oli 
myös mahdollisuus tuuna-
ta miniroskiksia lahjoiksi 
tupakoiville ja purukumia 
syöville tutuilleen.

Miniroskisten tarkoi-
tuksena on ennaltaehkäistä 
maailman yleisimpiä, erit-
täin hitaasti maatuvia ros-
kia, kuten tupakantump-
peja.

Tupakantumppi sisäl-
tää tuhansia kemikaaleja, 
joista monet ovat myrkyl-
lisiä. Esimerkiksi kadmium 
varastoituu maaperään ja 
kulkeutuu edelleen vesis-
töihin. Pikkulapset ja eläi-
met voivat panna suuhunsa 
tupakantumppeja. Tump-
peja löytyy esimerkiksi lin-
tujen, kalojen ja valaiden 
vatsasta.

- Käytämme tuunaukses-

sa diabeetikkojen koeliuska-
purkkeja ja Suomen Luon-
nonsuojeluliiton kauniita 
luontotarroja. Kokemuk-
semme on, että aikuisten 
sisäinen lapsi herää hyvin 
nopeasti, kun tarrat otetaan 
esiin. Ei ole suinkaan saman-
tekevää, mikä tarra valitaan. 
Miniroskistuunausten het-
ket ovat yleensä hauskoja, 
kertoo Roska päivässä -liik-
keen perustaja, toimittaja 
Tuula-Maria Ahonen. 

Helsingin kuvataidelu-
kiossa on tuunattu minia-
tyyritaidetta lähenteleviä 
miniroskiksia jo useampaan 
otteeseen. Miniroskiksia 
tuunataan myös Helsingin 
ja Kirkkonummen Kuvatai-
dekouluissa, samoin monis-
sa kouluissa, perhekerhoissa 
ja aikuisten tilaisuuksissa.

Roska päivässä –liike: 
www.roskapaivassa.net

Kansanedustajat tuunasivat min

Helsingin Kuvataidekoulusta paikalla olivat Astri Laitinen ja 
Netta Tamminen. Pirkko Ruohonen-Lerner kertoi käyvänsä säännöllisesti Kokonniemen maauimalassa aamu-uinnill

Tuunattuun roskikseen voi 
laittaa purkan tai tupakan-
tumppeja. Purkin korkeus 
on vain viisi senttiä, joten 
se mahtuu helposti taskuun 
matkaan lähtiessä.
Jokainen tuunattu purkki 
on oma yksilönsä. Purkin 
vetoisuus on 5-6 tupakan-
tumppia.

Myös Virtain Perussuoma-
laisilla oli mainio menestys 
kunnallisvaaleissa syksyllä 
2008. Paikallisesti meillä, 
niin kuin monessa muus-
sakin maaseutumaisessa 
kunnassa, Paras-hanke on 
ollut tekijä joka on jakanut 
mielipiteitä ja puolueita. 
Virtain tilanne sen osalta 
on ollut ja tulee olemaan 
kiharainen.

Pitäjä on laaja ja sijain-
ti on kolmen maakunnan 
rajalla, etäisyyksien ollessa 
melkoinen kaikkiin naa-
puruksiin. Samaan aikaan 
kuitenkin pieni pelko siitä, 
mitä kepun ”kympin tyt-
tö” Mari Kiviniemi suun-
nittelee kuntien kohtalok-
si. Hänhän ei välttämättä 
ajattele kansalaisten pa-
rasta vaan sitä, että halli-
tuksessa kun tämä ministe-

rinposti on hänelle uskottu 
ja tehtävät kuntien yhdis-
tämisistä päätetty, niin 
tärkeintä on että annettu 
tehtävä hoidetaan hyvin. 
Tulos on sivuseikka, vaik-
ka sen seurauksena palve-
lut pakenevat, kansalaiset 
kärsivät ja silti säästöjä ei 
näy missään.

Vaalit menivät hyvin

Palatakseni vaaleja edeltä-
vään aikaan, jolloin meillä 
kepu ja demarit meinasivat 
myydä kunnan parin mil-
joonan porkkanarahoista 
naapurikuntaan. Kaupan 
päälle olisi mennyt sähkö-
yhtiö, josta Virtain kau-
punki omistaa enemmistön. 
Näitä hankkeita vastusta-
maan syntyi voimakas yli 
puoluerajojen oleva kansa-

laisliike, joka teki kovim-
man työn tämän hankkeen 
kaatamiseksi ja onnistui. 
Virtain Perussuomalaisten 
ryhmässä on monta tämän 
liikkeen aktiivia mukana 
vaikuttamassa.

Tämä paikallinen tilan-
ne loi otollisen lähtöase-
telman vaaleja ajatellen, 
etenkin kun otimme selke-
än kepusta ja demareista 
erottuvan kannan, jolla 
on kuntalaisten tuki taka-
na. Saimme kolmen viikon 
kampanjalla hyvän 8,3% 
kannatuksen ja kaksi val-
tuustopaikkaa. Edellinen 
valtuutettu taisikin olla 
smp:n ajoilta, joten tulos 
tuli ilman edellisiä pohjia.

Myönteistä tulosta huo-
mattavasti edesauttoi myö-
tätuuli puoluetta kohtaan, 
joka taas ilman muuta joh-

tuu Timo Soinin ensiluok-
kaisesta puheenjohtajatai-
dosta. Merkittävä on myös 
ollut piirin puheenjohtajan 
Reijo Ojennuksen ja Lea 
Mäkipään vaikutus alueel-
lamme eri vaalikampanjoi-
den yhteydessä.

Ongelmia vaalien 
jälkeen

Asia josta erikseen haluan 
kertoa on se, mitä tapahtui 
hyvin menneiden vaalien 
jälkeen. Luottamuspaik-
kaneuvotteluiden aikana 
kepu ryhtyi demarien tu-
kemana vaatimaan, että 
meidän pitää tulevaan kau-
punginhallitukseen aset-
taa nainen, kun taas me 
ilmoitimme asettavamme 
miehen. Taisi olla kahdes-
sa kokouksessa teemana, 

kuinka perussuomalaiset 
pakotetaan ottamaan vas-
taan naispaikka.

Syy tähän oli se, että 
kepu olisi halunnut sille 
jäävän mahdollisimman 
monta miespaikkaa. Täs-
tä ei sinällään olisi tullut 
ongelmia, koska meillä oli 
myös kd:n yhden edustajan 
tuki, mikäli olisimme jou-
tuneet suhteelliseen vaaliin 
valtuustossa.

Mutkia tuli matkaan 
vasta silloin, kun perussuo-
malaisten yhteinen tahto 
oli, että tulisimme asetta-
maan varavaltuutetun, eli 
allekirjoittaneen. Sehän ei 
käynyt kepulle ja demareil-
le, vaan ikään kuin kiusalla 
kun ei naispaikkaa otettu 
vastaan, niin varavaltuute-
tun rajaamiseksi pois kau-
punginhallituksesta ryhdyt-

tiin sorvaamaan muutosta 
hallintosääntöön.

Muutos tehtiin jo van-
han valtuuston aikana vuo-
den 2008 lopussa. Pykäläs-
sä erikseen todettiin että: 
”Kaupunginhallituksen 
jäsenten tulee olla valtuu-
tettuja ja varajäsenten tulee 
olla valtuutettuja tai vara-
valtuutettuja”. Tein asiasta 
valituksen Hämeenlinnan 
hallinto-oikeudelle vali-
tusajan puitteissa, josta se 
melko pian tuli lausunnolle, 
silloin tosin jo uudelle kau-
punginhallitukselle.

