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Perussuomalaisten 
kannatuksen kasvu jatkuu
Perussuomalaisten kannatuksen huima kasvu jat-
kuu. Nyt Perussuomalaiset lähestyvät jo Keskustan 
kannatuslukuja. YLE Uutisten teettämän tuoreim-
man kannatusmittauksen mukaan puolueemme 
kannatus on jo 14,3 prosenttia. 
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Harmaan talouden
syöpä leikattava
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä otti 
voimakkaasti kantaa harmaaseen talou-
teen, joka jäytää etenkin rakennusalaa. 
Suomalaista työtä on puolustettava
järein ja nopein toimin!

Perussuomalaisten Nuorten tavoitteet ovat korkealla:
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Olivatko pääkaupunkiseudun
kokoomusherrat metsällä?

Osallistuin syksyllä kolmen 
miehen kalastus- ja metsäs-
tysviikonloppuun. Kalaste-
lin ja tein pieniä puhdetöi-
tä yhdessä toisen miehen 
kanssa isännän metsästäes-
sä päivät. Illalla keskustelu 
pyöri hirvenmetsästyksen 
ympärillä. Mökillä roiskui 
veri ja luodit viuhuivat tun-
nista toiseen, jopa saunan 
lauteillakin. Vasoja, lehmiä 
ja isoja sonneja ammuttiin 
tunnista toiseen. Mökin sei-
niä koristivat hirvensarvet 
menneiden vuosien metsäs-
tysonnea todistamassa.

Tämä metsästysseura 
oli kuulemma herrakerho, 
johon ei päässyt köyhiä. 
Piti olla pankkitilillä pal-
jon rahaa, iso metsäala tai 

kovan luokan arvostettu 
titteli hankittuna. Pääkau-
punkiseudun vaikutusval-
taiset miehet kokoontuivat 
viettämään viikonloppua 
maaseudulle. Erääseen saa-
reen oli raahattu kilvetön 
Mersu, joka olisi kelvannut 
tavalliselle palkansaajalle 
pyhäautoksi. Nyt auto toi-
mi saaressa toisenlaisessa 
tarkoituksessa metsästäjien 
huvina ja hyötynä.

Kerhoon kuului mm. 
pankinjohtajia, tuomareita 
ja muita isoja kihoja. Jouk-
koon oli päässyt livahtamaan 
rikas liikkeenharjoittajakin, 
mutta ilman vaikutusvaltais-
ta suosittelijaa hänenkään 
jäsenyytensä ei olisi ollut 
mahdollista. Ei ollut autta-

nut vaikka yritys oli myyty 
pois ja muutettu kultaisiksi 
Hannu Hanhen muniksi.

Muualla Suomessa 
useimpiin metsästysseu-
roihin pääsevät tavalliset 
ihmiset, joka on mielestäni 
hyvä asia. Ymmärrän hir-
venmetsästyksen hyödyn. 
Vastustan kuitenkin muu-
alta tulevia herrakerhoja, 
jotka syrjäyttävät pienten 
kuntien omat metsästyk-
sestä kiinnostuneet ihmiset. 
Herrakerhot pitäisi lopettaa 
ja päästää tavalliset ihmi-
set metsästämään kaikissa 
metsästysseuroissa. Muu-
tenkin kuin ajomiehinä, joi-
den tehtävä on ajaa hirviä 
eliittijoukon passipaikkojen 
eteen ammuttaviksi.

Kokoomuslaisesta tuli 
löylynlyömä

Illan mittaan myös poli-
tiikka tuli vahvasti keskus-
teluun mukaan. Itseltäni 
tentattiin useaan otteeseen 
kansanedustajien palkan-
korotuksesta. Seuraavaksi 
huomasin olevani puoluste-
lemassa Perussuomalaisten 
kasvua ja sen mukanaan 
tuomaa poliittista vastuuta. 
Perussuomalaista puoluetta 
mitätöitiin, vähäteltiin ja 
väitettiin että emme saa mi-
tään aikaan.

Kerroin hallitusneuvotte-
luista ja ehdoista, joita mie-
lestäni meidän pitää puolu-
eena asettaa. Ilman ehtoja 
hallituspolitiikkaan meidän 

ei pidä lähteä seuraavaan 
hallitukseen. Näillä ehdoilla 
saamme poliittiset tarkoitus-
perämme toteutumaan halli-
tuspolitiikan kautta.

Saunan lauteilla esittä-
miäni faktoja ei metsästä-
jäisäntä huomioinut. Hän 
ei joko ymmärtänyt tai ei 
halunnut ymmärtää. Pre-
sidentinvaaleihin ehdotin 
puolueen puheenjohtajaa Ti-
mo Soinia, joka pärjäisi mie-
lestäni erittäin hyvin näissä-
kin vaaleissa. Tiedä vaikka 
miehestä tulisi presidentti. 
Vastaukseksi sain halveksi-
van tuhahduksen, joka sai 
metsästäjän punastumaan 
saunan lämmön lisäksi.

Kokoomuslaisesta oli 
tullut löylynlyömä. Kate-
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Kansalaisen kannalta erit-
täin tärkeä terveydenhuol-
tolakiuudistus on tulossa, 
mutta julkisessa keskuste-
lussa on varsin vähäisessä 
määrin käsitelty sen sisäl-
tämiä asioita. Terveyspal-
velujen saatavuus ja hyvä 
osaaminen jokaisen asiak-
kaan tarpeisiin kustannus-
tehokkaasti yhteiskunnan 
rahoja tuhlaamatta on yksi 
hyvinvointiyhteiskunnan 
tunnusmerkeistä.

Suomi ei enää ole pär-
jännyt terveydenhoitopal-
velujen laatuvertailussa 
kansainvälisellä tasolla, 

vaan hoidon taso on luisu-
nut alamäkeen asiakkaan 
näkökulmasta katsoen 
säästökuurien seuraukse-
na. Yksi suuri kustannus-
tekijä, tietojärjestelmät, on 
itseään eturivin valtiona 
pitämässä Suomessa kaik-
kea muuta kuin kilpailuky-
kyinen ja toimiva. Terveys-
keskuksissa ja keskussai-
raaloissa asiaa sivustakin 
seuraavalle selviää, että 
terveydenhuoltosektorin 
erityistarpeita ja potilaan 
tietoturvaa ei ole pystytty 
yhteensovittamaan käytet-
täviksi järjestelmiksi.

Käytännöt kuntoon

Joustavaa työskentelyä es-
tävät tarpeettomatkin suo-
jaukset, toisaalta tietoja 
voi olla luettavissa kenen 
tahansa ohikulkijan silmin. 
Tieto kulkee huonosti eri 
yksiköiden välillä, jos po-
tilas itse ei siitä välitä tai 
huolehdi kokonaisuudesta. 

Jos potilas on huono-
kuntoinen vanhus, jopa 
hänen potilasturvallisuu-
tensa voi vaarantua huo-
non tiedonkulun vuoksi. 
Paljon tehokasta hoitotyö-
hön tarkoitettua työaikaa 

tuhlaantuu näyttöpäätteen 
ääressä.

Kustannustehokkuu-
desta puhuttaessa pitäisi 
vaatia enemmän tietojärjes-
telmien yhteensopivuudelta 
ja huoltovarmuudelta. Jos 
suomalainen osaaminen on 
maailman kärkeä, myös oh-
jelmien käytettävyys ja käy-
tännöllisyys pitäisi saada 
tälle vuosituhannelle koh-
tuullisin kustannuksin. Oh-
jelmien kehittämisessä pi-
täisi kuulla käyttäjäryhmiä 
ja heidän erityistarpeitaan. 
Näinhän yritysmaailmassa 
kaikkialla muualla toimi-

taan, miksei siis julkisessa 
terveydenhuollossa?

Terveydenhuolto sisältää 
paljon tärkeitä osa-alueita, 
joista jokaisen kehittämi-
nen ja varsinkin käy-
tännön toteutumisen 
realistinen seuranta 
koskettaa kaikkia kan-
salaisia jossain määrin. Jo-
kainen meistä myös osallis-
tuu kustannuksiin tavalla tai 
toisella. Siksi näistä aiheista 
tulisi keskustella mahdolli-
simman laajasti ja kuunnel-
la käyttäjien kokemuksia, ei 
niinkään hallintobyrokraat-
tien esittämiä tilastoja.
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us ja saavutettujen etujen 
menettämisen pelko oli 
läpäissyt rikkauden ja us-
konnollisuuden kuoren ja 
osunut eliittimetsästäjään, 
ja totuus kirveli ja poltti. 
Ilta päättyi uhkaukseen, et-
tä nyt kaivan verta nenäs-
täni. Tämänkaltaista on 
päätoimittajan vapaa-aika 
puolueen kannatuksen ki-
vutessa uusiin korkeuksiin. 
Onneksi kalansaaliina oli 
kymmenkunta pientä sa-
dan gramman siikaa, jotka 
savustettiin ja syötiin. Mi-
tähän olisi päätoimittajalle 
tapahtunut, jos silloisen 
kahdentoista prosentin 
kannatuksen sijasta luku 
olisi ollut nykyinen huikea 
14,3 prosenttia?

Onnistuneen hoidon 
kriteeri on ennen kaikkea 
tyytyväinen potilas, jolla 
on mahdollisuus myös itse 
vaikuttaa hoitopäätöksiin. 
Hän on joka tapauksessa se 
ihminen, joka elää hoidon 
seurausten kanssa.
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Perussuomalaisten gallup-
nousu on hermostuttanut 
vanhat puolueet ja heidän 
myötäjuoksijansa. Gal-
lupit eivät takaa muuta 
kuin hyvät lähtöasetelmat 
vaaleihin. Yhtään ääntä ei 
ole vielä annettu. Medias-

sa jankutetaan, että Timo 
Soinia voi äänestää vain 
Uudenmaan vaalipiirissä. 
Ääni Perussuomalaiselle 
ehdokkaalle on ääni Timo 
Soinin johtamalle Perussuo-
malaiselle politiikalle jokai-
sessa vaalipiirissä.

Perussuomalaisten eh-
dokkaiden on otettava 
haaste vastaan ja näytettä-
vä, että ääniä tulee - kautta 
maan. Tämä näyttö tehdään 
työllä ja omalla politiikalla. 
Joukkuepelillä jokaisessa 

vaalipiirissä. Olemalla ää-
nen arvoinen.

Perussuomalaiset asetta-
vat täydet omat ehdokaslis-
tat jokaisessa vaalipiirissä. 
Kansanedustajaehdokkaak-
si pääseminen näissä vaa-
leissa on vaikeinta Perus-
suomalaisten riveissä, sillä 
halukkaita on kaksin-
kolminkertainen määrä 
valittuihin nähden. Jokai-
sen ehdokkaan on oltava 
ehdokkuutensa arvoinen.

Meidän on kertakaik-
kiaan omalla toimin-
nallamme osoitettava 
puolueeseemme koh-
distuvat ennakkoluu-
lot vääriksi. Tämä 
tehdään sekä sanoilla 
että teoilla. Meidän 
on yhdessä 
osoitettava 
puheet yh-
den miehen 
puolueesta 
paikkansa 
pitämättö-
miksi. Nyt 
on näyttöm-
me aika.

Vaadin 
ehdokkailtamme paljon, 
koska annan itse kaikkeni. 
Vaadin, että jokaisessa vaa-
lipiirissä käydään hyvällä 
yhteistyöllä vaaleihin. Jaan 
kampanja-aikani tämän pe-
rusteella eri vaalipiirien kes-

ken. Vetoapua tulee näyttö-
jen mukaan.

Perussuomalainen eh-
dokas edustaa Perussuoma-
laista aatetta ja sen kannat-
tajia. Kunniatehtävä täytyy 
hoitaa kunnialla.

Haastan jokaisen kan-
sanedustajaehdokkaan 
hommaamaan itselleen tu-
kiryhmän ja jokaisen perus-
suomalaisten kannattajan 
tekemään vaalityötä. Yh-
dessä onnistumme.

SSSSSSSSSSuomalainen 3

Eduskunnassa sanottua

”Ministeri Anttila mainitsi puheenvuoros-
saan roskakalat. Haluaisin huomauttaa mi-
nisterille, ettei mikään elollinen olento ole 
roskaa, eivät myöskään kalat. Mutta useam-
massa puheenvuorossa mainittiin lähiruoka. 
Kysyisin ministeri Anttilalta: Millaisena te 
hallituksessa näette puhtaan lähiruoan tu-
levaisuuden? Tuletteko edistämään suoma-
laisen luomu- ja lähiruuan käyttöä sekä sitä 
kautta suoraan kotimaista työllisyyttä tuke-
malla luomutuottajia taloudellisesti?”
Pentti Oinonen 20.10.2010

”Maahanmuuttoviraston antamien tietojen 
perusteella oleskelulupahakemuksia kaikilla 
eri perusteilla tuli vireille tammi-heinäkuussa 
tänä vuonna yhteensä yli 13 000 kappaletta. 
Edellisvuoteen kasvua on noin 14 prosenttia. 
Eniten kasvua viime vuoteen verrattuna on 
tapahtunut somalialaisten perheenyhdistämis-
hakemuksissa. Ne ovat lisääntyneet viime vuo-
desta lähes 30 prosenttia. Heinäkuun loppuun 
mennessä hakemuksia oli tullut jo noin 2 500, 
kun koko viime vuoden määrä oli 2 200.”
Pietari Jääskeläinen 19.10.2010

”Miksei tätä perheenyhdistyslakia voida hoi-
taa kuntoon? Mihin me tarvitsemme näitä 
luku- ja kirjoitustaidottomia, kaikennäköi-
siä varaperheenjäseniä ja muita Somaliasta? 
Onko tässä tosiaan, arvoisa puhemies, niin 
naiivi ajattelu takana, että Rkp luulee, kun 
täällä joku sanoi, että nämä oppivat suomen 
kielen, että nämähän saavat oppia myös 
ruotsin kielen, että näistä voitaisiin kasvat-
taa joitain uusia rkp:läisiä, kun he eivät vielä 
osaa lukea ja kirjoittaa.”
Pertti Virtanen 19.10.2010

”Minä kiitän toisaalta kyllä ed. Heli Järvi-
sen eilisiltaista puheenvuoroa, joka 10 mi-
nuutin ajan käsitteli vain perussuomalaisia. 
On hyvä, että myös vihreissä on kiinnitetty 
nyt huomiota siihen, mutta minun mielestäni 
silloin, kun puhutaan aselaista ja siitä, niin 
minä olen tottunut, arvoisa puhemies, siihen, 
että myöskin kansanedustajilla ja eduskun-
taryhmillä voi olla erilainen näkemys kuin 
esimerkiksi vihreillä. Minä en voi ymmärtää 
sitä, että kaikkien pitäisi olla samaa mieltä.”
Raimo Vistbacka 15.10.2010

”Todennäköisyys on suuri, että kentällä tulee 
syntymään paljon tulkintaongelmia ja tulee 
myös valituksia, joita sitten entuudestaankin 
kuormittuneet hallinto-oikeudet joutuvat kä-
sittelemään, mikäli laki hyväksytään. Valtion 
tuottavuusohjelman vallitessa ei näin pitäisi 
toimia. Kansalaisten pahoinvointia, mielen-
terveysongelmia ja kaikenlaista syrjäytymis-
tä tulee ehkäistä hyvällä sosiaali- ja terveys-
politiikalla ja niihin suunnatuilla riittävillä 
määrärahoilla.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 14.10.2010

Haaste ehdokkaille

PerusSuomalainen 15/2010 ilmestyy

19.11.2010
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 10.11.2010.

Perussuomalaisten kannatuksen huima kasvu jatkuu 
yhä kiihtyvällä vauhdilla. YLE Uutisten teettämän tuo-
reimman kannatusmittauksen mukaan puolueemme 
kannatus on jo 14,3 
prosenttia. Syyskuun 
lukemista nousua on 
1,8 prosenttiyksikköä.

Näin Perussuo-
malaiset lähestyvät 
jo Keskustan kanna-
tuslukuja ja kiilaavat 
kohta ohi, sillä Kepun 
kuten muidenkin vanhojen puolueiden kannatus on ta-
saisessa laskussa. Keskustan kannatus on romahtanut 
jo 17,6 prosenttiin, eikä hyvältä näytä demareidenkaan 
19,1 prosentin kannatus. Suurin puolue on edelleen Ko-
koomus 21,7 prosentin kannatuksellaan, joka sekin on 
laskenut 0,2 prosenttia syyskuusta.

Vihreät olemme jättäneet jo kauas taakse. Heidänkin 
kannatuksensa on laskenut 0,2 prosenttiyksikön verran 
ollen nyt 9,7 prosenttia. Vasemmistoliiton kannatus on 
noussut 0,6 prosenttiyksikköä ja näyttää nyt 7,8 pro-
senttia. RKP:n ja Kristillisdemokraattien suosiossa ei 

juuri ole muutoksia tapahtunut. RKP:n kannatus mitta-
uksen mukaan on 4,2 ja KD:n 4,6 prosenttia.

