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Rahan lapiointi rikkaille jatkuu
Suomalaisten huumorin-
taju on koetuksella katsel-
lessamme verorahojemme 
lapiointia holtittomille ja 
kieroille Kreikan johtajille. 
Rikkaat sijoittajat ja pankit 
saatiin pelastettua, heidän 
rahansa ovat taas turvassa. 
Kreikan kansa ei tästä avun-
annosta paljoa hyötynyt. 
Kansa joutui säästökuuril-
le, palveluita karsitaan ja 
sosiaaliturvaa puretaan yhä 
kiihtyvällä vauhdilla.

Rikkaiden rahat pelas-
tettiin verovaroilla. Korppi 
ei korpin silmää nokkinut, 
vaan antoi pussillisen eu-
rosiemeniä tuleviin riskisi-
joituksiin. Sijoitus on aina 
riskitön, kun se on tarpeeksi 

suuri. Veronmaksajat mak-
savat jos huonosti käy, jos 
käy hyvin niin sijoittaja saa 
muhkeat voitot.

EU natisee liitoksissaan 
ja sen hajoaminen on vain 
ajan kysymys. Europolille 
on annettu mahdollisuus  
listata perussuomalaisten 
kaltaisia toisinajattelijoi-
ta jokaisessa EU-maassa, 
ihmisiä jotka eivät ylistä 
unionia vaan kritisoivat sen 
toimintaa. Siinä on heille 
listaamista, sillä vastustaji-
en joukko kasvaa kohisten. 
Niin myös Perussuomalais-
ten kannattajien. 

Pankkien stressitestit ja 
sanktiot sääntöjä rikkovia 
jäsenmaita vastaan ovat 

vain turhaa sananhelinää. 
Kuka sitä nyt itseään vas-
taan haluaa joitakin ikäviä 
säädöksiä? Eivät edes ah-
neet korpit. Viisaita lintuja 
ne loppujen lopuksi ovat.

Suomeen on tulossa 
ankara säästökuuri

Epäoikeudenmukainen ra-
hanjako jatkuu Suomes-
sakin. Rikkaat rikastuvat 
entisestään ja köyhät vain 
köyhtyvät. Suomen rikkaat 
saavat valtavat määrät eri-
laisia valtion tukia, kuten 
esimerkiksi maataloustu-
kia. Heidän ansionsa ovat 
useita miljoonia muista 
bisneksistä. Silti heidän 

kukkaroihinsa syydetään 
lisää rahaa. Palkkioksi täs-
tä saamme toisinaan kuulla 
heidän lausumiaan köyhät 
kyykkyyn –puheita, joita 
korjaillaan kun media nos-
taa mielipiteet julkisuuteen. 
Sammakot ovat nousseet 
huulille ja tulleet sieltä ulos 
ahnaan vatsan jo täytyttyä 
tukieuroista.

Verorahoilla on totut-
tu tekemään tuottoisaa 
bisnestä jo ammoisista 
ajoista saakka. Rikkailta 
pitäisi lopettaa esimerkiksi 
maataloustukien maksa-
minen, he tulevat toimeen 
mainiosti ilmankin. Tähän 
tarvitaan vain lain muutos 
eduskunnassa.

Kansamme edessä on 
myös ankara säästökuuri, 
kuten kreikkalaisillakin. 
Tuleva arvonlisäveron ko-
rottaminen kirpaisee suh-
teessa eniten pienituloisia. 
Tämä poliittinen toimenpi-
de on käänteistä tulonjako-
politiikkaa, joka suosii rik-
kaita. Köyhät kyykkyyn on 
nykyisen hallituksen viesti 
äänestäjille.

Laillistettu rosvous 
lopetettava

Tukien tarkoituksena pitäisi 
olla maatalouden harjoitta-
misen mahdollistaminen, 
ei rikkaiden jo ennestään 
turvonneiden rahasäkkien 
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Vanhojen hallituspuolu-
eiden uusi hallitus jatkaa 
edeltäjänsä tiellä. Keskus-
tan ja kokoomuksen pu-
heenjohtajien mukaan ta-
louden näkymät ovat sen 
verran sumuiset, että nyt 
on viisainta olla tekemät-
tä mitään. Niinpä hallitus 
aikoo haparoida vaaleihin 
lyhdyt pimeinä. Kansalaisia 
ei haluta säikytellä ikävillä 
päätöksillä ennen vaaleja. 
Äänestäjien aliarvioiminen 
saattaa kuitenkin osoittau-
tua virheeksi.

Kuluvan kesän puolue-
kokousten sarjassa pää-
huomion korjasi kepu, joka 

pesi käsiään ja putsasi vaa-
lirahasotkuista pöytäänsä 
uusimalla puoluejohtonsa. 
Nähtäväksi jää, ovatko 
maakuntien perinnekepu-
laiset tyytyväisiä kasvojen 
kohotukseen.

Vihreitä sävyjä

Aiemmin työväenpuoluee-
na köllötellyt kokoomus 
haluaa nyt profi loitua vih-
reän eri sävyissä. Puolue 
näemmä vaihtaa väriä ti-
lanteen mukaan, toteut-
taessaan intressiryhmien-
sä etuja. Vihreä on myös 
myrkyn väri ja kansalaiset 

näkevät kokoomuslaisessa 
vihreässä myrkylliset ydin-
jätteet. Tuoreet puolueiden 
kannatusluvut kertovat ko-
koomuksen ykköspaikan 
horjuvan, asetelmat ovat 
muuttumassa.

Demarit vihertävät 
myös ja puhuvat rakkauden 
kieltä. Työtön perusduuna-
ri ei sitä kauan kestä, tuskin 
demarien rakkaus on mak-
sutontakaan. Vyönkiristystä 
on luvassa vaalien jälkeen, 
oli pääministeri minkä van-
han puolueen puheenjohta-
ja hyvänsä.

Vasemmistoliitostakaan 
ei enää ole työväenpuolu-

eeksi. Sen sijaan se haluaa 
vaikuttaa vihreiden ja ko-
koomuslaisen opetusminis-
terin tavoin pyrkimällä kiel-
tämään turkistarhauksen 
Suomessa. Perussuomalai-
set todellisena työväenpuo-
lueena ei ole lopettamassa 
turkistarhausta eikä mitään 
muutakaan laillista ammat-
tia, joka tuo monille työn, 
leivän ja toimeentulon Suo-
messa.

Vihreä puolue on kum-
majainen istuessaan hal-
lituksessa, joka myöntää 
ydinvoimalalupia ja sallii 
jättihotellin rakentamisen 
poikkeusluvalla luonnon-

suojelualueelle. Lisäksi se 
on ominut itselleen il-
mastomuutoksen, jonka 
uhkakuvilla voidaan 
näköjään perustella 
melkein mitä tahansa. 

Vaihtoehto on tarjolla

Onneksi on Perussuoma-
laiset jota duunarikin voi 
äänestää. Perussuomalai-
set kantavat huolta mm. 
työttömyydestä, teolli-
suutemme yksipuolisesta 
rakenteesta ja kilpailuky-
vystä, sekä vähäväkisen 
kansanosan huonosta ase-
masta. Kannatamme ih-
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täyttäminen. Tukien maksa-
minen näille rikkaille pitää 
lopettaa Suomessa koko-
naan. He eivät niitä tarvitse 
eivätkä ole ansainneet.

Suomen maatalous on 
suuressa rakennemuutok-
sessa, johon kuuluu myös 
pelottava GMO. Sen seu-
rauksena elintarviketuotan-
tomme keskittyy entistä har-
vempien rikkaiden yritysten 
käsiin. Tilakoot kasvavat ja 
tehokkuus on päivän episto-
la. Maatalous- ja muut tuet 
jakautuvat yhä epätasaisem-
min, niiden alkuperäinen 
tarkoitus hämärtyy entises-
tään. Nykyinen tukijärjestel-
mä on rikkaiden laillistettua 
rosvousta köyhiltä.

misen ja luonnon ehdoilla 
toimivaa markkinatalout-
ta, joka toimii kansanval-
taisesti ohjattuna ekologi-
sesti kestävällä ja sosiaa-
lisesti oikeudenmukaisella 
tavalla. Haluamme tarjota 
kansalaisille sini-valkoisen 
Suomen, jossa vihertää 
vain luonto.
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Juureni ovat syvällä suo-
malaisessa perheviljelmä-
pohjaisessa maaseudussa, 
vaikka olenkin betonilähi-
ön kasvatti Espoosta. Tästä 
taustasta käsin katson Suo-
mea ja elämää. Maaseutu 
ja kaupunki ovat sekä että, 
eivät joko tai.

Vuosi Brysselissä Eu-
roopan parlamentissa on 
tehnyt minulle entistä sel-
vemmäksi Hyvän Suomen 
rakennuspuut. Itsenäisen 
päätäntävallan kunnioit-
taminen, sosiaalinen oi-
keudenmukaisuus, yrittä-
jähenki, perinteiset arvot, 
työ ja toimeentulo, maa- ja 
luonnonvarat sekä Suomen 
kansa. Näihin luotetaan ja 
näitä tuetaan.

Maailma käy pienem-
mäksi. Isänmaamme suuri 
pinta-ala on meille siunaus 
– ei kirous. Meillä on tilaa 
ja varaa valita. Kysymys on 
järkevästä politiikasta, jota 

arvot ohjaavat. Typerä kan-
sa antautuu vieraan vallan 
ja leivän alle. Elintarvike-
omaisuus on isänmaalli-
suutta. Puhdasta ruokaa 
omasta maasta. Se työllis-
tää ja tuo turvaa. Puhdas 
vetemme on ainutlaatuinen 
voimavara. Vesivarat on pi-
dettävä kansallisessa omis-
tuksessa. Vedessä virtaa elä-
män henki.

Perussuomalaiset on 
koko Suomen puolue. 
Perustuslakimme kohta 
oman asuinpaikkamme 
vapaasta valinnasta ei ole 
meille teoriaa, vaan todek-
si tuleva tavoite jokaiselle 
päivälle ja tulevaisuudelle. 
Perussuomalaiset eivät hae 
kannatusta hakkauttamal-
la eri väestöryhmien päitä 
vastakkain. Terve yhteis-
kunta rakentuu alhaalta 
ylöspäin. Jokainen ihmi-
nen ja jokainen elämä on 
arvokas.

Betonilähiön asukkaana 
ja maailmalta tällä hetkellä 
leipäni hakevana uskallan 
puolustaa koko Suomen 
asiaa - maaseutu on mah-
dollisuus.

Perussuomalaiset 
– väkevä voima

Kannatusmittaukset lu-
paavat Perussuomalaisille 
vaalivoittoa. Tästä ei pidä 
riehaantua. Työ ja äänet 
ratkaisevat. On oikein, et-
tä vanhojen ja väsyneiden 
puolueiden valtaan haetaan 
tervettä, ryvettymätöntä ja 
isänmaallista vaihtoehtoa. 
Perussuomalaiset on väke-
vä voima - kanava Hyvän 
Suomen puolesta.

Perussuomalaiset on po-
liittinen puolue, joka osaa 
ja uskaltaa. Me olemme 
haaste ja ratkaisu.

Tässä lehdessä on pal-
jon tavallisten suomalais-

ten nasakoita kirjoituksia. 
Näet, että meitä on mones-
ta lähtökohdasta ja joka 
puolelta Suomea. Meillä 
on yhteinen tavoite ja me 
uskomme äänen voimaan. 
Suomi ja sinä itse olet äänen 
arvoinen. Perussuomalai-
suus on moniarvoisuutta. 
Me uskomme valinnanva-
pauteen, joka kunnioittaa 
toista ihmistä. Ihmisarvo 
on loukkaamaton.

Anna tukesi ja äänesi 
Perussuomalaisille. Tule 
mukaan kasvavaan jouk-
koomme. Perussuomalaiset 
ovat tavallisia suomalaisia, 
jotka tekevät työtä ja hoi-
tavat asiansa ja läheisensä. 

OSAAMME MYÖS 
ILOITA! Katso tämän leh-
den kantta. Mirva Hytti-
nen ja Pohjois-Karjalan 
Perussuomalaiset näyttävät 
mallia. Perussuomalaiset on 
puolue, jossa kansan ääni 
kuuluu!

Maaseutu on mahdollisuus

SSSSSSSSSSuomalainen 3

Eduskunnassa sanottua

”Huolestuttavaa tässä on se, miten tämä tapahtuu. 
Tämä hallitus käyttää hyvin yksinkertaista juttua, 
että kansalta ja kansalaisilta pois, vähennetään 
henkilöstöä – VR tai sitten Yle – siirretään kaikki 
maksullisille, joissa tehdään rahaa, pyritään yksi-
tyistämään VR eli heikennetään palveluita, viedään 
kaikki maksullisille kanaville tv:ssä, joita tällä het-
kellä katsoo Suomessa 25 prosenttia eli noin kokoo-
muksen kannatusluku. Kaikki muut urheilut on siir-
retty pois, ettei kansa pysty katselemaan näitä, niin 
että kansalaisia ottaa päähän tässä tapauksessa.”
Pertti Virtanen 18.6.2010

”Nyt toisessa käsittelyssä oleva hallituksen esitys 
laeiksi järjestyslain 22 §:n, järjestyksenvalvojista 
annetun lain ja yksityisistä turvallisuuspalveluista 
annetun lain muuttamisesta on varmasti määrätyiltä 
osin perusteltu. Siinähän nyt laajennetaan järjestys-
lakia siten, että järjestyksenvalvoja voitaisiin asettaa 
myös terveyden- ja sosiaalihuollon toimenpiteisiin, 
lentopaikkoihin ja satamiin, joissa järjestyksenpito 
on luonteeltaan saman tyyppistä kuin siellä, missä 
aikaisemmin se on ollut mahdollista.”
Raimo Vistbacka 18.6.2010

”Perussuomalaisten mielestä jotain on yhteiskun-
nassa pahasti pielessä, kun Suomessa joudutaan 
jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle lähes yhtä usein 
kuin vanhuuseläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevia on tänä päivänä yli 300 000 eli noin viiden 
ikäluokan verran. On huolestuttavaa, että masen-
nuksesta johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet ovat 
Suomessa kymmenessä vuodessa kaksinkertaistu-
neet, ja usein kyseessä on nuori ihminen.”
Pietari Jääskeläinen 10.6.2010

”Arpajaislakia on käsitelty eduskunnassa pitkään 
ja hartaasti, lähes kaksi vuotta. Aihe on hankala 
ja haastava, sillä useat rahapelit aiheuttavat saman 
tyyppistä vaikeaa riippuvuutta kuin alkoholi ja huu-
mausaineet. Tätä vakavaa ongelmaa eivät monet 
kansalaiset käsitä, eivät lasten vanhemmat, jotka 
ovat antaneet lastensa pienestä pitäen pelata erilai-
sia rahapelejä. Ikärajojen nostaminen 18 vuoteen 
on todella hyvä parannus nykytilaan verrattuna.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 3.6.2010

”Lakialoitteeni laista kotihoidon tuen, peruspäivä-
rahan ja vanhempainrahan rahallisen tason yhte-
näistämisestä koskettaa tuhansia suomalaisia. Tällä 
hetkellä kotihoidon tuki, joka on näistä kolmesta 
tuesta pienin, on kuukaudessa karvan päälle 314 
euroa. Työttömän peruspäiväraha puolestaan on 
keskimäärin 551 euroa ja minimiäitiyspäiväraha eli 
tässä tapauksessa vanhempainraha vähän alle 529 
euroa kuukaudessa. Kuten huomataan, on ero koti-
hoidon tuen tappioksi huomattava.”
Pentti Oinonen 20.5.2010

PerusSuomalainen 10/2010 ilmestyy

6.8.2010
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

keskiviikkona 28.7.2010.

Nettisivuillamme kysyttiin:

Pitäisikö äänestysikää laskea?

EI 57,7 %    (1392 ääntä)

KYLLÄ 42,3 %    (1021 ääntä)
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EU-kansalaisille oikeus 
omaan kieleen
rikosoikeudessa

Parlamentti hyväksyi uudet säännöt, joilla EU-
kansalaisille taataan oikeus tulkkaukseen ja kään-
nöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä toisessa 
jäsenmaassa. Portugalissa pidätetyllä brittijalka-
pallofanilla on täten jatkossa oikeus tulkkaukseen 
poliisikuulustelun aikana, oikeudessa ja asioinnis-
sa lakimiehen kanssa. Myös kaikki oleelliset asia-
kirjat tulee kääntää. Jäsenmailla on kolme vuotta 
aikaa panna direktiivi täytäntöön.

Uudessa EU-direktiivissä säädetään tulkkauk-
seen ja kääntämiseen rikosoikeudellisissa menet-
telyissä sovellettavista yhteisistä vähimmäisvaati-
muksista koko EU:n alueella. Se koskee myös eu-
rooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanoa 
koskevia menettelyjä. Jäsenvaltioiden on vastatta-
va menettelyjen tuloksesta riippumatta tulkkaus- ja 
käännöskustannuksista.

Elintarvikemerkintöjä 
yhtenäistetään
Euroopan parlamentti hyväksyi lakiehdotuksen, 
jonka mukaan elintarviketiedoissa tulisi näkyä 
pakolliset ravintoainemerkinnät ja ohjeelliset päi-
vittäiset tarpeet. Se hylkäsi ehdotuksen ”liikenne-
valoista”, joilla olisi annettu tietoa jalostettujen 
tuotteiden suola-, sokeri- ja rasvamääristä.

Parlamentti kävi asiasta pitkän ja vilkkaan kes-
kustelun. Jäsenten tavoitteena on antaa kuluttajille 
mahdollisuus tehdä terveyteen ja tietoihin perustu-
via valintoja, mutta samalla rajoittaa elintarvike-
teollisuuden hallinnollista ja taloudellista taakkaa 
niin pitkälle kuin mahdollista.

Pikaluottojen tarjonnassa 
edelleen lainvastaisuuksia 
Kuluttajaviraston ja tietosuojavaltuutetun valvon-
takampanja paljastaa, että suuri osa pikaluottoja 
tarjoavista yrityksistä ei noudata alaa koskevaa 
lainsäädäntöä.

Pikaluottoihin liittyviä ongelmia on yritetty 
ehkäistä uudella lainsäädännöllä. Pikaluottoja 
tarjoavat yritykset eivät enää ole saaneet myön-
tää luottoja, elleivät ne tunnista hakijaa ns. vah-
valla tunnistusmenetelmällä, kuten verkkopankki-
tunnuksilla. Yritysten on myös pitänyt ilmoittaa 
markkinoinnissaan luoton todellinen vuosikorko. 
Lisäksi ne eivät ole saaneet enää maksaa rahaa asi-
akkaiden tileille yöaikaan.

Vain 30 yritystä tunnistaa luotonhakijat lain 
edellyttämällä tavalla. 13 yritystä ilmoittaa todelli-
sen vuosikoron puutteellisesti. Neljä yritystä mak-
saa edelleen rahat asiakkaiden tileille yöaikaan.

Harmaan talouden ja sen aiheuttamat kilpailuhai-
tat ovat lisääntyneet rakennus-, ravintola- ja kul-
jetusaloilla.  Tutkimuksen mukaan harmaa talous 
on kasvanut myös kansainvälisessä sijoitustoimin-
nassa. Jopa 90 % suomalaisten kansainvälisen si-
joitustoiminnan tuotoista jätetään ilmoittamatta 
verottajalle.

Tarkastusvaliokunnan tilaama tutkimus har-
maasta taloudesta julkaistiin keskiviikkona 16. 
kesäkuuta. Tutkimuksen mukaan kansainvälinen 
sijoitustoiminta on käytännössä kokonaan vero-
valvonnan ulkopuolella ja enintään joka kahdeksas 
luonnollisten henkilöiden kansainvälisestä sijoitus-
toiminnasta saatu euro ilmoitetaan verottajalle.

Harmaan talouden osuus kasvanut

Perussuomalaiset on nyt 
kannatukseltaan maakun-
nan kolmanneksi suurin 
puolue ja jättänyt taakseen 
jo Kokoomuksenkin.

- Tämä antaa uutta roh-
keutta lähteä mukaan vaa-
leihin ja realistiset mahdolli-
suudet eduskuntapaikkaan. 
Meillähän äänestyskynnys 
on niin korkealla, että tuon 
lukeman pitäisi tuplaantua 
kahta edustajaa varten, mut-
ta 12 prosenttia jo riittää 
eduskuntapaikkaan, kertoo 
Pohjois-Karjalan piirin pu-
heenjohtaja Osmo Kokko.

Perussuomalaisten kan-
natus maakunnassa on vii-
me eduskuntavaalien jäl-
keen ollut koko ajan tasai-
sessa kasvussa, ja eritoten 
kuntavaalien jälkeen ovat 
yhteydenotot olleet jokapäi-
väisiä. Pohjois-Karjala oli jo 
SMP:n aikaan puolueemme 
vahvin maakunta. Tuo ki-
pinä on jäänyt kytemään 
kansan syvissä riveissä ja 
leimahtanut ilmiliekkeihin 
valtakunnan tasolla saadun 
uskottavuuden myötä.

Vaaliliittoihin 
ei lähdetä

Kesän mittaan Pohjois-
Karjalan piiri kiertää kaik-
ki maakunnan kesätapah-
tumat saadakseen lisää 
näkyvyyttä puolueelle ja 
eduskuntavaaliehdokkaille. 
Aktiivista toimintaa ja kaik-
kien ehdokkaiden täyttä 
panostusta tarvitaan, sillä 
pelkät kannatusmittaukset 

eivät yksin riitä vaalivoit-
toon. Kevätkokouksessa 
nimettiin jo ensimmäiset 
ehdokkaat hyvässä yhteis-
ymmärryksessä.

- Syyskokouksessa yh-
teisymmärryksen saavut-
taminen voi olla jo vaike-
ampaa, sillä tulijoita olisi 

enemmän kuin on paikkoja 
jaossa. Pyrimme saamaan 
ehdokkaita kattavasti joka 
puolelta maakuntaa ja lyö-
mään kiilaa vanhoille puolu-
eille, ennen kaikkea Keskus-
talle mutta demareille myös.

Pohjois-Karjalassa Pe-
russuomalaiset lähtevät 

Pohjois-Karjalasta 

Pohjois-Karjalassa Perussuomalaiset ovat jo maakunnan kolmanneksi suurin puolue 14,2 
prosentin jättikannatuksellaan toukokuun alussa Karjalainen-lehden Taloustutkimuksella 
teettämän kyselyn mukaan. - Nyt olemme jättäneet taaksemme jo Kokoomuksenkin, 
kertoo piirin puheenjohtaja Osmo Kokko.

eduskuntavaaleihin omalla 
listalla jo tammikuussa teh-
dyn selkeän päätöksen mu-
kaisesti. Yhteydenottoja on 
ollut useammalta taholta, 
mutta tässä periaatepäätök-
sessä on pysytty.

Teksti: Mika Männistö

Pohjois-Karjalasta 
kuuluu kummia. 
Puolueemme 
kannatus on 
viimeisimpien 
mittausten 
mukaan noussut 
siellä jo huimaan 
14,2 prosentin 
lukemaan.
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Kotouttamislain
kokonaisuudistus
lausuntokierrokselle
Sisäasiainministeriö on lähettänyt lausuntokier-
rokselle ehdotuksen hallituksen esitykseksi ko-
touttamislain uudistamiseksi. Uusi laki olisi nimel-
tään laki kotoutumisen edistämisestä. Ehdotuksen 
mukaan kotouttamislaki koskisi jatkossa kaikkia 
maahanmuuttajia, joilla on voimassa oleva oleske-
lulupa tai oleskeluoikeus on rekisteröity. Nykyisin 
kotouttamistoimenpiteiden piirissä ovat työttö-
miksi ilmoittautuvat maahanmuuttajat.

Kaikki maahanmuuttajat saisivat jatkossa pe-
rustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksista 
ja velvollisuuksista oleskeluluvan saamisen yhtey-
dessä. Lisäksi heille annettaisiin tietoa palveluista 
ja kotouttamisjärjestelmästä. Maahanmuuttaja olisi 
myös oikeutettu alkukartoitukseen, jossa arvioitai-
siin kielikoulutustarpeet ja selvitettäisiin tarvitseeko 
maahanmuuttaja kotoutumissuunnitelman. Kotou-
tumissuunnitelman pituus määräytyisi yksilöllisesti 
ja ensimmäisen suunnitelman pituus olisi enintään 
vuosi. Tavoitteena on, että kotoutuminen ja työllis-
tyminen nopeutuisivat ja kotouttamistoimenpiteet 
olisivat nykyistä paremmin maahanmuuttajan hen-
kilökohtaiset tarpeet huomioivia.