Kaupunginhallitus ei 
muuttanut suhtautumista 
asiaan, vaan palautti lau-
sunnon hallinto-oikeuteen 
minulle kielteisenä. Asia-
paperit tulivat sen jälkeen 
minulle, että saatoin antaa 
selitykseni kaupunginhal-

”Kyllä oikeutta saa, kun sitä itse hankkii”
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niroskiksia

a, ja keräävänsä usein matkalta toisten jättämiä roskia.

Kuvat: Harri Lindell

Neuvostoliittokin kaatui, 
mutta Suomen kehitysvam-
maisten elämää säätelevä 
kehitysvammaisten erityis-
huollosta vuonna 1977 sää-
detty laki on ja pysyy!

Yli 30 vuotta vanha 
laki ja sen pakkokeinopy-
kälä 42, "erityishuollossa 
olevaan henkilöön saadaan 
soveltaa pakkoa vain siinä 
määrin kuin erityishuollon 
järjestäminen tai toisen 
henkilön turvallisuus vält-
tämättä vaatii" antaa lähes 
rajattomat mahdollisuudet 
erilaisten pakkokeinojen, 
eristyksen ja tapaamisra-
joitteiden käyttöön. Pykälä 
antaa avoimen valtakirjan 
eikä vastaa perustuslakia.

Kehitysvammalakiin pe-
rustuvista pakkokeinojen 
käytöstä ei ole edes valitus-
oikeutta, ainoastaan erityis-
huolto-ohjelmasta.

Eduskunnan oike-
usasiamies Paunio esitti 
16.12.1996 valtioneuvos-
tolle, että kehitysvammais-
ten erityishuollosta annetun 
lain 42 §:n säännöstä täs-
mennetään niin, että pakon 
käyttöä koskeva päätöksen-
teko, pakkotoimenpiteiden 
sisältö ja laajuus sekä tark-
karajaiset perusteet pakon 
käytölle käyvät ilmi laista.

Kehitysvammalain hen-
gen mukaisia vakiintuneita 
käytäntöjä, kuten vapauden-
riistoa, eristämistä, pakotta-
mista, nöyryyttämistä, no-
laamista ja pakkolääkitystä 
ei muuteta pelkästään muut-
tamalla lakia, vaan tarvitaan 
myös sen lisäksi laajamittais-
ta yhteiskunnallista keskus-
telua ja kouluttamista.

Eija Koivuranta teki 
selvityksen sosiaali-  ja ter-
veydenhuollon pakotteista; 
"Perusteltuja rajoituksia vai 
huonoa kohtelua" STM:lle 
vuonna 2002.

Jukka Kumpuvuoren 
(STM) selvitys "Perussoi-
keuksien rajoittamisesta 
kehitysvammapalvelujen 
toteuttamisessa" valmistui 
vuonna 2006.

"Mihin toimiin halli-
tus aikoo ryhtyä kehitys-
vammaisten ihmisten pe-
rusoikeuksien rajoitusten 
poistamiseksi", kysyttiin 
33 kansanedustajan kirjalli-
sessa kysymyksessä pakko-
toimenpiteistä lokakuussa 
2006, jossa todettiin, että 
§ 42 sallii suuren väljyyden 
kehitysvammaisiin kohdis-
tuviin pakkokeinoihin.

Ministeri Hyssälä vasta-
si, että STM:ssä jatketaan 
kehitysvammaisia koskevan 
lainsäädännön uudistamista 
pyydettyjen selvitysten ja 
lausuntojen perusteella.

EOA Paunio uudis-
ti esityksensä 5.10.2009 
STM:n kehitysvammaisten 
itsemääräämisoikeuden 
rajoitusten säätämisestä 
lailla. Paunio piti tärkeänä 
pakon käsitteen määritte-
lyä sellaisten käytäntöjen 
estämiseksi, jotka sisältä-
vät tosiasiallisesti pakon 
käyttöä, mutta joita ei tun-
nisteta sellaisiksi. Paunio 
antoi STM:lle aikaa vastata 
30.11.2009 saakka mihin 
toimenpiteisiin esitys on 
antanut aihetta.

Suomi ei ole pystynyt 
ratifi oimaan YK:n vam-

maisten ihmisoikeussopi-
musta, koska kansallinen 
lainsäädäntömme ei ole 
ajan tasalla.

Miksi STM ei tuo la-
kimuutosta hallitukselle? 
Panttaako hallitus kehi-
tysvammalain muutosta? 
Vai vastustavatko suuret 
rikkaat ja mahtavat eristys-
huoltopiirit muutosta, jos 
vaikka menettäisivät val-
taansa kun nyt perustetaan 
aina isompia ja isompia 
erityishuoltopiirejä, kuten 
ETEVA?

Viola Heistonen

Imatran Seudun
Perussuomalaiset ry:n 
hallituksen varajäsen,
Imatran kaupungin
varavaltuutettu

Miksi STM jarruttaa
kehitysvammalain muutosta?

Pekka Leskiselle kunniamitali
Kangasniemeläiselle Pekka Leskisel-
le on myönnetty Suomen Valkoisen 
Ruusun Ritarikunnan 1. luokan 
mitali kultaristein ansioista omalla 
ammatti-alallaan, luottamustehtä-
vissä sekä järjestötoiminnassa.

Politiikassa Pekka Leskinen on 
ollut mukana pienestä pitäen. 

- Olin isäni mukana Pieksämä-
ellä vuonna 1959, kun perustettiin 
Pientalonpoikien puoluetta, Pekka 
Leskinen muistelee.

SMP:n jäsenenä Leskinen oli 
koko puolueen olemassaolon ajan, 
ja heti mukana Perussuomalaisten 
perustamiskokouksessa Kokko-
lassa vuonna 1996. Tällä hetkellä 
Leskinen vaikuttaa Perussuoma-

laisten Etelä-Savon piirin puheen-
johtajana.

- Maanviljelijän hommat jätin 
vuoden 2007 alusta nuoremmalle 
tyttärelle ja vävylle sukupolvenvaih-
doksen myötä. Vaikka olen luopu-
miseläkkeellä, aktiivinen toiminta 
luottamustehtävissä ja järjestötoimin-
nassa jatkuu yhä, Leskinen kertoo.

Vapaa-ajallaan Pekka Leskinen 
harrastaa metsänhoitoa ja luonnossa 
liikkumista metsästyksen ja kalas-
tuksen merkeissä. Liikuntaa hän on 
lisännyt viime vuosina, tehnyt oikein 
elämäntaparemontin. Ruokavalion 
uusimisen ansiosta kangasniemeläi-
nen onkin hoikistunut jo reippaat 
kymmenen kiloa.

lituksen antamasta lausun-
nosta. Valitukseni keskei-
nen kulmakivi oli kuntalain 
18§, jossa todetaan että: 
”Valtuusto voi johtosään-
nössä määrätä, että kun-
nanhallitukseen ja nimet-
tyyn lautakuntaan voidaan 
valita vain valtuutettuja ja 
varavaltuutettuja”.

Tein valituksen tammi-
kuulla 2009 ja hallinto-oi-
keuden päätös tuli maalis-
kuun lopussa 2010. Päätös 
oli myönteinen. Päätöksen 
perusteluissa todetaan että: 
”Näin ollen kaupungin-
valtuuston päätös on va-
lituksenalaiselta osaltaan 
kuntalain vastainen ja se on 
siksi kumottava”. Sovelletut 
oikeusohjeet kuntalaki 18§ 
1 mom ja 90§.

Toin tämän esille sik-
si, että on varmaan melko 

yleistä monissa kunnissa 
ja vallankin niissä missä ei 
ennestään ole ollut perus-
suomalaisia, että suhtau-
tuminen on vastaavanlais-
ta jolloin saatetaan ajau-
tua lainvastaisiin toimiin. 
Meidän tapauksessa ki-
pua vähän ymmärtääkin, 
onhan porukassamme 
monta entistä kepulais-
ta, itse yksi niistä. Mikäli 
epäilette laittomuuksia, 
tutkikaa kuntalakia ja ot-
takaa yhteyttä puolueessa 
oleviin asiantuntijoihin.