Perussuomalaiset valmiita kantamaan 
vastuun

Äänestäjät kautta maan ovat kyllästyneitä vanhojen 
valtapuolueiden Tupun, Hupun ja Lupun tarjoamaan 
vaihtoehdottomaan hallituspolitiikkaan. Ensi kevään 
eduskuntavaalien jälkeen Perussuomalaiset ovat val-
miita kantamaan poliittisen vastuun, menemään hal-
litukseen ja muuttamaan politiikan suuntaa.
Hallitusneuvottelut tulevat olemaan tiukat. Ne on 

käytävä siten, että pystymme hallituksessa istuessamme 
myös toteuttamaan sen, mitä olemme kansalle ennen 
vaaleja luvanneet. Uskomme vakaasti, että puolueem-
me kannatuksen kasvu tulee jatkumaan samalla tavalla 
kuin tähänkin saakka aina vaaleihin asti.

Ylen teettämän kannatusmittauksen virhemargi-
naali on suurimpien puolueiden kohdalla 1,4 prosent-
tiyksikköä.

Teksti: Mika Männistö

Perussuomalaisten kannatuksen
huima kasvu jatkuu

Perussuomalainen 
ehdokas edustaa 
Perussuomalaista 
aatetta ja sen 
kannattajia. 
Kunniatehtävä 
täytyy hoitaa 
kunnialla.
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Tulossa yhtäaikainen 
työvoimapula ja korkea 
työttömyys
Työpolitiikan dosentti, työ- ja elinkeinoministe-
riön työmarkkinaneuvos Matti Sihto ennustaa 
Suomeen yhtäaikaista työvoimapulaa ja korkeaa 
työttömyyttä. 

Sihton mukaan talouden globalisaation kiih-
dyttämä rakennemuutos lisää työmarkkinoiden 
osaamisvaatimuksia ja työvoimapolitiikan rooli 
korostuu. Kun työikäinen väestö supistuu, on en-
tistä selvempää, että talouden tulevan kehityksen 
ratkaisee se, miten suuri osa työikäisistä on muka-
na tuotannossa.

Kestävän talouskasvun
ja työllisyyden ohjelma 
valmistui
Työmarkkinajärjestöjen ja maan hallituksen yh-
teistyössä valmistelema Kestävän talouskasvun 
ja työllisyyden ohjelma valmistui ja julkaistiin 
20.10.2010. STTK on ohjelmaan tyytyväinen, 
mutta kantaa edelleen huolta työttömyydestä ja 
patistaa ohjelman nopeaan toimeenpanoon.

Keskustelua
maahanmuutosta
Maahanmuutto on aihepiiri, joka herättää mielipi-
teitä, intohimoja, kannanottoja ja keskusteluja. Se 
nousee myös kevään 2011 eduskuntavaalien tee-
maksi. STTK avasi 4.10. Maahanmuutto-blogin, 
jossa toimiston asiantuntijat pyrkivät avaamaan 
uusia polkuja ajankohtaiseen keskusteluun. STTK 
haastaa kaikki mukaan lukemaan, kommentoi-
maan ja keskustelemaan maahanmuutosta. Blogi 
löytyy osoitteesta www.sttk.fi /maahanmuuttoblogi

Eduskunnan täysistunnot 
siirtyvät Sibelius-Akatemian 
konserttisaliin
Kansliatoimikunta on hyväksynyt sopimuksen, jon-
ka mukaan eduskunta pitää täysistuntonsa Sibelius-
Akatemian tiloissa vuosien 2015 ja 2016 aikana 
tapahtuvan Eduskuntatalon peruskorjauksen ajan.

Täysistunnot järjestetään tuolloin Pohjoisen 
Rautatiekadun kiinteistön Konserttisalissa ja ra-
kennuksen muihin tiloihin sijoitetaan kokoushuo-
neita sekä työtiloja.

Tammikuun 2011 alusta kansaneläke, perhe-
eläke, rintamalisät, vammaistuet sekä työttömän 
peruspäiväraha ja työmarkkinatuki nousevat 
indeksikorotuksen verran. Maaliskuussa 2011 
myös lapsilisä, lastenhoidon tuet ja sairausvakuu-
tuksen vähimmäispäivärahat sidotaan kansanelä-
keindeksiin.

Indeksin nousun perusteella yksin asuvan, pel-
kästään kansaneläkettä saavan henkilön eläke nou-
see 2,33 euroa eli 584,13 eurosta 586,46 euroon 
kuukaudessa. Avio- tai avoliitossa olevan, pelkäs-
tään kansaneläkettä saavan henkilön eläke nousee 
puolestaan 2,07 euroa eli 518,12 eurosta 520,19 
euroon kuukaudessa.

Kansaneläkeindeksiin pieni korotus

Tältä vaalikaudelta on vai-
kea löytää toista hallituksen 
esitystä, joka olisi käynyt 
läpi näin perusteellisen ja 
pitkän valiokuntakäsittely-
jakson, kuin mitä nyt tämä 
hallituksen esitys uudeksi 
aselaiksi. Pitkään käsitte-
lyyn on toden totta ollut 
tarvetta, sillä näin surkeaa 
ja laitonta lakiesitystä on 
harvoin nähty. Tämän la-
kiesityksen valmistelu ei ole 
perustunut lainkaan vaikut-
tavuusselvityksiin, kuten 
hallituksen esityksen laati-
misohjeet edellyttävät.

Perussuomalaiset ovat 
laillisuuden ja järjestyksen 
puolueena vastustaneet 
jyrkästi alkuperäistä esi-
tystä ja vaatineet sen uu-
delleenvalmistelua. Sutena 
syntynyt ja vain kosmeetti-
sen leikkauksen läpikäynyt 
lakiesitys pitäisi mielestäm-
me edelleen hylätä, koska 
se ei oikeasti ratkaise niitä 
ongelmia, joita sillä on läh-
detty ratkomaan. Se syn-
nyttää vain joukon uusia 
ongelmia. 

Lakiesityksessä esite-
tään vääristyneitä tietoja 
ampuma-aseiden osuudes-
ta henkirikoksiin. Vuosit-
tain luvallisilla käsiaseilla 
tehdyissä henkirikoksissa 
kuolee keskimäärin 1,9 
henkeä, laillisilla pitkillä 
ampuma-aseilla keskimää-
rin 4,9 henkilöä ja luvatto-
milla ampuma-aseilla 10,9 
henkilöä. Vuonna 2009 
peräti 94 % henkirikoksis-
ta tehtiin muilla välineillä 
kuin laillisilla aseilla. Siis 
94 prosenttia! Suomessa 
surmataan vuosittain noin 
140 henkeä. Kolme neljäs-
tä tekijästä ja uhrista oli 
alkoholin ongelmakäyttä-
jiä. Henkirikoksista yli 100 
tehtiin kotona tai vastaa-
vissa oloissa. Kahdella kol-
mesta tekijästä on väkival-
tatausta ja kaksi kolmesta 
on työelämän ulkopuolella 
mutta työiässä.

Vanha aselaki 
olisi riittävä

Hallitus lähti lakiesityk-
sen otsikon perusteella 
taistelemaan laittomia 
aseita vastaan. Laittomia 
aseita tämä laki ei poista, 
lailliset kylläkin. Hallitus 
yrittää peittää Jokelan ja 
Kauhajoen traagisten kou-
lusurmien taustalla olevat 
mielenterveyden ongelmat 
tällä lailla. Aselakiesitys ei 
nimittäin kohtaa päihde- ja 
mielenterveysongelmaisia, 
eikä sillä estetä koulusur-
mien tapaisia väkivallan-
tekoja.  Esityksen lupara-
joitteet eivät perustu kou-
luampumisista saatuihin 
opetuksiin.  Tiedetään, että 
kouluampumiset olisi voitu 
estää tulkitsemalla nykyis-

tä ampuma-aselakia oikein 
ja oikein ajoitettuna.  

Kouluampumisiin, 
Myyrmannin pommi-is-
kuun, Albertinkadun sur-
miin syyllistyneet ovat kaik-
ki olleet psyykelääkkeiden 
käyttäjiä. Voimassa oleva 
aselaki sallii aselupien epää-
misen mielenterveyspotilail-
ta, ei siihen tarvita aselain 
muutoksia. Tämän perus-
teella voidaan todeta, että 
vain nykyisen lain valvonta 
ja lupaharkinta ovat epä-
onnistuneet ja tarkemmalla 
seulalla voidaan saavuttaa 
ne tavoitteet, joita tällä uu-
della lailla on lähdetty perus-
teluiden mukaan hakemaan. 

Hyvät kansalaiset, em-
me me tarvitse uutta asela-
kia tähän maahan. Nykyi-
nen aselaki on täysin toimi-

va ja tehokas kun sitä vain 
sovelletaan oikein. Se mitä 
me oikeasti tarvitsemme, 
on lisää kuuntelevia korvia 
nuorten ahdistuksen ja hä-
dän hetkellä.

Uusi laki nielee rahaa

Lakiesitys sisältää kohtia, 
joiden toteuttaminen on 
käytännössä mahdotonta 
ilman, että valtio on muka-
na rahoittamassa näitä toi-
mia. Esimerkki tällaisesta 
on ampuma-asekouluttajan 
vaatiminen. 

Miten ministeriö ja tä-
mä niukkuutta jakava halli-
tus aikovat saada ampuma-
radoille jopa useita tuhansia 
ampuma-asekouluttajia val-
vomaan ihmisten harrastu-
neisuutta? Millä perusteella 

Hallituksen aselakies
todellisten syiden p
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Mikä on elämisen hinta?
Yksin asuvan miehen taloudessa tarvitaan 260 eri-
laista tavaraa ja  palvelua, jotka ovat välttämättö-
miä toimeentuloon ja yhteiskunnalliseen toimintaan 
osallistumiseen tämän päivän Suomessa. Nelihen-
kisessä pikkulapsiperheessä lukumäärä on 365. 
Näiden hankkiminen maksaa 495 - 1 497 euroa 
kuukaudessa ilman asumista ja liikennemenoja.

Tämä käy ilmi Kuluttajatutkimuskeskuksen tuo-
reesta tutkimuksesta, jossa laadittiin kohtuullisen 
minimin viitebudjetit. Tutkimus on osa laajempaa 
perusturvan tasoa useista näkökulmista valottavaa 
tutkimushanketta, jota johtaa Kansaneläkelaitoksen 
tutkimusosasto ja osarahoittaa Suomen Akatemia.

Tutkimuksessa koottiin kuluttajien ja asiantun-
tijoiden käsityksiä siitä, mitkä tavarat ja palvelut 
ovat välttämättömiä arjen sujumiselle. Syntyneet 
kohtuullisen minimin viitebudjetit sisältävät seu-
raavat kulutusmenoryhmät: ruoka, vaatetus, kodin 
tavarat ja laitteet, informaatio, vapaa-aika, terveys 
ja hygienia sekä asuminen ja liikkuminen.

Viitebudjetit osoittavat, paljonko rahaa tarvi-
taan välttämättömien tavaroiden ja palveluiden 
kulutukseen tietyllä aikavälillä, jotta arki sujui-
si. Budjetit laadittiin neljälle kotitaloustyypille: 
nuorelle ja iäkkäälle yksinasuvalle, keski-ikäiselle 
pariskunnalle ja kahden huoltajan lapsiperheelle, 
jossa on kaksi lasta.

EU-parlamentti hyväksyi
maltillisen budjettikorotuksen
EU-parlamentti vaatii lisäinvestointeja tutkimuk-
seen, innovaatioihin, koulutukseen, energiaan ja 
Palestiinan tukemiseen. Kokonaiskulutuksen taso 
pysyisi kuitenkin lähes ennallaan. Budjettiäänes-
tyksessä 20.10.2010 parlamentti vaati lisäksi 
neuvotteluja budjetin uusista rahoituslähteistä. Se 
vetosi riittävän rahoituksen saamiseksi niihin uu-
siin tehtäviin ja päämääriin, jotka on määritelty 
Lissabonin sopimuksessa.

Parlamentti ymmärtää jäsenvaltioiden budjetti-
paineet ja rikkoi siksi perinteen, jossa parlamentti 
yleensä on ehdottanut huomattavasti suurempaa 
budjettia kuin komissio. Parlamentti hyväksyi noin 
130 miljardin euron budjetin maksumääräyksinä (to-
teutuvina menoina) ja 143 miljardin euron budjetin 
maksusitoumuksina. Komission vastaavat ehdotuk-
set olivat 130,14 miljardia ja 142, 56 miljardia euroa.

Kelan verkkopalvelu
laajenee
Tilinumeron muutos on yksi yleisimmistä Kelan 
asiointipalvelussa tehtävistä toimenpiteistä. Loka-
kuun puolivälistä alkaen tilinumeron ja henkilötie-
tojen muutoksen ovat voineet ilmoittaa verkossa 
kansaneläkkeen, eläkettä saavien hoitotuen, 16 
vuotta täyttäneen vammaistuen sekä ruokavalio-
korvauksen saajat. Palvelu on osoitteessa www.
kela.fi /asiointi.

EU-parlamentti on hyväksynyt sopimuksen, joka 
määrää laskujen maksamiselle 30 päivän taka-
rajan.

Uusien sääntöjen pitäisi varmistaa, että pienet 
yritykset eivät enää kärsi rahavaikeuksista, jotka 
ovat aiheutuneet julkisten viranomaisten tai yritys-
ten maksujen viivästymisistä. Laskun maksamisen 

Laskujen maksamiselle 30 päivän takaraja

nämä kouluttajat olisivat 
päteviä antamaan tuntemat-
tomista ihmisistä aseluvan 
edellyttämiä lausuntoja? 
Heidän antamallaan todis-
tuksella on julkinen luotet-
tavuus, mutta antajilla ei ole 
mitään kirjattua vastuuta 
tai velvoitetta. Todistuksen 
voi saada käytännössä vain 
jos kuuluu ampumaseu-
raan, sitä tuskin seuraan 
kuulumattomalle annetaan. 
Velvollisuutta siihen ei ole. 
Eli perustuslain vastainen 
yhdistymispakko on yhä 
olemassa!

Lakiesityksestä puuttuu 
määrittely sille, mikä on ak-
tiivista harrastamista. Epä-
määräinen lausahdus tästä 
vaatimuksesta ja asetuksella 
säätäminen ei riitä. Pitääkö 
minun käydä ampumara-

dalla vähintään 10 kertaa 
ollakseni aktiivinen harras-
taja? Montako laukausta 
on ammuttava, riittäkö 10 
vai vaaditaanko enemmän? 
Mielivallan kulttuurilla on 
tässä muheva kasvualusta. 

Lisäksi on syytä tode-
ta, että asekerhoilla ei ole 
laina-aseita, eikä seuroilla 
ole mitään mahdollisuutta 
sellaisia hankkia. Mitenhän 
mahtaa käydä ammunnasta 
kiinnostuneen nuoren har-
rastusmahdollisuuksien tä-
män lain voimaantullessa? 
Käsiaseluvat edellyttävät 
20 vuoden ikää. Vanhempi-
en kautta hankittu sivulupa 
ei voi olla ratkaisu, kuin ei 
myöskään valvottuna suori-
tettu ampumaurheilun har-
rastaminen silloin kun har-
rastaja on jo täysi-ikäinen. 
Kaikki ampujat eivät voi 
päästä maajoukkueeseen ja 
sen valmennusrinkiin. Seu-
rauksena ovat ammunnan 
näivettyminen harrastuk-
sena ja maanpuolustuksen 
edellytysten heikkenemi-
nen. Kolmannes Suomen 
saamista olympiamitaleista 
on tullut ammunnasta. Tu-
lee kuulkaa tylsät olympia-
laiset tulevaisuudessa kun 
suomalaisampujia ei ole 
olemassakaan!

Kenen on vastuu?

Lakiesitykseen sisältyvä lää-
kärin ilmoitusvelvollisuus 
on monella tapaa ongelmal-
linen. Mielestäni lääkäreiltä 
ei voida vaatia lyhyen lää-
kärissäkäynnin aikana psy-
kiatrisen arvion tekemistä 
henkilöstä. Ei arvioitavana 
oleva henkilö kerro, jos hän 
on jo päättänyt ampua ih-
misiä saatuaan aseen. On 
aivan mahdoton ajatus, että 
nykyisillä terveydenhuollon 
resursseilla lääkäreille asete-
taan niin suuri vastuu hen-
kilön yleisen terveydentilan 
arvioinnissa kun puhutaan 
aseluvasta. 

Osaako kokoomuslai-
nen sisäministeri Holmlund 
kertoa, mikä on lääkärin ja 
edellä mainitun ampuma-
asekouluttajan oikeudellinen 
asema, jos he ovat todenneet 
ensin henkilön järjissään ole-
vaksi ja pari päivää aseluvan 
saannista tämä samainen 
täysjärkiseksi todettu henki-
lö ottaa ja lahtaa bussillisen 
turisteja?