Velkajärjestelyn
maksuohjelman kesto 
lyhenee
Eduskunnan lakivaliokunta kannattaa velkajär-
jestelyn maksuohjelman normaalin keston lyhen-
tämisestä nykyisestä viidestä vuodesta kolmeen 
vuoteen. Tavoitteena on edistää ylivelkaantuneiden 
mahdollisuuksia uuteen alkuun ja kannustaa velal-
lisia yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi.

Maksuohjelman kesto säilyy kuitenkin nykyise-
nä viitenä vuotena sellaisissa tapauksissa, joissa ve-
lallisen maksuvelvollisuus on kokonaan poistettu 
(nk. nollaohjelma) tai velkajärjestely on myönnetty 
velkajärjestelyn esteestä huolimatta.

Samalla myös yksityisvelkojan asemaa velkajär-
jestelyssä parannetaan lieventämällä niitä edellytyk-
siä, joilla maksuohjelmaa voidaan jatkaa yksityis-
velkojan hyväksi sen jälkeen, kun maksuohjelma on 
muiden tavallisten velkojien osalta päättynyt.

Lähes joka kymmenes
äänestäisi perussuomalaisia
Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettämän 
tutkimuksen mukaan puoluettamme äänestäisi 9,1 
prosenttia äänioikeutetuista, jos eduskuntavaalit 
järjestettäisiin nyt, viisi prosenttiyksikköä enem-
män kuin viime eduskuntavaalissa 2007. Perussuo-
malaisten nousu on ollut erityisen vahvaa Kymen 
vaalipiirissä, jonka tehdaspaikkakunnat ovat olleet 
perinteisesti demareitten valtakuntaa.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta vaatii 
lisää rahaa Seinäjoki-Oulu-ratahankkeeseen. Jos 
budjettiin ei tule enempää rahaa kuin mitä kehys-
päätöksessä on luvattu, työmaa saatetaan joutua 
ensi vuonna keskeyttämään lähes kokonaan.

Valiokunta toteaa rahoitustilanteen olevan ka-
tastrofaalinen. Valiokunnan saamien selvitysten 

mukaan Seinäjoki-Oulu-radan perusparantami-
seen kustannustehokkaasti tarvitaan seuraavien 
neljän vuoden aikana yhteensä 360 miljoonaa eu-
roa. Ensi vuoden rahoitustarve olisi 90 miljoonaa 
euroa, mutta kehyspäätöksessä hankkeeseen on va-
rattu vain viisi miljoonaa, mikä ei riitä pitämään 
työmaata kunnolla käynnissä.

Seinäjoki-Oulun radan rakentaminen vaarassa

kajahtaa

Pohjois-Karjalan piirin 
1. varapuheenjohtaja Mirva 
Hyttinen pitää maakunnas-
sa saatua jättikannatusta 
perusteltuna siihen työ-
määrään ja panostukseen 
nähden, mitä sen eteen on 
tehty. Puheenjohtaja Osmo 
Kokko on tehnyt pitkän 
työrupeaman, joka varmas-
ti on vaikuttanut puolueen 
kannatukseen Pohjois-Kar-
jalassa.

- Olemme lähdössä 
vaaleihin periksiantamat-
tomalla perussuomalaisella 
asenteella: periksi ei anne-
ta, kaikkemme teemme ja 
olemme rinta rottingilla pe-
russuomalaisia.

Jalkatyö kentällä on 
jo alkanut, ja piirin sekä 
puolueen aktiivit kiertävät 
kuuntelemassa ihmisten 

mielipiteitä nykyisten val-
tapuolueiden politiikasta. 
Perussuomalaiselle vaihto-
ehdolle löytyy tilausta.

- Tällä hetkellä teemme 
imagotyötä koko puolueen 
eteen, henkilökohtaisem-

paan toimintaan siirrymme 
lähempänä vaaleja. Nyt 
meillä on tarjota konk-
reettinen vaihtoehto, jonka 
ihmiset ovat kokeneet hy-
väksi. 

Periksiantamattomalla
asenteella vaaleihin

Yhteistyö on voimaa

Perussuomalaiset ovat saa-
neet paljon kiitosta ja posi-
tiivista palautetta Pohjois-
Karjalassa. Ihmiset ovat 
kokeneet voimakkaasti, 

että perussuomalaiset eivät 
vain lupaa vaan pyrkivät 
konkreettisiin tekoihin. 
Nyt suuretkin puolueet 
ovat lähteneet samoille 
linjoille puolueemme ja-

lanjäljissä, ja siitä on hyvä 
jatkaa.

Yksi syy puolueen me-
nestykseen Pohjois-Karjalan 
piirissä lienee myös siinä, 
että piirissä on ainutlaatui-
sen hyvin yhteen hitsautu-
nut porukka. Positiivisessa 
ilmapiirissä on hyvä tehdä 
yhteistyötä, kun kaikki kan-
nattelevat toinen toisiaan.

- Vaikka ehdokkaat ovat 
kaikki erilaisia, on yhteise-
nä tavoitteenamme saada 
eduskuntapaikka Pohjois-
Karjalaan. Vähemmän tär-
keää on se, kuka sen saa. 
Tällainen asetelma luo yh-
teistyöhön uudenlaisen voi-
man, joka tekee tavoitteen 
saavuttamisen huomatta-
vasti helpommaksi.

Teksti: Mika Männistö

Pohjois-Karjalan piirin 1. varapuheenjohtaja Mirva Hyttinen pitää piirin menestyksen salaisuutena ainutlaatuisen hyvin 
yhteen hitsautunutta porukkaa, kovaa työtä ja hyvää yhteishenkeä.

- Olemme lähdössä vaaleihin 
periksiantamattomalla perussuoma-
laisella asenteella: periksi ei anneta, 
kaikkemme teemme ja olemme rinta 
rottingilla perussuomalaisia.
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Kesäkuun kuudentena 
oli Hakaniemen torilla 
markkinat. Ne ovat joka 
kuukauden ensimmäisenä 
sunnuntaina, aina. Kallion 
osasto pisti pystyyn sinne 
teltan ja kutsui mukaan 
myös Itärannikon ja  mui-
takin Helsingin osastoja. 
Tunnelma oli mukava. 
Sadetta oli luvattu, mut-
ta aurinkoa saatiin, joten 
senkin puolesta onnisti.

Teltalla oli Kallion 
puheenjohtajan, Erik Jo-
hanssonin lisäksi myös 
muita kalliolaisia, joista 
osa niin uusia, ettei nimet 
ole vielä mielessä, Itäran-
nikkoa edustivat puheen-
johtaja Titta (Kristina 
Ljungqvist) ja miehen-
sä Ossi. Myös Katriina 
Sundqvist piipahti torilla 
tyttärensä kanssa.

En ollut torilla koko 
aikaa, mutta valtuutetuis-
ta ainakin Nina Huru ja-

keli materiaalia ja jutteli 
ihmisten kanssa. Juoksi-
janakin mainetta saavut-
tanut Juha Väätäinen oli 
myös pinkaissut paikalle 
ja Sampo Terho toi EU-
näkökulmaa keskustelui-
hin. Ja ihmisiä riitti.

Hauskoja tilanteita-
kin syntyi kuin itsestään. 
Havaitsin yks kaks, että 
joku mies oli kyykyssä il-
mapallojen täyttöpullon 
vieressä ja täytteli valoista 
palloa, jossa tavaamisen 
jälkeen totesin lukevan 
Vasemmistoliitto! Melkoi-
sesti ihmetystä äänessäni 
kysyin: ”Mitäs palloja 
täällä meidän pullolla oi-
kein täytellään?!” Mies 
punastui ja antoi selityk-
sen. – Vasemmistoliitto oli 
telttanaapurina ja heiltä 
loppui ilmapalloissa käy-
tettävä kaasu. Meillä taas 
oli kaasua, mutta ei ilma-
pallojen naruja. Saimme 
heiltä naruja ja he saivat 
kaasua. Tasaraha siis. 
Kun markkinat olivat lo-
puillaan oli Eki kuulemma 
tarjonnut Paavo Arhinmä-
elle meidän viimeistä pal-
loa, mutta siinä kohdas-
sa ei enää solidaarisuus 
riittänyt. - Jokuhan olisi 
taatusti napannut kuvan 
ja medialla olisi riittänyt 
puheenaihetta.

Paluumuuttajat

Juttelin pitkään yhden 
miehen kanssa, joka otti 

esiin paluumuuttajien ase-
man. 

Hän koki, että suomalai-
set suhtautuvat paluumuut-
tajiin nuivasti. ”Kun olem-
me tienanneet elantomme 
muualla, emmekä ole mak-
saneet verojamme Suomeen, 
meitä pidetään kakkos- tai 
kolmosluokan kansalaisina. 
Minä taas näen asian niin, 
että me tuomme muualta 
ansaitsemamme eläke-eurot 
Suomeen...ostamme täältä 
vanhuuden asunnon ja/tai 
mökin ja  näin nytkin, lama-
aikana ylläpidämme ja kas-
vatamme suomalaista kulu-
tusta”, sanoi tuo herrasmies. 
Ja oikeassahan hän oli! Sitä 
ei vaan tule ajatelleeksi.

Niillä suomalaisilla, jot-
ka aikoinaan lähtivät siir-
tolaisiksi leveämmän leivän 
perään Ruotsiin, Norjaan, 
Saksaan ja Englantiinkin, 
on nyt, kun eläkeikä on 
tullut tai on pian tulossa, 

valtava kaipuu juurilleen ja 
monen haaveissa on muutto 
takaisin. Kenellä kokonaan, 
kenellä vain kesäksi. Mutta 
rahaa he tänne tuovat.

Sama tilannehan on 
Pohjois-Amerikkaan ja Ka-
nadaan muuttaneilla suo-
malaisilla, joista monikaan 
ei haaveile kokonaan muut-
tavansa takaisin, koska 
ovat hankkineet Amerikan 
tai Kanadan kansallisuuden 
ja eläkkeiden maksu tänne 
ei ole itsestään selvä asia. 
Muistaakseni ainakaan Ka-
nadalla ja Suomella ei ole 
keskenään sopimusta eläk-
keiden maksamisesta.

Mutta kesänvietto van-
hassa kotimaassa pistää 
monet ostamaan lentolipun 
kesä kesän perään Suo-
meen. Olkaamme siis kii-
tollisia siitä, että saamme 
heidät tänne, eivätkä kaikki 
vain muuta Espanjaan naut-
timaan lämmöstä ja mak-
samaan täällä tienattujen 
eläkkeiden veroja sinne!

Mamut puhuttavat

Maahanmuuttajat olivat 
kestosuosikkina puheenai-
heissa. Aika monta todella 
kriittistä ihmistä oli osunut 
paikalle.

Yhden vanhemman rou-
van kanssa keskustelin pit-
kään ja hän huokasi lopul-
ta: ”Olen niin väsynyt noi-
hin kaikkiin maahanmuut-
tajiin, en enää jaksa edes 
puhua asiasta, kun kukaan 

ei kuuntele, saati sitten tee 
asialle jotain! -  Ne tulevat 
tänne ja haluavat muuttaa 
meidän maamme mieleisek-
seen ja minä en voi hyväk-
syä sitä, että meidän nuoret 
tai vanhat tai yksinäiset ih-
miset eivät saa täällä edes 
asuntoja, mutta mamuille 
järjestetään vaikka mitä. 
Tämä on niin väärin, niin 
väärin. Me olemme tehneet 
täällä työtä koko ikämme ja 
maksaneet veromme. Miksi 
meitä ja meidän lapsiamme 
ei noteerata? Miksi mamuil-
le vaan annetaan rahaa, 
asuntoja ja kaikkea?”

Yritin rauhoitella ja ot-
taa esiin sen toisen puolen 
maahanmuuttajista: ne, 
jotka ovat tulleet tänne te-
kemään työtä ja elättävät 
itsensä ja vielä maksavat 
tänne verojakin.

Tälle rouvalle oli käynyt 
niin kuin monelle muullekin, 
että kaikki maahanmuutta-
jat oli niputettu samaan pa-
kettiin siellä omassa mieles-
sä, eikä oikein osata erottaa 
millä statuksella eri tapauk-
sissa maassa ollaan. No, toi-
vottavasti onnistuin hiukan 
selventämään asiaa.

Markkinoilla satt

Osallistuin lauantaina 12.6. 
Porvoossa Mahdollisuuksi-
en tori -tapahtumaan. Pai-
kalla oli kymmeniä erilais-
ten yhdistysten, yritysten ja 
kansalaisjärjestöjen edusta-
jia. Sain tavata tilaisuudes-
sa vanhoja tuttuja, mutta 
myös paljon uusia kasvoja.

Ydinvoiman vastustajat 
esiintyivät näyttävästi ja sai-
vat sympatiani. Tulen edus-
kunnassa äänestämään ydin-

voimapäätöksessä nollavaih-
toehdon puolesta. Ydinjät-
teen loppusijoittamista ei ole 
ratkaistu kestävällä tavalla. 
Emme voi jättää sellaista pe-
rintöä tuleville sukupolville. 
Mielestäni uusiutuviin ener-
giamuotoihin tulisi panos-
taa, näin saisimme kymme-
niä tuhansia uusia ja pysyviä 
työpaikkoja Suomeen. 

Keskustelut olivat antoi-
sia ja sain arvokasta tietoa 

mm. mielenterveyspotilai-
den, työttömien, vanhusten 
sekä vammaisten ongelmis-
ta, jotka kaipaavat pikaises-
ti ratkaisuja. Tilaisuudessa 
minulle esiteltiin esimerkiksi 
avustajakoirien koulutusta. 
Toivottavasti tulevaisuudes-
sa mahdollisimman moni 
apua tarvitseva saa itselleen 
koulutetun nelitassun!

Pirkko Ruohonen-Lerner

Tapaamisia
mahdollisuuksien torilla

”Perussuomalaisten kannattaa nyt näkyä 
siellä, missä on paljon ihmisiä! ”

Suomen Perustuslaki 
11.6.1999/731. Luku 10. 
§ 118 "Vastuu virkatoimis-
ta".

Lainaus: "Virkamies 
vastaa virkatoimiensa lain-
mukaisuudesta. Hän on 
myös vastuussa sellaisesta 
monijäsenisen toimielimen 
päätöksistä, joita hän on 
toimielimen jäsenenä kan-
nattanut. Esittelijä on vas-
tuussa siitä, mitä hänen esit-
telystään on päätetty, jollei 
hän ole jättänyt päätökseen 
eriäviä mielipidettään.

Jokaisella, joka on kär-
sinyt oikeudenloukkauksen 
tai vahinkoa virkamiehen 
tai muun julkista tehtä-
vää hoitavan henkilön lain 
vastaisen toimenpiteen tai 
laiminlyönnin vuoksi, on 
oikeus vaatia tämän tuo-
mitsemista rangaistukseen 
sekä vahingonkorvausta 
julkisyhteisöltä taikka vir-
kamieheltä tai muulta jul-
kista tehtävää hoitavalta 
sen mukaan kuin lailla tar-

kemmin säädetään. Tässä 
tarkoitettua syyteoikeutta 
ei kuitenkaan ole, jos syy-
te on perustuslain mukaan 
käsiteltävä valtakunnan oi-
keudessa.

Jos Suomi on oikeusval-
tio, niin on muitakin lakipy-
käliä, jotka ojentaisivat vir-
kamiestä toimimaan oikeu-
denmukaisesti. Esimerkiksi 
rikoslain 40 luku 10§ "Tuot-
tamuksellinen virkavelvolli-
suuden rikkominen"; Kunta-
laki 17.3.1995/365§40"Vir-
heellinen menettely luotta-
mustoimessa" ym. "määri-
telmiä"

Jos tähän lisätään vielä 
EU:n ja YK:n ihmisoike-
uksien sopimuksia eri py-
kälineen, niin tuntuu, että 
aika vahva "lakimuuri" 
on suojamassa kansalaisia 
virkamiesten vääryydestä! 
Mutta käytännössä miten 
kuullekin käy?

Kokemuksestani voin 
sanoa, että "pahin virhe" 
on, jos uskallat kyseenalais-

taa virkamiesten päätök-
siä ja yrität taistella vää-
ryyttä vastaan.

Virkamies on aina oi-
keassa ja tekee aina oikei-
ta päätöksiä. Virkamies ei 
valehtele. Virkamies saa 
aina tukea seuraavalta 
virkamieheltä. Tavallisen 
kansalaisen on turhaa 
vedota lakipykäliin, kos-
ka virkamies ei koskaan 
joudu vastuuseen teke-
misistä virheistä ja laki-
pykälien rikkomisesta. 
Eli virkamieskoneisto on 
niin vahvasti korruptoi-
tunut keskenään, että sen 
"muurin" läpi ei taval-
linen kansalainen pääse 
vaan on tuhon tuomittu, 
jos joutuu heidän ham-
paisiinsa!

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

Vastaako virkamies
virkatoimiensa lainmukaisuudesta?

 ■MIELIPIDE
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tuu ja tapahtuu

Mieheni jakeli Perussuo-
malaisten ilmapalloja siinä 
vieressä ja kuin tilauksesta 
paikalle tuli tumma, selväs-
ti ulkomaalainen mies vai-
monsa ja pienen, rattaissa 
istuvan lapsen kanssa. Ja 
isäntähän tietysti tarjo-
si palloa miehelle! – Ette 
muuten usko, miten mies 
kiitteli englanniksi moneen 
kertaan, eikä ollut uskoa, 
että hänen lapsensa sai ihan 
ilmaiseksi ilmapallon! Onpa 
ystävällistä!

Pakko tunnustaa, että 
minulla oli pikkiriikkisen 
pokkavaikeuksia, kun pa-
riskunta suuntasi ihmisvili-
nään perussuomaisten ilma-
pallo rattaisiin kiinnitettynä 
ihmisten ihmettelevien kat-
seiden saattelemina.

Menkää ihmiset mark-
kinoille, turuille ja toreil-
le! Takokaa, kun rauta on 
kuuma! Perussuomalaisten 
kannattaa nyt näkyä siellä, 
missä on paljon ihmisiä! 

Kristina Ljungqvist
Helsingin Itärannikon PS ry, 
puheenjohtaja
Helsingin valtuustoryhmän 
sihteeri

Kuvassa markkinatunnelmissa edessä vasemmalta Heli Nyström, Ossian Ljungqvist ja 
Rosemarie Rosenblad. Takana Jorma Nordlin. Kuva: Kristina Ljungqvist

TAPAHTUMIA

Etelä-Savon PerusS
maakunnan tapahtumissa

Pertunpäivät 3.7. klo 9-14

Paikalla kunnanvaltuutettuja sekä piirin johtoa.
Tervetuloa!

Kotiseutumarkkinat lauantaina 3.7.

Paikalla Mikkelin kaupunginvaltuutettuja sekä piirin 
johtoa. Tervetuloa!

Pieksämäen torilla maanantaina 5.7. klo 9-18

Paikalla valtuutettuja sekä piirin johtoa. Tervetuloa!

Uudenmaan piirin
koulutustilaisuudet alkavat
Uudenmaan piirihallitus päätti aloittaa paikallisosasto-
jen jäsenistön koulutukset kuluvalla kaudella. Toimivan 
ja hyvällä hengellä päätöksiä tekevän piirin edellytys on 
se, että paikallisosastot ovat tehokkaita yksiköitä joiden 
vetäjillä ja jäsenillä on  tarvittava määrä taitoa ja tietoa.

Koulutusjärjestelmän suunnittelun vetovastuuseen 
asetettiin Uudenmaan piirin ensimmäinen varapuheen-
johtaja Riikka Slunga-Poutsalo. Työryhmässä ovat ol-
leet mukana myös koulutuksen ammattilaiset Timo Ro-
pe Sipoosta ja Taisto Orre Hyvinkäältä.

Ensimmäisessä vaiheessa kuukausittain järjestettävät 
koulutukset käsittelevät lähinnä perussuomalaispoliit-
tista valmennusta ja henkilökohtaisen kehittymisen val-
mennusta.  Myöhemmin mukaan tulee myös yhteiskun-
tapoliittinen valmennus. Syksyn mittaan käsittelemme 
myös vaaliteemoja, kampanjointia ja rahoitusta.

Näistä ja muista tulevista koulutustapahtumista saa 
lisätietoa koulutusryhmän vetäjältä ja pian uusiutuvilta 
Uudenmaan piirin kotisivuilta.

Uudenmaan piirin koulutusta:

Sunnuntaina 22.8.
Puolueen toimintajärjestelmä; puolue-elimet ja niiden 
toimintasuhteet sekä asioiden käsittely puoluekoneistos-
sa ja aloitteellisuus.
- Koulutuksen vetää Marjo Pihlman
- Koulutus on suunnattu kaikille paikallisosastojen   
 jäsenille.
- Paikka vahvistetaan myöhemmin. 
 Koulutus on maksuton.

Ilmoittautumiset:
Riikka Slunga-Poutsalo, puh. 040 550 9280
riikka@poutsalo.com

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry on kokoukses-
saan 22.6. täydentänyt eduskuntavaalien ehdokaslistansa.

Lopullisella täydellä 14 ehdokkaan listalla ovat Las-

se Nortunen Hankasalmelta, Eero Paananen, Pasi Turu-

nen, Kauko Tuupainen ja Jorma Uski Jyväskylästä, Eila 

Sahala Jämsästä, Marko Manninen ja Harry Ruotsalai-

nen Laukaasta, Hannele Jaatinen Muuramesta, Pentti 

Tuomi Saarijärveltä, Teuvo Hakkarainen Viitasaarelta 
ja Marke Tuominen Äänekoskelta.

Lisäksi kaksi ehdokasta ei halua tässä vaiheessa jul-
kaista ehdokkuuttaan henkilökohtaisista syistä.

Lisätietoja:
Jorma Uski, piirisihteeri
p. 040-689 2565

KESKI-SUOMI

Ehdokaslista valmistui
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KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT 
Tuija Ketonen
kotiäiti /yrittäjä
Loimaa

Olen 27-vuotias kolmen pojan 
kotiäiti, sivutoiminen yrittäjä. 
Olen työskennellyt pääasiassa 
maatalousalalla, mutta jonkin 
verran kokemusta on myös 
asiakaspalvelutyöstä.

Toimin aktiivisesti Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton Alastaron paikallisyhdis-
tyksessä sekä SPR:n Loimaan osaston ensiapuryhmässä. 
Olen myös puolueemme Varsinais-Suomen piirin piiritoi-
mikunnan jäsen sekä Loimaan kaupungin varavaltuutet-
tu, perusturvalautakunnan jäsen ja vesihuoltoliikelaitok-
sen johtokunnan varajäsen.

Perussuomalaiseksi minut ajoi jo verenperintönä tul-
lut vahva isänmaallisuus ja halu vaikuttaa asioihin.

Kari Salminen
apulaisrehtori
Nousiainen

Olen 58-vuotias, naimisissa ja 
minulla on kaksi aikuista poi-
kaa sekä pojanpoika.

Olen koulutukseltani fi lo-
sofi an maisteri ja englannin 
kielen opettaja. Tällä hetkellä 
työskentelen Turussa Vasara-

mäen yhtenäiskoulussa apulaisrehtorina.
Olen neljättä kautta kotikuntani Nousiaisten valtuus-

tossa, nyt 2. varapuheenjohtajana. Valtakunnallisella tasol-
la olen Perussuomalaisten edustajana Kuntaliiton opetus- 
ja kulttuuripoliittisessa neuvottelukunnassa. Työtehtävieni 
kautta olen saanut hyvän käsityksen maahanmuuttajien 
asemaan liittyvistä ongelmista ja mahdollisuuksista.

Katson omaavani riittävän kokemuksen ja näkemyk-
sen tarjotakseni asiantuntemukseni näiden maamme tu-
levan kehityksen kannalta tärkeiden kysymysten ratkai-
semiseen.

Harrastan hyötyliikuntaa ja pyöräilen säännöllisesti 
ympäri vuoden.

Antti Hautamäki
sähköasentaja,
pääluottamusmies
Turku

Olen 41-vuotias, syntynyt Sii-
kaisissa Pohjois-Satakunnassa, 
kotoisin kahdeksanlapsisesta 
perheestä. Olen naimisissa ole-
va yhden lapsen isä. Politiik-
kaan minut on vienyt veren 

perintö, vanhempani ovat olleet mukana politiikassa kym-
meniä vuosia. Itse olen toiminut SMP:n Siikaisten nuorten 
puheenjohtajana ja SMP:n Satakunnan piirin nuorten pu-
heenjohtajana. Siikaisten kunnan sosiaalilautakunnassa ja 
ensimmäisenä varavaltuutettuna. Olen ollut Satakunnassa 
1999 eduskuntavaaleissa Perussuomalaisten ehdokkaana. 
Olen toiminut pääluottamusmiehenä yhteensä 11 vuotta 
kolmessa eri yrityksessä.