Kuntaliiton näkemyk-
siä sen sijaan ei ole usko-
minen, koska he puoltavat 
herkästi kuntien viranhal-
tijoita. Reijo Ojennukselle 
kiitokset sivustatuesta.

Kalervo Suomela
Virtain Perussuomalaiset
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Tiitisen listat pysyvät 
korkeimman hallinto-
oikeuden (KHO) päätök-
sellä salaisina. Päätös ih-
metyttää oikeusoppineita, 
muttei kaikkia oikeudet-
tomuuden kokeneita uh-
reja. Presidentit Koivisto 
ja Ahtisaari olivat julkis-
tamisen kannalla, kuten 
Seppo Tiitinenkin varoit-
taen aiemmin noitavai-
noista, jos listat julkiste-

taan. Helsingin yliopiston 
poliittisen historian profes-
sori Seppo Hentilä toteaa, 
että KHO halusi suojella 
listalla olevia henkilöitä. 
Samoihin lähteisiin vedoten 
Alpo Rusi yritettiin tuomi-
ta. Nimestään piittaamatta 
KHO säilyi järjestelmän 
tukijana. Rusi ei saanut 
osallistua asian käsittelyyn 
KHO:ssa. 

Käsityksiin on helppo 
yhtyä, sillä Stasin kump-
paneiden joukossa on huo-
mattavassa virka-asemassa 
olevia henkilöitä, joista ai-
nakin eräs pyrkinee Suomen 
seuraavaksi presidentiksi. 
Viime vuosikymmeninä 
suomalaisen laillisuusval-

vonnan toimintakertomuk-
set todistavat kiistatta, ettei 
virkakoneiston jäseniä saa 
vastuuseen mistään.

Myös kunnallishal-
linnon viranhaltijoita on 
yritetty Kokkolassa vas-
tuuseen, mutta se ei ota 
onnistuakseen. Suurin osa 
kepua ja demareita sekä 
kristilliset asettuivat suoje-
lemaan kaupungin johtoon 
kuuluvia näiden aiheutettua 
veromaksajille huomattavia 
vahinkoja. - Kokkolalaisille 
rakennetaan uuden satama-
tien varteen ainakin kah-
deksan miljoonaa maksa-
va tarpeeton monumentti. 
Tällaisten ennalta tuomit-
tavien hankkeiden rahoi-

tus kuuluu niihin, mistä 
budjettiongelmat syntyvät. 
Kun näiden vuoksi joudu-
taan leikkaamaan menoja, 
se ei vaikuta paisuvan, ul-
kopuolella vastuun elävän 
virkamiehistön palkka- ym. 
etuihin, vaan vaje otetaan 
kansan palveluista tai nos-
tetaan veroäyriä. Edellisen 
perusteella kaupunkiin on 
saatava liiketaloudellista 
näkemystä edustavia ihmi-
siä, joiden tehtävä on myös 
koordinoida kaikki hankin-
nat ja ostot. 

Valtarakenteiden säily-
minen turvataan ”kepuli-
konstein” hankitulla vaa-
lirahalla. Rahan hankinta-
tavan voi palauttaa muis-

KHO:lta odotettu päätös
tiinsa vaikkapa nettisivuilta 
MOT-ohjelmasta 26.4.99, 
jonka toimittajana on Ari 
Korvola: Yleishyödyllinen 
perhe - säätiöitä ja poliit-
tista rahaa. (Google: Tar-
veasunnot, Vähä-tiitto)

On valitettavaa, ettei 
paremmasta hallintotavasta 
ole edes merkkejä. - Maa-
nantaina 10.5. MOT käsit-
teli oikeusmurhaa. Se osoit-
taa, miten kollegiaalinen eli 
virkaveljien kesken vallit-
seva oikeuslaitos puolustaa 
syyttäjää. Kyseenalaisuuk-
siin sortunutta syyttäjää 
suojeltiin tapauksessa kor-
keinta oikeutta myöden. 
Koston pelossa sitkeäkään, 
asemansa ymmärtävä kan-

salainen ei uskalla eikä 
jaksa perätä oikeuksiaan 
ihmisoikeustuomioistui-
mesta saakka. Lienee yllä-
tys, että tsaristinen hallin-
totapa puolustaa sielläkin 
vääryyksiin syyllistynyttä 
virkakoneistoa. Sielläkin 
se esittää uhria vahingoit-
tavia vääriä todisteita.

Hallintoalamaisuu-
teen taipuneelle kansalle 
vallankäyttäjä vakuuttaa, 
kuten presidentti Tarja 
Halonen, että elämme 
oikeus- ja hyvinvointival-
tiossa!

Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu,
Kokkola

Lahden kauppatorilla jär-
jestetään joka kuukauden 
ensimmäisenä keskiviikko-
na markkinat. Toukokuun 
markkinat houkuttelivat 
paikalle torin ja lähikatu-
jen täydeltä myyntikojuja. 
Myyntikylttien mukaan 
kaukaisimmat olivat tulleet 
Kajaanista saakka. Kaunis 
sää siivitti telttojen väliset 
käytävät täyteen asiakkaita.

Perussuomalaisilla oli 
oma telttaosasto markkinoil-
la. Eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja, kansanedustaja 
Raimo Vistbacka ehti kansa-
laisten kuultavaksi torille pa-
rin tunnin ajaksi. Sen jälkeen 
piti rientää junalla kohti Hel-
sinkiä ja eduskunnan valio-
kuntakokoukseen. Jo ennen 
torille saapumista Vistbacka 
vieraili paikallisen Radio 
Voiman haastattelussa. 

Kreikan rahoittaminen 
suututti kansalaisia

Raimo Vistbackalle torita-
pahtumasta tuli helteinen. 
Kansalaisia suututti juuri 
ajankohtainen Kreikan ta-
louden pelastuspaketti. Siitä 
riitti kyselijöitä ja kommen-
toijia tiivis henkilömuuri 
ympärille. Toki muistakin 
aiheista viestitettiin edus-
kunnan suuntaan.

Tapahtuma oli onnistu-
nut. PS-teltassa jaettiin 500 
pullakahviannosta ja noin 
700 PerusSuomalainen-
lehteä lähti maailmalle kan-
salaisten kainalossa. Kah-

viemännillä ja keltaliivisillä 
PS-henkilöillä riitti asiak-
kaita. Paikalla oli myös jo 
nimettyjä Hämeen piirin 
kansanedustajaehdokkaita, 
lähikuntien kunnallisval-
tuutettuja ja lautakuntien 
luottamushenkilöitä. 

Keskusteltavaa ja kes-
kustelijoita oli siis monelta 
asiantuntijataholta.

Lukutaidottomien 
kotouttaminen vaikeaa

Eero Koskinen (ei sukua toi-
mittajalle) pitää maailman-
tilannetta hyvin sekavana. 

Kreikan tilanne näytti hä-
nestäkin pahalta.

- Tuollaiseen rahoitus-
pakettiin ei pitäisi lähteä 
mukaan. Avoin piikki on 
nyt auki. Kreikka pitäisi 
erottaa EU:sta määräajaksi 
ja tarvittaessa kokonaan, 
perustelee Koskinen.

Hän pahoittelee eriarvoi-
suuden kasvamista Suomes-
sa. Nuorten työttömyyttä 
hän pitää pahana ongelma-
na. Hän veikkaa siitä tule-
van vielä ajan mittaan kalliin 
laskun yhteiskunnalle, kun 
kaikki työttömyyden seura-
ukset alkavat kasaantua. 

- Kaikenlaisia toimia on 
tehty jo parikymmentä vuot-
ta. Nyt tarvittaisiin todella 
rahavaroja syrjäytymisen eh-
käisyyn, Koskinen painottaa.