On myös pakko kysyä, 
ovatko lakia valmistelleet 
virkamiehet ja ministeri 
Holmlund todella sitä miel-
tä, että loukkupyynnistä 
on tehtävä ammattimaista 
toimintaa säätämällä louk-
kupyyntipistoolien lupa-
edellytykseksi aktiivinen 
loukkupyynti? Ja mikä on 
aktiivista loukkupyyntiä? 
Eräs loukkupyytäjä ei saa-
nut lupaa, vaikka oli pyy-
tänyt 60 tuhoeläintä vuo-
dessa. Häneltä siis evättiin 
lupa vedoten tähän nyt 
käsittelyssä olevaan lakiin, 
vaikka laki ei ole edes voi-
massa. Samanlaista viestiä 
tämän, vasta valmistelussa 
olevan lain soveltamisesta 
milloin missäkin asiassa on 
kiirinyt kaikkialta Suomes-
ta kuluneen vuoden aikana. 
Käsittääkseni Suomessa la-
ki tulee voimaan aikaisin-
taan siitä hetkestä lukien, 

sitys on
peittelyä

kun eduskunta on sen hy-
väksynyt.

Mutta kenties surkuhu-
paisin hallituksen lakiesi-
tyksen pykälä on ampuma-
aseen toimintakyvyttömäksi 
tekeminen ja siihen liitetty 
aseen vaurioittamisen kai-
kenlainen kieltäminen. Jos 
esimerkiksi liukastut met-
sässä liukkaan kallion takia 
ja kiväärin piippu vääntyy 
kolahtaessaan kovaa kal-
liota vasten, onko tällöin 
katsottava, että olet tehnyt 
aseesi laittomasti toiminta-
kyvyttömäksi ja syyllistynyt 
ampuma-aserikkomukseen? 
Katsotaanko liukastuminen 
törkeäksi huolimattomuu-
deksi lakiehdotuksen 103 
pykälän mukaisesti? Olisi-
han metsästäjä todennäköi-
sesti voinut kiertää kallion-
nyppylän mutta aikaa sääs-
tääkseen hän päätti oikaista 
valitettavin seurauksin? 

Olisin toivonut, että hal-
litus olisi käyttänyt aselaki-
esityksessään maalaisjärkeä 
hitusen enemmän. Tämä la-
kiesitys olisi enemmän kuin 
syytä hylätä.

Kansanedustaja
Pentti Oinosen puhe
aselain 1. käsittelyn
yhteydessä torstaina 
14.10.2010

Aselakia ollaan tiukentamassa

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä ampu-
ma-aselain muutoksen käsiaseiden saatavuuden rajoit-
tamiseksi hallintovaliokunnan mietinnön mukaisena. 
Aselain muutoksen jälkeen käsiaseen hankkimisen ikä-
raja nousee 18:sta kahteenkymmeneen. Luvan hakijal-
ta vaaditaan myös soveltuvuustesti ja ampumaseuran 
asekouluttajan antama todistus harrastuneisuudesta.

Lain myötä lääkärille tulee velvollisuus tehdä po-
liisille ilmoitus henkilöstä, jonka hän potilastietojen 
ja tapaamisten perusteella katsoo olevan sopimaton 
pitämään hallussaan ampuma-asetta. Poliisi voi myös 
tarvittaessa pyytää terveystietoja luvan hakijasta lää-
käriltä suoraan. Käsiaselupa myönnetään aluksi vain 
viideksi vuodeksi. Käsiaseella tarkoitetaan pistoolia, 
pienoispistoolia, revolveria ja pienoisrevolveria.

Aselain tiukennus meni eduskunnassa läpi äänin 
144-22. Kaikki äänestyksessä paikalla olleet perus-
suomalaiset äänestivät aselain tiukentamista vastaan. 
Muita tiukennusta vastustaneita löytyi kristillisdemo-
kraateista (lähes kaikki), vasemmistoliitosta (yli puo-
let) ja sosialidemokraateista (4). Kaikki hallituspuolu-
eet äänestivät tiukennuksen puolesta, vastustajia löytyi 
vain oppositioryhmistä.

Lain lopullisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä 
päätetään vielä eduskunnan toisessa käsittelyssä.

takarajaksi sekä yksityisellä että julkisella sektoril-
la tulee 30 päivää laskun saamisesta.
Euroopan parlamentti on yli vuoden ajan vaatinut 
maksuajoille nykyistä tiukempia ja selvempiä mää-
räyksiä. Sopimus sai laajan kannatuksen kaikissa 
poliittisissa ryhmissä ja hyväksyttiin äänin 612 
puolesta, 12 vastaan ja 21 tyhjää.
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Kerjäämisen kieltämistä tutkinut sisäasiain-
ministeriön asettama työryhmä jätti loppura-
porttinsa keskiviikkona 6.10. ministeri Anne 
Holmlundille. Kannatamme raportissa esitettyä 
toimenpidekokonaisuutta, jonka päätavoite on 
kerjäläisten hyväksikäytön torjunta sekä orga-
nisoidun kerjäämisen kieltäminen.

Erityisesti haluamme korostaa sitä, että ri-
koslain 17 lukuun lisätään työryhmän esittämä 
erityinen sääntely, jolla kielletään kerjäämisen 
organisointi. Poliisi on kiinnittänyt huomio-
ta kerjäläisten reviireihin sekä kerjäyspisteillä 

PS-Nuorten julkilausuma:

Kannatamme kerjäämisen täyskieltoa

kiertäviin rahankerääjiin (Helsingin Sanomat 
8.10.2010). Tuomitsemme jyrkästi organisoidun 
kerjäystoiminnan.

Kuten työryhmän raportissa todetaan, ker-
jääminen itsensä elättämiseksi tulisi kieltää. Ha-
luamme jatkossakin sallia normaalit hyvänteke-
väisyyskeräykset.

Suomen täytyisi tehdä yhteistyötä lähtömai-
den kuten Romanian kanssa, sillä kerjääminen 
ei ole ihmisille ratkaisu, vaan köyhyysongelman 
siirtämistä toiseen maahan.

Perussuomalaiset Nuoret 
kokoontuivat sääntömää-
räiseen syyskokoukseensa 
Hotelli Arthurissa Helsin-
gissä lauantaina 9.10.2010 
klo 15. Hallituksen kokous 
pidettiin jo klo 14.  Tun-
nelmaa sävyttivät uuden 
puheenjohtajan valinta ja 
tulevat eduskuntavaalit.

Perussuomalaisia Nuo-
ria on tällä hetkellä noin 
700. Järjestössä voivat toi-
mia alle 36-vuotiaat. Nyt 
kun puolue kiinnostaa niin 
nuoria kuin vanhempiakin 
ihmisiä, tulee uusia jäseniä 
koko ajan lisää.

Aatepoliittinen semi-
naari ja keskustelu käytiin 
sunnuntaina kello yhdestä-
toista kahteen. Vesa-Matti 
Saarakkala puhui Perus-
suomalaisten ideologiasta 
ja Simon Elo populismista 
Euroopassa. Viimeiseksi 
puhujaksi paikalle oli kut-
suttu Erkki Lähde, joka 
käsitteli suomalaista met-
sätaloutta.

Vesa-Matti 
Saarakkala luopui 
puheenjohtajuudesta

Nuorten toiminnanjohtaja 
Heikki Tamminen Salosta 
luotsasi kokouksen alkuun 
ja antoi avauspuheenvuo-
ron väistyvälle puheenjoh-
tajalle Vesa-Matti Saarak-
kalalle. Vesa-Matilla on 

puolueessa paljon luotta-
mustehtäviä ja eduskunta-
vaalit ovat myös tulossa, 
joten hän on päättänyt luo-
pua nuorten puheenjohta-
juudesta. Uusi puheenjoh-
taja saa nyt luotsata nuoria 
täysillä eteenpäin.

Uusi puheenjohtaja 
joutuu ottamaan vastaan 
kovan haasteen nyt kun 
eduskuntavaalit ovat edessä 
ja nuoria ehdokkaita pal-

jon mukana. Monta suden-
kuoppaa taipaleelle mahtuu 
myös. Näitä kuoppia kaiva-
vat muut puolueet, jotka ei-
vät katso hyvällä Perussuo-
malaisten menestystä.

Uudeksi puheenjohta-
jaksi kokous valitsi yllättäen 
yksimielisesti 24-vuotiaan 
valtiotieteiden kandidaatin 
Simon Elon Espoosta. Vas-
taehdokkaita ei löytynyt 
käytäväpuheista huolimatta.

Perussuomalaisille Nuorille 
uusi puheenjohtaja Espoosta

Kaljakoppa ja 
sanelulaite

Toiminnan käynnistyessä 
2001 ei ollut muuta kuin 
sanelulaite ja kaljakoppa, 
joista toinen hävisi ensim-
mäisen kokouksen aika-
na. Tilanne on nyt aivan 
toisenlainen. Järjestö on 
ajettu ylös ja innokkaita 
nuoria vastuunkantajia on 
joka puolella Suomea, tote-

Perussuomalaisten
Nuorten valinnat
Valtiotieteiden kandidaatti, kansanedustajaehdokas 
Simon Elo Espoosta on valittu Perussuomalaisten 
Nuorten uudeksi puheenjohtajaksi.

Järjestön ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi 
nousi kaupunginvaltuutettu Tommi Otamo (20) Rau-
malta ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Jenna Simu-
la (21) Oulusta. Toiminnanjohtajana jatkaa Heikki 
Tamminen (28) Salosta ja sihteerinä Simo Grönroos 
(27) Kirkkonummelta.

Hallitukseen valittiin Teemu Lahtinen Espoosta, 
Minna Partanen Kajaanista, Olli Immonen Oulusta, 
Toni Stenström Helsingistä, Ville Vähämäki Oulusta 
ja Antti Rantakokko Kuopiosta.

si Saarakkala. Toiminta on 
yksisuuntaista ja puolueen 
tulevaisuus on nuoriso-
järjestön omissa jäsenissä. 
Politiikassa puhaltavat nyt 
uudet, Perussuomalaisille 
suotuisat tuulet.

Nuorisojärjestön alku-
aikoina vuonna 2001 puo-
lueen kannatus oli yhden 
prosentin luokkaa. Nyt 
se on kivunnut 12,5 pro-
senttiin saakka. Silloiset 

haavekuvat ovat toteutu-
massa silmiemme edessä. 
Tarjoamamme vaihtoehto 
politiikassa kelpaa ää-
nestäjille. Vaalikentillä 
Kokoomus hoitaa mak-
karat, Demarit kahvit ja 
Perussuomalaiset hoitavat 
poliittisen asian eteenpäin-
viemisen.

Projektityöntekijä 
nuorille

Nuoret päättivät palka-
ta projektityöntekijän 
1.11.2010-30.4.2011 
väliseksi ajaksi. Nuor-
ten käyttöön tulee myös 
oma eläinaiheinen logo. 
Keskustelussa vilahteli-
vat suomenpystykorva ja 
karjalankarhukoira, jolla 
voisi olla ulkopoliittinen-
kin ulottuvuus. Eläinasiaa 
päätettiin miettiä vielä ja 
kysyä myös markkinoin-
tialan asiantuntijoiden 
mielipidettä. Ajatus nuor-
ten omasta pinssistä sai 
kokousväen hyrisemään 
tyytyväisyydestä. 

Ensi vuonna jäsen-
määrän kasvutavoitteek-
si haarukoitiin vähintään 
35 %, mikä käytännössä 
tarkoittaisi tuhannen jäse-
nen rajapyykin rikkoutu-
mista 2011.

Teksti: Harri Lindell
Kuva: Matias Turkkila
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NUORET

Sain kevään ja kesän aikana 
useilta ihmisiltä rohkaisevaa 
kannustusta asettua ehdolle 
Perussuomalaisten Nuor-
ten puheenjohtajaksi. Kun 
on kannatusta, on myös 
toimintamahdollisuuksia, 
joten suostuin pyyntöön. 
Järjestön syyskokouksessa 
minut valittiin tehtävään, 
joka on kunnia ja ilo ottaa 
vastaan.

Potentiaalia

Taustaltani olen 24-vuoti-
as aviomies ja poliittisesti 
epäkorrekti valtiotieteiden 
kandidaatti. Olen eduskun-
tavaaliehdokkaana Uuden-
maan vaalipiirissä ja seura-
kuntavaaliehdokkaana ko-
tikaupungissani Espoossa. 
Lapsuuteni ja nuoruuteni 
asuin Nilsiässä ja Lohjalla. 
Nyt olen kotiutunut Espoo-
seen ja opiskelen Helsingin 
yliopistossa poliittista his-
toriaa.

Haluaisin Perussuoma-
laisten Nuorten jatkavan 
kansallismielisenä, kas-
vukykyisenä ja julkisessa 
keskustelussa rohkeana 
kannanottajana. Panostan 
erityisesti talous-, koulu-
tus- ja maahanmuuttopoli-
tiikkaan, mutta otan myös 
uusia avauksia. Pääkau-
punkiseutulaisena tiedän, 
että järjestöllä olisi suurissa 
kaupungeissa runsaasti hyö-
dyntämätöntä kannatusta.

- Perussuomalaisilla on 
huomattavaa kasvupotenti-
aalia, mitä tulee nuoriin ai-
kuisiin. Uusista, 18 vuotta 
täyttävistä äänestäjistä 15 
prosenttia sanoo aikovansa 
äänestää perussuomalaisia, 
Taloustutkimuksen tutki-
muspäällikkö Juho Rahko-
nen on todennut.

Kun Suomi putos 
puusta

Poliitikkoja kuuntelemalla 
voisi luulla, että Suomi on 
tänään täydellinen, mutta 
elämme pysähtyneisyyden 
yhteiskunnassa, lumede-
mokratiassa. Eliitti sanelee 
ja kansa vikisee. Maassa 
muka rauha ja ihmisillä 
kaikki hyvin. Tavalliset 

suomalaiset on todellisuu-
dessa unohdettu. Suomi on 
vauraampi kuin koskaan, 
mutta tuloerot ovat myös 
suuremmat kuin koskaan. 
Ahkeria suomalaisia laite-
taan kilometritehtaalle syys-
tä ja syyttä laman varjolla. 
Nuoret kärsivät korkeasta 
työttömyydestä, lukuisista 
mielenterveysongelmista ja 
päihteiden liikakäytöstä.

Taloustieteen professori 
Bengt Holmström on nos-
tanut Suomen pahimmaksi 
ongelmaksi nuorisotyöttö-
myyden. Olen hänen kans-
saan täysin samaa mieltä. 
Valtiovallan ja kuntien tuli-
si nostaa nuorten työllisyys-
kysymys talouspolitiikan 
keskiöön. Kuntien olisi syy-
tä olla huolissaan siitä, että 
noin 15 vuoden kuluttua 
puolet kuntien nykyisestä 
työvoimasta on jäänyt eläk-
keelle. Nuoret täytyy ottaa 
mukaan päätöksentekoon. 
Nuorten on oltava osa rat-
kaisua, ei ongelmaa. 

Suomeen juurtunut pal-
kattoman työharjoittelun 
kulttuuri on nuorten työl-
lisyyttä vahingoittavaa. 
Nuoret tekevät vaativiakin 
tehtäviä ilman palkkaa. 

Mahdollinen oppilaitoksen 
maksama harjoittelutuki 
ei poista sitä tosiasiaa, että 
rahaa ei maksa työn teettä-
jä. Nuoret tekevät tehtäviä, 
joihin normaalitilanteessa 
julkinen sektori tai yrityk-
set hommaisivat palkalli-
sen työntekijän, mutta ny-
kykulttuurin vuoksi siihen 
ei ole motivaatiota, kun 
ilmaistakin työvoimaa on 
helposti saatavilla.

Mitä jää jäljelle

Olen suorapuheinen mies 
ja kielipoliittinen kantani 
ei siitä poikkea. Suomesta 
tulisi tehdä virallisesti yk-
sikielinen maa, jossa ruot-
silla on vähemmistökielen 
asema saamen, romanin 
ja viittomakielen tapaan. 
Pakkoruotsin, virkamies-
ruotsin ja korkeakoulujen 
kielikiintiöiden aika on 
ohi. Kieltenopiskelun tulee 
perustua valinnanvapau-
teen. Suomenruotsalainen 
kulttuuri tulee säilymään 
elinvoimaisena, mutta se ei 
saa olla vanhentuneen kie-
lilainsäädännön ja suomen-
kielisten harteilla. Maahan-
muuttajien kotiutumisenkin 

PS-nuorten uusi puheenjohtaja Simon Elo:

Poliittisesti epäkorrekti 
valtiotieteiden kandidaatti

kannalta olisi järkevämpää, 
jos Suomessa olisi vain yksi 
virallinen kieli, suomi. 

Perussuomalaisten EU-
kritiikille ja unionin hajo-
amisennusteille on stub-
bilaisissa piireissä lähinnä 
naureskeltu. Hymy alkaa 
hyytyä, kun EU-maiden epä-
rehellinen politiikka ja uni-
onin ilmiselvä kyvyttömyys 
valvontaan ovat tulleet kai-
ken kansan nähtäville. Jär-
jestin taannoin Helsingissä 
Kreikka-tukipaketin vastai-
sen mielenosoituksen.