Harrastuksiani ovat metsästys ja kalastus. Suurin huolen-
aiheeni on lasten ja nuorten pahoinvointi, sillä kuluvan vaa-
likauden aikana on tapahtunut hirvittäviä tapahtumia kou-
lumaailmassa. Nykyhallitus syyttää aseita kaikesta, eikä ole 
tehnyt mitään parannuksia varsinaisen syyn korjaamiseen.

Erkki Koskinen
Palomies, Turku

Olen Koskisen Erkki Turus-
ta, lapsen isä, naimisissa olen 
ollut 8 vuotta. Palomiehenä 
olen ollut Turussa vuodesta 
1986 ja virassa 1989. Viimei-
set viisi vuotta olen toiminut 
myös myyntityössä Holiday 
Clubilla.

Perussuomalaisiin liityin muutama vuosi sitten, kun 
tunsin että se on ainoa puolue joka ajattelee samalla ta-
valla kun minä. Nyt olen ehdokkaana, ja jos sinne pääsen, 
niin tulen työskentelemään sen puolesta, että suomalaisten 
vanhukset saavat paikan hoitolaitoksessa johon haluavat 
ja lapset saisivat käydä koulunsa turvallisessa ympäristössä 
sopivan pienissä luokissa.

Olen sosiaalista maahanmuuttoa vastaan. Hädänalaisia  
pitää auttaa, mutta ei kaikkia tarvitse tuoda tänne, vaan apu 
voidaan viedä sinne. Ensin pitäisi työllistää kotimaiset työttö-
mät ja nuoret, koska jos ne tippuu pois, niin ei lääke voi olla 
ulkomainen huonosti suomea puhuva halvempi työläinen.

Kaikille hyvää kesää, ja muistakaa äänestää!

Ari Jalonen
Pori

Suomi tarvitsee uusia aja-
tuksia, ne eivät muutu tuo-
reemmiksi jos eduskuntaan 
äänestetään edelleen samat 
henkilöt. Kaltaiseni tuore kas-
vo on juuri sitä, mitä Suomi 
tarvitsee.

Olen perheenisä, onnelli-
sesti naimisissa ja meille on siunaantunut kolme ihanaa 
prinsessaa. Perhe on yhteiskunnan kivijalka. Jos perheet 
eivät voi hyvin, yhteiskunnan perusta rapautuu. 

Yhteiskuntaan saan hieman laajemman katsontakan-
nan ammattini johdosta, olen paloesimies. Töissä näen 
paljon sellaista mistä normaalisti vaietaan. Olen valmis 
kantamaan vastuuta yhteiskuntamme paremman huomi-
sen puolesta. Tervetuloa osoitteeseen: www.arijalonen.fi 

Itsekkyys on tuhovoima

Veteliläinen eduskuntavaa-
liehdokas ja Vetelin Perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
Vuokko Lahti ei voi sietää 
itsekkyyttä. Siksi hän toivoo, 
että muutkin ovat ehdolla ha-
lusta työskennellä yhteisten 
asioiden puolesta, eikä sen 
vuoksi, että kansanedustajuus 
olisi hieno status itselle.

- Itsekkyys on yhteiskun-
nan tuhovoima. Yhteisvastuu-
ta maamme tarvitsee.

Vuokko Lahti on 34-vuo-
tias kolmen lapsen äiti, fi loso-

fi an maisteri ja paikallislehden toimittaja. Toimittajuus 
on tehnyt hänestä asioiden kyseenalaistajan. Kunnallis-
politiikassakaan hän ei nielaise ensimmäistä tarjoiltua to-
tuutta, vaan haluaa selvittää asioita monelta eri kantilta.

Vuokko Lahti on sillanrakentaja, joka tulee toimeen 
ihmisten kanssa. Hän puhuu asioista niiden oikeilla nimiä 
ja rohkenee sanoa sanottavansa joka seurassa. Sellaisia 
tarvitaan myös eduskunnassa. Lisää: www.vuokkolahti.fi 

Marianne Koivisto
yrittäjä, eläkkeellä

Harrastuksena koirat, naivis-
tinen- ja muotokuvamaalaus.

Kotikunta Hämeenlinna, 
ehdokas Hämeen vaalipiiristä

Vaalimotto: ”Maalaisjär-
keä eduskuntaan”

Vanhusten ja heikompi-
osaisten puolestapuhuja. Aktiivinen järjestövaikuttaja, 
kuntatasolla vähempiosaisten sisukas puolustaja.

Hämeen PerusNaisten pj., Kanta-Hämeen PS varapj., 
Ikäihmisten lautakunnan jäsen, Kanta-Hämeen Aivohal-
vaus-ja Dysfasialiitto/hallitus, Hämeenlinnan Reumalii-
ton jäsen, Suomen senioriliikkeen jäsen, eläinsuojeluyh-
distyksen ja Suomen Punaisen ristin jäsen.

Yhteystiedot:
Gsm 050 325 9821
Sähköposti: mariannekoivisto@gmail.com
Nettisivu: http://mariannek.nettisivu.org/

Lea Mäkipää
Kihniö

Merkonomi, varakansanedus-
taja Lea Mäkipää on pitkän 
linjan poliittinen vaikuttaja. 
Kolme kautta kansanedusta-
jana ja kunnanvaltuutettuna 
vuodesta 1981 alkaen. Tällä 
hetkellä Kihniön valtuuston 
puheenjohtaja.

Pitkään mukana seurakunnan toiminnassa, mm. kirk-
kovaltuustossa ja lähetyssihteerinä, sekä kyläseuran- ja 
Perussuomalaisten järjestötoiminnassa.

Kansanedustajakaudet antavat tarpeellista tietopoh-
jaa ja kykyä asioiden hoitoon kansanedustuslaitoksessa. 
Lealla on näyttöä eduskuntakausiltaan useiden erilaisten 
hankkeiden eteenpäinviejänä. Maakunnan ääni kuului sil-
loin, niin eduskunnassa kuin maan hallituksessakin!

”Kaikkein heikompiosaisistakin huolehtiminen on 
kansakunnan sivistyksen mitta” on Lea Mäkipään mot-
tona.

Kansanedustaja-
ehdokkaiden esiinmarssi

Puolueen lehti tarjoaa kansanedustajaehdokkaille 
mahdollisuuden esitellä itsensä lehden sivuilla. Kir-
joitusten merkkimäärä on rajoitettu 700 merkkiin 
(välilyöntien kera). Ylipitkiä kirjoituksia ei julkaista. 
Toimitus päättää tekstien julkaisuajankohdasta.

Jos toivotte jaettavaksi sitä lehden numeroa, jossa 
kirjoituksenne on, siitä maininta jutun lähettämisen 
yhteydessä. Lehtitilauksen yhteydessä on ilmoitettava 
lähetyksen saajan nimi, toimitusosoite ja puhelinnu-
mero. Posti tai matkahuolto ottavat yhteyttä puheli-
mitse lähetyksen saavuttua.
Seuraavan lehden tilaukset tarvitsen viimeistään kes-

kiviikkona 28.7.

Harri Lindell, päätoimittaja
harri.lindell@saunalahti.fi 
puh. 040-7499362

Vuokko Lahden 
mielestä lapsiperheet 
ansaitsevat enemmän 
yhteiskunnan tukea. 
Kuva: Fotocorner/
Janne Hietalahti
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ESITTÄYTYVÄT
Heikki Luoto
Tampere

PS-valtuustoryhmän 
puheenjohtaja, 
erotettu tarkastuslautakun-
nasta, valitus hallinto-oikeu-
dessa

Olen huolissani EU:n liitoval-
tiokehityksestä, jota viedään 

eteenpäin murentamalla kansallisvaltiota mm. löyhällä 
maahanmuuttopolitiikalla.

Vuosien saatossa kansanvalta on heikentynyt ja lei-
mattu populismiksi. Vältelläkseen äänestäjien etujen 
ajamista, toisiansa muistuttavat vanhat puolueet ovat 
muodostaneet “konsensuskartellin”, joka ei käytännössä 
tarjoa vaihtoehtoja äänestäjille. Konsensuksen tuoman 
linnarauhan suojissa puolueet ovat vältelleet toistensa 
väärinkäytöksiin puuttumista, mistä osaltaan on johtunut 
nykyinen “maan tapa”, jota olen vastustanut.

Juankoskelaiset Soile 
ja Mika Wallius saivat 
lämpimän vastaanoton 
2. kesäkuuta Euroopan 
ytimessä Brysselin par-
lamenttitalossa, jossa he 
vierailivat puolueen pu-
heenjohtaja, europarla-
mentaarikko Timo Soinin 
luona belgialaisten ystävi-
ensä kanssa.

Parlamenttivierailu to-
teutui samalla kun perhe 
Wallius oli muutoinkin 
menossa poliisien kansain-
välisen moottoripyöräjär-
jestön Blue Knights´n Eu-
roopan kokoontumiseen 
Belgian Oostmuinkerkeen.

Kyselin Timolta teksta-
rilla päivää aiemmin, että 
oletko paikalla. ”Totta-
kai tavataan, ilmoita kun 
olet kaupungissa”, Timo 
ilmoitti. Ja näin kävikin. 
Timon avustajien opastuk-
sella pääsimme parlamentin 
sisälle Timon vieraaksi ja 
tutustuimme taloon sekä 
puoluejohtajamme työhuo-
neeseen olohuoneesta puhu-
mattakaan. Tässä yhteydes-
sä lämmin kiitos vierailun 

annista Timolle ja kaikille 
avustajille. 

Vierailumme lopuksi to-
tesinkin Timolle leikkisästi: 
”Ethän sinä niin kaukana 
olekaan mistä ne puhuu - 
kahden ja puolen tunnin 
matkan päässä - pitempään-
hän sitä meiltä Juankoskelta 
ajaa Helsinkiin”.

Teksti: Mika Wallius
Kuvat: Walliuksen arkisto

Timon olohuoneessa viännettiin.

Ei se Timo niin kaukana olekaan!
- totesivat juankoskelaiset Soile ja Mika Wallius

Soile ja Mika Wallius Timon työhuoneessa.

Keski-Pohjanmaan piiris-
sä valmistaudutaan kovaa 
tahtia tuleviin eduskun-
tavaaleihin. Vaaliorga-
nisaatio ja askelmerkit 
kuluvan kesän ja syksyn 
toimintasuunnitelmaan 
luotiin piiritoimikunnan 
kokouksessa kesäkuussa. 
Keski-Pohjanmaan piiri 
pyrkii olemaan mukana 
markkinoilla ja muissa 
kesätapahtumissa piirin 
teltalla, jotta kaikilla eh-
dokkailla olisi mahdolli-
suus olla mukana yleisön 
keskellä markkinoimassa 
itseään ja puoluetta.

- Sovimme myös vaali-
päällikön roolista ja miten 
piiri tekee vaalikampanjaa 
keskitetysti, kaikki ehdok-
kaat tekevät lisäksi tietysti 
vielä omaansa. Pyrimme 
olemaan läsnä kaikissa 
tärkeimmissä kesätapahtu-
missa niin, että paitsi piiri, 
myös puolue tulee huoma-
tuksi, kertoo Keski-Poh-
janmaan piirin puheenjoh-
taja Kaarle Kaistila.

Vaasan vaalipiirissä on 
Keski-Pohjanmaan osalta 
ehdokasasettelu tehty ja 
kaikki neljä ehdokasta ni-
mettiin piirin kevätkoko-

uksessa huhtikuussa. Kes-
ki-Pohjanmaalla pyritään 
tekemään hyvä vaalityö ja 
kampanja puolueen kanna-
tuksen edistämiseksi.

- Jos vielä saisimme edus-
kuntaan oman kansanedus-
tajan Keski-Pohjanmaalta, 
olisi se todella mahtavaa.

Politiikassa tulosten 
tulisi ratkaista

Kaarle Kaistila näkee piirin 
roolin aktiivisena linkkinä 
puolueen ja paikallisyhdis-
tysten välillä. Politiikkaa 
tehdään paikallisyhdistys-
ten tasolla, piirin tehtävä 

on jalostaa puolueen yleiset 
linjaukset alueellisiksi pai-
notuksiksi. Vaikka puolu-
een tavoitteet ovat kaikille 
yhteisiä, ei huoli esimer-
kiksi maaseutuelinkeino-
jen asemasta ole yhtä suuri 
pääkaupunkiseudun kas-
vukeskuksissa kuin Keski-
Pohjanmaalla.

- Viime aikoina on kan-
salaisille joidenkin valtapuo-
lueiden tekemisistä tullut sel-
lainen käsitys, että politiik-
ka on tekemistä tekemisen 
vuoksi. Omasta mielestäni 
politiikassa tulosten pitäisi 
merkitä eikä tekemisen ja 
ongelmia tulisi pyrkiä rat-
kaisemaan, ei luomaan niitä.

- Yhtään väheksymättä 
suuria kansainvälisiä haas-
teita ja huolenaiheita olisi 
omasta mielestäni tärkeintä 
pyrkiä tekemään sellaista 
politiikkaa, että kansalaisten 
sujuva arki toteutuisi. Siinä 
Perussuomalaisilla on hyvät 
edellytykset puolueena, joka 
haluaa ottaa kaikki ryhmät 
Suomessa huomioon yhteis-
kuntaluokasta riippumatta.

Teksti: Mika Männistö

Askelmerkit kuluvaan kesään luotu

Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Kaarle Kaistila kokee 
puoluepolitiikassa toimivien kansalaisten tehtäväksi yhteis-
kunnallisten ongelmien tunnistamisen ja ratkaisemisen.

Anneli Suominen
terv.huollon
jalkojenhoitaja,
Salo

Olen 55-vuotias syntyjään 
muurlalainen, nykyään salo-
lainen. Salon kaupunginval-
tuutettu, valtuustoryhmän 
pj, Varsinais-Suomen liiton 

kokousedustaja ja kuulun Salon maapoliittiseen työryh-
mään ja paikallisen PerusS-yhdistyksen 1.varapj.

Elämässäni olen tehnyt kaikenlaisia töitä, kaikkea mi-
tä mahtuu maan ja taivaan väliin, maataloudesta aina 
yrittäjyyteen, siinä sivussa ollut myös omaishoitajana.

Harrastuksia kissat, koirat, kalastus, liikunta jne.
Verenperintönä olen saanut SMP:läisen voimakkaan 

poliittisen taustan ja sen myötä nyt perussuomalaisena 
olen eduskuntavaaliehdokkaana menossa jalat maassa 
tavallisen ihmisen puolesta vaaleihin.

Haasteita tulee olemaan paljon tässä työssä, mutta 
minä ja perussuomalaiset luotamme kansaan ja kannatan 
populistista demokratiakäsitystä.

Kari Yrjänäinen
Kaarina

Olen Kari Yrjänäinen, asun 
Kaarinassa Piikkiön kaupun-
ginosassa. Olen 45-vuotias, 
ammatiltani olen linja-auton-
kuljettaja.

Perheeseeni kuuluu viisi 
henkilöä: vaimo Kirsi, lapset 
Marianne 5-v, Mikael 3-v ja 

Anette 1-v .
Harrastan mm. kävelylenkkejä, ratagolfi a, laskettelua 

sekä yhdistystoimintaa. Olen Suomen Linja-autohistori-
allisen Seuran Varsinais-Suomen osaston aluepäällikkö, 
Tilausajokuljettajat ry.n jäsen sekä Turun Ratagolfseura 
ry:n jäsen.
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Suomen kuntaliiton valtuus-
to kokoontui kevätkokouk-
seensa keskiviikkona 2.6. 
Paikkana oli Kuntatalon 
iso luentosali Helsingissä. 
Perussuomalaisista kunta-
valtuustoon kuuluvat Heta 
Lähteenaro, Iiris Peltomaa, 
Mikko Nurmo ja Tapio 
Pihlaja. Puheenjohtajana 
toimii Jussi Niinistö. Läs-
nä oli myös puoluesihteeri 
Ossi Sandvik. Kuntaliiton 
hallituksessa on toiminut 
vuoden 2009 aikana Toivo 
Mäkelä Kaustiselta, joka on 
ollut myös hallituksen työ-
valiokunnassa varsinaisena 
jäsenenä. Lea Mäkipää on 
ollut Mäkelän varajäsenenä 
kummassakin luottamus-
tehtävässä. 

Perussuomalaiset 
nostivat esiin epäkohtia

Tilaisuus alkoi poliittisten 
ryhmien omilla kokouksil-
la. Mikko Nurmon mieles-
tä Paras-hanke on epäon-
nistunut ja syönyt kunta-
päättäjien päätöksenteko-
mahdollisuuksia. Jäljelle 
on jäänyt vain koiraverosta 
päättäminen.

Tapio Pihlaja nosti esi-
merkiksi Suupohjan kun-
taliitoksen, joka ei toimi. 
Lääkärivaje vain jatkuu ja 
ihmiset joutuvat odotta-
maan liian kauan vastaan-
otolle pääsyä. Toivo Mäke-
län huolena olivat kunta-

liitosten toteutumattomat 
säästötavoitteet.

- Viiteen vuoteen ei saa 
irtisanoa esimerkiksi kun-
nanjohtajaa, rakennustar-
kastajaa tai koulutoimen-
johtajaa, vaan heille pitää 
maksaa kovaa palkkaa, 
vaikka työtä olisi enintään 
yhdelle viranhaltijalle. Mitä 
säästämistä tämä tällainen 
on? Toivo peräänkuulutti.

Lea Mäkipää oli huolis-
saan peruspalveluiden säi-
lymisestä kuntaliitoksissa. 
Kuntien yhdistyessä pienten 
puolueiden vaikutusmah-
dollisuus pienenee entistään. 
Uskonnon asema kouluissa 
on säilytettävä entisellään, 
olemmehan kristitty maa.

Perussuomalaisten ryh-
mäpuheen pitänyt Jussi 
Niinistö korosti, että Pe-
russuomalaisten mielestä 
Paras-hankkeessa on liiak-
si keskitytty kuntaliitosten 
toteuttamiseen. Palveluiden 
olemassaolo on näin ehkä 
turvattu; sen sijaan niiden 
laatu, sisältö ja tuotanto-
tapa ovat jääneet vähälle 
huomiolle.

Ossi Sandvikin mukaan 
esimerkiksi Vaasan ja Mus-
tasaaren keskinäinen sijain-
ti on estänyt kuntaliitoksia, 
sillä nykyisen hassun sään-
nöksen mukaan yhdistyvillä 
kunnilla pitää olla maayh-
teys toisiinsa - vaikka vain 
muutaman metrin kapea 
käytävä. 

Perussuomalaiset kuntaliiton kevätkokouksessa:

Paras-hanke on epäonnistunut

Rahaa palaa 
kuntaliitossa

Iltapäivällä esiteltiin tilit 
ja muut kevätkokouksen 
rutiiniasiat sekä kuultiin 
neuvottelukuntien toimin-
takertomukset vuodelta 
2009. Kuntaliittokonsernin 
tuloslaskelman ylijäämä oli 
10 030 tuhatta euroa, Kun-
taliiton 9 503 tuhatta euroa. 

Konsernitaseen loppusumma 
on 135 167 tuhatta euroa, 
Kuntaliiton 83 173 tuhatta 
euroa. Kuntien jäsenmaksut 
kuntaliitolle eivät nousseet.

Puolueella edustus myös 
neuvottelukunnissa

Opetus- ja kulttuuriasi-
an neuvottelukunnassa 
varsinaisena jäsenenä Pe-

russuomalaisista on Kari 
Salminen Nousiaisista ja 
hänen varajäsenenään Jani 
Tiainen Espoosta. Sosiaa-
li- ja terveysasiain neuvot-
telukunnassa varsinaisena 
jäsenenä ja varapuheenjoh-
tajana toimii Seppo Palo-
mäki Kuortaneelta. Hänen 
varajäsenenään toimii Arja 
Juvonen Espoosta. Maa-
kuntien liittojen puheen-

johtajien kokousedustajana 
toimi Raimo Vistbacka Ete-
lä-Pohjanmaalta ja hänen 
varajäsenenään Jari Lind-
ström Kymenlaaksosta.

Seuraava kokous pi-
detään joulukuun alussa. 
Mikko Nurmo toimii tuol-
loin Perussuomalaisten ryh-
män puheenjohtajana.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Brysselissä ollaan ilmeises-
ti valmistelemassa uutta 
direktiiviä, joka toteutues-
saan saattaisi johtaa siihen, 
että kunnat ja kaupungit 
joutuisivat muuttamaan 
omistamansa liikelaitokset 
osakeyhtiöiksi. Silloin niil-
lä olisi myös helppo käydä 
kauppaa. Nykyinen osake-
yhtiölaki ei millään lailla 
estäisi kuntien omistamien 
vesi- ja viemärilaitosten 
myymistä vaikka ulkomaa-
laisille yrityksille.

- Esimerkiksi Kajaanin 
Vesi –liikelaitoksella on 
täällä monopoli. Pohjave-
denpumppaamot, vedenja-
keluverkosto sekä jätevesien 
puhdistamot ovat kaikki 
Kajaanin Vesi –liikelaitok-
sen hallinnassa. Kajaanin 

Vesi –liikelaitos on Kajaanin 
kaupungin omistama. Jo-
ka vuosi se tekee ylijäämää 
eli voittoa mutta voitto tu-
loutetaan Kajaanin kaupun-
gin taseeseen ja se hyödyttää 
kajaanilaisia veronmaksajia. 
Jos kyseinen toiminta Kajaa-
nissa siirtyisi ulkopuoliseen 
omistukseen, menisivät voi-
tot pelimiesten taskuihin.

- Käsittääkseni aivan 
samalla periaatteella toi-
mivia vesiliikelaitoksia on 
Suomessa muuallakin. Kun 
liityimme EU:n jäseniksi, pi-
ti Suomen osakeyhtiölaista 
poistaa ulkomaalaispykälä, 
eli mikä tahansa yhtiö mistä 
tahansa voi vapaasti ostaa 
Suomesta osakkeita, ja ne 
on myytävä eniten tarjoa-
valle. Sähkönjakelussa näin 

on jo käynyt, kertoo Kajaa-
nin Vesi –liikelaitoksen joh-
tokunnan puheenjohtaja, 
Perussuomalaisten Kainuun 
piirin puheenjohtaja Pentti 
Kettunen.

Suomen vedenjakelu ulkomaalaisten
riistokapitalistien käsiin

Kajaanin Vesi –liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja 
Pentti Kettunen (oikealla) vastustaa ehdottomasti kuntien 
liikelaitosten osakeyhtiöittämistä.

Ei sääliä eikä 
yhteiskuntavastuuta

Suomen vedenjakelulle on 
uhkana käydä samalla lailla 
kuin sähkönjakelulle, joka 
tänä päivänä on ulkomaa-

laisten pelimiesten käsissä. 
Hyvänä esimerkkinä Ket-
tunen mainitsee entisen 
kainuulaisten kuntien omis-
taman Kainuun Valo Oy:n, 
jonka osake-enemmistön 
pääsi ulkomaalaispykälän 
poistamisen jälkeen osta-
maan Ruotsiin rekisteröity 
Graninge AB. Nykyään yh-
tiön nimi on E.ON Kainuu, 
eli todennäköisesti pääosa 
omistuksesta on saksalais-
ten käsissä.

- Sen seurauksena 
sähkön hinta on noussut 
hurjasti, eritoten siirto-
hinnoissa. Energiahinnan 
kilpailuttaminen ei mer-
kitse yhtään mitään, kun 
siirtohintaa ei pystytä kil-
pailuttamaan. Toiminnasta 
tulisi vielä raaempaa, jos 

vedenjakelu ja viemäröinti 
joutuisi riistokapitalistien 
käsiin.

- Monikansallisilla yri-
tyksillä ei ole minkäänlaista 
sääliä eikä yhteiskuntavas-
tuuta. Oma mielipiteeni 
on, ettei tilanteen saa antaa 
mennä siihen, että kun-
nat ja kaupungit pääsevät 
myymään vesilaitoksensa 
ulkomaalaisille sen enem-
pää kuin suomalaisillekaan 
pelimiehille. Jos tällainen 
direktiivi toteutuu, on lii-
kelaitokset palautettava 
nopeasti kuntaorganisaati-
oon niin, ettei niitä tarvitse 
muuttaa osakeyhtiöiksi.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell
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Eduskuntavaalien lähesty-
essä myös Pohjois-Savon 
piirissä tunnelma tiivistyy 
ja tahti kiristyy niin vapaa-
ehtoisten toimijoiden kuin 
piirin toimihenkilöidenkin 
taholla. Tällä hetkellä kaik-
kien päätähtäimessä ovat 
lähestyvät eduskuntavaalit. 
Puolet ehdokkaista on jo 
nimetty ja taktisia kuvioita 
viritellään parhaillaan.