Ulkomaisilta yrityksiltä 
jää verotulot saamatta

Eero Koskinen suosittelee 
työpajojen lisäavaamista ja 
muuta työllisyyttä vireyttä-
vää toimintaa, joilla ihmi-
sille saataisiin lisää uskoa 
työelämän jatkumiseen. 

- Älkää missään tapauk-
sessa tuoko lisää ulkomaista 
työvoimaa. Vain niitä erikois-

Perussuomalaisten osastossa vilkasta Lahden markkinoilla

Kreikan rahoituspaketti ja pakolaispolitiikka 
puhuttivat kansalaisia

Raimo Vistbacka joutui tiiviiseen kansalaisten piiritykseen PS:n osastolla. Naisten ryhmällä on tiukkaa asiaa eduskuntaan.

ammattihenkilöitä maahan, 
joista on puutetta. Nyt ulko-
maiset yritykset tekevät töitä 
täällä eikä niiden verot jää 
tänne,  Koskinen ohjeistaa.

Hän näkee elintasopa-
kolaisuuden pitkälti turis-
mina, jota pitäisi käännyt-
tää Vainikkalan asemalla ja 
muissa maahantulopisteissä 
heti takaisin. 

- Olemme ankkurivä-
en kanssa vaikeuksissa, jos 
kirjoitustaidottomia tuo-
daan maahan. Vaikea heitä 
on tänne kotouttaa, tuumaa 
Eero Koskinen.

Samaa mieltä tuntui ole-
van moni muu PS:n teltalla 
Lahden torilla poikennut. 
Hallitsematon maahan-
muutto koetaan vakavana 
epäkohtana.

Teksti ja kuvat:
Lasse Koskinen, Lahti

Eero Koskinen on huolestunut Kreikan rahoituspaketista 
sekä työttömyyden ja hallitsemattoman maahanmuuton 
seurauksista.
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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 

Erikoistoimittaja:
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 

Kainuusta oli saapunut lä-
hetystö eduskuntaan vas-
tustamaan Kajaanin kor-
keakouluyksikön alasajoa. 

Vuosisadan uudistuk-
seksi väitetty uusi yliopis-
tolaki lisäsi yliopistojen 
toimivaltaa, ja samalla 
mahdollisti uudenlaisen lii-
ketaloudellisvetoisen johta-
mistyylin. Tämän seurauk-
sena yliopistot ovat nyt kil-
pailukykynsä edistämiseksi 
aiempaa valppaampia ja 
halukkaampia tekemään 
nopeita, näennäisiä säästö-
jä tuottavia, mutta samalla 
hyvin kauaskantoisia ra-
kenteellisia muutoksia.

Näennäisiä säästöjä Kajaanissa

Lakkauttamispäätös 
jäädytettävä

Lain luonne paljastui, kun 
Oulun yliopiston hallitus 
päätti lakkauttaa Kajaa-
nissa 110 vuotta toimineen 
opettajakoulutusyksikön. 
Lakkauttamispäätös kos-
kee suoraan yli sataa Ou-
lun yliopiston palvelukses-
sa olevaa työntekijää, noin 
550 opiskelijaa ja noin 250 
normaalikoulun oppilasta 
perheineen.

Kajaani on jo raken-
nemuutosaluetta, joten 
päätös on kova isku ka-
jaanilaisille. Tehty päätös 
pitää ottaa nopeasti uudel-

leentarkasteluun. Kajaanin 
opettajakoulutusyksikön 
lakkauttamispäätös pi-
tää jäädyttää välittömästi, 

vaativat mielenosoittajat 
ja lähetystö.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Kuvassa Pentti Kettunen, Ossi Sandvik ja Pietari Jääskeläinen.
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PIIRIEN KOKOUKSET

JÄRJESTÖTOIMINTA

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. 

KOILLIS-SAVO

Nettisivut avattu
Koillis-Savon Perussuomalaiset ovat avanneet yhdistyk-
selleen uudet internetsivut osoitteessa:
www.koillissavonps.nettisivu.org

Pohjois-Karjala nimesi puolet ehdokkaistaan

POHJOIS-KARJALAN PIIRI

Nuorten syrjäytymiseen 
puututtava
Suomeen on muodostumassa syrjäytyneiden sukupolvi. 
THLN:n tutkija Jouko Karjalaisen mukaan maassam-
me on 60000 16-24 vuotiasta nuorta, joilla ei ole työ-
tä, koulutusta tai harjoittelupaikkaa. Tutkijat puhuvat 
ETKH-sukupolvesta.

Asia vaatii pikaisia toimenpiteitä sekä valtiollisella 
että myös kuntatasolla.

Olemme erityisen huolissamme kuopiolaisten nuor-
ten syrjäytymisestä ja päihteiden käytöstä.

Kuopion kaupunki on luvannut tulevassa palvelu-
rakenneuudistuksessaan panostaa erityisesti ennalta-
ehkäiseviin toimiin. Nuorten kohdalla tilanne näyttää 
päinvastaiselta. Peruskouluihin kohdistetaan uusia sääs-
tötoimia. Luokkakokoja kasvatetaan ja opettajien vir-
koja on lakkautettu. Ylisuuret luokat aiheuttavat häiriö-
käyttäytymistä ja oppimisvaikeuksia juuri niille, jotka 
erilaisista sosiaalisista syistä tarvitsisivat erityistoimia. 
Myös opettajien työssä jaksamiseen tällä kehityksellä on 
kielteisiä vaikutuksia.

Kuopion kaupunki on saanut Opetusministeriöl-
tä rahaa luokkakokojen pienentämiseen. Nyt kehitys 
on päinvastainen. Kuopion seudun perussuomalaiset 
edellyttävät kaupunkia ryhtymään todellisiin ennal-
taehkäiseviin toimiin ja aloittamaan ne pienentämällä 
luokkakokoja. Myös nuorten päihteiden käytön ja sen 
mukanaan tuomien lieveilmiöiden vähentämiseen on 
paneuduttava. Asiasta on yläkoulujen osalta olemassa 
tutkimustietoa, joka tulee hyödyntää ennaltaehkäisevien 
toimien käynnistämisessä.

Kuopion seudun perussuomalaiset ry.
kevätkokouksessaan 29.4.2010

KUOPIO
Joensuussa 25.4 pidetty 
Perussuomalaisten Pohjois-
Karjalan piirin kevätkokous 
nimesi puolet eduskunta-
vaaliehdokkaistaan. 

Valitut ehdokkaat 
ovat piirin puheenjohta-
ja, kaupunginvaltuutettu 
Osmo Kokko Joensuusta, 
piirin naisjärjestön pu-
heenjohtaja Mirva Hytti-

nen Kontiolahdelta, kau-
punginvaltuutettu Esko 

Saastamoinen Lieksasta, 
kunnanvaltuutettu Ka-

ri Kulmala Rääkkylästä, 
kunnanvaltuutettu Kauko 

Huohvanainen Liperistä, 
kaupunginvaltuutettu Ee-

ro Bogdanoff Joensuusta 
ja fi losofi an maisteri Sirpa 

Hyökki Joensuusta.

Puolueen edustajana 
kokouksessa vieraillut puo-
luesihteeri Ossi Sandvik piti 
poliittisen tilannekatsauk-
sen, sekä loi uskoa ja in-
toa tulevaan vaalitaistoon. 
Hyvässä hengessä sujunut 
kokous kävi myös laajan 
ja vilkkaan yleiskeskuste-
lun jossa kosketeltiin useita 
ajankohtaisia aiheita.