Haluan jättää jälkipol-
ville Suomen, joka on hyvin-
voiva, turvallinen ja oman-
arvontuntoinen kansallis-
valtio. Suomen, jonka län-
simaalaiset arvot juontavat 
juurensa kristilliseen etiik-
kaan ja antiikin fi losofi aan. 
Useat puolueet kautta Eu-
roopan ovat ottaneet uudek-
si kylmän sodan jälkeiseksi 
kiintotähdekseen monikult-
turismin, ajatuksen eri kult-
tuurien toisiaan rikastavasta 
yhteiselosta yhden valtion 
sisällä. Euroopassa vallalla 
oleva kulttuurirelativismi on 
antanut pikkusormen kult-
tuureille, joiden arvot eivät 
vastaa länsimaista oikeusta-
jua ja arvoja. 

Suomalaisten on uskal-
lettava arvostaa kulttuuriaan 
ja vaadittava sen ja maamme 
lakien kunnioittamista myös 
maahantulevilta. Vakaviin 
tai toistuviin rikoksiin syyl-
listyvät ulkomaalaiset tulisi 
karkottaa ja organisoitu, hy-
väksikäyttävä kerjääminen 
tulisi kieltää. Suomen täy-
tyisi tehdä yhteistyötä läh-
tömaiden kuten Romanian 
kanssa, sillä kerjääminen ei 
ole ihmisille ratkaisu, vaan 
köyhyysongelman siirtämis-
tä toiseen maahan.

Perussuomalaisten 
Nuorten tavoite on ylittää 
tuhannen jäsenen raja ensi 
vuoden loppuun mennessä. 
Uskon myös, että saam-
me vaaleissa ensimmäisen 
nuoren perussuomalaisen 
kansanedustajan. Nuoriso-
järjestön päämäärätietoinen 
kehittäminen on avain me-
nestykseen.

Teksti: Simon Elo

Toiminnanjohtaja Heikki Tamminen esitteli kokouksessa 
uuden toimintasuunnitelman.

Alakuvissa PS-nuorten varapuheenjohtajiksi valitut 
Jenna Simula sekä Tommi Otamo.

Kuvat: Harri Lindell
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Kotimaisen ympäristönsuojelulain (86/2000) pohjalta an-
nettu valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä 
vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 
on ollut voimassa vuoden 2004 alusta. Kymmenen vuoden 
siirtymäajalla voimaan tullut asetus pakottaa rakentamaan 
maaseudun vakituisiin asuntoihin ja vapaa-ajan asuntoihin 
kalliit jätevesien puhdistusjärjestelmät. Vaikka asetus on ollut 
voimassa kohta seitsemän vuotta, vieläkään sen määräyksistä 
ja soveltamisesta ei ole varmistettua tietoa eikä yksimielisyyt-
tä, ja toimeenpanoon liittyviä ehtoja muokataan edelleen.

Asetuksen tarkoituksena on vähentää talousjätevesien 
päästöjä ja ympäristön pilaantumista ottaen erityisesti huo-
mioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet. Käytän-
nössä jätevesiasetuksen lähtökohta on ongelmallinen siksi, 
että vaadittujen toimien arvioidaan vaikuttavan vesien ti-
laan varsin vähän. Esimerkiksi haja-asutuksen fosforipääs-
töt ovat alle yhdeksän ja typpipäästöt alle neljä prosenttia 
kokonaiskuormituksesta. 

Asetuksen 4 § tavoitteena on haja-asutusalueiden talousjä-
tevesien aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentäminen, 
kun sen olisi pitänyt lähteä vesistöjen ravinnekuormituksen 
vähentämisestä. Haja-asutusalueiden jätevesien ravinnepääs-
töt tulisi nimenomaan sitouttaa maaperään, ja pitää päästöt 
sitä kautta pois vesistöistä. Vesistöjen kuormituksen vähen-
täminen olisi riittänyt 4 §:ssä toteuttamaan valtakunnalliset 
vesiensuojelun tavoitteet järkevämmällä tavalla, ja se olisi 
ollut selkeästi edullisempi toteuttaa. Jätevesien tiukat käsit-
telyvaatimukset ovat perusteltuja vesistöjen läheisyydessä ja 
tärkeimmillä pohjavesialueilla, jossa tätä maaperään sitout-
tamista ei voida vesistöjä ja pohjavesiä rasittamatta toteuttaa. 

Asetus ei ole laajassa ja harvaanasutussa maassa kohtuul-
linen, koska se pakottaa siirtoviemärin ulkopuolella asuvat  
ympäristönsuojelun kannalta merkitykseltään vähäisiin, mut-
ta kalliisiin investointeihin. Noin miljoonaa suomalaista asuu 
viemäriverkostojen ulkopuolella. Heikkotehoisten, kalliiden 
ja jatkuvaa huoltoa vaativien pienpuhdistamojen myynti 
erityisesti maaseudun ikääntyville ihmisille on mahdollista 
epäselvän asetuksen vuoksi. Pienpuhdistamoiden tekniikka 
ja toimivuus ovat vielä kehitysasteella, ja niiden aiheuttama 
työmäärä ja kustannukset ovat monille kohtuuttomia. Moni 

Välikysymys 7. päivä lokakuuta

Jätevesiasetuksen kumoaminen
taajamien ulkopuolella asuva on huolissaan siitä, kuinka kal-
liiksi jätevesijärjestelmän uudistaminen lopulta tulee. 

Asetuksen kustannus-hyöty – suhde on jäämässä hyvin 
pieneksi. On arvioitu, että vesien kuormituksen rajoittami-
nen tulee haja-asutusalueella kalliimmaksi, kuin jätevesien 
puhdistaminen taajamissa. Asetus aiheuttaa arvion mukaan 
jopa 2,5 miljardin euron kustannukset maaseudun asukkaille. 
Koko Itämeren tilan elvyttäminen maksaisi Itämeren suojelu-
komissio Helcomin mukaan saman verran. 

Eduskunta hyväksyi keväällä maaseutupoliittisen selon-
teon, jossa korostettiin, että kaikkien lakien ja päätösten 
maaseutupoliittiset vaikutukset tarkoin arvioidaan. Jätevesi-
asetuksen vaikutukset tulee arvioida erityisen tarkasti, kos-
ka sen taloudelliset seuraukset ovat poikkeuksellisen suuret 
maaseudulla. 

Haja-asutusalueita säätelevä jätevesilainsäädäntö koskee 
niin suurta osaa suomalaisia ja on taloudellisilta vaikutuk-
siltaan niin mittava, että se tulee säätää lain tasoisesti. Nyt 
voimassa oleva jätevesiasetus tulee kumota ja luoda uusi lain-
säädäntötasoinen säännöstö jätevesien käsittelystä. Mallia 
voitaisiin ottaa esimerkiksi Ruotsin toteuttamasta kaksipor-
taisesta järjestelmästä, jossa tiukempaa suojelua tarvitaan vain 
vesistöihin rajoittuvilla kiinteistöillä. 

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään 
viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seu-
raavan välikysymyksen:

Mihin kiireellisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä 
jätevesiasetuksen kumoamiseksi ja uuden, hyötysuhteeltaan 
paremman ja oikeudenmukaisemman lainsäädännön toteut-
tamiseksi vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi?

Välikysymyksen äänestystulos

Perjantaina 15. lokakuuta äänestettiin hallituksen luot-
tamuksesta, jonka se saikin äänin 102-70. Välikysymys 
koski jätevesiasetuksen kumoamista. Hallituksen luotta-
musta vastaan äänestivät kaikki oppositioryhmät. Luot-
tamuksen puolesta äänestivät kaikki hallitusryhmät yhtä 
kokoomusedustajaa lukuun ottamatta. Välikysymys oli 
pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen ensimmäinen.

Hallitus pitää jääräpäisesti 
kiinni valuvikaisesta haja-
jätevesiasetuksesta, vaikka 
asiantuntijat pitävät linjaa 
järjettömänä. Esimerkiksi 
Helsingin yliopiston ympä-
ristöekonomian professo-
ri Markku Ollikainen on 
julkisuudessa ilmoittanut 
pitävänsä jätevesiremonttia 
kokonaisuudessaan suurena 
tuhlauksena. ”Se on järkyt-
tävän kallis, totaalista re-
surssien hukkakäyttöä”, to-
teaa professori Ollikainen.

Ehdotetut kosmeettiset 
muutokset ympäristönsuo-
jelulakiin eivät korjaa ase-
tuksen perusongelmia, jotka 
pahimmassa tapauksessa 
saattavat jopa huonontaa 
vesistöjen tilaa esimerkiksi 
saaristo-olosuhteissa. Sen si-
jaan tulkinnat ja muutokset 
vajaa seitsemän vuotta sitten 
annettuun asetukseen häm-
mentävät jo entuudestaan 
sekavaa tilannetta, joka ta-
valla tai toisella koskettaa 
noin miljoonaa suomalaista.

Kustannustehokkuus 
heikko

Jätevesiremontin kokonais-
hinnaksi on arvioitu 2,5 
miljardia euroa, jos kiinteis-
tökohtainen kustannus on 
keskimäärin 10 000 euroa. 
Tämä tarkoittaa, että mo-
neen mökkiin asennettava 
jätevesijärjestelmä saattaa 
olla arvokkaampi kuin itse 
rakennus! Lisäksi laitteiden 
vuotuisiin huolto- ja käyt-
tökuluihin hupenee helposti 
jopa tuhat euroa vuodessa. 
Kustannukset ovat kohtuut-
tomat saatuihin hyötyihin 
nähden.

Miten tähän pisteeseen 
on tultu? Miksi keskustave-
toinen hallitus ympäristömi-
nisteri Lehtomäen johdolla 
katsoo tarkoituksenmukai-
seksi näin ankaralla kädellä 
kurittaa maaseudulla asuvia 
ja mökkiläisiä?

Ministeriä harhautettiin

Kaikki lähti liikkeelle, kun 
ympäristönsuojelulaki tuli 
voimaan vuosikymmen sit-
ten. Siinä asetettiin viemä-
riverkostoihin liittymättö-
mien kiinteistöjen talousjä-
tevesille yleinen puhdistus-
velvollisuus. Sen perusteella 
annettiin vuonna 2003 tä-
mä surullisenkuuluisa ase-
tus talousvesien käsittelyn 
vähimmäisvaatimuksista. 
Silloinen ympäristöministe-
ri Enestam on julkisesti an-
tanut ymmärtää tulleensa 

harhautetuksi ministeriön 
virkamiesklikin toimesta.

Eduskunta ei ole mis-
sään vaiheessa voinut 
vaikuttaa hajajätevesiase-
tukseen ja vieläkin on epä-
selvää, mitä asetuksella to-
dellisuudessa tarkoitetaan. 
Epäselvä tilanne on joh-
tanut kohtuuttomuuksiin, 
semminkin kun neuvonta 
on ollut olematonta.

Lipevät 
pönttökauppiaat

Lipeväkieliset pönttökaup-
piaat ovat kierrelleet kolis-
telemassa mummonmökki-
en ovia. Liian kalliita, liian 
tehokkaita mutta liian usein 
toiminnaltaan epävarmoja 
ja runsaasti huoltoa vaati-
via pienpuhdistamoita on 
myyty haja-asutusalueiden 
asukkaille jopa uhkasakoil-
la pelottelemalla.

Hämmennystä on lisän-
nyt julkisuudessa ollut tie-
to, että jätevesilietteet voisi 
kalkituksen jälkeen levittää 
omalle pellolle lukuun ot-
tamatta herkkiä pohjavesi-
alueita.

Ja samaan aikaan, kun 
meikäläisellä jänkhällä 
vahditaan vessanvetämi-
siä, päästelee itänaapurin 
Suomen suuruinen suur-
kaupunki Pietari edelleen 
huomattavia määriä käsit-
telemätöntä kansantuotetta 
Itämereen. Suomalaisten 
osuus Itämeren – vai pitäi-
sikö jo alkaa sanoa Länsi-
meren – fosforikuormitta-
misessa onkin vain parin 
promillen luokkaa.

Hämmentävä 
keskustelu

Kaikki tämä – myös täällä 
tänään – käyty keskustelu 
on hämmentänyt viemäri-
verkostojen ulkopuolella 
asuvia kansalaisia. Epä-
selväksi on jäänyt, onko 
hallituksen toimilla mi-
tään todellista merkitystä 
vesistöjen suojelussa, kun 
asetuksen 4 § puhuu vain 
ympäristökuormituksesta. 
Kaukana vesistöstä olevien 
kolmen saostuskaivon kaut-
ta tuleva vesi ei todellisuu-
dessa saastuta luontoa.

Hämmentääkseen tilan-
netta lisää hallitus nyt siis 
esittää ympäristönsuojelu-
lain muutosta, joka vapaut-
taisi yli 68-vuotiaat puhdis-
tamopakosta. Mihin tämä 
ikäraja perustuu? Ei aina-
kaan perustuslain 6 §:ään, 
jossa puhutaan yhdenver-

taisuudesta lain 
edessä. Tuleeko 
kunnille muu-
tosesityksen 
kautta liikaa 
harkinnanva-
raisuutta?

Vihellettävä 
aikalisä

Perussuoma-
laisten mielestä 
järkevintä tässä 
tilanteessa on 
viheltää aikalisä. 
Epäonnistunut 
ja kohtuuton 
hajajätevesiasetus on vedet-
tävä alas posliinipytystä. 
Hallituksen on reilusti todet-
tava, että asian valmistelussa 
tapahtui 2000-luvun alussa 
virhe.

Asetus on kumottava, 
asia palautettava ympäris-

töministeriöön kunnolli-
seen selvitykseen ja jatko 
on ratkaistava seuraavissa 
hallitusneuvotteluissa. Peri-
aatteena on oltava, että täl-
laiset kansalaisten oikeuk-
siin ja velvollisuuksiin oleel-
lisesti vaikuttavat säädökset 

tuodaan eduskunnan kautta 
lain tasolle ja vastaamaan 
elävää elämää.

Tervettä järkeä

Perussuomalaisten mielestä 
uudessa laissa on vesistöihin 
rajoittuvilla kiinteistöillä 
oltava nykyistä tiukemmat 
suojeluvelvoitteet, muualla 
harvaan asutuilla alueilla 
nykyisten saostuskaivojen 
tehokas käyttö riittäkööt. 
Terveellä maalaisjärjellä 
päästään parempaan lop-
putulokseen ympäristön 
kannalta, ilman suuria talo-
udellisia uhrauksia.

Niille harhautetuille 
kansalaisille, jotka ovat jo 
ehtineet tehdä nykyasetuk-
sen mukaiset puhdistamoin-
vestoinnit, on räätälöitävä 
kotitalousvähennystyyppi-
nen järjestelmä, joka esi-

merkiksi seuraavien kolmen 
vuoden aikana kompensoisi 
menetettyjä euroja. Tämä 
on tärkeää kansalaisten oi-
keudenmukaisen kohtelun 
kannalta.

Maaseudun tulevaisuus

Perussuomalaiset ovat 
huolissaan maaseudun tu-
levaisuudesta. Keskusta-
puolueen johtama hallitus 
on hajajätevesiasetuksella 
tietoisesti asettanut ja aset-
taisi edelleen kansalaisia 
eriarvoiseen asemaan.

Hallitus ajaa kansalaisia 
kustannustehottomiin in-
vestointeihin ja kiihdyttää 
etenkin maaseudun pienitu-
loisen väestön asuttamien si-
vukylien alasajoa, kun ainoa 
oikea politiikka olisi pyrkiä 
estämään sitä. Tämä on to-
dellista vihervouhotusta.

Kansanedustaja Raimo Vistbacka jätevesiasetuksen kumoamisesta:

Hajajätevesiasetus pytystä alas
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Maineikkaan Wärtsilän 
telakan valmistama mii-
nalaiva Pohjanmaa on 
omiakin tunteita herättä-
vä alus. Yrityksemme te-
ki sen kannelle Merivene 
810-yhteysveneen. Nyt 
tätä laivaa varustellaan 
merirosvojahtiin Ade-
ninlahdelle turvaamaan 
elintarvikekuljetusten 
perillemenoa. Saadaanko 
Suomeen tuliaisina huma-
nitaarista hyvää mieltä, 
seikkailukokemuksia vai 
muslimien vihaa?

Valtion rahapulan 
kuristusotteessa mieti-
tään lyhennetäänkö va-
rusmiespalvelua neljään 
kuukauteen. Samanai-
kaisesti varustellaan so-

talaivaa noin 12 miljoonaa 
euroa maksavalle Somali-
ankomennukselle. YK ja 
Yhdysvallat vetivät jouk-
konsa pois vuonna 1994 
epäonnistuttuaan islamisti-
sen Somalian järjestyksen-
palautusoperaatiossa. Nyt 
suomalaislaiva lähtee tor-
jumaan sekasortoisen maan 
valtaa pitävien klaanien ja 
perheiden harjoittamaa me-
rirosvousta.