- Käymme jo erilaisissa 
vaalitilaisuuksissa ympäri 
maakuntaa, jaamme puolu-
een omaa lehteä ja ehdok-
kaat tekevät omaa vaalityö-
tään pyrkimällä saamaan 
mahdollisimman paljon 
näkyvyyttä paikallisissa leh-
dissä, kertoo Pohjois-Savon 
piirin puheenjohtaja, kan-
sanedustaja Pentti Oinonen.

Pohjois-Savon piirissä tahti kiristyy

Pohjois-Savon piirin tavoitteena tulevissa eduskuntavaa-
leissa on kaksi eduskuntapaikkaa, kertoo Pohjois-Savon 
piirin puheenjohtaja, kansanedustaja Pentti Oinonen.

Pohjois-Savossa Perus-
suomalaisten kannatus on 
lyhyessä ajassa kasvanut 
suorastaan räjähdysmäi-
sesti ja kannattajien määrä 
kaksin-, kolminkertaistu-
nut.

- Kun pääsin viime vaa-
leissa eduskuntaan, lisäsi se 
entisestään ihmisten kiin-
nostusta ja tyytyväisyyttä 
siihen, että on oma mies 
eduskunnassa. Sanoisin, et-
tä nyt on turvallista meidän 
kaikkien lähteä vaalityötä 
tekemään.

Tavoitteena 
kaksi paikkaa

Edellisten vaalien tulos 
on tuonut Pohjois-Savoon 
myös varmuutta siitä, että 

oma työ ei mene hukkaan. 
Kannatuksen kasvun myö-
tä ihmiset ovat havahtuneet 
siihen, että meidät otetaan 
vakavasti ja että nyt on 
puolue, joka ajaa juuri hei-
dän asiaansa. Myös oma 
kansanedustaja on lisännyt 
turvallisuudentunnetta siitä 
että asioihin voidaan todel-
la vaikuttaa.

Tulevissa vaaleissa Poh-
jois-Savon piirin tavoitteena 
on paitsi varmistaa jo ole-
massa oleva paikka, saada 
myös toinen eduskunta-
paikka. Se on täysin realis-
tinen tavoite.

- Keskustan henkisen 
rappion myötä olen saa-
nut paljon yhteydenottoja 
entisiltä keskustan kannat-
tajilta ja maanviljelijöiltä, 
jotka ihmettelevät kovasti 
miten maaseutuamme ny-
kyään puolustetaan. Kes-

kusta on jättänyt maaseu-
dun oman onnensa nojaan, 
ja väittäisin, että Keskusta 
on maaseudun vihollinen 
numero yksi. Tänä päivä-
nä me olemme maaseudun 
ihmisten etujen ainoa todel-
linen puolustaja jatkaen jo 
SMP:n viitoittamalla tiellä.

- Kansalaiset ovat myös 
huomanneet, että olemme 
puolue, joka suoraselkäise-
nä ja ryhdikkäänä taistelee 
Kodin, Isänmaan ja Uskon-
non puolesta unohtamatta 
koskaan niitä jo eläkeiässä 
olevia kansalaisiamme, jot-
ka ovat rakentaneet tämän 
rakkaan Isänmaan. Eivät-
kä pelkästään maaseudun 
asukkaat ole kääntyneet 
puoleemme, vaan heitä on 
kaikista yhteiskuntaluokis-
ta ja ikäryhmistä.

Teksti: Mika Männistö

Perussuomalaisten Kymen 
piirin johtaminen on ollut 
perinteisesti haastavaa alu-
een laajuuden vuoksi, sillä 
piiri pitää sisällään kolme 
suurta keskusta, Kotkan, 
Kouvolan ja Lappenranta-
Imatra-akselin. Tiedonkul-
ku piirin sisällä on kuiten-
kin viime vuosina parantu-
nut, kun kaikille kolmelle 
navalle on annettu puheen-
johtajistoedustus.

- Tällä hetkellä Kymen 
piirissä eletään vielä melko 
rauhallista aikaa. Pyrimme 
näyttäytymään markkinoil-
la ja muissa tapahtumissa, 
mutta maltillisesti, sillä 
tässä vaiheessa emme vielä 
halua tyrkyttää itseämme 

liikaa. Eduskuntavaalikam-
panjoinnin terävin kärki on 
kuitenkin ensi vuoden puo-
lella, kertoo Kymen piirin 
puheenjohtaja Jari Lind-
ström.

Kymen piirin piirihalli-
tus kutsutaan myös koolle 
aina tarpeen vaatiessa. Li-
säksi piirin sisällä on jäse-
nille ja kannattajille suun-
niteltu vapaamuotoisempaa 
toimintaa kesäajaksi. Kai-
ken ei tarvitse olla pelkkää 
politiikkaa.

Tavoitteena 
kaksi paikkaa

Vuonna 2007 Kymen pii-
rin alueella jouduttiin sul-

kemaan paljon tehtaita ja 
irtisanomaan ihmisiä. Tuo 
vuosi toimi vedenjakajana 
myös puolueen kannatuk-
sen kasvulle, eikä huimas-
ti kehittynyt kasvu osoita 
hiipumisen merkkejä vielä-
kään. Kehitystä on tapah-
tunut kaikessa muussakin 
kokouskäyttäytymistä 
myöten.

Eduskuntavaaleissa Ky-
men piiri lähtee tavoittele-
maan kahta eduskuntapaik-
kaa. Tavoite on kova, sen 
Lindström myöntää itsekin.

- Itse pidän yhtä paikkaa 
realistisena. Eurovaalien 
kannatusmäärillä saisim-
me kaksi paikkaa, mutta 
se vaatii kyllä jo täydellisen 

onnistumisen. Mahdotonta 
se ei tietenkään ole.

Merkillepantavaa on 
myös se, että Kymen piiri 
on yksi Perussuomalaisten 
vahvimmista piireistä ko-
ko maassa, seikka joka on 
huomattu ja tunnustettu 
aina puolueen puheenjohta-
jaa myöten. Jari Lindström 
antaa tästä kunnian aktii-
visten kannattajien kovalle 
talkootyölle ja hyvälle yh-
teishengelle.

- Siitä liian harvoin tu-
lee annettua kiitosta ihmisil-
le, jotka tekevät tätä työtä 
kuitenkin omalla ajallaan ja 
kustannuksellaan.

Teksti: Mika Männistö

Kymen piiri valmistautuu vaaleihin maltillisesti

Kymen piirin puheenjohtaja Jari Lindström kiittää piirin 
aktiiveja kovasta talkootyöstä ja yhteishengestä, jonka 
ansiosta Kymen piiri on yksi Suomen vahvimmista Perus-
suomalaisten kannatusalueista.

Keravalaisen kansanedusta-
ja Eero Lehden (kok) omis-
tamassa Uusimaa-lehdessä 
ja RKP:n hallitsemassa Bor-
gåbladetissa on aloitettu 
eduskuntavaaleihin 2011 
liittyvät lokakampanjat.

Kohteena ovat tietenkin 
perussuomalaiset, allekir-
joittanut kärkipäässä. Vas-
taavasti nostatetaan niitä 
ehdokkaita, joilla on suuren 
rahan luottamuspääomaa 
runsaasti. Heille siunaantuu 
yksinomaan positiivista jul-
kisuutta, myös lauantain juo-
rupalstalla. He näkyvät isosti 
myös uutispalstoilla, vaikka 
kävisivät skoolamassa missä 
tahansa kissanristiäisissä tai 
Avantissa! Heitä pitää mai-
nostaa ja äänestää, sillä he 
valvovat rahamiesten etuja.

Mutta meidän Perssu-
jen (Uusimaata siteeraten) 
kanssa kaikki on toisin. 

Tästä pari tuoretta esimerk-
kiä. Borgåbladet (16.6) oli 
haastatellut pääuutisessaan 
Perussuomalaisten kahta 
vuoden 2008 kunnallisvaa-
lien ehdokasta. Nämä kaksi 
puhuivat isosti Perussuo-
malaisten valtuustoryhmän 
ja paikallisyhdistyksen ni-
missä ja asioista, vaikka 
eivät ole koskaan kuuluneet 
kumpaiseenkaan ryhmään 
eivätkä käyneet niiden ko-
kouksissa. Tiedän tämän, 
koska olen molempien ryh-
mien puheenjohtaja, sihtee-
ri, jäsenrekisterin ylläpitäjä, 
rahastonhoitaja, siivooja, 
tiedottaja, tilaisuuksien jär-
jestäjä ja kirjanpitäjä.

Toimittaja Tora M. 
(RKP) tulkitsi, että näil-
lä kahdella on puhevalta. 
Borgåbladetin otsikoissa 
toteutuivat RKP:n unelmat: 
"Sannfi nländarnas led kna-

kar" ja "Sannfi nländarna 
i Borgå djupt splittrade". 
Suomeksi Perssut repeilee, 
ratkeilee, hajoaa... Kau-
niimpi tarinankertoja sai 
kasvoistaan lehteen 200 x 
300 millin mainoskuvan, 
puheenjohtajana sain 80 x 
120 milliä kuvatilaa. Näin-
hän asiat ja ihmiset pannaan 
kuvillakin oikeaan järjestyk-
seen. Mainostilana olisi iso 
kuva maksanut tuhansia eu-
roja. Puheenjohtajana sain 
kertoa omista ryhmistäni ja 
niiden toiminnasta. Pyysin 
toimittajaa haastattelemaa 
nimeltä mainiten ryhmieni 
toimintaan aktiivisesti osal-
listuvia jäseniä. Mutta kun 
Tora M:llä oli tarina etu-
käteen valmiina, hän halusi 
vain jonkun vahvistamaan 
tätä tarinaa. Soitin seuraa-
vana päivänä Borgåbladetin 
päätoimittajalle, joka julkai-

si pitkähkön vastineeni heti 
seuraavana päivänä (17.6.), 
ilman leikkauksia.

Lauantain Uusimaan 
(29.5.) yhdistetyllä uutis-
juoru-propagandapalstalla 
väitettiin, että allekirjoitta-
neella olisi ollut kotiläksyt 
tekemättä edellisen keskivii-
kon valtuuston kokoukses-
sa. Sattumalta juuri tuohon 
kokoukseen olin valmistau-

tunut harvinaisen perusteel-
lisesti, pidin siellä puheet ja 
tein useita konkreettisia pa-
rannusesityksiä Porvoon uu-
desta organisaatiosta ja sen 
tulevista johtosäännöistä.

Kirjoitin Uusimaan 
puutteellisesta uutisoinnista 
ja asiavirheistä vastineeni, 
jossa hieman avasin koko-
uksen todellista kulkua. Lä-
hetin tekstin toimitukseen 

ja päätoimittajalle ensim-
mäisen kerran 3.6. Ei mah-
tunut lehteen, joten seuraa-
van kerran lähetin tekstin 
7.6. Ei vieläkään löytynyt 
palstatilaa. Kolmannen kir-
joituksen yhteydessä 14.6. 
kysyin, voisivatko he jo 
julkaista mielipide-vastine-
kirjoitukseni vai onko siinä 
jotakin vikaa. Kirjoitukseni 
julkaistiinkin 15.6., mutta 
keskeltä oli poistettu tär-
keitä lauseita. Joten jotakin 
vikaa siinä oli ollut!

Mutta se, joka haluaa 
lukea koko kirjoitukseni, 
löytää sen osoitteesta http://
pirkko.wordpress.com otsi-
kolla: Demokratia kapenee 
entisestään Porvoossa.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja, ps.
kaupunginvaltuutettu
Porvoo

Vaalikuumetta Porvoon medioissa
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5,94573

Kallista on, kallista on

Palataan hetkeksi vanhaan. 
Suoraan markoiksi muutettuina 
monien tuotteiden ja palveluiden 
hinnat näyttävät hurjilta. 
Seuraavat hinnat ovat satunnaisia 
poimintoja kaupungilta:

Limsa

18 mk

Pala
kääretorttua

15 mk

Tampereen 
Liikenteen 
kertalippu

14,85 mk

Makkara-

paketti

14,80 mk

Kahvipaketti

16,60 mk

Perussuomalaisten Keski-
Pohjanmaan piirin varapu-
heenjohtaja Alpo Ylitalo 
Kokkolasta pitää tämän päi-
vän poliittisten puolueiden 
suurimpana ongelmana liial-
lista keskittymistä kannatus-
lukujen tavoitteluun. Kan-
natuslukujen ei pitäisi olla 
politiikan itseisarvo, vaan se 
mitä puolue tekee. Kannatus 
tulee tekojen myötä.

- Esimerkiksi meillä Pe-
russuomalaisilla kannatus 
enteilee tällä hetkellä kak-
sinumeroista lukua edus-
kuntavaaleissa. Kuitenkin 
suurin osa äänestäjistä on 
vielä tutkimusten mukaan 
epävarmoja kannastaan. 
Tärkeää olisi nyt saada 
aikaan tiivistetty tavoite-
ohjelma, jonka jokainen 
jaksaisi lukea, jotta epä-
varmuus muuttuisi var-
muudeksi.

Ylitalo näkee päivän-
politiikassa paljon muita-
kin ongelmia. Yrittäjyys 
ja koulutus ovat Suomessa 
aiemmin olleet kaksi yh-
densuuntaista, toisiaan kos-
kaan kohtaamatonta janaa, 
jossa ihmisiä on koulutettu 
vain kouluttamisen vuoksi. 
Koulutuspolitiikassa tulisi 
yrittäjien tarpeet ottaa huo-
mioon, jotta siitä olisi jotain 
hyötyäkin.

Maaseutu pidettävä 
elävänä

Ylitalolle tärkeää on myös 
haja-asutusalueiden elävä-
nä pitäminen. Energiapo-
litiikka tulisi suunnitella 
siten, että se olisi mahdol-
lisimman paljon kotimais-
ten polttoaineiden varassa. 
Vaikka maaseudulla onkin 
äänestäjiä vähän, on niiden 
loppujenkin ajaminen pois 
väärää politiikkaa.

Myös luonnonsuojelus-
sa ollaan hakoteillä. Varat 
käytetään turhiin suojeluoh-
jelmiin eikä esimerkiksi ve-
sistöjen kuntoon kiinnitetä 
mitään huomiota. Itämeren 

fosforikuormitusta vastaan 
ei voi taistella teettämällä 
kymmenientuhansien euro-
jen remontteja mummon-
mökeissä.

- EU:n jäsenenäkään 
Suomi ei saisi työntää 
enempää rahaa ulkomaille. 
Esimerkiksi Kreikassa tilan-
ne vain pahenee, kun kansa 
lakkoilee vallanpitäjiä vas-
taan. Ikinä sieltä ei saada 
mitään takaisin.

Taistelu tuulimyllyjä 
vastaan

Alpo Ylitalo on taustaltaan 
yrittäjä, joka rakensi venei-

tä nelisenkymmentä vuotta 
työllistäen parhaimmillaan 
yli 16 henkeä. Verottajan 
taholta kokemiensa vää-
ryyksien vuoksi hän kävi 
pitkään oikeustaistelua vi-
ranomaisia vastaan ja mm. 
perusti 80-luvun puolivälin 
paikkeilla Oikeustaistelijat 
ry:n, jonka nimi myöhem-
min muutettiin Kansalaisen 
oikeusturva ry:ksi ja johon 
parhaimmillaan kuului yli 
1 500 jäsentä.

Ylitalo harrastaa edel-
leen paljon luonnossa liik-
kumista sekä veneilyä me-
rellä ja saaristossa. Hänen 
elämänrytminsä on kuiten-

kin niin kiireistä, ettei kovin 
paljon ehdi harrastaa.

- Takavuosina kalastelin 
paljon, mutta se on nyt jää-
nyt vähemmälle kun siika- 
ja lohisaaliit ovat jääneet 
pieniksi. Olen ampunut kil-
paa pistoolilla, suunnista-
nut ja käynyt leimauskilpai-
luissa silloin kun niitä vielä 
pidettiin. Olen soittanut or-
kesterissa ja trumpettia soi-
tin aina siihen saakka kun-
nes nikkeliallergian vuoksi 
se piti nostaa kaapin pääl-
le. Kokkolan valtuustossa 
tulee väkisinkin seurattua 
politiikkaa ja kuunneltua 
erilaisia asiantuntijaluento-

Kannatus tulee tekoj

Pietari Jääskeläinen paikalla perjantaina 30.7. 
klo 12-14 ja Pentti Oinonen paikalla lauantaina 
31.7. klo 10-14.

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin teltalla 
näyttelyn K2-alueella (osaston nro 20).

Tule tapaamaan Perussuom
Farmari 2010 maatalousnäy
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Yrittäjyyteen kannustami-
sesta kyllä puhutaan paljon, 
mutta varsin vähän tehdään 
mitään konkreettista asian 
edistämiseksi.

- Yrittäjien verotus on 
aika kova ottaen huomi-
oon, että varsinkin alkuvai-
heessa suurin osa tuloista 
menee välttämättömiin 
investointeihin. Myöhem-
mässä vaiheessa, kun olisi 
aika laajentua ja palkata 

työntekijöitä, koituu heistä 
aika paljon erilaisia maksu-
ja, joten työllistävästä vai-
kutuksesta yrittäjälle itselle 
käteen jäävä osuus on koh-
tuuttomankin pieni. Myös 
rahoituksen saaminen on 
hyvin byrokraattista ja val-
vottua, välillä tulee tunne 
että yksityisyrittäjiin luote-
taan Suomessa vähemmän 
kuin suuryritysten johtajiin, 
jotka kuitenkin kiertävät 

lakia useammin myös tässä 
maassa, sanoo Kankkonen.

Heikkoja ja vähäosaisia 
ei saa unohtaa

Taru Kankkonen kiinnostui 
Perussuomalaisista jo useita 
vuosia sitten. Vaalikeskus-
teluja seuratessaan hän ko-
ki Timo Soinin ajatukset ja 
argumentit kuin omikseen ja 
Perussuomalaiset hyvin vah-
vasti poliittiseksi kodikseen.

- Mikään muu puolue ei 
kykene samalla tavalla vas-
taamaan kaikkien suoma-
laisten tarpeisiin. Olen myös 
aina ollut sillä kannalla, et-
tei Suomessakaan heikkojen 
ja vähäosaisten asemaa saa 
kokonaan unohtaa.

Puolueen jäseneksi hän 
hakeutui Lavian Perussuo-
malaisten syyskokouksen 

Solidaarisuutta myös
rajojen sisäpuolelle

Lavialainen 31-vuotias insinööri, kauneusalan yrittäjä ja kahden lapsen äiti Taru Kankkonen 
toivoisi, että Suomessa kannustettaisiin yrittäjyyden tukemiseen myös konkreettisesti.

yhteydessä. Sittemmin hä-
net on valittu myös Sata-
kunnan Perussuomalaisten 
Naisten sihteeriksi, Sata-
kunnan Perussuomalaisten 
Nuorten varapuheenjohta-
jaksi sekä Lavian paikallis-
osaston sihteeriksi ja rahas-
tonhoitajaksi. Hän on myös 
Satakunnan piiritoimikun-
nan jäsen. Ei-poliittisista 
luottamustoimista mainit-
takoon, että Kankkonen on 
myös Rahjan sukuseuran 
sukutoimikunnan sihteeri.

Naiseus voi olla sekä 
etu että haitta

Taru Kankkosen mielestä 
naiseudesta politiikassa voi 
tämän päivän Suomessa 
olla niin etua kuin haittaa-
kin. Etenkin 2000-luvulla 
asenteet ovat selvästi muut-
tuneet ja naisetkin otetaan 
politiikassa aiempaa vaka-
vammin.

- Sukupuolikiintiöitä 
kuitenkin vastustan, sillä 
pätevyyden pitäisi kuiten-
kin olla se joka ratkaisee.

Lavian kunnan vaikeaan 
taloudelliseen tilanteeseen 
Kankkosella ei ole antaa 
vastausta. Kunnassa vasta 
kaksi vuotta asuneena hän ei 
päässyt seuraamaan, kuinka 
kunta alun perin ajautui ti-
lanteeseen, mutta selvää on, 
että paikallispolitiikka on 
ollut pielessä jo vuosia.

- Kun kuntaministerikin 
on kieltäytynyt myöntä-
mästä enempää tukia Lavi-
alle ja naapurien halukkuus 
kuntaliitoksiin on selvästi 
vähentynyt, pidän valitetta-
vasti hyvin todennäköisenä 
että kunta saatetaan joutua 
pilkkomaan ja liittämään 
pakolla naapurikuntiin. 
Siinä niin äänestäjillä kuin 
aikaisemmilla kunnanhalli-
tuksillakin on peiliin katso-
misen paikka. On tunteiltu 
liikaa, kuntaliitoksiin olisi 
pitänyt käydä käsiksi pal-
jon aikaisemmin. Välillä 
ihmettelen, ymmärretäänkö 
siellä kunnolla vieläkään, 
miten vakavasta tilanteesta 
on kysymys.

Kankkonen ihmettelee 
sitäkin, miten Kreikkaan 
riittää Suomelta rahaa ai-
van tolkuttomasti, mutta 
esimerkiksi reumasairaa-
lan tai pienten kuntien pe-
lastamiseksi ei. Rahaa ja 
solidaarisuutta tuntuu siis 
riittävän, mutta ainoastaan 
EU:n tasolla.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Lavialainen insinööri ja kauneusalan 
yrittäjä Taru Kankkonen kokee, että 
varsinkin nyt maailmantalouden 
ahdinkotilassa tulisi suomalaisia 
pyrkiä kannustamaan aiempaa 
voimakkaammin yrittämiseen.

ja. Tänä vuonna jäin pois 
Himangan Pohjanpään ja-
kokunnan puheenjohtajan 
paikalta, jossa toimin 15 
vuotta. Kaivinkoneita tuon 
maahan edelleen ikään kuin 
yritystoiminnan jatkeena. 
Veneilyä toivon tänä kesä-
nä pääseväni harrastamaan 
enemmän, saa nähdä onnis-
tuuko, listaa Ylitalo joitkin 
entisistä ja nykyisistä har-
rastuksiaan.

Vaikka perussuomalai-
sena oleminen tuntuu usein 
toivottomalta taistelulta tuu-
limyllyjä vastaan, on Ylitalo 
jaksanut käydä taisteluaan 
tietoisena niistä kymmenistä 

en myötä

tuhansista suomalaisista, 
joita maassamme pide-
tään oikeudettomassa 
tilassa, erityisesti niistä 
edellisen laman uhreiksi 
jääneistä entisistä yrittä-
jistä, jotka ilman omaa 
syytään ajettiin työhalut-
tomiksi ja ikuiseen velka-
vankeuteen.

- Vaikka useasti on 
pala kurkussa ja tekee 
mieli lyödä hanskat tis-
kiin, nämä asiat pitävät 
mukana. Jos vähänkin 
ajattelee lähimmäistään, 
ei ole muuta vaihtoehtoa.

Teksti: Mika Männistö

Kuvassa Alpo Ylitalo ja tekemänsä vene. 
Kesän odotettu tapahtuma on vesille-
lasku - ensimmäistä kertaa.

malaisten kansanedustajia
yttelyyn Mikkeliin!

Paikalla on myös päivittäin Etelä-Savon kun-
nanvaltuutettuja ja puolueaktiiveja.

Lisätietoja: www.farmari.net ja Perussuo-
malaisten yhteyshenkilö Ismo Juottonen, 
puh. 050 405 1944.
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 ■ IN MEMORIAM

Etelä-Pohjanmaan piirin 
varapuheenjohtaja Anneli 
Annala Kauhavalta sai tou-
kokuun piirikokouksessa 
Perussuomalaisten viirin 
70-vuotispäivänsä kunniak-
si pitkäaikaisesta ja ansiok-
kaasta työstään puolueen 
hyväksi. Viiri on varustet-
tu hopealaatalla, johon on 
kaiverrettu Annalan nimi ja 
syntymäaika 8.5.1940.

Anneli Annala on ollut 
puolueen jäsen SMP:n ajois-
ta saakka, niin kauan ettei 
itsekään enää muista liit-
tymisvuottaan. Poliittisen 
uransa hän aloitti vuonna 
1982, jolloin meni ensim-
mäistä kertaa läpi Kauha-
van kirkkovaltuuston vaa-
leista. Kirkkovaltuustossa 
hän istui yhtäjaksoisesti 16 
vuotta, jonka jälkeen hänel-
le tuli niin paljon kunnalli-
sia luottamustehtäviä, ettei 
lähtenyt enää ehdolle kirk-
kovaltuustoon.