Piirin julkilausumassa 
todettiin, ettei nykyinen hal-
litus huomioi pientä ihmistä 
ja että 300 000 suomalaista 
työtöntä pitäisi saada työllis-
tettyä, ennen kuin tarvitsem-
me maamme ulkopuolista 
työvoimaa. Julkilausumassa 
vaadittiin myös lisämäärära-
hoja alempien tieverkostojen 
korjaamiseen ja ylläpitoon.

Pohjois-Karjalassa ehdokkaat odottavat innoissaan vaalityön alkua.

Oulun Perussuomalaiset ry.
Sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 13.6. alka-
en klo 19.00 piiritoimistolla. Osoite Koskitie 39, 90500 
Oulu. Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihimme! Lisä-
tiedot: 045-1298120 / Raimo Rautiola pj.

Oulun piirin
Perussuomalaiset Nuoret ry.
Sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 13.6. alka-
en klo 17.00 piiritoimistolla. Osoite Koskitie 39, 90500 
Oulu. Paikalla piirimme nuoret eduskuntavaaliehdok-
kaat Ville Vähämäki sekä Olli Immonen. Pitsatarjoilu! 
Lisätiedot: 040-5429179 / Ville Vähämäki pj.

YHDISTYSTEN KOKOUKSET

Ylihärmän Perussuoma-
laisten vappurieha onnistui 
mainiosti. Jonoja jopa syn-
tyi arpakojun edustalle. Ei-
kä ihme, jokainen arpa toi 
voiton. Sää ei suosinut ta-
pahtumaa, kuten ei varmas-
ti muitakaan vapun tapah-
tumia. Onneksi Perussuo-
malaisten "koju" veti väkeä 
ja arpoja meni kaupaksi. 

Kuvassa Ylihärmän Pe-
russuomalaisten pj. Eija Ki-
viharju-Ketola myy arpoja 
jonossa odottaville ostajille.

Teksti ja kuva:
Mikko Ketola

Teksti ja kuva: Ossi Sandvik

Vappurieha onnistui yli odotusten

Perussuomalaisten Satakun-
nan piiri esittää yrittäjyys-
työryhmän perustamista 
valmistelemaan yrittäjäpo-
liittista osiota tuleviin edus-

kuntavaaleihin. Työryhmän 
koko olisi 3-5 yrittäjätaus-
taista henkilöä.

Satakunnan piiri tote-
aa, että Perussuomalaisten 

tulee ottaa huomioon ja 
laajentaa ajamaan myös 
pienyrittäjien asiaa. Koska 
näyttää siltä, että Perus-
suomalaiset joutuvat otta-

maan vastuuta seuraavassa 
hallituksessa, on meidän 
vastattava huutoomme 
työllisyyden monipuolises-
ta hoitamisesta.

YLIHÄRMÄ

SATAKUNTA

Aloite puoluehallitukselle
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 ■PUOLUEHALLITUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■PERUSS:N PIIRIEN 
PUHEENJOHTAJAT

KAINUUN PIIRI

Kainuun piirin kevätko-
kous pidettiin lauantaina 
24.4.2010 Sotkamossa. 
Kevätkokous myönsi tili- ja 
vastuuvapauden piiritoimi-
kunnalle ja taloudenhoita-
jalle vuoden 2009 tileistä ja 
hallinnosta.

Kevään 2011 eduskun-
tavaaleihin kokous valitsi 
jäsenäänestyksen perusteel-
la ehdokkaiksi:

Hakkarainen Eija,
sairaanhoitaja (AMK),
merkonomi (Kajaani)

Kettunen Pentti,

ent. kansanedustaja,
merkantti (Kajaani)

Puurunen Yrjö rajavartija 
evp. (Suomussalmi)

Sankilampi Jaana, 
palveluasiantuntija,
yo-merkonomi (Kajaani)

Kevätkokous on erittäin 
huolestunut Kainuun ja 

muunkin itäisen ja pohjoi-
sen Suomen tulevaisuudes-
ta. Suomen EU-jäsenyyden 
aikana on maaseutumme 
autioitunut ja palvelut on 
ajettu alas. Jopa puolessa 
kyliemme talouksissa ovat 
laudat ikkunoissa ja pön-
kät ovilla.

Jos tämä meno jatkuu, 
on elintarvikeomavaraisuu-
temme vakavasti uhattuna. 
Nyt suosittu suurmaa- ja 
karjatalous on liian haa-
voittuvaa.

Edellisten hallitusten, 
joissa olivat mukana myös 
demarit, ajama kasvukes-
kuspolitiikka on ollut syrjäi-
sille alueillemme tuhoisaa. 
Pohjoisessa Suomessa ke-
hitetään vain Oulun aluetta 
ja sinne siirretään vähitellen 
kaikki ne toiminnot, joilla 
aikoinaan on tuettu mm. 
Kainuun kehitystä. Viimei-
sin esimerkki tästä linjasta 
on Kajaanin 110-vuotiaan 
OKL:n lakkautuspäätös ja 
siirto Ouluun.

Poliittisen vastuun 
kantavat kaikki suuret 
poliittiset puolueemme, 
keskusta, kokoomus ja 
demarit.

Kokousväkeä huo-
lestutti myös valtionta-
louden tila. Nykyisen 
hallituksen toimesta val-
tio on rajusti velkaantu-
nut ja valtion verotulo-
jen pohjaa on rapautettu 
antamalla suurituloisille 
ja rikkaille verohelpo-
tuksia, jotka on korvattu 
kiristämällä pienituloi-
sia ahdistavia välillisiä 
veroja ja ottamalla ul-
komaista velkaa, jonka 
maksavat tulevat suku-
polvet.

Tälle kehitykselle on 
saatava sulku. Suunnan-
muutos tapahtuu vain 
vaalien kautta. Onneksi 
tulevissa eduskuntavaa-
leissa on olemassa ter-
vehdyttävä vaihtoehto. 
Sen tarjoavat Perussuo-
malaiset.

Kansanedustajaehdokkaita
valittiin jäsenäänestyksellä

Neljätoista vuotta Honka-
joen perussuomalaisia joh-
tanut Pauli Saarinen luo-
vutti puheenjohtajanuijan 
nuoremmalle polvelle, Tom-
mi Laitilalle, 18.4. pidetyssä 
Perussuomalaisten osaston 
perustamiskokouksessa.

Ilahduttavinta koko-
uksessa oli, että paikalle 
saapui enemmistö nuoria. 
Muutama uusi jäsen liittyi 
puolueeseen ja nuoret saivat 
lisää jäseniä jo hyvin kasva-
neeseen Satakunnan nuor-
ten joukkoon.

Honkajoella on tällä 
kaudella kolme valtuutet-
tua, joiden yhteistyö toimii 
erittäin hyvin. Jo SMP:n ai-
koina Honkajoella oli 3-4 
valtuutettua joka vaalikau-
della. Pauli Saarinen on Sa-
takunnan pitkäaikaisin yh-
täjaksoisesti valtuutettuna 
toiminut.

Saarinen on toiminut 
pitkään piirin varapuheen-
johtajana ja puoluevaltuus-
ton jäsenenä.

Osaston perustamisko-
kouksessa sihteerinä toimi 
piirin puheenjohtaja Seppo 
Toriseva, joka avusti kaa-
vakkeiden täyttämisessä.

Honkajoen Perussuomalaisilla 
vahdinvaihto

HONKAJOKI



Suomalainen22 No: 7 • Toukokuu 2010www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

Perjantai 13.8.2010
16.00 Puoluehallitus

 (Sokos Hotel Vaakuna Fresko-kabinetti,
 Gallen-Kallelankatu 7, Pori)

Lauantai 14.8.2010

10.00-11.30  Toritilaisuus, Porin tori (Eetun aukio)
 - Perussuomalaisten puoluejohtoa sekä kansan-
  edustajia tavattavissa

10.00 Ilmoittautuminen alkaa

 Porin Promenadikeskuksessa (Yrjönkatu 17)

12.00 Puolueneuvoston kokous alkaa

 - tervehdykset

 - 1 § Avaus, järjestäytyminen, laillisuus
  - puheenjohtaja Timo Soini
 
 - 2 § Eduskuntavaalit 2011
  - Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2011
  - esittely 
  - lähetekeskustelu 
  
Kokous keskeytetään viimeistään klo 17.00

Illallisbuffet on Sokos Hotelli Vaakuna, Gallen-Kallelanka-
tu 7, Pori hotellin ravintolassa klo 18.30 alkaen. 