Tanskassa ja Ruotsissa 
on koettu konkreettisesti, 
miten islaminuskoiset elä-
vät ”maassa maan tavalla”. 
Ei liene turha uhkakuva, 
että Pohjanmaa herättäisi 
islamistisia tunnekuohuja 
suomalaisissa asutuskes-
kuksissa. Senkin vuoksi pe-

russuomalaiset vastustavat 
Pohjanmaalaivan lähettä-
mistä Somaliaan. Eikö mei-
dän humanitaarinen autta-
mismahdollisuutemme ja 
kansallinen intressimme ole 
liian pieni, jotta suomalisin 
tunnuksin liikkuva sotalai-
va lähetetään ohjeistamaan 
vieraan kulttuurin ihmisten 
käyttäytymistä? Jos YK ja 
Yhdysvallat ovat epäonnis-
tuneet olojen normalisoin-
nissa, ei muutaman ruoka-
kuljetuksen merivalvonta 
takaa, kenelle se joutuu 
maalla. Se ei ratkaise nälän 
eikä pelon aiheuttamaa tur-
vatonta kurjuutta ja pako-
laisongelmaa. Eri klaanien 
ja väestöryhmien kesken 
on löydettävä poliittinen 

ratkaisu. – Missä ongelma 
siellä Ahtisaari?

Somalian sotalaivaope-
raatiossa näkyvän roolin 
ottaneen Pekka Haaviston 
ministerikaudella EU:n 
luonnonsuojeludirektiivin 
tulkinnassa reviteltiin kun-
nolla. Suojelukohdevalin-
noille keksitään perusteita 
vielä jälkikäteenkin. Hänen 
ministerikaudeltaan periy-
tyvät kyseenalaiset miljar-
deihin nousevat suojelukus-
tannukset eivät näy huolet-
tavan vieläkään hallitusta.

Jos Suomi käyttäisi kol-
masosan sotalaivan operaa-
tiokustannuksista koulutta-
en täällä olevista somaleista 
kasvinviljelyn, teollisuuden 
ja kaupan ammattilaisia 

Haetaanko sotalaivalla muslimivihaa Suomeen?
ostaen heille tarvittavia työ-
kaluja ja koneita, apu olisi 
pitempivaikutteinen kuin 
epävarma merikuljetuksen 
perillemeno. Mitä on jäljellä 
kun ruoka on syöty? – Siir-
tynyt ratkaisematon perus-
ongelma. 

Maasta löytynee rau-
hallisia kolkkia, jos voisi 
paneutua asiaan muualla 
kuin hotellien ja virastojen 
neuvotteluhuoneissa - edel-
lyttäen luonnon ja ihmis-
luonteiden tuntemusta ja 
kykyä hallita niitä. Olisi-
ko tuloksellisempaa antaa 
opetetulle paluumuuttajalle 
käytetty traktori työkalui-
neen? Täältä löytyy jou-
tilaina paristatuhannesta 
eurosta alkaen hyviä käy-

tettyjä traktoreita töihin 
kohdemaan rauhallisiin 
osiin. Täällä perhe kulut-
taa saman rahan kuukau-
dessa ja ongelma pahenee 
täälläkin.

Alpo Ylitalo
kaupunginvaltuutettu
Kokkola

Suomen ensimmäiset edus-
kuntavaalit järjestettiin 15.-
16.3.1907. Kevään 2011 
eduskuntavaalit ovat jär-
jestyksessä jo 36. eduskun-
tavaalit. Suomen eduskunta 
on yksikamarinen ja siihen 
valitaan kaksisataa kansan-
edustajaa. Äänioikeutettuja 
ovat kaikki 18 vuotta täyt-
täneet Suomen kansalaiset.

Kansanedustajat valitaan 
joka neljäs vuosi vaalivuoden 
huhtikuun kolmantena sun-
nuntaina toimitettavilla vaa-
leilla, ellei eduskuntaa välillä 
hajoteta ja määrätä uusia 

vaaleja pidettäviksi. Edus-
kunta on Suomen itsenäisyy-
den aikana hajotettu kahdek-
san kertaa, viimeksi vuonna 
1975 presidentti Kekkosen 
määräyksestä. Sodan aikana 
vuonna 1939 valitun edus-
kunnan toimikautta piden-
nettiin poikkeuslailla kaksi 
kertaa, koska sodan aikana 
ei vaaleja olisi voitu järjestää.

Vaalikautta pidennettiin 
vuodella vuoden 1954 edus-
kuntavaalien jälkeen. Ennen 
vuotta 1966 vaalit toimitet-
tiin heinäkuun alussa, koska 
maaseudulla kulkuyhteydet 

Suomen eduskuntavaalien historiaa

olivat talvisin liian huonot, 
vaikka käytännössä vaalien 
ajankohtaa koskevasta sään-
nöstä oli poikettu useasti jo 
aiemminkin.

Kaikkien aikojen 
merkittävin vaalitavan 
muutos

Kaikkien aikojen merkittävin 
eduskuntavaalien vaalitavan 
muutos astunee voimaan 
ennen vuoden 2015 vaaleja, 
kun toukokuussa 2009 hal-
litus sopi koko maan pitä-
misestä yhtenä vaalialueena, 

kolmen prosentin valtakun-
nallisesta äänikynnyksestä 
ja hylkäsi vaalipiirikohtaisen 
äänikynnyksen. Alun perin 
hallintoneuvos Lauri Taras-
tin johtama vaalilakityöryh-
mä esitti 3,5 prosentin valta-
kunnallista ja 12 prosentin 
piirikohtaista äänikynnystä 
sekä vaaliliittojen kieltämis-
tä. Mallia vastustivat SDP ja 
RKP, Perussuomalaiset olivat 
pienemmän äänikynnyksen 
kannalla.

Suomessa vaalitapana 
käytetään henkilö- ja lista-
vaalin yhdistelmää, jossa 

 ■EDUSKUNTAVAALIT LÄHESTYVÄT

Eduskuntavaalien aikataulut

Vuoden 2011 eduskuntavaalien vaalipäi-
vä on sunnuntai 17.4.2011 ja muut tärkeät 
ajankohdat ovat seuraavat:

- ehdokashakemusten jättöpäivä: ti 8.3.

- ennakkoäänestys kotimaassa: ke-ti 6.-12.4.

- ennakkoäänestys ulkomailla: ke-la 6.-9.4.

- vaalipäivä: su 17.4.

- tulosten vahvistaminen: ke 20.4.

äänestetään vaaliliittojen 
asettamia ehdokkaita vaali-
piireittäin. Vaaliliitot saavat 
äänimääräänsä vastaavan 
suhteellisen osuuden vaali-
piirinsä paikoista, kun taas 
ehdokaslistojen sisäinen 
järjestys määräytyy henkilö-
kohtaisten äänten mukaan.

Eduskuntavaaleissa Suo-
mi on jaettu viiteentoista 
maakunnittain muodos-
tettuun vaalipiiriin, joista 
edustajat valitaan asukaslu-
kuun suhteutettuna, lukuun 
ottamatta Ahvenanmaata, 
jonka yhdestä paikasta on 
vaalilaissa säädetty erikseen. 
Ennen vuotta 1970 ehdokas 
saattoi olla ehdolla useam-
massa eri vaalipiirissä, jol-
loin hänet valittiin suurim-
man vertailuluvun saaneesta 
vaalipiiristä. Nykyään eh-
dokkaat saavat olla ehdolla 
vain yhdessä vaalipiirissä, 
jonka ei kuitenkaan tarvitse 
olla ehdokkaan kotikunta.Kuva: Vesa Lindqvist/Eduskunta
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KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT

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 10.11.

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

Mirka Salo
Lappeenranta

Olen 20-vuotias keväällä 
2010 Lappeenrannan steiner-
lukiosta valmistunut ylioppi-
las.

Poliittista vastuuta minulle 
on nuoreen ikääni nähden ker-
tynyt kuitenkin jo useita: Ky-
men Perussuomalaisten piirin 
varatilintarkastaja, Lappeen-

rannan Seudun Perussuomalaisten hallituksen sihteeri, 
tuleva Kymen ps-nuorten hallituksen puheenjohtaja sekä 
valtakunnallisen ps-nuorten hallituksen ensimmäinen 
varajäsen.

Politiikassa sydäntäni lähellä on lasten ja nuorten 
hyvinvointi. Toivoisin voivani vaikuttaa lasten ja nuorten 
henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin niin politiikassa kuin 
tulevaisuudessakin omassa työssäni, joka toivon mukaan 
tulee olemaan erityislastentarhanopettaja.

Mikki Nieminen

Olen perussuomalainen hoi-
toalan työmies. Ammatiltani 
olen nuoriso- ja vapaa-ajan-
ohjaaja ja työskentelen muis-
tisairaiden palvelukodissa 
hoitajana.

On meidän vastuulla etsiä 
keinot työttömyyden, van-
husten- ja vammaistenhoidon 
sekä koulujen laadullisesti hy-

välle toteutukselle.
Meidän on luotava edellytykset syrjäytymisen ehkäi-

syyn ja kehyskuntien saavutettavuudelle. Minä haluan lä-
hestyä näitä ongelmia voimavara-ajattelun lähtökohdista, 
koska yhteiskunnassa on paljon käyttämättömiä resursseja.

Kansansairaudet ovat merkittävä terveydellinen riski-
tekijä, joita voidaan ennaltaehkäistä tekemällä harrastus-
menoista verovähennyskelpoisia.

Aina heikosti työllistyvien (kuurot, vammaiset, pitkä-
aikaistyöttömät) syrjäytymisen ehkäisemiseksi on luotava 
kiintiö, joka madaltaa työllistymisen kynnystä ja tuo va-
loa tunnelin päähän.

http://www.miesenergiaa.fi 

Mirva Hyttinen

Olen 49-vuotias koulu-
tussihteeri Kontiolahden 
Onttolasta. Perheeseeni 
kuuluvat kaksi jo aikuista 
poikaani ja äitini. Harras-
tan liikuntaa ja itseni kehit-
tämistä eri muodoissa.

Perussuomalaisiin liityin 
vuonna 2008. Toimin mm. 
Perussuomalaisten puolue-

valtuuston jäsenenä, P-K:n piirin 1. varapuheenjohta-
jana ja piirin Naisten puheenjohtajana ja lisäksi JHL:n 
osasto 509:n taloudenhoitajana. 

Arvojani ovat ihmisistä välittäminen, ihmisten oi-
keudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu yhteiskun-
nassa ja poliittisessa päätöksenteossa. Vaaliteemani on 
”Jokainen ihminen on arvokas”.

Lähellä sydäntäni ovat ikääntyneet ihmiset, nuoret 
ja työllisyys sekä työelämän kehittäminen tulevaisuu-
den tarpeita vastaavaksi. Uskon vahvasti, että kaikki 
voi muuttua paremmaksi jos me itse sitä tahdomme.

Kansanedustajana edistäisin aktiivisesti arvojeni to-
teutumista sillä arvoissa on muutoksen alku.

psmirva.hyttinen@gmail.com, puh. 040 592 4892

Kristina Ljungqvist
Tiedottaja Mti
Helsinki

Ahneus aisoihin
- Ihminen etusijalle
siinä motto ehdokkaalle tälle.
En hae kultaa, mutta valtaa 
sen verran haluaisin,
että vanhusten, vammaisten,
työttömien ja muiden pienitu-
loisten asiat kuntoon saisin.

Taitetun indeksin poistaisin
ja eläkkeet palkkakehitykseen sitoisin.
Yrittäjältä byrokratiaa vähentäisin
ja maahanmuuttoon lujalla kädellä puuttuisin.
Verotileihin rakentaisin korvamerkintämahdollisuuden 
ja sijoitustilin ihka uuden.
Liikennettä kehittäisin:
punaisilla oikealle kääntymisen sallisin

Takana on pitkä ja monipuolinen kokemus työelämästä 
ja ay-toiminnasta. Nyt valtuustoryhmän siht. ja Hgin Itä-
rannikon PS ry:n pj.

lisätietoa: http://tittaps.nettisvu.org

Kymen piirin vaalipääl-
liköksi on valittu Ukko 
Matti Bamberg.

- Ideat ja aloitteet hy-
vän vaalityön tekemiseksi 
ovat tervetulleita. Parhai-
ten minut saa kiinni säh-
köpostilla (päivisin hoidan 
siviilityötä), mutta puheli-
mellakin voi yrittää.

- Tavoitteeksi asetim-
me kaksi kansanedusta-
jaa, mutta ainakin yksi on saatava. Suurin uhka hyvälle 
lopputulokselle olemme me itse ja se tuli heti esille. Suu-
ret persoonallisuudet eivät tahdo nähdä kokonaisuutta 
ja sitä, kuinka riippuvaisia olemme toistemme tuesta.

Vaaliterveisin!
Ukko Matti Bamberg
Tel.  020 77 27651, Fax. 020 77 27667
matti.bamberg@metsakeskus.fi 

Armi Kärki

Olen lehtori ja ammatin-
opettaja Pirkkalasta. Olen 
asunut Pirkanmaalla 30 
vuotta, mutta olen kotoisin 
Pudasjärveltä 13-lapsisesta 
perheestä, josta olen oman 
arvomaailmani rakentanut. 
Siihen kuuluu toisen ihmisen 
kunnioittaminen, välittämi-
nen ja arvostaminen. Lähellä 

sydäntäni ovat vammaisten, vähäosaisten, vanhusten ja 
nuorten työttömien asiat.

Olen aktiivisesti mukana yhteiskunnan toiminnas-
sa, useissa ammattiini liittyvissä järjestöissä sekä yhteis-
kunnallisissa yhdistyksissä. Valtuutettuna olen ensim-
mäistä kauttani ja kunnanhallituksessa aloitan vuoden 
2011 alussa.

Koen Perussuomalaisena olemisen tärkeäksi. Perus-
suomalaisten arvot vastaavat omia arvojani kautta linjan.

www.armikarki.ehdolla.fi 

Uusmaalaisten ehdokkai-
den vaalityö jatkuu ahkera-
na. Perussuomalaisten telt-
ta oli pystyssä Nurmijärven 
Klaukkalan markkinoilla 
17. lokakuuta.

Paikalla oli edessä va-
semmalta kansanedustaja 
Pietari Jääskeläinen, Pasi 
Salonen ja Tiina Ullvén-Put-
konen. Takana vasemmalta 
Viljo Savolainen, vaalityö-
mies Matti Putkonen, Jussi 
Niinistö, Pekka M. Sinisalo 
ja Jukka Turunen.

Torikansaa puhutti 
etenkin vaalirahasotkut, 
eläkeasiat ja maahanmuut-
to. Kaikkien mielestä Pe-
russuomalaiset tulevat otta-
maan suurvoiton tulevissa 
vaaleissa.

Kymen piirille vaalipäällikkö Uusmaalaisten vaalityö hyvässä vauhdissa
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Helsingin eläkeläisjärjestöt 
ry eli HEJ vietti toimintan-
sa 15-vuotisjuhlaa syys-
kuussa. Tilaisuuden avasi 
puheenjohtaja Pertti Helo, 
joka valotti yhdistyksen 
toimintaa kuluneilta vuosil-
ta. HEJ:n tarkoituksena on 
toimia eläkeläisten arvos-
tuksen kohottamiseksi sekä 
pitää yllä yhteistoimintaa 
alueensa eläkeläisyhdistys-
ten kanssa. HEJ hankkii 
ja tuottaa tietoa ikäpoliit-
tisista kysymyksistä ollen 
aktiivisesti yhteydessä myös 
johtaviin asiantuntijoihin ja 
kuntapäättäjiin.

HEJ:n jäsenjärjestöjä 
ovat seuraavat rekisteröidyt 
yhdistykset: EKL:n Helsin-
gin piiri, Eläkeliiton Hel-
singin yhdistys, Helsingin 
senioriopettajat, Eira Pen-
sionärer, Eläkeläiset, Eläke-
läisten Helsingin Aluejärjes-
tö sekä Helsingin Kristilliset 
Eläkeläiset.

Ongelmat moninaisia

Seminaaritilaisuuden en-
simmäinen luennoitsija oli 
sosiaali- ja terveysministe-
riön hallitussihteeri Virpi 
Vuorinen aiheenaan van-

huspalvelujen lainsäädäntö 
ja niiden vahvistaminen. 
Tämän päivän ongelmat 
ovat moninaiset niin lai-
tos- kuin avopalveluissa 
henkilöstömitoituksista ja 
työntekijöiden vaihtuvuu-
desta aina ruokailuun asti. 
Ikääntynyt henkilö on mo-
nasti yksin keskellä laajaa 
ja sekavaa lainsäädännön 
pykälämerta tarvitessaan 
palveluja oman toimeentu-
lonsa ja arjessa selviytymi-
sensä tueksi.

Laatusuositukset eivät 
takaa vanhuspalvelujen to-
teuttamista laadukkaasti 
vaan tarvitaan laki vanhus-
palveluista. Sosiaalihuollon 
lainsäädännön uudistamis-
työryhmä arvioi ikäihmis-
ten palvelujen kehittämi-
seksi tarvittavat lainsäädän-
nön peruslinjaukset tehden 
esitykset lain sisällöstä ja 
muodosta. Toiveena on, et-
tä luonnos on valmiina ke-
väällä 2011.