Kauhavan kunnallis-
vaaleista Annala meni läpi 
vuonna 1984 ja istui kun-
nanvaltuustossa yhteen 
menoon 20 vuotta, aina 
miehensä poisnukkumiseen 

saakka, joka oli hänelle sen 
verran kova paikka, että sai 

hänet luopumaan kunnallis-
politiikasta.

Mitaleja ja 
luottamustehtäviä

Vuonna 1988 Anneli Anna-
la oli myös Mauno Koivis-
ton valitsijamiesvaaleissa. 
Annala sai itseään mainos-
tamatta yhteensä 664 ääntä, 
kolmanneksi eniten koko 
Etelä-Pohjanmaan piiristä 
Raimo Vistbackan ja Martti 
Alkulan jälkeen.

Annala on istunut myös 
puoluevaltuustossa niin 
kauan ettei muistakaan, 
kunnes viime syksynä kun-
taliitoksen jälkeen luopui 
paikasta nuoremman pol-
ven hyväksi. Hän on toi-
minut myös piirin varapu-
heenjohtajana, naisjärjestön 
hallituksessa ja Kauhavan 
paikallisosaston rahaston-
hoitajana toistakymmentä 
vuotta. Vuonna 1999 An-
nalalle myönnettiin Suomen 
Valkoisen Ruusun ritarikun-
nan 1. luokan ansiomitali 
kultaristein, vuonna 2004 
Suomen Kuntaliiton ho-
peinen mitali 20-vuotisesta 
ansiokkaasta työstä kunnal-
lisen hallinnon hyväksi.

Teksti: Mika Männistö

Anneli Annalalle puolueen viiri

Etelä-Pohjanmaan piirin pitkäaikaiselle varapuheenjoh-
tajalle Anneli Annalalle myönnettiin puolueen viiri 70-vuo-
tismerkkipäivän kunniaksi toukokuun piirikokouksessa.

Etelä-Savon ensimmäiset
ehdokkaat nimetty
Etelä-Savon Perussuomalaiset lähtivät voittamaan vaalit 
omalla listallaan ja nimesivät ensimmäiset neljä ehdo-
kastaan:
- Hirvonen Timo, toimittaja, Mikkeli
- Lehtinen Pertti, yrittäjä, Mikkeli
- Leskinen Pekka, maanviljelijä, Kangasniemi
- Virtanen Outi, yrittäjä, Pertunmaa

Vaalipäälliköksi nimettiin Ismo Juottonen Mikkelistä.

Etelä-Savon Perussuomalaiset haluavat pitää 
maakunnan vetovoimaisena ja turvallisena

Etelä-Savon pieni, raikas, luonnonläheinen maakunta ke-
hitysalueella taistelee pienten kuntien ja aktiivisten pien-
yrittäjien sekä kuntalaisten voimalla Euroopan unionin 
”suuri on kaunista” toimintamallia vastaan. Suomen 
hallitus ja eduskunta ovat päätöksillään jo vuosien ajan 
karsineet valtion palveluja kuntalaisten turvallisuuden ja 
terveydenhuollon puitteissa ja näin saattaneet kansalaiset 
eriarvoiseen asemaan. Paljon on siirretty vastuuta kun-
tien hoidettavaksi samalla kun valtion apuja ja muita 
maakuntiin kohdistuneita tukia on vähennetty.

 Etelä-Savon Perussuomalaiset ovat aktiivisella, 
viime kunnallisvaaleissa saamallaan luottamuksella 
taistelleet rehellisellä ja kuntalaisia palvelevalla tavalla 
jokaisen veronmaksajan etujen puolesta, turvatakseen 
veromarkkojen sijoittumisen kuntalaisten parhaaksi.

Uudet haasteet ovat edessä. Tarvitaan lisää rehel-
lisiä päättäjiä, jotka uskaltavat tehdä päätöksiä, jotka 
kohtelevat tasapuolisesti koko Suomen maakuntia ja 
kansalaisia.

Maailmanlaajuisen laman myötä Suomi on velkaan-
tunut rajusti. Kaikki tämä jää tulevina vuosina veron-
maksajien maksettavaksi. Oman maakuntamme Etelä-
Savon yrittäjät ja veronmaksajat joutuvat kantamaan 
kortensa kekoon selvitäksemme eteenpäin ja pitääksem-
me maakuntamme elinvoimaisena ja asuttuna. Kaikki 
se vaatii tarkkaa taloudenpitoa sekä jostain hyvinvoin-
tipalveluista yms. luopumista ja uudelleen sovittamista.

Suuret ikäryhmät, Etelä-Suomessa työnsä tehneet, 
saapuvat Etelä-Savoon viettämään ansaittuja eläkepäi-
viään. Etelä-Savon Perussuomalaisten mielestä maakun-
nan tulee huolehtia heistä ja pitää yllä palvelut, joita 
he tarvitsevat. Samalla luodaan työpaikkoja niille, joita 
maakunnassa koulutetaan.

Hyvät peruspalvelut, kohtuullisen etäisyyden pääs-
sä, mahdollistavat viihtyvyyden ja turvallisuuden omille 
kuntalaisille kuin matkailijoillekin, sekä pitävät maa-
kunnan houkuttelevana.

Toimivien peruspalvelujen lisäksi Etelä-Savo tarvit-
see myös toimivat liikenneyhteydet. Junayhteydetkään 
eivät tällä hetkellä palvelee yritysmaailmaa. Pääkau-
punkiseudulta ei ole toimivaa yhteyttä edes Mikkeliin. 
Ensisijaista olisi myös tieverkoston tason ylläpitäminen 
liikennekelpoisena ja turvallisena.

Kun kuntien kapenevat voimavarat kuluvat minimi-
tason peruspalvelutasosta huolehtimiseen, on tulevilla 
maakunnan kansanedustajilla paljon haasteita edessä, 
turvatakseen maakunnan elinvoimaisuuden ja kiinnos-
tavuuden elää puhtaassa luonnossa, turvallisuuden  ja 
hyvien palvelujen lähellä.

Etelä-Savon Perussuomalaiset ottavat haasteen vas-
taan, tehdäkseen eduskuntatasolla työtä oman maakun-
tansa puolesta.

ETELÄ-SAVO

PerusSuomalainen 10/2010 ilmestyy

6.8.2010
Aineistot ja lehtinippujen tilaukset viimeistään 

keskiviikkona 28.7.2010.

Tamperelainen olympia-
mitalisti, yritysjohtaja 
ja kunnallispoliitikko 
Kalevi Suoniemi kuoli 
78-vuotiaana 17. kesä-
kuuta pitkäaikaisen sai-
rauden murtamana.

Tutustuin lähemmin 
Kaleviin aloittaessamme 
Perussuomalaisten val-
tuustoryhmän toimintaa 
vuoden 2008 kunnallis-
vaalien jälkeen. Ensim-
mäisenä varavaltuutet-
tuna Kalevi oli tärkeä 
kokemattomalle valtuus-
toryhmällemme, koska 
hän oli ainoa, jolla oli 
aikaisempaa valtuusto-
kokemusta, jota hänelle 
olikin ehtinyt kertymään 
jo 60-luvulta asti.

Kalevin valtavat tie-
dot Tampereen asioista, 
laaja elämänkokemus, 
sekä hänen terävä älynsä 
toivat kovaa faktapoh-
jaista sisältöä hänen yh-
teiskunnallisiin näkemyk-
siinsä, joita hän toi julki 
hiomatta niiden rosoista 
muotoa. Kalevin kritiikin 
kohteeksi joutuneet sai-
vat ottaa vastaan kritiikin 
kitkerän lisämausteen ke-
ra, mikä mielestäni kertoi 
hänen turhautumisestaan 

nykymenoon yhteisten asi-
oiden hoitamisessa. Kalevi 
oli nähnyt parempiakin ai-
koja jolloin asioiden hoito 
oli sujuvampaa, kansanval-
taisempaa ja reilumpaa ny-
kyisen virkamiesvaltaisuu-
den sijaan. Yksi hänen mo-
toistaan olikin ”Reilu pitää 
olla muttei kiva”.

Olympiatason voimis-
telijana Kalevi arvosti täy-
delliseen suoritukseen pyr-
kimistä. Henkilökohtaisen 
menestyksen lisäksi hän le-
vitti tätä asennettaan myös 
yhteisöllisen menestyksen 
hyväksi. Hän valmensi voi-
mistelijoita menestykseen. 
Hän oli nostamassa menes-

tykseen yritystä, jonka 
perustajiin hän kuului. 
Myös politiikassa Kalevi 
oli yhteisen edun asialla 
kontrastina nykymenolle 
jolloin politiikkaan läh-
detään tekemään lähinnä 
omaa uraa pienten sisä-
piirien tukemana.

Näinä aikoina riittää 
paljon niitä, joille hy-
vinvointiyhteiskunta on 
vain sana korulauseissa. 
Vähemmän on niitä Ka-
levin kaltaisia ihmisiä, 
jotka tinkimättömällä 
asenteella ja sisukkaalla 
työllä ovat luoneet poh-
jaa hyvinvoinnille. Kalevi 
oli kova luu, joita tarvi-
taan riittävästi oikeuden-
mukaisen hyvinvointiyh-
teiskunnan selkärankaan 
pitämään ryhtiä. Vaikka 
Kalevin suoritustason 
saavuttaminen on lähes 
mahdoton tehtävä, niin 
toivoa sopii, että hänen 
elämäntyönsä kannus-
taisi ihmisiä pyrkimään 
keskinkertaisuutta pa-
rempiin suorituksiin.

Heikki Luoto
Perussuomalaisten 
Tampereen valtuusto-
ryhmän puheenjohtaja

Kalevi Suoniemi 1931-2010
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 ■HISTORIAA

Autoverotus uusiksi
Autoverotus on asia, jolle ei tolkkua näy. Vaikka 
EU-tuomioistuin on lausunut selvän käsityksensä 
tuontiautojen verotuskohtelusta, ei autoilijoille näytä 
helpotusta tulevan vaan autoilijat lähetetään sakko-
kierrokselle kerta toisensa jälkeen. Kun kerrankin 
EU-jäsenyydestä olisi osoittaa konkreettista ja laajaa 
hyötyä tavalliselle kansalaiselle, niin sekin mahdolli-
suus ollaan sotkemassa uuteen byrokratiaan.
Timo Soini

Ote Perussuomalaisten eduskuntavaali-
ohjelmasta 2003:

NATO-päätöksestä
kansanäänestys
Maanpuolustus on pidettävä uskottavana, eikä puo-
lustusvoimien määrärahoja saa harkitsemattomasti 
karsia. Perussuomalaiset eivät halua Suomea sotilas-
liiton jäseneksi. Mahdollisesta NATO-jäsenyydestä 
on järjestettävä kansanäänestys.

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Iki-ihana paimenpsalmi 23 alkaa meitä kaikkia lohdut-
tavasti: ”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään 
puutu”.

Ja meidän Herramme Jeesus sanoo itsestään Johan-
neksen evankeliumissa: ”Minä olen se hyvä paimen, jo-
ka antaa henkensä lammasten edestä”.

Ajan vaarojen ja pelottavakin tulevaisuuden edessä 
me ihmislapset saamme kuitenkin olla hyvässä turvas-
sa kaikkia vaaroja vastaan, tuntuu sitten miltä tuntuu-
kin. Vaikka me myös niin kovin helposti käperrymme 
itsemmekin ympärille tarkastellen omia vikojamme ja 
puutteitamme tai todella ahdistus täyttää mielemme 
maailman tilannetta tarkastellessamme ja kuullessam-
me sanomia sodista ja nälänhädistä ja muista suurista 
ongelmista kuten asevarusteluista, ydinaseista, huumeis-
ta tai luonnon saastumisesta, niin sittenkään meidän ei 
tarvitse vaipua pimeään toivottomuuteen.

Me saamme omistaa omaksi Vapahtajaksemme 
Hyvän Paimenemme, armollisen. Näin meitä seuraa-
vat sula hyvyys ja laupeus kaiken elinaikamme. Näin 
siksi, koska Herran armo pysyy iankaikkisesta ian-
kaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät, ja hänen van-
hurskautensa lasten lapsille, niille, jotka pitävät hänen 
liittonsa ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat 
niitä.

Hyvä Paimen armollinen
Kysymys onkin siitä, että tunnemme hyvän pai-

menemme, Jeesuksen. Pyhässä maassa Israelissa tänä 
päivänäkin saamme yhä vielä nähdä paimenen kulke-
van lammaslaumansa edellä. Lampaat seuraavat häntä 
omasta tahdostaan, koska tietävät paimenen johdatta-
van heidät vihreille niityille ja virvoittavien vesien äärel-
le. Näin mekin saamme seurata hyvää Paimentamme!

Jo alkuseurakunnan kristityt näkivät Jeesuksen pai-
menenaan. Vanhin Rooman katakombeista löydetty Jee-
suksen kuva esittääkin häntä juuri paimenena. Näissä 
maanalaisissa käytävissä vainojen ajan kristityt kokoon-
tuivat kovan ulkoisen ahdistuksen ja paineen alaisina, 
mutta heillä oli syvä rauha ja lohdutus, koska he saivat 
tuntea olevansa Ylipaimenensa hyvässä huomassa. Jeesus 
oli jo edeltä mennyt kuolemaan heidänkin puolestaan, 
jotta heillä ja myös meillä olisi elämä ja yltäkylläisyys.

Näin siis meillä on täydellinen elämä meidän edes-
tämme kuolleen ja ylösnousseen Jeesuksen seurassa. 
Armahdettuina syntisinä saamme suurimman lahjan: 
pelastuksen. Tästä saamme olla onnellisia ja kiitollisia, 
niin eläissä kuin kuollessakin. Niin tänä kesänäkin ja 
niin perussuomalaisinakin!

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Kylmäkosken Oikeutta Elä-
keläisille ry:n puheenjohtaja 
Maija-Liisa Kirkkomäelle 
kuuluu hyvää. Parikym-
mentä vuotta yhtäjaksoi-
sesti Kylmäkosken paikal-
lisyhdistyksen puheenjohta-
jana toiminut Kirkkomäki 
on jaksanut edelleen vetää 
jumppaa eläkeläisryhmille 
joka torstai jo kolmentoista 
vuoden ajan, vaikka ikääkin 
on karttunut jo 74 vuotta.

- Kylmäkoskella ei yhdis-
tyksen piirissä ole vaihdettu 
kuin hallitusta, ja sitäkin 
vain kun joku on nukkunut 
pois. Olen toiminut myös 
VENK ry:n varapuheenjoh-
tajana jo aika monta vuotta, 
viime vuonna liityin myös 
Eläkeliiton jäseneksi.

Ennen eläkkeelle jää-
mistään vuonna 1960 Kirk-
komäki teki uransa Postin 
palveluksessa niin jakajana, 
autonkuljettajana kuin kas-
sallakin. Hän on syntyjään 
Ylihärmästä, jonne hän 
reissuhommissa toimineen 
miehensä Vilhon kanssa ra-
kensi ensimmäisen kotinsa. 
Sittemmin aviopari on asu-
nut Hausjärvellä ja vähän 
aikaa Toijalassakin, Kylmä-
koskella vuodesta 1977.

Jäsen alusta saakka

Oikeutta Eläkeläisille –yh-
distykseen Maija-Liisa Kirk-
komäki on kuulunut alusta 
saakka, noin kolmenkymme-

nen vuoden ajan. Jäseneksi 
hänet houkutteli aikoinaan 
Seppo Ijäs, joka tapasi Kirk-
komäen tämän kuljettaessa 
linja-autolastillista eläkeläi-
siä Lomakeskus Rauhalaan.

- Rauhalassa olen toi-
minut vetäjänä erilaisissa 
tilaisuuksissa Helena Ojen-
nuksen kanssa vuorotellen. 
Lomakeskus Rauhala on 
hyvin viihtyisä paikka, jos-
sa on rantasauna ja 26 pe-
tipaikkaa.

Timo Soini 
on hyvä mies

Maija-Liisa Kirkkomäki 
on ollut koko ajan myös 

puolueen remmissä SMP:n 
ja Maaseudun Puolueen 
ajoista saakka. Vaikka hän 
ei olekaan ollut itse mukana 
ehdokkaana, on hän osallis-
tunut aina hyvin aktiivisesti 
vaalityöhön muun muassa 
puolueen mainoksia jaka-
malla. Kirkkomäki harmit-
telee, että Kylmäkoskella 
on vain kolme maksavaa 
puolueen jäsentä, vaikka 
puoluetta salaa kannattavia 
ihmisiä on huomattavasti 
enemmän.

- Kyllä Timo Soini on 
hyvä mies, vaikka en oi-
kein pitänytkään siitä että 
hän lähti sinne Brysseliin, 
sillä itse olisin mieluummin 

pitänyt hänet täällä Suo-
messa. Hän on aidosti 
köyhän asialla. Mieheni 
kanssa olemme aina ol-
leet aatteen ihmisiä niin 
paljon kuin vain voi olla 
ja nähneet niin nousut 
kuin laskutkin, ja nyt on 
todella nousua.

- Niin kauan kuin Ti-
mo Soini on mukana, me 
pärjäämme. Perussuoma-
laiset on meidän vanhus-
ten, työläisten ja köyhien 
puolue. Uskon vakaasti, 
että meidän aikamme on 
koittanut nyt.

Teksti: Mika Männistö

Kylmäkoskelle kuuluu hyvää

Aseman porukkaa vuonna 2008.

1-2/2003
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Missä EU, siellä 
ongelma

Olen ollut vuoden EU-par-
lamentin jäsen. Kokemus on 
ollut sanoinkuvaamaton.

Paljon tinasit, paljon pi-
lasit, kunnes kolvisi kylme-
ni. Tämä oppi sopii EU:hun 
kuin nenä päähän.

Itsenäisten omistaja-
kuljettajien saattaminen 
työaikadirektiivin piiriin 
hyväksyttiin parlamentissa 
äänin 368-301, 8 tyhjää.

Tein kaikkeni, jotta 
omistajakuljettajien eriva-
paus olisi jäänyt pysyväk-
si. Oma ryhmäni, Vapaa ja 
Demokraattinen Eurooppa, 
jonka työvaliokunnan pu-
heenjohtaja olen, äänesti 
äänestyksessä linjani mu-
kaisesti ( äänin 26-1).

Itsenäisiin ammatin-
harjoittajiin ei tällä het-
kellä kohdisteta millään 
alalla työaikarajoituksia. 
Mahdollisuus päättää va-
paasti omista työajoistaan 
kansallisen lainsäädännön 
asettamissa rajoissa on yksi 
itsenäisten ammatinharjoit-
tajien erioikeuksista. Kysei-
nen vapaus on säilytettävä 
kaikilla aloilla.

Mihin asia sitten ratke-
si? Euroopan kokoomuk-
seen eli suureen sekoomuk-
seen. Euro-kokoomus on 
parlamentin suurin ryhmä, 
jolla ei ole mitään linjaa 
yrittäjyyden suhteen. Ryh-
mä hajosi äänestyksessä 
kuin Hujasen paska. EU:n 
nettosaajamaiden kokoo-

Kuva: Jukka Jusula

tai avulla. Näin toimii EU! 
Ja pohjoisen hönö maksaa!

Olen tyytyväinen siihen, 
että oman ryhmäni italialai-
set ja kreikkalaiset äänesti-
vät itsenäisen omistajakul-
jettajan puolesta, vaikka 
heillekin seireenit lauloivat. 
Heidän tukensa, samoin 
kuin muun ryhmäni tuki, 
oli minulle, työvaliokunnan 
puheenjohtajana ja asiassa 
aktiivisesti töitä tehneenä, 
tärkeää. Turpaan tuli, mut-
ta ei omilta!

EU-parlamentin vallan 
kasvu luo ja tuo vielä monta 
ikävää yllätystä.

Missä EU, siellä ongel-
ma. Kokenut kaiken tietää 
ja vaivainen kaiken kokee.

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

muslaiset ratkaisivat asian 
liittymällä punavihreään 
rintamaan.

Hyvä sitä on taas Poh-
joista Eurooppaa ja Saksaa 
lypsää ja samalla tuhota 
kasvun ja yrittämisen edel-
lytyksiä.

Tämä tapaus osoitti 
EU:n päätöksenteon sattu-
manvaraisuuden. Puolesta 
ja vastaan voidaan aina pe-
rustellusti olla. Tässä asiassa 
Ranskan johdolla leivottiin 
paketti, johon nettosaaja-
maat saatiin mukaan. Ra-
kennerahastoista löytyy vas-
taus. Puolta vaihtaneet , yllä-
tys yllätys, Espanja, Kreikka 
ja Portugali saavat palkkan-
sa taas jollakin erityisedulla 

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

Suomi tuomiolla

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen 
komissio vs. Suomen tasavalta

Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan 
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomen 
tasavalta ei ole noudattanut ympäristövastuusta 
ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen 
osalta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2004/35/EY mukaisia vel-
voitteitaan, koska se ei ole antanut kyseisen direk-
tiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia 
ja hallinnollisia määräyksiä tai se ei ainakaan ole 
ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

Tuomio: Syyllinen.

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut.

Silti. Itsenäisyyden asia 
ei vanhene koskaan! EU-
politiikasta tulee seuraa-
vissa eduskuntavaaleissa 
pitkään aikaan kunnon 
vaaliteema.

Perussuomalaiset ei olisi 
noussut merkittäväksi puo-
lueeksi noudattamalla EU:n 
työaikadirektiivejä. Nou-
su on tehty työllä; iltaisin, 
viikonloppuisin, silloin kun 
tarvetta on ollut. Kesälo-
mien, ja pääministerin ku-
herruskuukauden jälkeen, 
alkaa arki.

Kesäloma on parasta 
Suomessa, mutta jos ul-
komaille aiot; tule lomalle 
Kreikkaan – rahasi ovat jo 
täällä!

Eduskuntavaalit ovat edes-
sä, puolueemme kannatus 
on huimassa nousussa, ihmi-
set ovat kiinnostuneita pe-
russuomalaisuudesta. Mikä 
oiva tilaisuus meillä kaikil-

la onkaan vastata 
haasteeseen!

Se edellyttää 
tulevien ehdok-
kaiden ja kaikki-
en jäsenten sitou-
tumista tulevaan 
koitokseen. Mei-
dän jokaisen pa-
nosta tarvitaan. 
Tulevat vaalit 
ovat tärkeät pe-
russuomalaisille, 
päämäärämme on 
selkeä: yhdessä 
ponnistellen voi-
tamme vaalit ja 
pääsemme vaikut-
tamaan valtakun-
nan tasolla koko 

isänmaata ja erityisesti 
omaa maakuntaamme kos-
keviin päätöksiin.

Meillä Etelä-Savon pii-
rissä toiminta on ollut ak-

tiivista, joitain poimintoja 
viime vuodelta virallisten 
kokousten lisäksi: piirijär-
jestölle perustettiin naisjär-
jestö PerusÄssät.

Olemme olleet esillä 
markkinoilla ja toritapah-
tumissa, joissa kahvitar-
joilun kera on jaettu Pe-
russuomalainen-lehteä ja 
muuta PS-materiaalia. Pii-
rin kesätapahtuma pidettiin 
Heinävedellä, risteilyn ja 
rantakalaillan merkeissä ja 
tutustuttiin Valamon luos-
tariin. Joulukuussa yhdistys 
järjesti retken eduskuntaan 
kyselytunnille.

Tänä vuonna toimin-
tamme keskittyy tuleviin 
eduskuntavaaleihin. Val-
takunnallinen Farmari 
Suomen Maatalousnäytte-
ly 2010 pidetään to 29.7. 
- su 1.8. Mikkelissä, Mik-

Etelä-Savon piirin
puheenjohtajan tervehdys

kelin raviradalla. Näyttely 
on avoinna päivittäin klo 
10.00 – 18.00, näyttely-
tiedot osoitteessa www.
farmari.net

Etelä-Savon Perussuo-
malaiset ovat mukana näyt-
telyssä päivittäin omalla 
osastolla nro 20 näyttelyn 
K2-alueella. Teltallamme 
on tavattavissa perussuo-
malaisten kansanedustajia, 
alueen kunnanvaltuutettuja 
ja tulevia kansanedustaja-
ehdokkaita.

Perussuomalaisten Ete-
lä-Savon piirin puheenjoh-
taja toivottaa sydämellisesti 
kaikki tervetulleiksi Etelä-
Savoon Mikkelin Farmari 
maatalousnäyttelyyn.

Pekka Leskinen
puheenjohtaja

Laki kotihoidon tuen, 
peruspäivärahan ja van-
hempainrahan
tason yhtenäistämisestä
Kotihoidon tuki on tällä hetkellä 314,28 euroa/kk, pe-
ruspäiväraha on 512,60 euroa/kk ja minimiäitiyspäivä-
raha (vanhempainraha) 528,96 euroa/kk. Nämä kol-
me tukea tulisi yhtenäistää siten, että kotihoidon tuki, 
peruspäiväraha ja minimiäitiyspäiväraha ovat samalla 
tasolla eli reilut 500 euroa kuukaudessa. 