Illallisbuffetlippuja on tilattavissa Sokos Hotelli Vaakunas-
ta huonevarauksen yhteydessä tai ostamalla paikanpäältä 
hotellin vastaanotosta hintaan 22 euroa/hlö.

Hilpeät Hanuristit viihdyttävät kokousväkeä illallisbuffe-
tin ajan ja klo 22.00 alkaa hotelliravintolan oma ohjelma 
jossa esiintyy tanssiorkesteri.

Sunnuntai 15.08.2010

10.45 Hartaustilaisuus kokoussalissa

 Anssi Joutsenlahden johdolla

11.00 Puolueneuvoston kokous jatkuu

 - 3 § Selostus Perussuomalaiset Naiset ry:n
  toiminnasta
   - puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen
  
 - 4 § Selostus Perussuomalaiset Nuoret ry:n
  toiminnasta
   - puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala
  
 - 5 § Selostus Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 
  toiminnasta
   - puheenjohtaja Raimo Vistbacka

 - 6 § Selostus Oikeutta Eläkeläisille ry:n toiminnasta
   - puheenjohtaja Reijo Ojennus

 - 7 § Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2011 
   -  lähetekeskustelu jatkuu
  
 - 8 § Muut kokoukselle esitettävät päätöstä vaativat 
a  siat

  
 - 9 § Yleiskeskustelu

 - 10 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen yhteydessä sunnuntaina iltapäivällä  klo 13.00 
puolueen tarjoamat kahvit.

Puolueneuvoston kokouksen ohjelma

Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous pidetään 
Porissa (Promenadikeskus) 14.-15.8.2010. 

Osallistujien tulee varata majoituksensa ajoissa, 
sillä Porissa on tänä kesänä isoja tapahtumia, jotka 
kuormittavat hotelleja erittäin runsaasti. Alla olevat 
tarjoushinnat ovat voimassa, kun majoitusta varatta-
essa mainitsee 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. Puh. 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. Puh. 02 6285 282
H1 99e /vrk  H2 67e /vrk/hlö

Raumantie Motelli

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

Hostell Buisto

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

Puolueneuvoston
kokous Porissa 14.-15.8.

11§ PUOLUENEUVOSTO
Puolueneuvostoon kuuluvat puoluevaltuuston jäsenten 
lisäksi puoluehallituksen puolueen jäseneksi hyväksy-
mät kunnanvaltuutetut sekä ansioituneet, puolueko-
kouksen hyväksymät vaatimukset täyttävät puolueen 
jäsenet, jotka puolueneuvosto valitsee kokouksessaan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Puolueneuvoston puoluekokousten välisenä vuote-
na pidettävässä kokouksessa käsitellään ja päätetään 
puolueen ohjelmien muuttaminen tai uusien ohjelmien 
hyväksyminen sekä kuullaan selostus puolueen edus-
kuntaryhmän ja erityisjärjestöjen toiminnasta.

Kauhavan Perussuomalai-
set järjestivät sunnuntaina 
18.4. päivälliset Mäenpään 
kylätalolla. Tarkoituksena 
oli tarjota monipuolinen 
valikoima laadukasta lähi-
ruokaa niin aikuisille kuin 

Perussuomalainen lähiruoka
veti salin täyteen väkeä Kauhavalla

KAUHAVA

Järjestäjät yhteiskuvassa hyvin onnistuneen päivän jälkeen.

Risto Mattila ja Hannu 
Salonpää vastasivat lipun-
myynnistä.

Martti Puronvarsi viihdytti 
ihmisiä yhdessä Mauno 
Kurjen kanssa.

PLOKI    RADIO SOINI    TIMO-TV    TIMO SOINI

perheen pienimmillekin. 
Vaikka sää oli aamupäi-

västä pilvinen ja sateinen, 
saapui paikalle päivän aika-
na lähes 150 ruokailijaa.

Päivällisten pääemän-
tänä toimi Tuula Koivis-

to, joka yhdessä Anneli 
Annalan sekä avustajien 
kanssa vastasi ruokatar-
jonnasta. Tarjolla oli pa-
lapaistia, lihamakaroni-
laatikkoa, monenlaista 
salaattia ja jälkiruokana 
kakkukahvit. 

Paikalla vieraili mm. 
Etelä-Pohjanmaan piirin 
varapuheenjohtaja Rei-
jo Hongisto vaimoineen 
Vimpelistä.

Ohjelmaan kuului 
myös arpajaiset, joissa 
oli tarjolla yli 70 palkin-
toa, arpojen myynnistä 
vastasi Heikki Niemi, 
arpoja meni kaupaksi 
reilusti yli sata. Päivän 
viihdyttäjäisäntänä toi-
mi Martti Puronvarsi 
yhdessä hanurinsoittaja 
Mauno Kurjen kanssa. 
Lipunmyynnissä olivat 
Risto Mattila ja Hannu 
Salonpää. 

Tyytyväiset kävijät kiit-
telivät lähtiessään moni-
puolisesta ja hyvästä ruoka-
tarjonnasta ja hyvistä arpa-
jaispalkinnoista. Kiitämme 
kaikkia tilaisuuden järjestä-

jiä ja paikalla kävijöitä hy-
vin onnistuneesta päivästä.

Risto Mattila
puheenjohtaja,
Kauhavan Perussuomalaiset
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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

Kun seuraa keskustelua 
pakkoruotsista ja Suo-
men kielipolitiikasta, tulee 
esiin suomenruotsalaiselta 
taholta kommentti, että 
suomenruotsalaisia viha-
taan tai että he ovat epä-
toivottuja. Varsin harvoin 
keskustelussa hyökätään 
suoraan itse suomenruot-
salaisia vastaan ja nämä 
harvat tapaukset ovat sel-
viä ylilyöntejä.

Keskustelua ei suinkaan 
käydä suomenruotsalais-
ten olemassaolosta, vaan 
nimenomaan pakollisesta 
ruotsinopiskelusta ja siitä, 
miten Suomen kielipolitiik-
ka tulisi järjestää.

On tosiasia, että maas-
samme on huono kielipää-
oma. Käytännössä ainoa 
koko maassa osattu kieli 
suomen ohella on englanti. 
Kielivarantoa on lisättävä, 
koska on totta, että pelkäl-
lä englannilla ei aina pärjää. 
Tärkeää ei ole se, että kaik-
ki osaavat “kaikkia” kieliä. 
Hyvä tavoite on se, että jo-
kainen suomenmaalainen 
ja varsinkin suomalainen 
osaa kahta vierasta kieltä. 
Pedagogisesti ruotsi on suo-
malaiselle vieras kieli kuten 
moni muukin.

Resurssit ovat olemassa 
kahden vieraan kielen ope-
tukseen jo nyt. Ne on vain 
suunnattava järkevästi. Ei 
ole mitään järkeä opettaa 
koko suomalaiselle väes-
tölle ruotsia vain unohdet-
tavaksi. Motivaatio kielten 
opiskeluun kasvaa, kun kie-
let on saanut valita ja osaa-
minenkin pysyy parempana.

Mikä on tarkoituksen-
mukaista?