Vaikka pyrkimys olisi 
eroon erityislainsäädännös-
tä, ongelmana ovat rajauk-
set – määritelmät ja sovelta-
misalat. Miten käy esimer-
kiksi toimintarajoitteisten 
henkilöiden, jotka eivät ole 

ikäihmisiä? Toivottavasti la-
ki valmistuessaan takaa ih-
misten turvallisen arjen sekä 
laadukkaat palvelut myös 
kotona asuville vanhuksille.

Sosiaaliviraston visiot

Arja Peiponen Helsingin 
kaupungilta kertoi vanhus-
palvelujen tulevaisuudesta. 
Sosiaaliviraston visioiden 
mukaan helsinkiläiset ikäih-
miset asuvat ja vanhenevat 
turvallisesti ollen elämässä 
mukana ja nauttien siitä so-
siaaliviraston varmistaessa 
hyvän hoivan.

Ikäihmiset ovat toimin-
takyvyltään paremmassa 
kunnossa pidempään kuin 
ennen. Tulevaisuudessa 
vanhusta hoidetaan kotona 
mahdollisimman pitkään 
kotihoidon turvin -  koti-
hoidon peittävyys on tällä 
hetkellä 11,6% (valtakun-
nallinen tavoite 14% vuon-
na 2012). Palveluasumista 
pyritään vahvistamaan ja 
laitoshoitoa sen sijaan huo-
mattavasti vähentämään.

Arja Peiponen mainit-
si palveluasumisen mak-
sujärjestelmän otettavan 
käyttöön joissakin pilotti-

kohteissa. Hoivateknolo-
gian merkitys kasvaa asuk-
kaiden ja henkilökunnan 
työskentelyn apuna; Kon-
tulan Inno-Kusti -hank-
keesta esiteltiin tunnistava 
lattia ja hyvinvointi-TV.  
Omaishoitajien merkitys 
on huomattava ja heidän 
työnsä on tärkeää. Helsin-
gissä on neljä omaishoita-
jien toimintakeskusta, mi-
kä on vähän tulevaisuutta 
ajatellen.

Poissa silmistä, 
poissa mielestä

Seminaarin lopussa oli 
mahdollisuus esittää kysy-
myksiä. Tiedustelin Arja 
Peiposelta, paljonko Hel-
singin kaupunki on sääs-
tänyt sulkemillaan pitkäai-
kaissairaansijoilla. Selkeää 
vastausta ei tullut, vain 
vakuuttelua siitä, ettei ku-
kaan halua asua kuuden 
hengen huoneessa. Kaiken 
kaikkiaan sosiaaliviraston 
näkemys käytännön arjes-
ta on ruusuisempi kuin ne 
kertomukset, joita kaupun-
kilaisilta kuulee.

En toivo kotona asu-
misen tukemisen johtavan 

siihen, että vanhukset ovat 
suurimman osan ajastaan 
oman onnensa nojassa. 
Poissa silmistä, poissa mie-
lestä – miten turvataan 
niiden yksinäisten kaupun-
kilaisten arki, joilla ei ole 
lähisukulaisia ympärillään 
varmistamassa asioiden su-
jumista? Paperilla voi näyt-
tää hyvältä, että vanhuksen 
luona käydään kolme ker-
taa päivässä, mutta mitä 
hän tekee muun ajan?

Yleisö oli lisäksi selke-
ästi huolissaan omaishoita-
jien jaksamisesta, vapaiden 
ja muun tuen järjestämises-
tä. Riittävä tiedonsaanti on 
ikäihmiselle tärkeää toimi-
vassa ja turvallisessa arjes-
sa. Vanhusasiamiehelle on 
selvästi tilausta.

Omaishoitajien 
asemaan kaavaillaan 
parannusta

Onneksi eduskunnan työ-
elämä- ja tasa-arvovalio-
kunta hyväksyi 14.10.2010 
kannanoton omaishoita-
jalle luotavasta mahdolli-
suudesta saada palkatonta 
vapaata työ- tai virkasuh-
teesta. Saa nähdä, tulevat-

ko omaishoitajien asemaa 
turvaavat muutokset työso-
pimuslakiin.

Kaupunginhallitus ai-
koo esittää Helsingin kau-
pungin budjettiin mm. lisää 
rahaa vanhusten palveluihin 
18 miljoonaa euroa. Tarkoi-
tus on vahvistaa omaishoi-
toa, palveluasumista ja 
kotisairaanhoitoa. Samalla 
laitospainotteisuutta on 
tarkoitus vähentää, mutta 
kohdennuksesta päättää 
kaupunki, eli kaupunki 
voi tuottaa palvelut itse tai 
hankkia ne ostopalveluina.

Vanhuspalvelujen tulevaisuus puntarissa

Nina Huru
valtuutettu, sit.
Helsingin kaupunki

Kristina Ljungqvist ja Pert-
ti Villo järjestivät Usko-
vaaliesitteen julkistamisti-
laisuuden tiistaina tiistaina 
12.10.2010 taideboksi Titas-
sa, Helsingin Sturenkadulla. 

Usko-vaaliesitteessä 
seikkailee Kristinan piirtä-
mä humoristinen sarjakuva-
hahmo, jonka ajatuksia on 
opettavaista ja kivaa lukea. 

Esite alkaa Uskon kiipe-
ämisellä eduskuntaan ja jat-
kuu mm. tekstilllä: ”Uskolla 
on eväsrepussa sopivia eväi-
tä suomalaisille”.

Uskon äiti on Kristina 
”Titta” Ljungqvist ja isä 
Pertti Villo. Usko sai alkun-
sa kesäisellä terassilla Tam-
misalossa ja on nyt valmis 
lähtemään maailmalle. Pert-
ti ja Titta luottavat lapseen 
ja siihen, että lapsi menestyy 
tässä kovassa maailmassa, 
vaikka ei saanutkaan gee-
neihinsä ahneutta ja itsek-
kyyttä vaan uskon parem-
paan huomiseen.

Usko-vaaliesitettä voi-
daan antaa muidenkin pe-
russuomalaisten eduskunta-
vaaliehdokkaiden käyttöön. 
Tiedustelut ja tilaukset:
titta@elisanet.fi .

Teksti ja kuva: Harri Lindell

Uskon seikkailut eduskuntavaaleissa

Usko ei ole lahjottavissa.

©

Hei,
minun nimeni on USKO. Olen Öttö-
mökön serkku ja perussuomalainen. 
Leikkikavereitani ovat Toivo ja Rakka-
us. Ne ovat minun vanhempiani. Niillä 
on vähän eri pelisäännöt joissain pe-
leissä ja aina pelaaminen ei ole kivaa. 
Olen kuitenkin sisukas ja tiedän, että 
selviän kaikista asioista, koska uskon 
itseeni ja muihin perussuomalaisiin 
ihmisiin.
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Kun Helsingin Vuosaaren 
vanhaa ostoskeskusta joi-
tain vuosia sitten alettiin 
purkaa ja tilalle syntyi uu-
sia rakennuksia kuin sieniä 
sateella, eivät paikkakunta-
laisetkaan oikein tienneet, 
mitä ostarin tilalle oli tu-
lossa.

Nyt, kun kaikki talot 
ovat valmiita ja niissä asu-
taan, voidaan todeta, että 
talot istuvat ympäristöönsä, 
niin kuin olisivat siinä aina 
olleet. Mieli teki kurkistaa 
sisälle ja kun yhtään tuttua 
ei ollut tiedossa, joka olisi 
sinne muuttanut, päätin 
ottaa yhteyden talon pal-
velupäällikköön ja pyytää 
tutustumista.

Kyseessä on palvelutalo 
Cecilia, hoivapalvelu ja se-
nioritalot Lucia ja Olivia. 
Asukkaita näissä taloissa 
on yhteensä 300. Tiloissa 
mukana on myös ryhmä-
koti Mäntylä, joka muutti 
Vuosaareen pari vuotta sit-
ten. Helsinki Missio toteutti 
koko hankkeen, mutta ny-
kyisin Palvelutalo ja hoi-
vapalvelut ovat Helsingin 
Diakonissalaitoksen Hoiva 
Oy:n omistuksessa. Palvelu-
talon asunnot ovat vuokra-
asuntoja, joiden koko vaih-
telee 1-3+k huoneen välillä, 
useimmat sisältävät myös 
parvekkeen. Yleisilmeeltään 
tilat ovat modernit ja sisä-
piha valokatteineen ja upei-
ne, oikeine viherkasveineen 
viehättävät silmää ja tun-
tuvat hyvältä. Päivälenkin 
voi hätätilassa tehdä kier-
tämällä oman kerroksensa. 
Välttämättä ei tarvitse men-
nä liukkaalle kadulle käve-

lemään ja kuitenkin tapaa 
naapureita ja saa liikuntaa.

Kaikki asunnot ovat in-
vamitoitettuja, joka helpot-
taa elämää siinä vaiheessa 
kun vaikkapa rollaattori 
tulee elämänkumppaniksi. 
Se että asunnot ovat vuok-
ra-asuntoja, tarkoittaa että 
asukkaisiin noudatetaan 
aravavuokra-asuntojen eh-
toja. Oma asunto on siis es-
te sinne muuttamiselle.

Tavallista mukavampi 
koti

Asukkaat palvelutalossa elä-
vät hyvin itsellistä elämää.

- Tämä on koti siinä 
missä mikä tahansa asunto. 
Kun kunto heikkenee, pal-
veluita lisätään. Jokainen 
palvelupaketti on räätälöity 
kattamaan juuri oikeat pal-
velut, kertoo palvelupääl-
likkö Reetta Koivisto.

Hoivapalvelun moni-
mutkaiset maksumekanis-
mit hämmentävät kuitenkin 
palvelutalon asukkaita, sillä 
paikan päällä on Cecilian 
henkilöstöä, jotka mielel-
lään tarjoavat erilaisia pal-
veluita asukkaille, mutta 
ilman kaupungin tukea hin-
ta nousee asukkaalle korke-
ammaksi kuin kaupungin 
oma kotipalvelu.

- Olemme ehdottaneet 
kaupungin edustajille si-
tä, että vanhusten edun 
mukaista olisi saada tässä 
parempi yhteistyö aikaan 
kaupungin kanssa niin, että 
voisimme pienellä subventi-
olla tai palvelusetelin käy-
tön laajentamisella antaa 
vanhuksille apua silloin, 

kun he sitä tarvitsevat ja 
kaupungin oma kotipalve-
lu voisi vapauttaa kovan 

paineen alla olevaa omaa 
kotipalveluaan muiden asi-
akkaidensa hyväksi. Samal-

la vanhukset säästyisivät 
ikäviltä peruuntumisilta tai 
myöhästymisiltä.

Kaupunki myöntää pal-
veluseteleitä toistaiseksi 
vain tehostettuun palveluun 
ja valtuutetut ovat aika ta-
valla eri linjoilla suhtautu-
misessaan palveluseteleihin. 
Cecilian henkilökunnasta 
valtaosa on terveydenhoi-
don ammattilaisia: lähi-
hoitajia, perushoitajia ja 
sairaanhoitajia. Talossa 
on myös sairaanhoitajan 
vastaanotto 2h/ arkipäivä. 
Myös lääkärin vastaanotto 
on aloittamassa toimintaan-
sa Ceciliassa.

- Kunnioitamme erityi-
sesti asukkaan itsemäärää-
misoikeutta, kertoi Reetta 
Koivisto.

Koivisto kertoi myös, et-
tä se oli ollut hänelle itselleen 
ehkä kaikkein vaikein asia, 
koska hän on koulutuksel-
taan sairaanhoitaja ja tottu-
nut ajattelemaan asioita aina 
ihmisen terveyden lähtökoh-
dista ja nyt hänen piti uskoa, 
että jos asukas, joka on ihan 
täysissä järjissään, sanoo, 
ettei hän halua välttämättä 
syödä kaikkia hänelle mää-
rättyjä lääkkeitä, niin hän ei 
niitä sitten syö.

Mitä maksaa?

Kaksiossa (noin 42,5 m2) 
asuminen maksaa hiukan 
alle 800e/kk plus peruspal-
velumaksu, joka määräytyy 
neliöiden mukaan ja tässä 
tapauksessa se on luokkaa 
160e/kk. Jotkut pitävät sitä 
kalliina ja ovat sitä mieltä, 
ettei sillä kuitenkaan saa 
vielä mitään. Mutta kun 
henkilökuntaa on kuiten-
kin paikalla 24h joka iki-

Palvelutalon turvallinen maa

Reetta Koivisto esitteli taloa ja ihastelimme runsasta, oikeaa kasvillisuutta, joka antaa 
puutarhan tuntua sisätiloissakin.

LAKIALOITE

Varallisuusveron verokanta 
oli 0,9 prosenttia vuodesta 
1989 vuoteen 2005. Varal-
lisuusveroa määrättiin vuo-
delta 2003 vajaalle 40 000 
verovelvolliselle vajaat 120 
miljoonaa euroa. Vuoden 
2005 alusta lukien verokan-
ta alennettiin 0,8 prosent-
tiin. Samassa yhteydessä 
varallisuusverotusta lieven-
nettiin siten, että varalli-
suusverosta vähennettiin 
muusta kuin julkisesti no-
teeratusta yhtiöstä saadus-
ta, pääomatuloksi katsot-
tavasta osingosta menevä 
tulovero. Muutos lievensi 
sellaisten varallisuusveroa 
maksavien verotusta, joiden 

pääomatuloksi katsottavien 
osinkotulojen yhteismäärä 
ylitti 90 000 euroa.

Varallisuusveron pois-
tamisesta hyötyivät lähinnä 
Suomen hyvätuloisimmat 
ja varakkaimmat ihmiset - 
noin 30 000 henkilöä.

Valtion vuoden 2005 ta-
lousarvioesityksessä varalli-
suusveron tuotoksi arvioitiin 
70 milj. euroa. Varallisuus-
vero poistettiin vuoden 2006 
alusta, jolloin valtio menet-
ti valtionveron arvioidun 
tuoton 70 miljoonaa euroa. 
Vuosina 2006-2009 valtio 
on menettänyt varallisuusve-
ron poiston vuoksi arviolta 
yli 600 miljoonaa euroa.

Suomessa on nyt ajau-
duttu taloustilanteeseen, 
joka edellyttää varalli-
suusveron palauttamista 
sekä veropohjan aukkojen 
tukkimista. Valtio jou-
tuu ottamaan velkaa ensi 
vuonna lähes 13 miljardia 
euroa. Lisäksi valtion ve-
rotulot tulevat laskemaan 
huomattavasti huononevan 
työllisyystilanteen vuoksi, 
joten valtion mahdollisuus 
rahoittaa taloudelliseen ah-
dinkoon joutuneiden ihmis-
ten perusturvaa heikkenee. 
Samalla perusturvan varaan 
joutuneiden ihmisten mää-
rä kasvaa. Varallisuusve-
rotuloja tarvitaan kipeästi 

kaikkein heikompiosaisten 
ihmisten perusturvallisuu-
den parantamiseen.

Varallisuusverosta saa-
tavat arviolta 150 miljoo-
nan euron tuotot tulisi koh-
distaa työttömyyden vuoksi 
tarvittavan perusturvan 
parantamiseen nostamalla 
ostovoimaa menettäneitä 
työmarkkina- ja toimeen-
tulotukia talousarvioaloit-
teidemme mukaisesti.

Helsingissä 17.9.2010
Pietari Jääskeläinen 
Pertti Virtanen 
Pentti Oinonen  
Pirkko Ruohonen-Lerner
Raimo Vistbacka

Varallisuusverolain palauttaminen
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nen päivä, niin eihän se voi 
ihan ilmaista olla! Lisäksi 
jokainen saa suomalaisen 
Vivago-turvajärjestelmään 
kuuluvan turvarannekkeen, 
jolla voi hälyttää apua tar-
vittaessa. Ranneke mittaa 
myös asukkaan liikkumista 
ja rakentaa hänelle oletus-
arvot liikkumiselle mittaa-
malla liikkumista jatku-
vasti. Jos oletus ei toteudu 
ja määrättynä, yleensä ak-
tiivisena aikana, ranneke 
lähettääkin pelkkää viivaa 
joka tarkoittaa ettei henkilö 
liiku, järjestelmä hälyttää 
ja asuntoon avautuu puhe-
yhteys. Näin voidaan tar-
kistaa, että kaikki on kun-
nossa ja mummu tai pappa 
onkin vaan käynyt päiväu-
nille. Jos vastausta ei tule, 
mennään katsomaan, mistä 
kenkä puristaa. Tavallisin 
tarina päiväunien lisäksi on 
se, että esimerkiksi sokerit 
ovat laskeneet niin alas, et-
tä asukas on tajuttomana, 
menossa koomaan. Silloin 
saadaan heti ensiapu ja voi-
daan hoitaa myös ambu-
lanssi paikalle. – Miettiessä 
tätä asiaa suhteessa sen hin-
taan, voi todeta, että tämä 
jos mikä saattaa olla hengen 
pelastava palvelu!