Nykyisin monet kotona olevat vanhemmat ilmoit-
tautuvat työttömiksi, koska kotihoidon tuki on oleelli-
sesti pienempi kuin työttömyysaikainen peruspäiväraha. 
Tukien yhtenäistäminen reiluun 500 euroon vaikuttaisi 
myös positiivisesti erityisesti suurten kaupunkien päivä-
hoitopaikkapulaan, sillä tällöin yhä useampi vanhempi 
hoitaisi lastaan kotona.

Tukien yhtenäistäminen saman suuruiseksi helpot-
taisi erityisesti työttömien vanhempien asemaa, koska se 
parantaisi heidän toimeentuloaan ja vähentäisi tarvetta 
turvautua muihin sosiaalitukimuotoihin.

Helsingissä 7.5.2010
Pentti Oinonen 

LAKIALOITE
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 ■KIRJALLISET KYSYMYKSET

Lapsi tarvitsee sijaisper-
heen silloin, kun hän ei 
voi elää omien vanhem-
piensa kanssa. Lasten 
sijaishuollosta vastaavat 
sijaisperheet tai lastenko-
dit. Sijaisperheet voivat 
hoitaa myös esimerkiksi 
kehitysvammaisia lapsia, 
jos heidän vanhempansa 
eivät itse kykene pitä-
mään huolta lapsestaan. 
Samoin ns. FAS-lapsia, 
joilla on äidin raskau-
denaikaisen alkoholin-
käytön aiheuttama siki-
ön keskushermoston ja 
osin muidenkin elinten 
ja elinryhmien vakavia 
ja pysyviä toimintahäi-
riöitä, sijoitetaan usein 
sijaisperheisiin, kun van-
hemmat eivät voi heistä 
itse huolehtia.

Kunta tai kuntayhty-
mä tekee perhehoitajan 
kanssa toimeksiantoso-
pimuksen, jossa mää-
ritellään muun muassa 
perhehoitajalle makset-
tava palkkio ja kulukor-
vaus, perhehoidossa ole-
van henkilön oikeudet ja 

tukitoimet sekä perhehoita-
jan oikeus vapaaseen. Nä-
mä korvaukset esimerkiksi 
FAS-lapsen hoitamisesta 
kuitenkin loppuvat, kun 
hoidettava tulee 21 vuoden 
ikään.

Käytännössä kuitenkin 
on niin, että tuon ikäiset 
nuoret aikuiset, jotka kär-
sivät raskaudenaikaisen 
alkoholialtistuksen aiheut-
tamista kehitys- ja muista 
häiriöistä, eivät usein vielä 
pärjää omillaan, vaan jatka-
vat asumista sijaisperheissä 
21 ikävuoden jälkeenkin. 
Monet heistä eivät kykene 
itsenäiseen työhön ja saa-
vatkin tästä syystä työky-
vyttömyyseläkettä. Loppu-
tuloksena tästä on usein se, 
että sijaisperheet jatkavat 
kotona asuvan FAS-lapsen 
tukemista sekä taloudelli-
sesti että muutenkin, vaik-
ka yhteiskunta ei enää tue 
sijaisperheasumista millään 
tavalla.

Usein edellä mainitun 
kaltaisissa tapauksissa ai-
kuisen henkilön jääminen 
sijaisperheeseen asumaan 

toimii käytännössä laitos-
tumisen vaihtoehtona ja 
vähentää myös tällaisen 
nuoren aikuisen syrjäyty-
misriskiä. Näin ollen myös 
yhteiskunnalle aiheutuvat 
kustannukset pysyvät mer-
kittävästi alhaisempina.

Mihin toimiin hallitus 
aikoo ryhtyä, että kunnat 
tukevat taloudellisesti sel-
laisia sijaisperheitä, joissa 
asuu 21 vuotta täyttäneitä 
ns. FAS-lapsia, jotka eivät 
sairautensa vuoksi pysty 
käymään ansiotyössä ja 
asumaan itsenäisesti?

Helsingissä 8.6.2010
Raimo Vistbacka

FAS-lasten sijaisperheiden
tukeminen 

Kansalaistemme unettomat 
yöt jatkuvat heidän pelätes-
sään pääministeri Kivinie-
men johtaman hallituksen 
tulevia päätöksiä, onhan 
uusi pääministeri luvannut 
jatkaa edellisen hallituksen 
tapaan sairaiden ja heikko-
jen sortamista. Esimerkistä 
käy edellisen hallituksen 
myötävaikuttaminen Hei-
nolan reumasairaalan lopet-
tamiseen. Tiedossa on myös 
köyhille keppiä etuuksien 
heikennysten ja veronkoro-
tusten muodossa. 

On käytännössä turhaa 
lähteä syvällisemmin pohti-
maan pääministeri Kivinie-
men hallituksen ohjelmaa, 
koska se perustuu pitkälti 
Vanhasen toisen hallituksen 
ohjelmaan vuodelta 2007. 
Joitakin ympäripyöreitä täs-
mennyksiä uusi hallitus toki 
siihen esittää, joskin ne ovat 
vain kosmeettisia. 

Kehys tehty 
lihavina vuosina

Hallituksen talouspolitiikan 
luvataan jatkuvan entisellä-
än, eli noudatetaan kehystä 
joka on tehty lihavina vuo-
sina, aivan toisissa taloudel-
lisissa olosuhteissa kuin nyt 
eletään. Nyt jos koskaan 
Kiviniemen hallituksella 
olisi ollut todellinen mah-
dollisuus valmistella uusi 
talouden tervehdyttämis-
kehys, joka olisi tähdännyt 
kansantalouden nousuun 
ja kaikkien suomalaisten 
hyvinvoinnin varmistami-
seen pitkälle 2010-luvulle. 
Mutta liekö naapurimaan 
prinsessahäät kiinnostaneet 
pääministeriä enemmän 
kuin Suomen hyvinvointi, 
koska jälki näyttää hutais-
ten tehdyltä. Ei siis ihme, 
että oppositiopuolueet ovat 
yhdessä valmistelleet epä-
luottamusponnen, johon 
Perussuomalaiset yhtyvät. 

Kenen selkänahasta?

Miniohjelmasta jonka halli-
tus kiireessä kyhäsi kokoon 
käy ilmi, että tavoitteena on 
supistaa julkisen talouden 
alijäämää alle eurooppalai-
sen kolmen prosentin tason 
jo vuonna 2011. Herää ky-
symys, kenen selkänahasta 
tämä alijäämän supistus revi-
tään? Etteivät maksajina vain 
olisi perustoimeentulolla elä-
vät ja pienipalkkaiset suo-
malaiset? Kysyä sopii myös 
minne ohjelmasta unoh-

tuivat eläkeläiset, 
työttömät, sairaat, 
ruokaansa jonot-
tavat lapsiperheet, 
veteraanit ja koti-
rintamanaiset? 

Hallitus elätte-
lee ohjelmassaan 
toiveita siitä, että 
Suomen niin sa-
nottu työvoima-
pula korjaantuu 
työperäisellä maahanmuu-
tolla kuin itsestään. Kuvit-
teletteko te pääministeri 
Kiviniemi, että suomalaiset 
laivanrakentajat tai raken-
nusmiehet katselevat tyyty-
väisyydellä näitä parin eu-
ron tuontirakentajia? Eivät 
varmasti katso. 

Ulkomainen 
halpatyövoima

Perussuomalaisten mielestä 
suomalainen hyvinvoin-
tivaltio ei kestä sitä, että 
ulkomailta tulee henkilö 
tekemään työt jopa kym-
menen kertaa halvemmal-
la, ja vie palkkansa sekä 
pahimmillaan veronsa 
muihin maihin. Sellaisessa 
pelissä on kaksi häviäjää: 
suomalainen työntekijä ja 
talouslamassa painiva Suo-
mi. Voittajia ovat harmaata 
työvoimaa käyttävät raken-
nusfi rmat sekä heitä välittä-
vät ja vuokraavat yritykset.

Hallitus aikoo minioh-
jelmansa perusteella puut-
tua muun muassa verotuk-
sen avulla tähän edellä mai-
nittuun epäkohtaan. Rouva 
pääministeri: Perussuoma-
laiset kysyvät, mitä te aiotte 
tehdä lopettaaksenne edel-
täjänne vetämän hallituksen 
suosiman halpatyövoiman 
käytön ja tuodaksenne ulko-
maisen työvoiman samalle 
viivalle suomalaisen työvoi-
man kanssa? Perussuoma-
laisten mielestä samapalk-
kaisuuden ei pidä koskea 
pelkästään eri sukupuolia 
vaan myös kaikkia Suomes-
sa samanlaista työtä tekeviä.

Verotuksen muutokset

Uusi hallitus aikoo luoda 
edellytyksiä talouskasvulle 
muun muassa verotuksen 
painopistemuutoksilla. Va-
litettavasti monet verotus-
muutokset, oli sitten kyse 
veropohjan laajentamisesta 
taikka jo olemassa olevi-
en verojen korottamisesta, 
iskevät erityisesti maaseu-
dun asukkaisiin, kuten ensi 

vuoden alkuun kaavailtu 
polttoaineveron korotus. 
Lisäksi on huomattava, et-
tä välillisen verotuksen ja 
maksujen korotus rokottaa 
aina eniten pienituloisia.

Maaseutu unohdettu

Perussuomalaisten mielestä 
maaseudun toimintaedelly-
tysten vahvistamisen tulisi 
olla hallituksen toimintalis-
talla kärkipäässä. Alempi-
asteisen tiestön kunnossa-
pito, maa- ja metsätalouden 
tukeminen sekä sosiaali- ja 
terveystoimen että ylipään-
sä kunnallisten peruspalve-
luiden säilyttäminen, ovat 
koko maan asuttuna pitämi-
sen ehdottomia edellytyksiä. 
Nyt ne on vaan unohdettu. 
Valitettavasti Kiviniemen 
hallitus aikoo jatkaa entisen 
pääministerin linjaa jatka-
malla kunta- ja palvelura-
kenneuudistusta, joka on 
suurelta osin syypää siihen, 
että ihmiset joutuvat muut-
tamaan keskustaajamiin.

Kuntien itsehallinto

Lopuksi kiinnittäisin kansa-
laisten huomiota siihen, mitä 
hallitusohjelmassa sanotaan 
kuntien taloudesta ja kehys-
menettelystä. Hallituksen 
tavoitteena on valmistella 
kehysmenettely, jonka avulla 
kuntien menoja voidaan hal-
lita. Tämän seurannan luva-
taan johtavan palveluiden 
saatavuuden varmistami-
seen. Herää väistämättä ky-
symys, onko hallituksen tar-
koituksena ajaa kunnallinen 
päätäntävalta alas ja edistää 
tällä tavalla sellaista poli-
tiikkaa, jossa hallitus mää-
räisi keskipitkän aikavälin 
kuluessa jokaiselle kunnalle 
oman menobudjetin, jonka 
puitteissa sen on sitten toi-
mittava? Tämähän olisi ai-
van karmeaa politiikkaa, jol-
la voitaisiin pakottaa kunnat 
tanssimaan hallituksen pillin 
mukaan. Onkohan jossain 
unohdettu perustuslain ta-
kaama kuntien itsehallinto?

Mihin toimiin hallitus 
aikoo ryhtyä lainsää-
dännön muuttamiseksi 
siten, että kunnat, jot-
ka eivät järjestä laissa 
säädettyjä, subjektiivis-
ten oikeuksien piiriin 
kuuluvia palveluita, 
joutuvat korvaamaan 
palveluitta jääneille 
kuntalaisille aiheutu-
neet kustannukset ja ai-
neettomat haitat?

Helsingissä 3.6.2010
Raimo Vistbacka

Oikeusministeri 
Braxin vastaus

Vahingonkorvauslain 3 
luvun 2 §:n 1 momentin 
mukaan julkisyhteisö, 

kuten kunta, on velvolli-
nen korvaamaan julkista 
valtaa käytettäessä virheen 
tai laiminlyönnin johdosta 
aiheutuneen vahingon. Va-
hingonkorvausvelvollisuus 
syntyy kuitenkin pykälän 
2 momentin mukaan vain, 
jos toimen tai tehtävän 
suorittamiselle sen laatu ja 
tarkoitus huomioon otta-
en kohtuudella asetettavia 
vaatimuksia ei ole nouda-
tettu. 

Asiasta on myös oi-
keuskäytäntöä. Esimerkik-
si korkeimman oikeuden 
ratkaisussa KKO:2001:93 
kunta tuomittiin maksa-
maan vahingonkorvausta 
ansionmenetyksestä lapsen 
vanhemmalle, koska kunta 
ei ollut järjestänyt lakisää-
teistä, subjektiivisen oikeu-

den piiriin kuuluvaa päivä-
hoitoa säädetyssä ajassa.

Oikeusministeriön teet-
tämä selvitys ”Julkisen hy-
vinvointipalvelun asiakkaan 
asema - Kuluttajaoikeudel-
linen selvitys” (Oikeusmi-
nisteriön julkaisu 2009:4) 
valmistui syyskuussa 2009. 
Julkisyhteisön korvausvas-
tuuseen liittyvien vahingon-
korvauslain säännösten uu-
distamista koskeva selvitys 
on piakkoin valmistumassa 
ja se on tarkoitus toimittaa 
laajalle lausuntokierrok-
selle syksyllä 2010. Näistä 
hankkeista mahdollisesti 
seuraavat lainsäädäntötoi-
met ajoittuvat seuraavalle 
hallituskaudelle.

Helsingissä 17.6.2010
Oikeusministeri Tuija Brax

Kuntien korvausvelvollisuus 
subjektiivisiin oikeuksiin
kuuluvien palveluiden
järjestämisen laiminlyönnistä

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu on alkanut.
Jo valitut ehdokkaat löydät osoitteesta:

www.perussuomalaiset.fi /eduskuntavaalit2011

Hutaistu hallitusohjelma
Perussuomalaisten ryhmäpuhe 23.6.
Mari Kiviniemen uuden hallituksen 
ohjelmasta. Puheen pitäjänä 
kansanedustaja Pentti Oinonen.
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Perjantai 13.8.2010

15.00 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
 
 - Vapaa ja Demokraattinen Eurooppa -ryhmän
  tervehdys

 - 1 § Avaus, järjestäytyminen, laillisuus
  - puheenjohtaja Timo Soini
 
 - 2 § Eduskuntavaalit 2011
  - Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2011
  - esittely 
  - lähetekeskustelu.
   Vaaliohjelma on lähetekeskustelu ohjelma-
   ryhmälle, hallitus hyväksyy ohjelman lopullisesti.
  

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 asiat
  
 - 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

Majoitus kannattaa
varata välittömästi

11§ PUOLUENEUVOSTO
Puolueneuvostoon kuuluvat puoluevaltuuston jäsenten lisäk-
si puoluehallituksen puolueen jäseneksi hyväksymät kunnan-
valtuutetut sekä ansioituneet, puoluekokouksen hyväksymät 
vaatimukset täyttävät puolueen jäsenet, jotka puolueneuvos-
to valitsee kokouksessaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Puolueneuvoston puoluekokousten välisenä vuotena pi-
dettävässä kokouksessa käsitellään ja päätetään puolueen 
ohjelmien muuttaminen tai uusien ohjelmien hyväksyminen 
sekä kuullaan selostus puolueen eduskuntaryhmän ja eri-
tyisjärjestöjen toiminnasta.

Puolueneuvoston kokous Porissa 14.-15.8.

Aikuisopiskelijat kuuli-
vat alkuvuodesta uutisen, 
jossa kerrottiin aikuiskou-
lutustuen ja tukikuukausi-
en määrän nousemisesta 
syksyllä 2010. Uutinen oli 
toivottu ja odotettu. Moni 
aikuisopiskelija tai siihen 
aikova ryhtyikin laskuti-
kulla laskemaan omaa tu-
kikauttaan ja tuen määrää.

Tukikuukaudet määräy-
tyvät työvuosista ja tuen 
määrä kuukauden brutto-
ansiosta. Tuen saamiseh-
toihin väsättiin myös muu-
toksia, mutta mielestäni ei 
hyviä ollenkaan. 

Kun aikaisemmin jokai-
selle laskettiin oma sivu-
työtulorajansa, niin uudis-
tuksessa sivutyötuloraja on 
jokaiselle sama, 127 euroa. 
Mikäli sitten tämän sivu-
työtulorajan ylittää, laskee 
tuo juuri nostettu aikuis-
koulutustuki ns. sovitellusti 
alaspäin.

Aikuisopiskelusta pu-
hutaan kauniisti. Aikuisia, 
monesti perheellisiä ja vel-
kaisia, kannustetaan oman 
osaamisen kehittämiseen 
ja haasteiden hakemiseen. 
Yksi haasteen vastaanotta-
nut ryhmä on hoitajat, jot-

Aikuiskoulutusuudistus ei mahdollista 
opiskelijan lisätienestejä

ka ovat rytinällä lähteneet 
jatko-opiskelemaan. Lisä-
koulutus on valttia ja elä-
kepommin työvoimapulas-
sa on koulutetun hoitajan 
markkinat.

Aikuiskoulutustuen syk-
syinen uudistus on kuitenkin 
loukku, johon aikuisopiske-
lija tahtomattaan putoaa. 
Kun sivutyön tekeminen 
on tehty rahallisesti hyö-
dyttömäksi, ei lisätienestiin 
kannata pyrkiä. Hoitoalan 
työnantajille tämä on harmi, 
sillä osaavista ja ammattitai-
toisista keikkatyöntekijöistä 
on alalla ainainen pula. Si-

jaispuutokset taasen lisäävät 
vakituisen henkilökunnan 
työmäärää, painetta, väsy-
mystä ja sairastumista.

Tuleva, julkisuudessakin 
esitelty aikuiskoulutusuu-
distus heikentää mielestäni 
aikuisopiskelijan kuin myös-
kin työnantajan etuja ja 
mahdollisuuksia. Ihmettelen-
kin, että se on tällaisenaan 
onnistunut menemään läpi.

Arja Juvonen
perushoitaja
Kaupunginvaltuutettu 
(PerusS)
Espoo

PLOKI    RADIO SOINI    TIMO-TV    TIMO SOINI

MIELIPIDE
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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, talouden-
hoitaja, jäsenmaksulaskutus:
Tiina Sivonen
Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
tiina.sivonen@
perussuomalaiset.fi 

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

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

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

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

www.perussuomalaiset.fi 

Politiikka ja yhteiskunta 
ovat muutoksessa. Poliitti-
set mannerlaatat liikkuvat. 
Kukaan ei vielä tasan tark-
kaan tiedä, mitä on tapah-
tumassa, mutta elämme 
mielenkiintoisia aikoja.

Yhteiskunta on uhan 
alla. Monenlaiset ilmiöt na-
kertavat järjestäytyneen yh-
teiskunnan olemassaoloa, 
eikä vähiten yhteiskunta 
itse. On harjoitettu politiik-
kaa, joka on sisältäpäin mä-
dättänyt yhteiskuntaa ja sen 
olemassaolon oikeutusta.

Talouslama on saanut 
ihmiset epävarmoiksi, ja jos 
tilanne pahenee, katkeruus 
kasvaa. Kansalaisille ympä-
ri Euroopan on viimeisten 
parinkymmenen vuoden 
aikana korostetusti tarjottu 
kuluttajan ja asiakkaan roo-
lia aktiivisen kansalaisuuden 
sijaan. Päällimmäisenä fi lo-
sofi ana on ollut ”ikuisen” 
elämän tavoittelu kaikkine 
nautintoineen - maan päällä. 

Ihmisille on tarjottu yhä 
enemmän mukavuuksia ja 
pitempää ikää sekä näennäi-
sesti korkeampaa elintasoa, 
mutta arvot ovat jääneet 
taustalle. On syntynyt kier-
re, jossa ihmiset ovat janon-
neet yhä enemmän ja yhä 
nopeammin, sillä entistä 
useampi kokee, ettei heidän 
elämällään ole muuten mi-
tään merkitystä. Kuolemasta 
luonnollisena osana elämää 
ei edes puhuta, että pysty-
tään nauttimaan kunnolla.

Lyhytnäköistä oman 
edun tavoittelua

Kun elämän todellinen 
tarkoitus kerran katoaa, 
seuraa siitä kiihtyvä pako 
materialistisiin nautintoihin 
ja kaikenlaiseen kokeilemi-
seen. Jopa yhteiskunnallises-
ti ajattelevat maailmansylei-
lijät, entisten kotikommu-
nistien ja suonsuojelijoiden 
aateperinnön jatkajat, ovat 
siinä mielessä menettäneet 
todellisuudentajun, ettei 
heille enää riitä kotijoukko-
jen käännyttäminen asiansa 
taakse ja asianharrastami-
nen koti-Suomessa, vaan 
nyt lähdetään politikoimaan 
ympäri maailmaa. Ehkä tie-
dostamattaan hekin ovat 
keräämässä kokemuksia, 
eivätkä niinkään tekemässä 
politiikkaa ja parantamassa 
maailmaa, vaikka ne tietysti 
hyviä verukkeita extreme-
matkustamiselle ovatkin. 

Heille eivät riitä kotirin-
taman kamppailut vanhain-
kotien tulevaisuudesta tai 
kyläkoulujen puolesta, vaan 
he hakevat suurempia haas-
teita. Toisaalta osa heistä 
saattaa aidostikin kokea, 

että Suomi on ns. menetetty 
maa. Täällä eivät kansalaiset 
aktiivisesti toivo riittävällä 
voimalla muutosta, vaan 
usein riittää se, kun oma hy-
vinvointi on turvattu. Siinä 
se onkin, hyvinvoinnin an-
sa, johon koko Euroopassa 
on narahdettu: Kun vain on 
saatu nostettua palkkoja ja 
lisättyä palveluita, ovat po-
liitikot muuten saaneet olla 
rauhassa. Kansat ovat ul-
koistaneet itsensä politiikas-
ta, mistä kertoo puolueiden 
laskenut jäsenmääräkin. Nyt 
on herätty siihen, että poliiti-
kot ovat puuhanneet muuta-
kin: On viety valta kansalta. 
EU:n ja globaalikapitalismin 
yhteiskunta on tullut kan-
sanvallan tilalle. Muutos on 
viety läpi omaan hyvinvoin-
tiinsa käpertyneen enemmis-
tön sitä huomaamatta.

Uusi sukupolvi 
kriittisenä

Vaikka sukupolvien välillä 
onkin eroja, väitän, että oma 
sukupolveni, joka tutkimus-
ten mukaan ei enää olekaan 
niin työorientoitunutta kuin 
aikaisemmat polvet, ei ole 
kuitenkaan sen laiskempaa 
kuin aikaisemmat polvet. 
Koska aiemmin yhteiskunta 
on tarjonnut niin epävar-
moja näkymiä ja niin vähän 
arvoja kuin nykyään? Koska 
yhteiskunnan muutosnopeus 
on ollut näin vauhdikasta? 
On aivan luontaista reagoi-
da tällaiseen kyseenalaista-
malla vallitsevia taloudellisia 
arvoja ja asettamalla toisaal-
ta esimerkiksi työelämälle 
entistä tiukempia reunaeh-
toja. Ovathan työelämän 
vaatimuksetkin kasvaneet. 

Ihmiset ovat valmiita 
tinkimään arvoistaan mer-
kittävästi vain, jos heillä on 
varmuus siitä, että he näin 
saavuttavat taloudellista it-
senäisyyttä pysyvästi eli että 
he luopumalla yhteiskunnal-
lisista ihanteistaan pystyvät 
lyhyellä (ei-ylisukupolvisel-
la) aikavälillä rakentamaan 
oman pikku miniyhteiskun-
tansa aidattuina taloineen ja 
mökit vesivessoineen. Mut-
ta pätkätöiden maailmas-
sa elävät nuoret ovat huo-
manneet, ettei sateenkaaren 
päässä olekaan välttämättä 
sitä aarretta. Ahkeruutta ei 
samalla tavalla palkita kuin 
aikaisemmin.

Vallan ja pääomien 
uusjako

On selvää, että taloudel-
linen kasvu Euroopassa 
jää jälkeen Aasiasta, jossa 
yhteiskunnat ovat hedel-
mällisempiä globaalikapi-

talistiselle yhteiskuntapoli-
tiikalle. Sen politiikan idea 
on, että tarjouskilpailun 
voittaa aina halvin tarjous. 
Halpa ei riitä. Tapahtuu 
uusjako. Pääomia pakenee 
pois Euroopasta ja toisaal-
ta meillä taloudellinen eri-
arvoisuus kasvaa. Osalla 
on yhä enemmän, mutta 
monet tipahtavat taloudel-
lisessa mielessä alaspäin. Se 
aiheuttaa muutoksia myös 
hyvinvointivaltiomalliin, 
erityisesti pohjoismaissa.