Pakkoruotsi on kytköksis-
sä myös Suomen kielipoli-
tiikkaan. Perustuslain 17§ 
mukaan kansalliskielet ovat 
suomi ja ruotsi. Tästä ei kui-
tenkaan seuraa minkäänlais-
ta osaamispakkoa kumman-
kaan kielen osalta. Kum-
mankin väestön tarpeista on 
huolehdittava samoin perus-
tein. Nämä samat perusteet 
on periaatteessa turvattu 
kielilainsäädännöllä.

Kielipoliittinen keskus-
telu koskee nimenomaan 
kielilainsäädännön tarkoi-
tuksenmukaisuutta. On-
ko tarkoituksenmukaista, 
että suomalaiset opiske-
levat ruotsia, kun kerran 
suomenruotsalaisilla on jo 
ruotsinkieliset oppilaitok-
set, joista valmistuu tar-
vittava määrä henkilöstöä 
maan tarpeisiin?

Vaatimus ruotsin osaa-
misesta asettaa suomen-
maalaiset epätasa-arvoiseen 
asemaan ja syrjii välillisesti 
suomalaisia, jos tehtävässä 
ei tosiasiassa tarvita ruot-

Kyse ei ole vihasta

sia. Suomenruotsalaiset ni-
mittäin osaavat varsin hyvin 
suomea, etenkin kun seka-
avioliittoja solmitaan run-
saasti ja molemmat kielet 
opitaan jo kotoa.

Suomalaisten ärtymys 
kohdistuu kielipolitiikan 
epätarkoituksenmukaisuu-
teen. Jos ongelma on se, et-
tä kaksi- tai ruotsinkielisis-
sä kunnissa ei ole tarpeeksi 
ruotsinkielistä henkilöstöä, 
tulee tätä henkilöstöä kou-
luttaa tarpeeksi ruotsinkie-
lisestä väestöstä ja myös 
huolehtia siitä että he ovat 
siinä tehtävässä, missä heitä 
tarvitaan. Vähemmän suo-
menruotsalaisia yhteiskun-
nan avainpaikoille ja enem-
män ruohonjuuritasolle.

Kielipolitiikkaa 
tulevaisuutta varten

Ylimitoitetut ruotsin osaa-
misvaatimukset ärsyttävät 
ja vääristynyt ruotsinkieli-
nen koulutustarjonta ärsyt-
tää. Ärtymystä voi aiheuttaa 
suomenruotsalaisten vetoa-
minen historiaan. On totta, 
että osa ruotsinkielisestä 

väestöstä oli parantamassa 
suomen kielen asemaa ja 
suurin osa oli sodassa rin-
tamalla. Totta on myös se, 
että osa suomenruotsalai-
sista piti meitä suomalaisia 
alempirotuisina, toimi se-
paratistisesti Suomen itse-
näistyttyä, souti Ruotsiin 
paetessaan asevelvollisuutta 
ja kieltäytyi ottamasta kar-
jalaisia evakoita “pyhälle 
ruotsalaiselle maalle”. Nä-
mä asiat eivät kuitenkaan 
ole olleet vaikuttamassa 
kielipolitiikan tekoon. Kie-
lipolitiikkaa tulee tehdä ny-
kyisyyttä ja tulevaisuutta, ei 
menneisyyttä varten.

Suomenruotsalaisten 
tulisikin ihan oman mielen-
rauhansa vuoksi hyväksyä 
tosiasiat. Vaatiminen ja va-
littaminen ei paranna asiaa 
jos ei itse olla valmiita ot-
tamaan vastuuta. Suomi on 
käytännössä ollut jo kauan 
yksikielinen, eikä sitä muu-
ta perustuslain sanamuoto. 
Suomenruotsalaiset tarvit-
sevat Suomessa pärjätäk-
seen suomea mutta suoma-
laiset eivät tarvitse ruotsia.

Merkittävä osa suoma-
laisista ei koe enää Pohjois-
maita tärkeänä ryhmänä. 
Suomalaiset eivät halua olla 
vangittuina Pohjoismaihin 
vaan haluavat avata uusia 
ovia laajemmalla kielten 
osaamisella. Emmehän me 
suomalaiset ole koskaan vai-
nonneet suomenruotsalaisia.

Antti Rantakokko
varapuheenjohtaja
Pohjois-Savon
PS-nuoret ry.

Kaikkiin ei ole tarttunut 
kreikan-tautia, mutta pan-
demian merkit ovat näh-
tävissä. Jokaisen on nyt 
katsottava peiliin ja tutkit-
tava omaa elämäntapaansa. 
Olenko tuon taudin viruk-
sen kantaja ja sen levittäjä? 
Kun tauti puhkeaa, on tapa-
na etsiä viruksen lähde. Et-
sitään syy ja sitten rokotus 
taudin taltuttamiseksi.

Taipumus laittaa lähim-
mäinen, yritys, kunta tai 
kansakunnan johto kriisin 
aiheuttajiksi ja sivuuttaa 
oma vastuu on pelkuruutta, 
jota ei tule puolustella. On 
rakastettava totuutta, ei val-
hetta. Terve asenne on nöyrä 
itsetutkistelu ja sen tunnusta-
minen, ettei minulla ole ollut 
tarpeeksi tietoa tai en ole ha-

lunnutkaan tietää sitä. Olen-
ko terve tai peräti sairauden 
kantaja asiassa tai toisessa, 
ei vain taloudenhoidossani 
vaan myös elämäntavassani 
yleensä. Onko minulla tabu-
ja, vaiennettuja pimeitä alu-
eita, olenko peitellyt niitä, 
elänyt peräti valheessa.

Nyt on useimmille sel-
vinnyt, että perusperiaat-
teista, moraalista, on lipsut-
tu ja pahasti. Sen asian ovat 
jaloimmat ihmiskunnan 
yksilöt tienneet jo vuositu-
hansia aikaisemmin. Pyhi-
en kirjoitusten kirjoittajat, 
profeetat, ovat sen ilmais-
seet. Minkä ovat Luojalta 
sanottavaksi saaneet, yhä 
uudestaan ja uudestaan: 
Jos sinä pidät Herran käs-
kyt niin sinä menestyt siinä 

maassa, jossa asut, mutta 
jollet pidä niitä, sinut erote-
taan Herran kasvojen edes-
tä. Eli jäämme omillemme, 
vaille Häneltä saatavaa 
viisautta hoitaa omia ja yh-
teisiä asioitamme. Tästä on 
hyvä esimerkki, kun joku 
puki aikamme viisauden sa-
noiksi: Jos joku osa sanoa 
eteenpäin asioita kaksi kuu-
kautta eteenpäin, hänet ni-
mitämme heti ennustajaksi.

Paras rokotusaine krei-
kantaudille on istua alas ja 
laittaa paperille toiminta-
suunnitelma, kuinka kor-
jata omaa elämää terveem-
mälle perustalle, aloittaa 
vakavimmasta heikkoudes-
ta, ruvettava saneeraamaan. 
Yleensä vakavin heikkous 
on haluttomuus kuunnella 

ja oppia tervettä oppia, ko-
keneita asiaa osaavia.

Talousongelmatkin 
useimmiten ovat perua ha-
luttomuudesta kuunnella 
tervettä järkeä - kaikkea, mi-
tä haluaa, ei voi saada heti. 
Ensin on säästettävä, tehtävä 
työtä, ennenkuin voi ostaa. 
Tähän perustui Saksankin 
nousu tuhkasta sodan jäl-
keen. Saarijärven Paavokin 
pystyi auttamaan huonompi-
osaista naapuriaan vain sen 
verran, kuin oli saanut ensin 
itselleen kootuksi - ja alensi 
sitten myös omaa kulutus-
taan. Kaikki tämän ylittävä 
on lupausta ilman katetta.