Syödä voi kotona tai 
ruuan voi halutessaan ostaa 
talon ravintolasta, syödä 
siellä tai viedä omaan asun-
toonsa. Kulloisenkin tilan-
teen ja mielialan mukaan.

Ateriapalvelu on ulkois-
tettu Villa Catering- nimisel-
le yhtiölle. Ravintolassa voi-
vat käydä myös ulkopuoliset 
syömässä. Viikonloppui-
sin nähdään usein omaisia 

asukkaiden mukana. Silloin 
myös ruoka on vähän pa-
rempaa, tai hienompaa, kuin 
normaali arkiruoka.

Ihmistä, mieltä ja 
kroppaa liikutetaan

Virikkeitä ja vapaa-ajan 
ohjelmaa on pyritty järjestä-
mään riittävästi. Ceciliassa 

on noin 30 erilaista ryhmää 
yhteislaulusta tuolijump-
paan ja kaikkea siltä väliltä. 
On myös taidetta, erilaisia 
pelejä. Kaikkiin ryhmiin 
myös ulkopuoliset voivat 
osallistua. Etenkin lauluil-
loissa on usein mukana ul-
kopuolisia.

Miten ja kuka pääsee 
asukkaaksi?

Taloon muuttamisen alaikä-
raja on 65 vuotta, mutta jos 
lääkäri suosittelee palvelu-
taloasumista nuoremmalle, 

ikä ei muodostu esteeksi. 
Jonotusjärjestelmää ei ole, 
vaan haku tapahtuu lääkä-
rintodistuksen perusteella, 
kuka kipeimmin on paikan 
tarpeessa kulloinkin, paikan 
myös saa. Vapaita paikkoja 
ei juuri ole, mutta tilanne 
elää koko ajan.

Vaikka Cecilian turva-
järjestelmä onkin hieno, 

niin siinä ei ole vielä oh-
jelmoitua ominaisuutta eri 
ovista poistumisen laukai-
semaan hälytykseen, ja siksi 
Ceciliassa ei asu toistaiseksi 
pitkälle edenneitä muistisai-
raita. Emoyhtiö Helsingin 
Diakonissalaitoksen Hoiva 
tekee kuitenkin kehitystyö-
tä laitetoimittajan kanssa 
järjestelmän kehittämiseksi 
siihen suuntaan, että myös 
muistisairaat voivat asua 
turvallisesti yhteisössä il-
man lukituksia.

Ilmapiiri talossa on hy-
vä ja mukava. Ainakin itse 

ilma

Cecilian yhteiset tilat ovat viihtyisiä ja monikäyttöisiä.

uskaltaisin läheiseni sinne 
jättää turvallisin mielin.

Naapurissa 
kompasteltiin

Istuimme hetken ruokailu-
tilassa keskustelemassa ja 
huomasimme, miten ambu-
lanssi oli tullut naapuripi-
haan. Ihmetykseni oli mel-
koinen, kun ambulanssin 
henkilökuntaan kuuluva ta-
lutti iäkästä naista ja ohjasi 
hänet auton perään...miten 
ihmeessä tuon ikäinen nai-
nen voisi muka nousta auton 
perästä sisälle?! Hoitaja laski 
paaria alemmaksi - ja nainen 
piteli paarin reunasta kiinni 
ja melkein kaatui, kun paarit 
lähtivät liukumaan alas päin. 
Oli aika tökeröä hoivaamis-
ta! Totesimme yhteen ääneen 
palvelupäällikön kanssa, et-
tä oli hyvä, ettei ollut tämän 
talon hoitaja! Loppu oli kui-
tenkin onnellinen. Pääsivät 
matkaan kaikki ehjinä.

Toinen minua ihmetyttä-
nyt ”kompastelu” tapahtui 
läheisessä vanhainkodissa, 
johon olisin myös halunnut 
tutustua. Minulle ilmoitet-
tiin suorin sanoin, että ovat 
puolueisiin sitoutumatto-
mia, eikä heille haluta po-
liitikkoja. Olin tyrmistynyt. 
En itseni puolesta, mutta ih-
mettelen, miten he asioitaan 
hoitavat, kun kuitenkin val-
tuustoissa ja eduskunnassa 
heillekin raameja asetellaan.

Teksti ja kuvat:
Kristina Ljungqvist
PS valtuustoryhmän
sihteeri, Helsingin Itärannikon 
Perussuomalaiset ry:n pj.

Kymen PS-nuorten puheenjohtajan valta vaihtui 
2.10.2010, kun piirikokouksessa vastuu annettiin yk-
simielisesti Mirka Salolle. Tuore puheenjohtaja ottaa 
paikkansa vastaan nöyrästi kiittäen ja toivoo, ettei Ky-
men PS-nuorten tarvitse pettyä valintaansa. Nuori Salo 
tietää vastuunsa olevan suuri tulevia vaalejakin ajatel-
len, jossa hän itse on ehdolla eduskuntavaaleihin.

Uusi hallitus ensi vuoden alusta on: Mirka Salo pu-
heenjohtajana (Lappeenranta), Hanna-Mari Saalasti 
(Savitaipale) sihteerinä ja rahastonhoitajina Jari Salo 
(Savitaipale), joka toimii myös hallituksen varapuheen-
johtajana sekä puheenjohtajuudestaan luopuva Janne 
Nyholm (Hamina). Hallitukseen valittiin varajäseniksi 
Anna Hietamies (Lappeenranta), Roni Mänttäri (Kotka), 
Jani Mäkelä (Lappeenranta) ja Pertti Hartikka (Kotka).

Tulevaa vaalihumua ajatellen uusi puheenjohtaja 
toivoo paljon yhteistyötä, maalaisjärkeä sekä reipasta 
vaalimieltä kaikille. Valtakunnallisen PS-nuorten väis-
tyvän puheenjohtajan Vesa-Matti Saarakkalan sanoin: 
Missä on tahto - siinä on tie.

Kymen PS-nuoret

Kuntaliitokset altistavat
poliittisille virkanimityksille
Kuntaliitokset tuntuvat usein eräänlaisilta silmänkääntö-
tempuilta. Kuntalaisille luvataan, että kuntaliitoksen yh-
teydessä hallintoa tehostetaan ja kaksinkertaista virkojen 
miehitystä puretaan. Valitettavan usein tämä lupaus jää 
lunastamatta.

Olen seurannut läheltä esimerkiksi Porvoon ja Porvoon 
maalaiskunnan kuntaliitosta, jonka toteutus on ollut täysin 
lupausten vastainen. Samaa olen kuullut myös muista kun-
nista. Virkamieshallintoa on lisätty, virkamiesjohdon palk-
koja on korotettu ja monet virat on kaiken lisäksi täytetty 
poliittisin perustein. Käytännössä valtaa pitävät puolueet 
ovat ottaneet omille jäsenilleen usean kymmenen vuoden 
pestejä - eläkevirkoja - kuntajohdossa. Siitä on kuntalaisten 
etu kaukana.

Poliittisten virkanimitysten ongelmakenttään pitää saa-
da ehdoton loppu. Niihin valtiolla, kunnilla, kuntayhty-
millä, kunnallisilla yhtiöillä, yhdistyksillä ja säätiöillä ei 
ole varaa.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja

Alun perin ns. väliaikaiseksi veroksi asetetun ajoneu-
voveron perusvero on muutettu ajoneuvon hiilidioksi-
dipäästöihin perustuvaksi ajoneuvoverolain muuttami-
sesta annetulla lailla (1311/2007) ja ajoneuvoverolain 
muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta anne-
tulla lailla (943/2009), jotka tulivat voimaan 1 päivänä 
helmikuuta 2010. Muutettujen lakien mukaan perusve-
ro määräytyy hiilidioksidipäästöjen tai kokonaismas-
san perusteella samalla tavoin kuin autoverotuksessa. 
Päästöperusteinen ajoneuvoveron perusvero on 20-605 
euroa vuodessa auton ominaishiilidioksidipäästöjen 
määrästä riippuen.

Verotaulukko on sama kaikille perusveron alaisil-
le ajoneuvoille. Tämän veromallin on tarkoitus suosia 
tekniikasta riippumatta kaikkia pienipäästöisiä au-
toja. Käytännössä on kuitenkin niin, että vero suosii 
sellaisia autonkäyttäjiä, jotka tuottavat eniten päästö-
jä. Tämä johtuu siitä, että todellinen päästöjen määrä 
riippuu ennen kaikkea siitä, kuinka paljon ajoneuvoa 
käyttää. Sellainen ajoneuvon käyttäjä, joka ajaa vähän, 
maksaa kaikista eniten ajettua kilometriä ja tuotettua 
päästöyksikköä kohden. Esimerkiksi maaseudulla asu-
va eläkeläinen, joka ajaa keskikokoista henkilöautoa 
5 000 km vuodessa (polttoaineen kulutus 7 l/100 km) 
ja jonka ajoneuvovero on 130 euroa vuodessa, mak-
saa laskennallisesti 37 senttiä ajoneuvoveroa käytettyä 
polttoainelitraa kohden. Sen sijaan toinen henkilö, joka 
ajaa samanlaista autoa 30 000 km vuodessa, maksaa 
vastaavasti tarkasteltuna ajoneuvoveroa vain 6 senttiä 
polttoainelitraa kohden.

Ajoneuvoveron perusteen tulisi olla kunkin ajo-
neuvon laskennallisen päästömäärän sijaan todellinen 
päästömäärä. Jotta tähän oikeudenmukaisempaan 
lopputulokseen päästäisiin, tulisi ajoneuvovero kerätä 
polttoaineveron osana. Samalla voitaisiin myös luopua 
ajoneuvoveron osalta veronkantoon kuluvista henkilös-
tö- yms. kustannuksista, kun vero tulisi kerättyä koro-
tetun polttoaineveron kautta.

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä ajoneuvoverosta 
luopumiseksi ja tämän veron keräämiseksi polttoaineve-
roon sisällytettynä, jotta ajoneuvojen käyttöä voidaan 
verottaa ajoneuvon tuottamien todellisten, käyttömää-
rästä riippuvien hiilidioksidipäästöjen mukaisesti ajo-
neuvojen laskennallisten päästöjen sijaan?

Helsingissä 12.10.2010
Raimo Vistbacka

KIRJALLISET KYSYMYKSET

Ajoneuvoveron kerääminen 
polttoaineveron osana 

PS-NUORET

Kymen PS-nuorille 
uusi puheenjohtaja

PLOKI    RADIO SOINI    TIMO-TV    TIMO SOINI
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Suoraan markoiksi 
muutettuina monien 
tuotteiden ja palveluiden 
hinnat näyttävät 
hurjilta. Alla satunnaisia 
poimintoja kaupungilta:

Kallista on...Kallista on...

Omalla puolueellamme, 
meillä Perussuomalaisilla 
on nyt kaikki mahdolli-
suudet todella mahtavaan 
vaalivoittoon, jos vain us-
kallamme ryhtyä työhön ja 
toimeen tosimielellä. 

Keskustelut tapaamiem-
me ihmisten kanssa ovat 
olleet erittäin myönteisiä 

ja meille toivotetaan onnea 
ja menestystä vaalityöhön. 
Ihmiset kannustavat, halu-
avat liittyä puolueemme jä-
seniksi ja ryhtyä jakamaan 
vaalimateriaalia heti kun 
sitä saa. Perussuomalaisten 
lehti otetaan reilusti vastaan 
ja sitä viedään kaverillekin. 
Ihmisten mielet ovat muut-
tumassa siihen suuntaan, 
että muutoksen on tapah-
duttava. Äänestäjät tekevät 
nyt mielissään valintoja. Jo-
takin uutta on tapahtumas-
sa suomalaisessa politiikas-
sa. Gallupit eivät äänestä, 
mutta ne innostavat kansaa 
tekemään muutosta. 

Me naiset haluamme ol-
la myös kaikin käytettävissä 
olevin voimin mukana tässä 
vaalityössä.

Tasavertaisempaa 
kohtelua

Kehotankin teitä kysymään 
omilta ehdokkailtanne, tar-
vitsevatko he materiaalin ja-
kajia ja/tai oman lehtemme 
Perussuomalaisen jakajia. 
Pienikin lehden jakelutyö 
on työtä ehdokkaidemme 
ja koko puolueen hyväk-
si. Mitä enemmän saamme 
sanomaamme ihmisten tie-
toisuuteen, sitä paremman 
vaalituloksen voimme saa-
da. Meitä jokaista tarvitaan 
tässä yhteisessä työssä, yh-
teiseksi hyväksi. 

Ehdokkaiden asettami-
nen on monin paikoin jo 
kunnossa, vain muutamia 
paikkoja vielä täydennetään. 
Kaikissa vaalipiireissä me-
nemme eduskuntavaaleihin 
mukaan omilla listoillamme.

Ja naisia ehdokkaistam-
me on tietenkin niin paljon 
kuin se vain on ollut mah-
dollista. 

Vaikka meidän suoma-
laisten on kovin hyvä ol-
la tässä armaassa Suomen 
maassa, haluamme silti ta-

savertaisempaa kansalaisten 
kohtelua ja palvelua. Parem-
paan toimeentuloon ovat 
oikeutettuja mm. omaishoi-
tajat, jotka ympäripyöreitä 
vuorokausia hoitavat lähei-
siään minimikorvauksella. 

Hädänalaisia 
nöyryytetään

Yhä lisääntyvä vanhusvä-
estömme ansaitsee parhaan 

Perusnainen, lähde nyt
voittamaan kanssamme!

mahdollisen hoivan ja huo-
lenpidon, eikä vanhainko-
teja tule lakkauttaa, sillä 
niitäkin tarvitaan. Terveys-
keskusten palvelut ovat yhä 
vaikeammin jos ollenkaan 
saatavilla ja jonottaminen 
niihin on kohtuutonta. 
Rintamamiesten ja -naisten 
sekä sotiemme veteraanien 
asia ei koskaan vanhene, 
heille on annettava kaikki 
mahdollinen hoiva. 

Hädässä olevia ihmisiä 
nöyryytetään sosiaalipuo-
lella. Päivisin on peräti tun-
ti aikaa lähestyä puhelimitse 
sosiaalitoimen asiakaspal-
velua. Jos et pääse puhe-
limeen joka on koko ajan 
varattu, jatkat yrittämistä 
seuraavana päivänä. Kun 
ihmisellä on hätä ja leivästä 
ja yösijasta kysymys, apua 
pitää saada heti. Olemme-
han hyvinvointivaltiossa, 
jossa kaikilla pitäisi olla 
oikeus omaan asuntoon, 
työhön, sosiaaliturvaan ja 
ihmisarvoiseen elämään. 
Näin ei kuitenkaan aina ole. 
Parannuksia tarvitaan vielä 
moneen asiaan ja juuri siksi 
me Perussuomalaiset toi-
mimme ihmisen parhaaksi. 

Ihmisestä ja hänen pe-
rusoikeuksistaan on ky-
symys. Rehellisemmän, 
tasavertaisemman politii-
kan aika on koittamassa. 
Uskotaan vaalivoittoon ja 
siihen, että saamme paljon 
lisää uusia kansanedustajia 
puolueellemme. Mutta se 
vaatii meidän kaikkien vah-
van työpanoksen. TULKAA 
MUKAAN!

Marja-Leena Leppänen 
Perussuomalaiset Naiset ry 
puheenjohtaja

Omenat
11,90 mk/kg

Savustettu
kirjolohi

79,20 mk/kg

Irtokarkit
41,60 mk/kg

Elokuvalippu
viikonloppuiltana

65,40 mk

Jätevesi-
järjestelmä,
n. 60 000 mk

Kike Elomaata järkyttää ra-
vinnon köyhtyminen tämän 
päivän Suomessa. Kike itse 
kasvoi maalla ja muistaa 
omassa lapsuudessaan saa-
neensa syödä paljon ravin-
torikkaampaa ruokaa kuin 
mitä tämän päivän lapsille 
on tarjolla.

- Suurin huolenaiheeni 
on maanviljelyn ja ruoan 
alkutuotannon säilyttämi-
nen Suomessa. Omavarai-
suudesta luopuminen olisi 
koko kansan tuho. Toisek-
si eniten minua huolettaa 
maatalouden keskittyminen 
teollisiin jättitiloihin. Pien-
viljelijöitä ei enää olekaan, 
ja nyt keskisuuriakin tiloja 
ollaan ajamassa alas. Mas-
satuotanto johtaa muun 
muassa geenimanipuloituun 
ruokaan, jota en missään 
nimessä hyväksy.

Kun ruoka on riisuttu 
tärkeistä ravintoaineista, 
pitää kiinnittää tarkempaa 

huomiota siihen mitä syö-
dään. Kike itse uskoo, että 
tulevaisuudessa tullaan ha-
vaitsemaan suora syy-yhte-
ys ravinnon ja jopa syövän 
ja dementian kaltaisten sai-
rauksien välillä.