Monikulttuurinen hy-
vinvointivaltiomalli, joka 
on valtaamassa alaa ympäri 
Euroopan, tuhoaa loputkin 
mahdollisuutemme kilpailla 
Aasian kanssa. Eurooppa-
laiset yhteiskunnat ovat yh-
teiskuntina luopuneet totuu-
dentavoittelusta toisen maa-
ilmansodan trauman seu-
rauksena. Samalla on mene-
tetty ote omiin kansalaisiin 
eli palvelutarpeet ja -toiveet 
kasvavat, ja kun markkinat 
rinnalla vielä ruokkivat mitä 
erilaisimpia turhuudentyy-
dytystarpeita ihmisille, niin 
soppa on valmis. 

On avattu pandoran li-
pas, jossa yhteiskunta on 
alkanut ruokkimaan ihmis-
luonnon alhaisimpia tarpei-
ta. Kehitystä on vahvistanut 
talouskasvuun tuijottamisen 
politiikka. Tarvehierarkiat 
ovat heittäneet häränpyllyä. 
Ihmisiä ei haluta päästää 

tavoittelemaan tarvehierar-
kian yläpäässä olevien tar-
peiden tyydyttämistä, vaan 
sen sijaan heille tarjotaan 
yhä enemmän ja yhä laaduk-
kaampia alatason kokemuk-
sia. Mutta mitä tapahtuu, 
kun rahat yhteiskunnilta lop-
puvat? Ihmiset huomaavat, 
että lopulta heillä ei ole mi-
tään muuta kuin arvot. Kun 
on synnytetty kollektiivinen 
arvotyhjiö ja kun materia, 
joka sen on väliaikaisesti 
täyttänyt, pakenee pois, sil-
loin alkaa kilpajuoksu ihmis-
ten sieluista. Toivottavasti 
lopputulos on ihmisten kan-
nalta hyvä, sillä me ihmiset 
käyttäydymme epävarmoina 
ja kiireen ilmapiirissä toisel-
la tavalla kuin jos olemme 
varmoja ja meillä on aikaa 
miettiä. Mahdollisesti kilpa-
juoksu on jo alkanut.

Näillä näkymin kilpa-
juoksussa sieluista voitolla 
olisi vahva orwellilainen 
valvontayhteiskunta (Kii-
na), mutta sitä haastamaan 
on noussut kansallisvalti-
okeskeinen populistinen 
demokratia. Kolmantena 
vaihtoehtona väikkyy ns. 
Amerikan malli, joka tosin 
saattaa olla jo parhaat päi-
vänsä nähnyt, mutta on eu-
rooppalaisten yhteiskuntien 
monikultturisoitumisesta 
johtuen yhä mahdollinen 
skenaario. Oman haasteen-
sa heittää poliittinen islam.

Pieni pintaremontti 
vai uudisrakennus?

Yhteiskunnan ja demokrati-
an synty on ehkä aikoinaan 
perustunut sille, että har-
vainvallat ovat turmeltuneet 
ja käyttäneet voimaansa 
mielivaltaisesti hallintoala-
maisia kohtaan, mutta tä-
män päivän yhteiskunta ei 
tuon muiston varassa enää 
pystyssä pysy. Kansalaiset 
antavat yhteiskunnalle ja 
demokratialle tasan tark-
kaan niin kauan mahdol-
lisuuden, kun yhteiskun-
nan olemassaolo tuottaa 
enemmistölle materiaalista 
lisäarvoa tai jos yhteis-
kunta tarjoaa kansalaisille 
todellisen mahdollisuuden 
vaikuttaa joko äänestäjänä 
tai päättäjänä. Jos jompi-
kumpi näistä edellytyksistä 
ei toteudu, seuraa siitä radi-
kaaleja muutosvaatimuksia: 
ensin politiikan sisältöön ja 
mahdollisesti myös raken-
teisiin. Mitä savisemmalle 
maalle nykyiset rakenteet 
on tehty, sitä suuremmalla 
todennäköisyydellä pieni 
pintaremontti ei riitä, vaan 
tilanteen korjaaminen vaatii 
järeämpiä ratkaisuja.

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja
yhteiskuntatieteiden 
kandidaatti

Yhteiskunta uhan alla

Kokoomuksen puolueko-
kous hyväksyi aloitteen 
pakkoruotsin poistami-
sesta. Perussuomalaiset 
Nuoret onnittelee ko-
koomuslaisia viisaasta 
päätöksestä. Olemme 
pahoillamme, ettei se 
kuitenkaan saanut kai-
kupohjaa kokoomuksen 
puoluejohdossa.

Kokoomuksen pu-
heenjohtaja Jyrki Katai-
nen ja keskustan puheen-
johtaja Mari Kiviniemi 
ilmoittivat viivyttelemät-
tä, että pakkoruotsi on ja 
pysyy. Päähallituspuolueet 
eivät kannata kielten opis-
kelussa valinnanvapautta.

Perussuomalaiset 
Nuoret pitävät ilmiötä 
ruotsittumisena, josta 
esimerkkinä käy ruot-
sin kielen asemaa ajavan 
Svenska Folktingetin va-
rapuheenjohtaja, kokoo-
muksen kansanedustaja 

Kimmo Sasi. Hän ei ollut 
suinkaan oman puolueensa, 
vaan Rkp:n puoluekokouk-
sen kunniavieras. Sasi kutsui 
siellä omiensa demokraattis-
ta äänestystulosta "työtapa-
turmaksi", vaikka kokoo-
muksen sääntöjen 7 §:n mu-
kaan "ylintä päätösvaltaa 
käyttää puoluekokous".

Oppositiopuolue Sdp:n 
entinen puheenjohtaja Paa-
vo Lipponen toimii ruotsin-
kielisen kulttuurin verkos-
ton Svenska nu:n valtuus-
kunnan puheenjohtajana. 
Sdp:n kansanedustaja Jacob 
Söderman ehdotti, että Rkp 
vaatisi tulevilta hallituspuo-
lueilta takeen siitä, että pak-
koruotsista ei luovuta. Käsit-
tääksemme idea ei ole uusi, 
sillä Rkp on kaiketi aina 
tehnyt niin – kunhan ruotsin 
kielen asema on lyöty jokai-
sen hallituksen takaraivoon, 
millään muulla ei ole väliä. 
Taustatukea pakkoruotsille 

on tullut Sdp:n puheen-
johtaja Jutta Urpilaiselta.

Ovatko suomalaiset 
puolueet vajonneet niin 
alas, että äänestämme 
2011 eduskuntavaaleissa 
yksinkertaisesti siitä, ket-
kä pääsevät Rkp:n kanssa 
samaan hallitukseen?

Vanhojen puolueiden 
linja on, että niiden täytyy 
nauttia kielikysymyksessä 
ensisijaisesti Rkp:n eikä 
äänestäjiensä luottamusta. 
Perussuomalaiset Nuoret 
ajattelevat toisin ja siksi 
katsomme, että Perussuo-
malaiset ja Rkp eivät mah-
du samaan hallitukseen. 
Aika ajaa vääjäämättä 
pakkoruotsin ohi.

Perussuomalaiset 
Nuoret ovat tyytyväisiä 
siihen, että Perussuoma-
laisissa nuorten ääntä 
kuunnellaan puoluejohtoa 
myöten, eikä nöyristelyä 
Rkp:n suuntaan esiinny.

Perussuomalaiset Nuoret:

Rkp ulos hallituksesta
viimeistään 2011
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TAPAHTUMIA

JÄRJESTÖTOIMINTA

Paperitytön ehtoo
Valkeakoskella
Valkeakosken Perussuomalaiset mukana paperitytön 
ehtoossa 14.8.2010 klo 14.00-18.00.

Perussuomalaiset löylyt Valkeakoskella Valmarin-
niemessä 21.8.2010 klo 17.00 alkaen Valmarintie 110.

Kaikki, etenkin Pirkanmaan eduskuntavaaliehdok-
kaat joukolla mukaan.

Ilmottautumiset/tiedustelut: 040-8415980/Nurmo
tai 040-7034802/Kamppari

Muhoksen ampumaradan 
kokoustiloihin kokoontui-
vat lauantaina 19.6. lähes 
kaikki Oulun vaalipiirin 
perussuomalaiset kansan-
edustajaehdokkaat yhteis-
tapaamiseen. Tapahtuman 
tarkoitus oli tutustuttaa eh-
dokkaat toisiinsa ja samalla 
käydä läpi tuleviin vaaleihin 
liittyviä asioita.

Ehdokkaiden esittelypu-
heenvuoroista jäi päällim-
mäisenä ajatuksena mieleen 
halukkuus keskinäiseen yh-
teistyöhön ja toisten ehdok-
kaiden kunnioittamiseen 
sekä tavoitteet saada vähin-

täänkin kaksi edustajaa läpi 
tulevissa vaaleissa. Monen 
ehdokkaan ensisijaisena 
henkilökohtaisena pyrki-
myksenä on päästä vaikut-
tamaan maamme sosiaali- 
ja terveyspolitiikkaan sekä 
lainsäädäntötyöhön.

Kainuun piirin puheen-
johtaja Pentti Kettunen 
kertoi oman piirinsä vaali-
valmisteluista ja hyvin siel-
lä tuntuivat asiat etenevän. 
Kainuulaiset olivat painat-
taneet mallikkaan yhteis-
mainoksen ja myös muuta 
painotyötä vaatinutta vaa-
limateriaalia jaettavaksi 

niin ehdokkaille kuin ää-
nestäjillekin.

Myös Oulun piirissä 
edetään määrätietoisesti. 
Piirin vaalipäällikkö Seppo 
Veikanmaa pohjusti sekä 
korosti lisää keskinäisen yh-
teistyön merkitystä ja kon-
taktin luomista ehdokkaan 
ja äänestäjän välille sekä me-
dioiden tärkeyttä yhteistyö-
kumppanina. Oulun piirissä 
on vielä yksi ehdokaspaikka 
auki ja piirin puheenjohtaja 
Ahti Moilanen kertoikin saa-
neensa vielä joitakin uusia 
yhteydenottoja ehdokkaaksi 
haluavilta. Asia ratkennee 

tältä osin viimeistään piirin 
syyskokoukseen mennessä.

Lähes neljä tuntia kes-
täneessä tapahtumassa oli 
paikalla kaiken kaikkiaan 
hieman vajaat kolmekym-
mentä henkilöä, joista osa 
oli ehdokkaiden henkilö-
kohtaisia vaalipäälliköitä. 
Tapahtuman järjestelyistä 
ja kestityksestä vastasivat 
"Muhoksen mimmit" Pirk-
ko Mattila ja emäntänä 
sekä "isäntänä" toiminut 
Paula Juka. Ilmankos kaik-
ki sujui niin kuin pitikin.

Teksti ja kuva: Jari Pirinen

Oulun vaalipiirin kansanedustaja-
ehdokkaat koolla Muhoksella

Kuvassa takarivissä vasemmalta alkaen Olli Immonen, Yrjö Puurunen, Vaili K. Jämsä-Uusitalo, Eija Hakkarainen, Seppo 
Leskinen, Jussi Pellikka, Ville Vähämäki, Pentti Kettunen ja Ahti Moilanen sekä edessä vasemmalta alkaen Kari Tykkyläi-
nen, Pirkko Mattila, Aimo Remes, Anne Snellman ja Tuula Kellola. Kuvasta puuttuvat Jaana Sankilampi, Esko Sikkilä ja 
Krista Poutanen jotka eivät päässeet mukaan tapahtumaan.

Kevätkokous Pyhäjärven
Perussuomalaisilla
Pyhäjärven Perussuomalaisten kevätkokous pidettiin 9.6. 
yksityiskodissa. Paikalla oli kahdeksan yhdistyksen jä-
sentä. Puheenjohtajana toimi Alpo Koski ja sihteerinä 
Elina Pesonen.

Johtokunnan toimintakertomus hyväksyttiin yksimieli-
sesti, josta mainittakoon mm. kevään kulttuuripäivä Hiisi-
tuvalla. Satuteltta sai huomiota kesällä ja vilkkaasti toimi-
nut naisten kerhotoiminta on tähdännyt jopa ohjaajakou-
lutukseen. Tilintarkastajien suosituksen mukaan annettiin 
tili- ja vastuuvapaus vastuullisille.

Piirikokousedustajiksi valittiin pj, vpj, sihteeri ja kaksi 
jäsentä. Hallitus täydentää varajäsenillä.

PYHÄJÄRVI

Perussuomalaisten EP:n piiri ry:n piiritoimikunta täy-
densi 12.6.2010 pidetyssä kokouksessaan eduskunta-
vaaliehdokaslistaansa. Ehdokkaaksi tuleviin eduskunta-
vaaleihin  valittiin koneinsinööri, ammatillinen erityis-
opettaja Juha Mäenpää Ilmajoelta.

Aikaisemmin ehdokkaiksi on nimetty Reijo Hon-
gisto, Anneli Manninen, Sanna Räsänen, Vesa-Matti 
Saarakkala, Asko Salminen, Sami Yli-Rahnasto, Erkki 
Valtamäki ja Risto Mattila. Mäenpää on yhdeksäs kan-
sanedustajaehdokkaaksi nimetty EP:n piirissä.

Juhan sydäntä lähellä ovat ihmisten oikeudenmukai-
nen ja tasapuolinen kohtelu, nuorten koulutus, työllis-
tyminen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä vammautuneiden 
kohtelu ja ohjaaminen. Lisäksi Juha painottaa omaishoi-
tajien arvostusta ja tukemista. Juha kannattaa myös bio-
energian käyttöönottoa.

Anneli Manninen
Perussuomalaisten EP:n piiri ry., piirisihteeri

Pohjois-Savon
Perussuomalaisten kesä
Kansakunta on käynyt kesänviettoon mutta Pohjois-
Savossa kesätapahtumiin osallistuu ahkera ja iloinen 
Perussuomalaisten joukko. Maakunnan Perusaktiiveja 
voit tavat mm. seuraavilla paikkakunnilla:

- Sonkajärvi Eukonkannot 3.7.
- Suonenjoki Mansikkakarnevaalit 10.7.
- Lapinlahti toritapahtuma 17.7.
- Pielavesi Muikkuvestivaalit 24.7.
- Puolueneuvosto kokoontuu Poriin 14.-15.8.
- Kiuruvesi Elomessut 13.-15.8.
- Kuopio Elonkorjuujuhla 27.-28.8.
- Varkaus Perusiltamat Kuntorannassa 28.8.
- Juankoski syystapahtuma Ruukin Kievarissa 4.9.

Tapahtumista lähemmin piirin kotisivuilta www.
pohjoissavonperussuomalaiset.net, muista seurata myös 
alueellista ilmoittelua!

Tapahtumiin toivotaan paikallisosastoaktiivien li-
säksi runsasta osanottoa koko maakunnan alueelta. Ke-
sätapahtumat ovat oivallinen keino saada uusia jäseniä 
kasvavaan Perussuomalaiset-perheeseen. 

Vanhoja jäseniä tahdon tässä yhteydessä muistuttaa 
jäsenmaksuista. Unohtaminen ja uuniperunat on inhimil-
listä mutta vain jäsenmaksun maksamalla säilyvät jäsenoi-
keudet. Mikäli et ole varma, oletko maksanut jäsenmak-
susi, voit varmistaa asian esim. piirisihteeriltä tai puolue-
toimistosta. Hyvää kesää kaikille Perussuomalaisille!

Ari Kaunisaho, p. 044 538 2885
piirisihteeri, Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry

ETELÄ-POHJANMAA

EP:n piiri nimesi
Juha Mäenpään

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu on alkanut.

Jo valitut ehdokkaat löydät osoitteesta:

www.perussuomalaiset.fi /eduskuntavaalit2011
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VARSINAIS-SUOMI

Aloite koskien todel-
listen urakkakulujen 
ja kotimaisen työ-
voiman käytön kus-
tannusten arviointia 
edullisimman tarjouk-
sen valinnassa:

Nykyisin käy kuntien ja 
valtion urakka- ja hankin-
takilpailussa usein niin, että 
ulkomaille rekisteröity yri-
tys voittaa tarjouskilpailun. 
Tästä seuraa yleensä myös 
se, että työt tekevät alipal-
katut, heikosti koulutetut 
tai peräti kouluttamatto-
mat ulkomaiset työntekijät, 
jotka eivät maksa sen enem-
pää kuntien kuin valtionve-
roakaan Suomeen. Sama 
koskee myös ulkomaista 
isäntäyritystä. Tällöin työt-
tömyys ei yhtään helpota 
Suomessa.

Tämän seurauksena yri-
tykseltä tilattu urakka tai 
muu palvelu on helposti 
20-30 % kalliimpi kuin ko-
timaisella työvoimalla tehty 
urakka, josta valtio ja kun-
nat saavat verotulot. Tähän 
voidaan lisätä vielä se, että 
samaan aikaan vastaava 
suomalainen yritys käy va-

jaateholla ja suomalainen 
ammattimies nostaa työt-
tömyyskorvausta ja mah-
dollisia muita yhteiskun-
nan tukia. Tästä aiheutuu 
helposti työvoimakulujen 
osalta urakkahintaan taas 
20-30 % lisäkorotus, kun 
asiaa katsotaan kunnan tai 
valtion kannalta.

Monesti kunnat ja valtio 
joutuvat palkkaamaan erik-
seen kielitaitoista ja parem-
min koulutettua väkeä hal-
linnoimaan näitä ulkomais-
ten fi rmojen kanssa tehtäviä 
töitä. Saatetaanpa joutua 
turvautumaan lakimiehiin 
ja konsultteihinkin ennen 
kuin kaikki kulttuurierot 
sopimuksissa on saatu selvi-
tettyä. Voipa olla, että alku-
peräistä urakkasopimuksen 
hintaa joudutaan korot-
tamaan huomattavastikin 
ennen kuin valmista syntyy. 
Ääriesimerkkinä tästä taitaa 
olla jo kolme vuotta aika-
taulustaan myöhässä oleva 
ranskalaisten hallinnoima 
ydinvoimalatyömaa.

Näiden käytännön nä-
kökohtien pohjalta me Pe-
russuomalaiset maakunta-
valtuutetut ehdotamme, että 

maakuntahallitus ottaisi 
kiireellisenä käsiteltä-
väksi maakuntaliitossa 
ohjeistuksen laatimisen 
todellisten kustannusten 
arvioimiseksi, koskien 
kuntien ja valtion järjes-
tämiä tarjouskilpailuja ja 
muita hankintapäätöksiä 
Varsinais-Suomessa. Var-
sinaiset hankintapäätök-
set tulisi tehdä arvioitujen 
todellisten kokonaiskus-
tannusten mukaan, jossa 
on otettu huomioon myös 
saatavat verot ja kotimai-
nen työllisyysvaikutus.

Toivomme myös, et-
tä maakuntaliitto lähtee 
neuvottelemaan edus-
kunnan suuntaan, että 
mahdollisesti tarvittavat 
lakimuutokset saadaan 
vireille ennen kuin hy-
vinvointi-Suomesta on 
EU:n syleilyssä tullut ke-
hitysmaa.

Turussa 14.06.2010

Perussuomalaiset
maakuntavaltuutetut
Pentti Alinen,
Lauri Heikkilä ja
Veijo Nummi

Maakuntavaltuustoaloite
Varsinais-Suomessa

Perussuomalaisten Kainuun 
piiritoimikunta on kokouk-
sessaan 13.6. keskustellut 
Suomen taloustilanteesta. 
Piiritoimikunta toteaa, että 
nykyisen ja edellisten halli-
tusten toimesta on Suomen 
talous ajettu kriisin partaalle.

Keväällä 2011 valitta-
va eduskunta ja hallitus 
joutuvat painimaan ennen-
näkemättömän taloustilan-
teen kanssa. Valtion velan 
lisääminen ei ole järkevää. 
Valittavissa ovat vain meno-
jen leikkaaminen tai tulojen 
kasvattaminen.

Menojen leikkaamisel-
la on taipumus vaikeuttaa 
ennen kaikkea pienempi-
tuloisten, lapsiperheiden ja 
heikompiosaisten elämää. 
Valtion tuloja voidaan kas-
vattaa pääosin vain verojen 
kiristämisen kautta.

Viimeisten vuosikym-
menten aikana hallitukset 
ovat roimasti alentaneet 
verotusta rikkaiden ja iso-
tuloisten osalta. Vuonna 
2006 tehtiin päätös varal-
lisuusveron poistamisesta. 
Ennen kaikkea 1990-luvulta 

lähtien on tuloverotuksen 
puolella ylimpiä marginaali-
veron prosentteja alennettu 
roimasti.

Edellä mainitut toimet 
ovat lieventäneet merkit-
tävästi isompituloisten ja 
rikkaiden verotaakkaa. 
Välillisiä ja kulutusveroja 
on nostettu, joka linja on 
aiheuttanut verorasituksen 
kasvua pienomistajille, lap-
siperheille ja pienituloisille.

Perussuomalaisten Kai-
nuun piirin piiritoimikunta 
katsookin, että kevään 2011 
eduskuntavaalien jälkeisen 
hallituksen keskeisin tehtävä 
tulee olemaan Suomen val-
tion talouden kuntoon lait-
taminen siten, että valtion 
velkataakkaa ei enää lisätä 
eikä verotusta kiristämällä 
aiheuteta lisärasitusta pien-
eläkeläisille, lapsiperheille ja 
heikompiosaisille. 

Verojen korottaminen 
on ohjattava sinne missä on 
verojen maksukykyäkin eli 
niille ryhmille, jotka ovat 
viimeisten noin 20 vuoden 
aikana saaneet todella suu-
ret veroalet. Nyt on suun-

nan muutoksen aika. Jos 
Perussuomalaiset voittavat 
seuraavat eduskuntavaalit 
ennustamme, että verolinja-
ukset tulevat olemaan ehkä 
yksi suurimmista esteistä 
yhteisen sävelen löytymi-
selle mm. kokoomuksen 
kanssa.

Kokoomuksen puheen-
johtaja Jyrki Katainen linja-
si kokoomuksen veropoliit-
tisia tavoitteita lauantaina 
12.06.2010 eikä niissä ollut 
mitään uutta. Kokoomuk-
sen verolinja on niin kau-
kana Perussuomalaisten 
tavoitteista kuin kuu on au-
ringosta. Piiritoimikunnan 
mielestä ei ole edellytyksiä 
vaalien jälkeiseen hallituk-
seen kokoomuksen kanssa 
mikäli kokoomuksen vero-
linjassa ei tapahdu perus-
teellista muutosta.

Verotuspolitiikalla voi-
daan ohjata suuresti yh-
teiskunnallista kehitystä ja 
ostovoiman kasvua. Tässä 
Perussuomalaisten veropo-
liittinen linja edustaa oikeu-
denmukaisuutta ja koko 
kansakunnan etua.

Suomen talous
on ajettu kriisin partaalle

KAINUU
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” Uraani halkeaa ja tuottaa 
lamppuun valkeaa, mutta 
millään muilla mailla kuin 
Suomella se ei oo riskiä vail-
la” - lauloi Eppu Normaali 
jo -80 luvulla.

Lauluja on laulettu ja 
jokunen puhekin pidetty 

ydinvoimasta ja sen lisära-
kentamisesta. Osa puhujis-
ta ja viimetietojen mukaan 
myös ainakin yksi päättä-
jistä on ollut asiassa jäävi – 
istunut ikään kuin kahdella 
tuolilla. Tämä ei kuitenkaan 
näytä tahtia haittaavan, 
sillä erittäin tarmokas ja 
omien sanojensa mukaan 
reilun metrin verran lihaa 
ja luuta oleva ministeri Pek-
karinen jyrää puolta pidem-
mät ydinvoiman vastustajat 
mennen tullen ja puuhaa 
pontevasti Suomeen kahta 
uutta ydinvoimalaa. Ko-
ko ei aina kerro voiman ja 
energian määrää.

Yleisesti on tiedossa et-
tä ydinvoimalat tuottavat 
erittäin tehokkaasti sähköä. 

Etelä-Pohjanmaan piirissä 
valmistautuminen edessä 
oleviin eduskuntavaaleihin 
sujuu ongelmitta. Edelli-
sessä piiritoimikunnan ko-
kouksessa muodostettiin 
vaaliorganisaatio, jonka 
vaalipäällikkönä toimii Ta-
pio Pihlaja Kauhajoelta, 
apulaisvaalipäällikköinä Ju-
ha Kuusisto Kauhajoelta ja 
Jukka-Pekka Hannila Laihi-
alta sekä taloudenhoitajana 
Juha Poutanen Seinäjoelta.