Tuomo Isokangas
kaupunginvaltuutettu
Nokia

Kreikan taudin ehkäisy ja hoito

Maahanmuutto-
politiikkaamme
saatava kritisoida
Miksi vallalla olevaan maahanmuuttopolitiikkaan ei 
meillä saisi suhtautua kriittisesti? Kriittisesti suhtautu-
via ei haluta kuulla, heidät leimataan rasisteiksi, eikä 
keskustelunavauksiin vastata.

Minkä tahansa asian ympärillä tarvittaisiin, ja olisi 
hyväksi mielipiteet puolin ja toisin. Miksi esim. ydinvoi-
maa, yksityisautoilua tai turkistarhausta saa kritisoida, 
mutta maahanmuuttopolitiikastamme on olemassa vain 
yksi ainoa hyväksyttävä kanta?

Antero Tanskanen
Helsinki

Kokoomus vihersi 
Espoossa
Porvoolainen ”sitoutumaton” Uusimaa-lehti otsikoi 
näyttävästi (10.5.2010) kokoomuksen valtakunnallisia 
Vihreitä Toivotalkoita yllämainitulla otsikolla. Kokoo-
mus vaihtaa väriä tilanteen ja mainostoimiston ohjeiden 
mukaan aina tarvittaessa saadakseen ääniä ja valtaa.

Voidakseen toteuttaa omien intressiryhmiensä etuja 
Elinkeinoelämän Keskusliitto vaatii leikkauksia ja ”vih-
reä kokoomus” tulee ne toteuttamaan. Edellytyksenä 
toki on, että se pääsee hallitukseen ja saa edelleen val-
tiovarainministerin salkun. Kokoomuksen väri on nyt 
siis vihreä - ei enää sini-valkoinen.

Vihreä on totuttu näkemään luonnon, kasvun, ke-
vään ja toivon värinä, mutta siitä ”kokoomuslainen 
vihreä” on kaukana. Vihreä on myös myrkyn väri. 
Vuonna 2006 kokoomus kampanjoi presidentin vaa-
leissa julistamalla Sauli Niinistön, tuon silloisen pan-
kinjohtajan Brysselistä, ”työväestön presidentiksi”. 
Erikoisen komiaa työväen presidentti-kampanjalle oli 
se, että Niinistön vaalirahoittajat löytyvät niistä yrityk-
sistä ja yritysjohtajista, jotka ovat siirtäneet tuotanto-
aan halpatyövoiman maihin.

Niinistö - ”työväen presidentti” - kampanjan tarkoi-
tuksena oli kerätä ääniä työväestöltä, rikkaiden yritysten 
omistajien ja yritysjohtajien äänet eivät olisi riittäneet 
alkuunkaan.

Kokoomus vietti 8.5. valtakunnallisia vihreitä toi-
votalkoita. Tällä kokoomus haluaa kansalaisten unoh-
tavan, että teollisuuden saamat ydinvoimalat eivät ole 
vihreää energiaa - eikä ilmaisia.

Tyytymättömien ja vaalirahaskandaaliin pettyneiden 
kepulaisten ääniä kokoomus kalastaa uudella vihreäl-
lä imagollaan - olihan kokoomus hyväksymässä kepun 
vaatiman ”risupaketin” takuutariffeineen.

Veijo Eskelinen
kaupunginvaltuutettu
Porvoon Perussuomalaiset



Suomalainen24 No: 7 • Toukokuu 2010www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

 ■ LYHYET

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

0207 920 362. Viestin hinta operaattorin mukaan.

 ■PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

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

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

Pirkko Ruohonen-Lerner (vpj.)
Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi 
Avustaja:
 Marketta Tjäder, (09) 432 4165
 marketta.tjader@eduskunta.fi 

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

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

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

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

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

Taloudenhoitaja: Tiina Sivonen
Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
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Projektisihteeri: Marjo Pihlman
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Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman
Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
Sihteeri: Iiris Peltomaa 

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

Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800 
Fax: 0207 430 801
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Timo Soini
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Avustaja Suomessa:
Vesa-Matti Saarakkala
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 ■EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

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

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

Hannen kännykkä: 0032 47 6055 037

Suomi viedään Natoon kansan sitä tietämättä. Puo-
lustusvoimat ovat jo valmistelleet asian hyvin pitkäl-
le. Vaarallista leikkiä Suomen hallituksen taholta.
Tapani

Moraali on laskenut. On aika puhdistaa pöytä. 
Kaikki matkat kuten Kiljusen herrasväen tulee 
päästä julki. Kaikkien yhteiset jos on seksimatkoja, 
avioliiton ulkopuolisia suhteita tai niiden seurauk-
sena lapsia on tultava esille. Uskottavuutta ei po-
litiikkaan tule. Moraaliton malli tarttuu kansaan. 
Kaikessa moraalin laskussa alkoholi mukana.
Sirkka-Liisa Lamminkoski

Suomessa on vapaat markkinat jokaiseen suun-
taan, kansalainen saa itse valita ostaako omaa vai 
vierasta. Ja tämä pätee niin ihmisiin kuin elintar-
vikkeisiin! Mutta meillä laatu korvaa määrän.
Jaana ja Terho Luoma, Toholampi

Seurakuntavaalit pidetään 
14.-15.11.2010, ennakkoon 
voi äänestää 1.-5.11. välise-
nä aikana. Tämän vuoden 
seurakuntavaaleissa äänes-
tää saavat ensimmäisen ker-
ran myös 16 vuotta täyttä-
neet. Äänioikeutettuja ovat 
henkilöt, jotka täyttävät 16 
vuotta 14.11. mennessä.

Ehdokkaaksi voivat 
asettua 14.11. mennessä 
18 vuotta täyttävät kirkon 
jäsenet. Ehdokasasettelu on 
jo käynnissä, ja se päättyy 
15.9. Nuoria äänestäjiä 
pyritään aktivoimaan ää-
nestysuurnille sijoittamalla 
ennakkoäänestyspaikkoja 
mm. kouluihin ja nuorten 
suosimiin paikkoihin. Puo-
lueet voivat asettaa omat 
ehdokkaansa seurakunta-

vaaleihin omalla listallaan, 
ja käyttää poliittisia tun-
nuksia. Nuoria kosiskellaan 
toden teolla äänestämään, 
ja seurakuntavaaleihin et-
sitään erityisesti nuoria eh-
dokkaita.

Lisätietoa ehdokkaiden 
asettamisesta ja valitsijayh-
distyksen perustamisesta 
osoitteessa www.seurakun-
tavaalit.fi .

Kirkon jäsenmäärä on 
laskussa

Tällä hetkellä kirkkoon 
kuuluu noin 80% väestös-
tä. On arvioitu, että vuonna 
2020 pääkaupunkiseudulla 
kirkkoon kuuluu enää al-
le 50%. Erilaiset opilliset 
kiistat ovat saaneet ihmiset 

eromaan kirkosta, myös 
taloudelliset syyt ovat 
nousseet laman aikana 
merkittäväksi syyksi kir-
kosta eroamiseen. Ennä-
tysvuonna 2008 kirkon 
jätti yli 52 000 ihmistä, 
noin 90% kaikista eroa-
misista tehdään eroakir-
kosta.fi  -palvelun kautta. 

Mikäli kirkko tekee 
tulevaisuudessa pää-
töksen siunata samaa 
sukupuolta olevat, näh-
täväksi jää, millä tavalla 
se vaikuttaa seurakunta-
vaalien äänestysaktiivi-
suuteen, ja näkyykö se 
ryntäyksenä pois kirkon 
jäsenyydestä.

Teksti ja kuvat: Harri 
Lindell

Seurakuntavaalit lähestyvät

Projektisihteeri Kari Kanala ja johtaja Bror Träskbacka kävivät eduskuntaryhmissä
torstaina 15.4. kertomassa tulevista seurakuntavaaleista.

Huom! Maksa jäsenmaksu 
vasta laskun saatuasi!
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