- Kymmenen ehdokas-
ta on jo nimetty, eli lista 
on kolmea vailla täysi. Pii-
rikokouksessa tehdyn pe-
riaatepäätöksen mukaan 
loput kolme ovat naisten 
paikkoja. Silloin Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaalta tulee 
olemaan yhteensä kuusi 
naisehdokasta, kertoo Ete-
lä-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Tapio Pihlaja.

Etelä-Pohjanmaan pii-
ri on kuluneiden vuosien 
varrella kehittynyt kovalla 
työllä. Uusia osastoja on 
perustettu ja piiritoimikun-

taan on saatu mukaan pal-
jon nuoria tekijöitä. Tämän 
vuoden piiritoimikunnassa 
onkin edustus jokaisesta 
piirin paikallisosastosta jo-
ko varsinaisena tai varajä-
senenä.

Täydellä sydämellä 
loppuun saakka

Etelä-Pohjanmaan piiri on 
asettanut tavoitteekseen 
saada Vaasan vaalipiiristä 
kolme kansanedustajaa ja 
tekee lujasti töitä tämän ta-
voitteen saavuttamiseksi. 

Kaikki markkinatapah-
tumat on lyöty lukkoon 
syksyyn saakka ehdokkai-
den osalta. Seinäjoen tango-

Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja:

Vaalimenestys saavutetaan kovalla työllä

Etelä-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Tapio Pihlaja 
toivoo jokaiselta piiritoimi-
kunnan jäseneltä ja puolue-
aktiivilta täyttä panostusta 
loppuun saakka.

markkinoilla Etelä-Pohjan-
maan piiri on paikalla koko 
viikon aamusta iltaan siten, 
että vastuuhenkilöt hoita-
vat kukin vuorollaan yhden 
päivän – 5.7. maanantaina 
pystytetään teltta, tiistaina 
valvoo Suupohja, keskiviik-
kona Järviseutu, torstaina 
Kyrönmaa, perjantaina Sei-
näjoki, lauantaina Härmän-
maa ja sunnuntaina kuusio-
kunnat.

- Toivoisin, että kaikki 
piiritoimikunnan jäsenet 
jaksaisivat olla mukana 
kisassa täydellä sydämellä 
loppuun saakka, jotta saa-
taisiin erittäin hyvä tulos re-
helliseltä ja avoimelta poh-
jalta. Siihen tarvitaan koko 
piiritoimikunnan ja vapaa-
ehtoisten aktiivien täysi 
panos. Lisäisin vielä, että 
ehdokasasettelumme on 
erittäin kattava. Edustusta 
löytyy joka kulmakunnasta, 
kaikenlaisista ammattikun-
nista ja joka ikäryhmästä.

Teksti: Mika Männistö

Valitettavasti sähkön tuotta-
misen vastapainona syntyy 
myös monenlaisia jätteitä 
ja päästöjä, joiden jatkokä-
sittely ja sijoittelu on myös 
puhuttanut pitkään.

Jätteistä julmin ja pääs-
töistä pahin on voimalan 

käytetty radioaktiivinen 
polttoaine. Se on erittäin 
vaarallista ja tämän vuoksi 
säilöttävä maan alle vähin-
tään 500 metrin syvyyteen. 
Radioaktiivisen polttoai-
neen lisäksi syntyy myös vä-
hemmän vaarallista keski- ja 
matala-aktiivista jätettä, jo-
ka  voidaan säilöä 60-110 
metrin syvyyteen. Lievim-
mästä päästä ovat voimaloi-
den lauhdevedet, jotka kier-
rätetään suoraan mereen.

Suomi hoitaa omat 
ydinjätteensä

Meille suomalaisille on it-
sestään selvää, että me tu-
lemme hoitamaan omat jät-
teemme. Ydinjätteitämme 

varten on jo louhittu ja lou-
hitaan edelleen tunneleita ja 
onkaloita.

Suomen lisäksi myös 
monissa muissa EU-maissa 
tuotetaan ydinsähköä. Kai-
killa voimaloilla on saman-
laiset päästöt ja samanlai-
nen tarve ratkaista ydinjät-
teiden sijoitus.

Meidän suomalaisten ei 
kuitenkaan pidä tuudittau-
tua siihen uskoon että se 

mikä on selvää meille, on 
samalla tavalla selvää myös 
muille kansoille.

Eurooppalaisia 
pohdintoja

Todennäköisesti jossain Kes-
ki-Euroopassa katsellaankin 
Suomen karttaa ja erityisesti 
Olkiluodon seutuja, ja poh-
ditaan mahdollisuutta kuljet-
taa ja loppusijoittaa euroop-

palaisten voimaloiden ydin-
jäte Suomen kallioperään.

Uskon että pohtijoil-
la on tiedossaan Suomen 
ydinenergialain 1. luvun 
6b pykälä jossa mainitaan: 
”Ydinjätteitä, jotka ovat 
syntyneet muualla kuin 
Suomessa tapahtuneen 
ydinenergian käytön yhte-
ydessä tai seurauksena, ei 
saa käsitellä, varastoida tai 
sijoittaa pysyväksi tarkoite-
tulla tavalla Suomessa.”

Tämä pykälä näyttää 
kieltävän käytetyn ydinpolt-
toaineen tuonnin Suomeen. 
Jos pohtijoilla on tämä lain-
kohta tiedossa, heidän tie-
dossaan todennäköisesti on 
myös se, että EU:n ylikan-
sallisilla laeilla on tarkoitus 
syrjäyttää kansallisia lakeja. 
Kaikki ei ole sitä miltä näyt-
tää. Tästä meillä suomalai-
silla on jo kokemusta mm. 
autoverotuksen yhteydessä.

Karttaa katsellessa poh-
diskeltaneen myös sitä, mitä 
merkitsee aivan EU:n ydin-
periaatteisiin kuuluva ta-
varoiden vapaa liikkuvuus 
jäsenmaiden sisällä. Onko 
käytetty ydinpolttoaine ”ta-
varaa” jota on voitava va-
paasti liikutella EU:n alueen 
sisällä ilman, että jonkun 
EU:n jäsenmaan kansalli-
nen laki liikuttelun estää.

Mielenkiintoisia kysy-
myksiä ja vielä mielenkiintoi-
simmiksi kysymykset tekee 
se, että nyt ei enää puhuta-
kaan pelkästään siitä, miten 
me suomalaiset tulkitsemme 
omaa lakiamme, vaan tähän 
tulkintaan ovat oikeutettu-
ja myös muut EU-maat ja 
erityisesti Saksa, sillä sak-
salainen energiajätti E.ON 
omistaa mm. Karhu Voima 
Oy:n, joka puolestaan omis-
taa osuuden Teollisuuden 
voimasta.  

Sattumaa tai ei, mutta 
tarmokas ministeri Pekkari-
nen on parhaillaan puuhaa-
massa Teollisuuden Voimalle 
lupaa rakentaa uusi ydinvoi-
mala ja ydinjätteen loppusi-
joituspaikka Olkiluotoon.

Kuinka menetellään 
tilanteessa, jossa E.ON il-
moittaa tuovansa osan jon-
kun toisen ydinvoimalansa 
käytetystä polttoaineesta 
Olkiluotoon ja sijoittavan-
sa sen tytäryhtiönsä Karhu 
Voima oy:n osittain omista-
maan luolastoon.

Luonnollisesti asiasta 
neuvotellaan. Näissä neu-
votteluissa meille suoma-
laisille ei enää riitä pelkkä 
torjuntavoitto, vaan nyt 
vaaditaan jo täysi tyrmäys.

Reijo Hongisto, Vimpeli

Ydinjätteen loppusijoituksesta

Näissä neuvotteluissa meille 
suomalaisille ei enää riitä pelkkä 
torjuntavoitto, vaan nyt vaaditaan jo 
täysi tyrmäys.
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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

Tulevissakin eduskunta-
vaaleissa on kysymys arvo-
valinnoista. Velkaantunut 
Suomi joutuu aloittamaan 
taloudessaan kovan sääs-
töohjelman. Eduskunta tar-
vitsee silloin edustajia, joille 
ihmisten ja alueiden tasa-
puolinen kohtelu on joh-
toajatus kaikessa toimin-
nassa. Yhteiskunta ei saa 
missään vaiheessa unohtaa 
mitään kansanosaa.

Vaalien tärkeimpiä asi-
oita tulee olla työllisyyden 
parantaminen ja sitä kautta 
työttömyyden vähentämi-
nen. Kuluneen vaalikauden 
veronalennuslinja ei ole 

purrut työllisyyden hoi-
toon. Veroalennukset koh-
dentuvat vääriin tuloluok-
kiin. Pääomatulojen verojen 
kevennykset ovat siirtäneet 
suurituloisten palkkoja 
osinkotuloiksi, joilla on 
palkkatuloa huomattavasti 
kevyempi verotus. Pienitu-
loisten veroja alentamalla 
lisätään kulutusta ja paran-
netaan työllisyyttä.

Paras-hanketta on ajet-
tu kunnissa kuin käärmettä 
pyssyyn. Ihminen ja ihmisen 
tarpeet on unohdettu. Mo-
nin paikoin on jo huomat-
tu, että järjestelmä ei toimi. 
Siitä huolimatta mitään 

Kohti vahvojen yhteiskuntaa!
muutosesityksiä ei ole teh-
ty. Monet kunnat roikkuvat 
edelleen löysässä hirressä, 
kun mitään takeita järjes-
telmän kannattavuudesta ja 
toimivuudesta ei ole tullut.

Kuntademokratiaa on 
heikennetty lähes pakon-
omaisilla liitoksilla, joko 
Paras-hankkeen yhteistyö-
hön tai jopa kuntaliitoksiin.

Yhteiskunnan perusta 
on korkea moraalikäsitys. 
Meille koti, uskonto ja isän-
maa ovat edelleen tärkeitä 
arvoja. Minä en Perussuo-
malaisena voi hyväksyä ko-
koomuksen puoluekokouk-
sessaan  esittämää koulun 

uskonnon opetuksesta luo-
pumista. 

Tämän päivän yhteis-
kunta menee vääjäämättä 
kohti vahvojen yhteiskun-
taa. Ihminen ja inhimillisyys 
saavat väistyä säästöjen ni-
missä. Me Perussuomalai-
set olemme tulevaisuudessa 
paljon vartijoina. Perussuo-
malaiset tuntevat vastuunsa. 
Me puolustamme niitäkin 
ihmisiä, joille yhteiskunta 
näyttää nurjan puolensa. 
Meille jokainen ihminen on 
saman arvoinen!

Lea Mäkipää
kansanedustajaehdokas

Euroopan unioni suunnitte-
lee kaikkien yhteiskunnal-
listen ja poliittisten toisin-
ajattelijoiden rekisteröimis-
tä tietokantaan. Euroopan 
poliisi (Europol) on saanut 
Lissabonin sopimuksen hy-
väksymisen jälkeen lisää 
toimivaltuuksia. Tämä tar-
koittaa käytännössä muun 
muassa sitä, että Europolil-
la on oikeus kerätä tietoja 
ihmisten poliittisesta suun-
tautumisesta tai uskonnol-
lisuudesta. Aikaisemmin 
Europol on keskittynyt lä-
hinnä kansainvälisen rikol-
lisuuden torjuntaan.

Vuoden 2010 tammi-
kuun alusta Europolin toi-
minta-alue laajeni merkittä-
västi. Uusiin toiminta-aluei-
siin kuuluvat hyvin epämää-
räisesti määritellyt rikokset, 

kuten muun muassa rasismi, 
maahanmuuttajiin kohdis-
tuva viha sekä ympäristöri-
kokset ja korruptio.

Europolin toisinajatteli-
joista keräämät tiedot ovat 
niin sanottuja käyttäytymis-
tietoja (henkilöiden elämän-
tyyli, arkirutiinit, henkilöi-
den liikkumiset, suositut 
vierailukohteet, suhtautu-
minen veroihin jne.) Lisäksi 
Europol voi tallentaa hen-
kilön DNA- ja ääninäytteen 
sekä tiedon henkilön poliit-
tisista mielipiteistä, uskon-
nollisuudesta ja fi losofi sista 
näkemyksistä. Myös henki-
lön liittojäsenyydet, terve-
ydentila ja seksielämä voi-
daan merkitä tietokantaan.

Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että kuka ta-
hansa henkilö, jonka poliit-

tiset mielipiteet poikkeavat 
valtion virallisesta linjasta 
ja joka toimii aktiivises-
ti poliittisten linjaustensa 
edistämiseksi, voi joutua 
Europolin tarkkailtavaksi.

Tällainen kehitys on 
erittäin kyseenalaista ja 
huolestuttavaa nimen-
omaan sananvapauden ja 
demokratian kannalta. Il-
man sananvapautta ei ole 
myöskään aitoa kansan-
valtaa. Jo ainoastaan pel-
ko joutumisesta Europolin 
tietokantaan saa varmasti 
monet kansalaiset sulke-
maan suunsa ennen kuin he 
ennättävät sitä edes avata.

EU (ts. Eurostoliitto) al-
kaa päivä päivältä muistut-
taa enemmän Neuvostoliit-
toa, jossa myös toisinajatte-
lijoiden ja ajatusrikollisten 

vainoaminen oli arkipäivää. 
Neuvostoliitossa toisinajat-
telijat suljettiin mielisairaa-
laan. Saa nähdä, seurataan-
ko EU:ssa Neuvostoliittoa 
myös tämän käytännön 
osalta.

Olli Immonen,
Oulun
kaupunginvaltuutettu

Lähteet:
1. /www.dailyexpress.
co.uk/posts/view/165256
2. news.xinhuanet.com/
english/2008-04/18/con-
tent_8005299.htm
3. www.effi .org/yksityi-
syys/tarkemmin/SISII.html
4. www.infosota.
fi /2010/03/27/eun-salai-
nen-poliisi-saa-ennennake-
mattomat-oikeudet/

Toisinajattelijat merkitään
tietokantaan EU:ssa

Ruotsinkielen
pakkopaita
Sanontaan "elämässä ei ole muuta pakkoa kuin kuole-
ma" voisi lisätä "pakko lukea ruotsin kieltä". Kokoo-
muksen puoluekokouksessa äänestettiin pakkoruotsin 
poistamisesta kouluista. Niukalla äänten enemmistöllä 
poiston puolesta oleva kanta voitti.

Kokoomuksessa ei kuitenkaan noudateta demokra-
tiaa. Puheenjohtaja Katainen totesi, ettei hän rupea eh-
dotusta ruotsin kielen poistamisesta viemään eteenpäin.

Kaikki kielitaito on toki eduksi, mutta kielen oppimi-
sen kannalta vapaaehtoisuus toisi varmaankin parempia 
tuloksia. Osaan työpaikoista ja valtion viroista vaaditaan 
välttävä ruotsin kielen taito. Tämä asia voitaisiin tuoda 
kouluissa ammatinvalinnan ohjauksen yhteydessä esille.

Ruotsin kieli on kautta aikojen ollut se vihatuin ai-
ne koulussa, suuri syy juuri pakollisuudessa. Muistan 
koulussamme lakkiaispäivänä olleen tradition, johon 
pääasiallisesti osallistui poikia. Koulun aidan taakse 
kerättiin ruotsin kielen oppikirjat ja sytytettiin rovio. 
Koulukirjojen eli sivistyksen tuhoaminen polttamalla 
voitaisiin lopettaa siirtymällä ruotsin kielen opetuksessa 
vapaaehtoisuuteen.

Marianne Koivisto
Hämeenlinna
Hämeen PerusNaiset pj.

Lisää luettavaa
Perussuomalaisista
Kiitos Anssi Joutsenlahdelle kirjoituksesta, joka oli Pe-
russuomalainen -lehdessä 4/2010. Minulla on kotikir-
jastossani useampi noista kirjoista, jotka olen lukenut 
mielenkiinnolla. Suosittelen luettavaksi!

On olemassa lisääkin luettavaa, jotka ovat Veikko 
Vennamon & E. Kuitusen yhdessä kirjoittama Ajan val-
timolla. Julkaistu vuonna 1973. Tämän lisäksi on vie-
lä ainakin Pekka Rautkosken kirjoittama kirja Sanan 
miekalla, joka ilmestyi vuonna 2004, Kustannus Pilotin 
kustantamana. Kirja on valokuvin somistettu.

Lainaus kirjan takakannesta: “Mieheltä, joka ihailee 
poliitikoista Veikko Vennamoa ja muista vaikuttajista 
mm. ajattelija Pentti Linkolaa on turha odottaa valta-
eliitin ja puoluepolitiikan ymmärtämistä. Rautkosken 
sanan säilä ei anna armoa sen paremmin Suomen itsenäi-
syyden ja markan "markkinamiehille" kuin paikallisille 
virkakoneistoille tai kunnallispoliitikoillekaan.

Tähän kirjaan Rautkoski on koonnut 92 yleisönosas-
tokirjoitusta aiheittain ryhmiteltyinä ja lisättynä myös-
kin lehtien toimitusten karsimilla osilla. Värikkäästi 
Rautkoski kertoo myös elämänvaiheistaan ja kasvami-
sestaan mielipidevaikuttajaksi. Tuleville mielipidekir-
joittajille Rautkoski antaa kirjassa kokemuksen tuomia 
ohjeita, kuinka lehtien julkaisukynnys onnistutaan ylit-
tämään ja mitä tulee muistaa, jos ajatuksiaan haluaa 
julkisuuteen.

Toivoisin löytyvän muitakin kirjoja meistä "perus-
suomalaisista"!

Antti Nevala
PS -valtuutettu
Eura

Samaan aikaan, kun raha-
mies Björn Wahlroos oli lau-
kaissut englantilaislehdessä, 
että ihmisten verotusta ei 
voida jatkaa nykyisellä ta-
valla eikä vastaavasti voida 
sietää köyhyyden ja rikki-
näisten perheiden tukemis-
ta, ilmestyi toinenkin uuti-
nen: EU-maat vähentävät 
köyhien määrää 20 miljoo-
nalla. Koska Suomessa on 
jo yli 900 000 EU-kriteerit 
täyttävää köyhää, siunau-
tuu tästä Suomelle tavoite 
vähentää köyhien määrää 
150 000:lla. Juuri nimitetyn 
sosiaali- ja terveysministeri 
Juha Rehulan (kesk.)  mu-
kaan Suomen köyhyyden 
vähentämistoimista pääte-

tään vielä tämän vuoden 
aikana (Ilkka 8.6.2010).

Mitenköhän tämä aio-
taan toteuttaa? Suomessa 
köyhien määrä on kasvanut 
vuodesta 2006, siis nykyhal-
lituksen aikana 600 000:sta 
yli 900 000:en. Tässä onkin 
tulevalla pääministerillä 
miettimistä, kun hallituk-
sen talouspolitiikkaa val-
mistelevan valtiovarainmi-
nisteriön kansantalousosas-
ton uusi ylijohtaja Tuomas 
Sukselainen lataa arvionsa 
pöytään: Hallintaan pitää 
saada nopeasti kasvavat 
julkisen talouden menot, 
kuten kuntien hoiva- ja ter-
veyspalvelujen  kustannuk-
set (Ilkka 17.6.2010).

Rahaa ei siis tule olekaan 
tyrkyllä ainakaan peruspal-
velujen parantamiseksi. Sitä 
on, jos niin halutaan! Nyt on 
vain kyse siitä,  mihin se raha 
jaetaan ja mitä arvostetaan. 
Köyhien köyhdyttämisen ja 
rikkaiden rikastuttamisen 
on loputtava.

Vanhasen hallitus on 
kipristellyt vaaliraha- ym. 
sotkuissa ja puuhastellut 
tunteita nostattavien ja jär-
kevyyden rajoja koetelleiden 
lakien kanssa, esim. tupak-
ka-, ase- ja nyt sitten suku-
puolineutraali avioliittolaki. 
Samanaikaisesti se on hei-
kentänyt kansalaisten perus-
turvallisuutta yhdistelemällä 
ja lakkauttamalla poliisipii-

rejä, päättämällä keskittää 
hätäkeskukset rannikolle ja 
tulee esittämään leikkauksia 
kansalaisten perusoikeuk-
siin, kuten työ, terveys, kou-
lutus, päivähoito, eläkkeelle 
pääsy jne.

Kaikki ei onneksi ole ”kir-
kossa kuulutettu”. Nyt tarvi-
taan osaajia kehiin. On uskal-
lettava tehdä muutos, missä 
rahan sijasta puhuu kansan 
ääni. Vuonna 2011 valittaval-
la hallituksella onkin pöytä 
siivottavanaan tai kansalais-
ten kylmä kyyti jatkuu.

Anneli Manninen
Diplomi-insinööri, 
kaupunginvaltuutettu
Seinäjoki

Kylmää kyytiä tarjolla
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POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

 ■ LYHYET

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä,
muistathan allekirjoittaa viestisi.
Viestit numeroon 0207 920 362.

Viestin hinta operaattorin mukaan.

 ■PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

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

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

 ■EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

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

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

Hannen kännykkä: 0032 47 6055 037

Meidän Samuel-pojalle tuli keskustapuolueen jäsenkortti, 
jäsennumerolla 511678. Samuel-poika on 13 vuotias.

Miten tämä on mahdollista, Samuel on nähtävästi jäsen 
vaikka ei kuulu omasta mielestään keskustapuolueeseen, 
eikä isänkään mielestä.

Kuuluuko Samuel-poika jäsennumerolla 511678 keskus-
taan, keskustan jäsenrekisterin mukaan vai mitä tämä on?

Meidän mielestämme tämä on koko kansan kusetusta 
vai onko nämä niitä haamujengijäseniä, millä keskusta-
puolue vedättää toisia saaden puolueelle enemmän rahaa?

Jaana ja Terho Luoma, Toholampi

Pitääkö Europol rekisteriä toisinajattelijoista? Jos näin on, 
onko se lakien mukaista? Tuntuu hirveältä demokratian 
halveksunnalta ja vaaralliselta touhulta.
Nim. Aasillakin on häntä

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

Perussuomalaiset rp:n 
tilinumero:
Nordea 218518-148703

Perussuomalaiset rp

Perustettu: 1995
Huom! Maksa jäsenmaksu 

vasta laskun saatuasi!

Perussuomalaiset Nuoret 
on lanseerannut kesäksi 
2010 uuden t-paidan. Paita 
on musta ja siinä on val-
koisella aina ajankohtainen 
teksti: maassa maan taval-
la. Takana niskassa pieni 
PerusS –nuoret logo.

Nuorisojärjestö myy 
paitaa postiennakolla. 
Postitukset alkavat heti ju-
hannuksen jälkeen. Paitaa 
voi jo nyt ennakkotilata 
puheenjohtaja Vesa-Matti 
Saarakkalalta sähköpostil-
la: vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi  tai soit-
tamalla tai viestittämällä 

Perussuomalaiset Nuoret 
järjestää valtakunnallisen 
Populismi-päivän Turun 
pääkirjaston Studiossa sun-
nuntaina 25.7.2010 klo 13-
17.30. (Osoite: Linnankatu 
2, Turku)

Tiedossa on esitelmiä 
populismista eri näkökul-
mista, paneeli ja suoraa pu-
hetta politiikasta. Tilaisuus 
on kaikille avoin. Perussuo-
malaisten riveistä puhujina 
tilaisuudessa ovat mm. Ve-

sa-Matti Saarakkala ja Jussi 
Halla-aho.

Nuorisojärjestön halli-
tus kokoontuu Turussa jo 
lauantaina 24.7. ja pitää 
vapaamuotoista illanviet-
toa kokouksen jälkeen. 
Kaikki kiinnostuneet ovat 
tervetulleita liittymään seu-
raan. Katso tiedot lauantai-
illan ohjelmasta lähempänä 
tapahtumaa sivuiltamme 
www.ps-nuoret.net

TERVETULOA!

Perussuomalaisten Nuorten
Populismi-päivä Turussa 25.7

NUORET

Lisätiedot:

Heikki Tamminen
puh. 044 301 9791
heikki.tamminen@ps-
nuoret.net
toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry

Vesa-Matti Saarakkala
puh. 0400 917 353
puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry

Perussuomalaisten Nuorten uusi 
maassa maan tavalla t-paita

NYT myynnissä!

numeroon 0400 917 353. 
Viestiin nimi, osoite, puhe-
linnumero ja paidan koko.

Myynnissä olevat koot: 
S, M, L, XL ja XXL. Paidan 

hinta postikuluineen on 20 
euroa.

Osta kesäksi tyylikäs 
t-paita ja tunnusta väriä!
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