- Hyvä ruoka on yksin-
kertaisesti sanottuna ravit-
sevaa ruokaa, joka ei sisällä 
liikaa sokeria ja rasvaa. Ke-
vyttuotteet pois, itsensä kiu-
saaminen mauttomalla ruo-
alla on aivan turhaa. Laih-
duttaminen ja painonhallin-
ta ei ole hankalaa kun saa 
pään auki. Pitää ymmärtää, 
ettei ihminen voi aina syödä 
niin paljon kuin mieli tekee. 
Se tarkoittaa myös, että on 
osattava kieltäytyä.

Laihdutusbisneksessä 
pyörivät suuret rahat

Painonhallinnassa liikunta ja 
ravinto käyvät käsi kädessä. 
Suorituksen ei tarvitse olla 

kovinkaan suuri, mutta sen 
on oltava säännöllistä kuin 
hampaiden pesu. Ihminen 
usein valehtelee itse itsellen-

sä kuinka paljon päivän mit-
taan syö. Jos laittaa ylös jo-
kaisen suupalan minkä suu-
hunsa laittaa, tulee päivän 

mittaan saatu kalorimäärä 
monellekin yllätyksenä.

Painonhallinnasta ja 
laihduttamisesta on nyky-
ään tullut myös valtava bis-
nes, jossa pyörivät suuret 
rahat. Ihmisille uskotellaan, 
että jostain löytyy se ihme-
pilleri, joka ratkaisee kaikki 
ongelmat. Laihdutuspilleri-
en vaikutus on todellisuu-
dessa kuitenkin tavattoman 
pieni, joten helposti siinä 
pääsee vain rahoistaan.

- Minulla on omat Fa-
cebook-sivut, joissa annan 
ohjeita ihmisille ravinnon 
ja liikunnan suhteen. Mut-
ta paremmat neuvot saa jos 
vain on mitenkään mahdol-
lista tulla luonani käymään. 
Näkemättä ihmistä en mie-
lelläni tee esimerkiksi kun-
to-ohjelmaa, se on jokaiselle 
niin yksilöllistä.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Omavaraisuudesta luopuminen
olisi koko kansan tuho

Kike Elomaa suosittelee erityisesti kotimaisten juuresten 
ja vihannesten syömistä. Siinä on sellainen vitamiinipommi, 
jota yksikään muualta tuotu hedelmä ei lyö laudalta.

Rehellisemmän, 
tasavertaisemman 
politiikan aika 
on koittamassa. 
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 ■HISTORIAA

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Johanneksen evanke-
liumin viidennen luvun 
alussa tapaamme Jeesuk-
sen Jerusalemissa, Be-
tesdan lammikon luona, 
jossa oli paljon parane-
mista odottavia sairaita. 
Siellä oli myös eräs mies, 
joka oli sairastanut 38 
vuotta. Kun Jeesus kuuli 
hänen noin kauan sairas-
taneen, varmaan Hänen 
tuli sääli tätä miestä. 
Jeesus kysyikin häneltä: 
”Tahdotko tulla terveek-
si?” Sanomattakin on 
selvää, että mies halusi 
parantua sairaudestaan. 
Ja niin Jeesus paransi 
hänet.

Evankeliumissa mai-
nittu mies oli kaikista 
avuttomin siinä suures-
sa sairaitten joukossa, 
jotka odottivat sairau-

Jeesus, avuttomien auttaja

EU:lla edessään vaikeat ajat

Eri maiden euro-eliittien onnellisuusrummu-
tuksesta huolimatta EU on kriisiytymässä. 
Suurella kohulla markkinoitu perustuslaki-
uudistus on ylhäältäpäin saneltu rakennelma, 
jolla ei ole kansojen hyväksyntää. (...)
Olisi toivottavaa, että Ruotsi säilyttäisi oman 
valuuttansa eikä liittyisi EMUuun, jotta Suo-
men kansa voisi käytännössä havaita, että 
omallakin valuutalla voi pärjätä.
Timo Soini Vammalassa 23.7.2003

Perussuomalaiset Naiset:

Julkilausuma tarttui
terveydenhuoltoon
Perussuomalaiset Naiset vaativat julkilau-
sumassaan, että Suomeen tulee luoda koko 
maata koordinoiva sairaudenhoitotaloutta 
hallinnoiva elin. Kunta- ja seutukuntatason  
poliittisia päättäjiä kritisoitiin ilman asiantun-
temusta tehdyistä terveydenhoitoa koskevista 
päätöksistä.

teensa apua Betesdassa. 
Jeesus siis valitsi kaikkein 
kurjimman, sellaisen, jon-
ka muut olivat hyljänneet. 
On lohdullista tietää, että 
silläkin, josta ei kukaan ih-
minen välitä, on ystävä ja 
auttaja. Jeesus auttoi sitä, 
jolta kaikki keinot olivat 
loppuneet, jonka ihmiset 
olivat hyljänneet.

Jeesus on sama vieläkin 
meitä kohtaan. Hän katsoo 
sen puoleen, joka on kaik-
kein avuttomin ja toivoa 
vailla. Kun joutuu ihmisen 
hylkäämäksi, niin voi alkaa 
ajatella, että Jumalakin on 
hyljännyt. Jeesus näytti, et-
tei kenenkään tarvitse jou-
tua epätoivoon.

Kysyessään Jeesus tarjo-
si miehelle täydellisen lah-
jan ilmaiseksi ja heti vas-
taanotettavaksi. Raamatun 

osoittama autuuden tie 
on: ”Usko Herraan Jee-
sukseen, niin sinä pelas-
tut.” Sairas mies tarvitsi 
vain Jeesuksen sanan ja 
hän tuli terveeksi.

Jeesuksen menettely 
osoittaa, että me saam-
me jäädä yksin Sanan 
turviin. Eihän meillä 
muuta olekaan. Tekstim-
me mies uskoi ja totteli 
ennen kuin tunsi mitään 
muutosta itsessään. Me-
kin saamme, sellaisina 
kuin Sanan kuulemme, 
uskoa sen. Siinä on ter-
veytemme ja iankaikki-
nen autuutemme. Jää-
dään, ystävät, Jumalan 
Sanan turviin kaikkine 
puutteinemme.

Unto Lähteenmäki
Kankaanpää

Perussuomalainen 
8/2003

Urho Kekkosen merkitys Suomen 
historiassa näkyy vahvasti vielä-
kin, sillä harvan yhteiskunnallisen 
vaikuttajan syntymän 110-vuotis-
päivää muistetaan niin juhlavasti 
kuin Kekkosen. Juhlaseminaarien 
ja iltapäivälehtien erikoisnumeroi-
den lisäksi merkkivuoden kruunasi 
Juhani Suomelta ilmestynyt uusi 
Kekkos-elämäkerta Lohen sukua.

Suomen kirja ei ole sinänsä uu-
si teos, vaan yksiin kansiin koottu 
tiivistelmä hänen laajasta kahdek-
sanosaisesta Kekkosta käsitteleväs-
tä kirjasarjastaan. Harva, tutkijoi-
ta lukuun ottamatta, on kahlannut 
Suomen kirjasarjan läpi, mutta nyt 
suurella yleisöllä on mahdollisuus 
tutustua kevyemmässä muodossa 
johtavan alan asiantuntijan näke-
mykseen Kekkosesta.

Lukijalta ei vaadita 
ennakkotietoja

Lohen sukua esittelee tiiviissä pa-
ketissa Kekkosen yhteiskunnalli-
sen toiminnan ja varsinkin presi-
denttikauden tärkeimmät ulko- ja 
sisäpoliittiset tapahtumat käydään teoksessa juuri sopivalla 
tarkkuudella läpi. Lukijoilta ei vaadita ennakkotietoja po-
liittisesta historiasta, vaan Suomi kirjoittaa asioista kan-
santajuisesti ja ymmärrettävästi.

Kirjan ongelmaksi koituu kuitenkin Juhani Suomen tun-
nettu kiintymys tutkimuskohteeseensa; kirjassa ei ole min-
käänlaista kriittistä sanaa Kekkosta kohtaan. Kekkosen poli-
tiikasta voidaan olla montaa mieltä, kun mietitään säilyttikö 
Suomi itsenäisyytensä kylmän sodan aikana Kekkosen ansi-
osta vai Kekkosesta huolimatta, mutta tämän teoksen anta-
ma kuva tästä peruskysymyksestä on täysin yksipuolinen.

Kriittisestäkin näkökul-
masta Kekkosta tarkastelevat 
varmasti antavat Kekkosel-
le arvoa monista Suomen 
teoksessaan esiin nostamista 
asioista. Pyrkihän Kekkonen 
esimerkiksi pitkään saamaan 
käynnistettyä neuvostoliitto-
laisten kanssa salaiset neuvot-
telut Karjalan palauttamiseksi 
tai kuinka Kekkonen lopulta 
torppasi Ahti Karjalaisen tien 
presidentiksi tämän käydessä 
neuvostoystävällisemmäksi 
kuin Kekkonen itse.

Suomi jättää kuitenkin 
tarkemmin analysoimatta 
kriittisiä asioita, kuten sitä 
miksi Kekkosen vastustami-
nen yhdisti lähes koko po-
liittisen kentän kommunis-
teja ja Maalaisliittoa lukuun 
ottamatta aina 1960-luvulle 
asti. Suomettumisen itse-
sensuurin ilmapiiriä ei Suo-
mi käsittele ollenkaan, eikä 
kekkosvastaisten toisinajat-
telijoiden näkökulmia yrite-
täkään kirjassa ymmärtää.

Kirjansa nimellä Suomi viittaa Juhani Siljon vastavirtaan 
uivasta lohesta kertovaan runoon ja Suomi näkee Kekkosen 
rohkeana, tarvittaessa vastavirtaankin uivana, oman tiensä 
kulkijana. Kekkosen tie presidentiksi oli tosiaankin vasta-
virtaan uimista, mutta voidaan perustellusti väittä, että neu-
vostoliiton tuella 25 vuotta jatkuneen Kekkosen president-
tikauden aikana vastavirtaan uivia lohia olivat enneminkin 
ne muutaman Kekkosta vastustaneet toisinajattelijat kuin 
itsevaltainen presidentti.

Simo Grönroos

 ■KIRJA-ARVOSTELU

Lohen sukua?

Juhani Suomi: Lohen sukua. Urho Kekkonen;
poliitikko ja valtiomies, Otava 2010 
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POHJOIS-SAVO

Kansanedustajaehdokkaita 
nimettiin lisää
Kokouksessaan Kuopiossa 10.10.2010 Pohjois-Savon 
Perussuomalaiset ry:n piiritoimikunta nimesi seuraavat 
viisi ehdokasta kevään 2011 eduskuntavaaleihin.

- Antti Hämäläinen, 54 v. Lapinlahti, maanviljelijä 
- Marjaana Mikkonen, 39 v. Siilinjärvi, liikunta-,  
  tanssi- ja hyvinvointialan yrittäjä, sosionomi (amk)
- Kaija Räsänen, 61 v. Kuopio, opettaja, teologian
  maisteri
- Maija Räsänen, 48 v. Riistavesi, kamreeri
- Liisa Salmi, 65 v. Pielavesi, emäntä, eläkeläinen

Perussuomalaiset nimesi aiemmin 17.4. Varkaudessa 
kevätkokouksessaan seitsemän ehdokasta. 

- Hannu Heiskanen, 46 v. Kuopio, yrittäjä
- Jukka Kotimäki, 55 v. Siilinjärvi, lakimies, yrittäjä
- Pekka Keto, 53 v. Varkaus, konduktööri
- Sirpa Kulin, 53 v. Kuopio, asiakaspalveluvastaava
- Pentti Oinonen, 58 v. Kuopio, kansanedustaja
- Markus Purdy, 28 v. Kuopio, koneistaja
- Eero Väisänen, 57 v. Iisalmi, kelloseppä

Kaksi viimeistä ehdokasta valitaan vuodenvaihteen tie-
noilla.

Helsingin Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei hyväksy 
Helsingin kaupungin Aravavuokra-asuntojen suunnitel-
tua pääomafuusiohanketta.

Hankkeen kannattajat ovat virheellisesti antaneet 
ymmärtää, että kaikki puolueet ovat fuusion takana ja 
on vedottu siihen, että MA -ohjelman (Maankäytön ja 
asumisen tuotanto-ohjelma) hyväksymisellä on samal-
la hyväksytty fuusio.

MA -ohjelmassa puhutaan kyllä asunto- ja maan-
käyttöasioista, mutta ei mitään fuusiohankkeesta, joten 
se ei mielestämme voi olla näyttönä fuusion yksimieli-
sestä hyväksymisestä.

Kaupungin strategiaohjelman 2009-2012 mukaisesti 
Perussuomalaiset ovat sitoutuneet ainoastaan kaupun-
gin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistämistä ja 
tehokkaampaa hallintoa koskevan selvityksen tekemi-
seen. Selvitystyön lopputulos eli nyt ehdotettu fuusio on 
eri päätöksen asia.

Valtuustoryhmän kanta 
Helsingin kaupungin nk. 
Arava-fuusiohankkeeseen

HELSINKI

Tiistaina 12.10. televisiossa 
esitetty YLE:n Homoilta-
ohjelma tuotti suuren luo-
kan yllätyksen massiivisen 
kirkosta eroamisten muo-
dossa – kymmeniä tuhansia 
erosi kirkosta muutamassa 
päivässä ohjelman esittä-
misen jälkeen. Eroamisten 
syynä on todennäköisesti 
kirkon selkiytymätön kanta 
homoparien kirkkovihkimi-
seen, sillä eroajien joukossa 
on ollut ajatukseen sekä 
kielteisesti että myönteisesti 
suhtautuvia ihmisiä.

Perussuomalaisten 
kanta asiaan on selkeä ja 
muuttumaton – homopari-
en kirkkovihkimistä ei tule 
hyväksyä, sillä avioliitto on 
pyhä liitto miehen ja naisen 
välillä. Tästä huolimatta 
ohjelmassa puhumassa ol-
lut kansanedustaja Pentti 
Oinonen haluaa korostaa, 
ettei ollut esiintymässä 
puolueen edustajana vaan 
omana itsenään, oman hen-
gellisen vakaumuksensa ja 
omantuntonsa mukaan.

- Suhtaudun kielteisesti 
niin homoparien kirkko-
vihkimiseen kuin adoptio-
oikeuteenkin. Avioliitto on 
miehen ja naisen välinen 
asia ja piste. Tässä asiassa 
olen Raamatun kanssa sa-
moilla linjoilla enkä siitä 
pysty peräytymään, Oino-
nen sanoo.

Positiivista palautetta

Oinonen ei kadu osallistu-
mistaan Homoilta-ohjel-
maan ja onkin tyytyväinen 
että sai esiintyä ohjelmassa 

ja tuoda esille omat mieli-
piteensä. Hän kertoo saa-
neensa esiintymisestään ta-
vattoman paljon palautetta, 
pääosin hyvin myönteistä.

- Meille perussuoma-
laisille tärkeät perinteiset 
arvot koti, uskonto ja isän-
maa ovat edelleen tärkeitä 
muillekin kansalaisille. Tä-
tä ovat painottaneet mo-
net minulle soittaneista ja 
kiittäneistä ihmisistä. Olen 
saanut paljon yhteydenot-
toja myös muiden puoluei-
den kannattajilta jotka ovat 
ilmoittaneet äänestävänsä 
tulevissa vaaleissa perus-
suomalaisia ehdokkaita, 

koska näkivät että puolu-
eessamme on vakaumuk-
sestaan perääntymättömiä, 
suoraselkäisiä edustajia, 
jotka uskaltavat tuoda esiin 
omat mielipiteensä.

Myös Oinonen uskoo 
saamansa palautteen pe-
rusteella eroamisten takana 
olevan kirkon selkiytymä-
tön kanta asiassa. Kaikkein 
suurimpana syynä massaero-
amisten takana Oinonen nä-
kee kuitenkin ihmisten vie-
raantuneisuuden kirkosta.

- Ihmiset kritisoivat, 
miksi maksamme veroa kir-
kon palveluista kun näkevät 
että kirkolta saatu palvelu 

on heidän mielestään ole-
matonta. Homoasia tarjosi 
siis monelle tekosyyn vedo-
ta omantunnon syihin ettei 
tarvitse myöntää eronneen-
sa rahan takia.

Kirkosta erotaan liian 
heppoisin perustein

Oinonen ihmettelee kovas-
ti, miten heppoiset siteet 
ihmisellä voi kirkkoon olla, 
jos yksi erimielisyys johtaa 
eroon. Eihän avioliitosta-
kaan erota yhden riidan jäl-
keen. Oinosen mielestä kir-
kosta erotaan tänä päivänä 
liian löysin perustein.

Kirkon tulisi nyt nope-
asti selkiyttää kantansa ja 
säilyttää entinen linjansa 
eikä lähteä rönsyilemään 
yhteiskunnassa vallitsevien 
muotivirtausten perässä. 
Homot voivat halutessaan 
käydä rekisteröimässä pa-
risuhteensa maistraatissa, 
mutta kirkkovihkimistä ei 
missään tapauksessa pidä 
hyväksyä. Jos näin kävisi, 
tullaan näkemään paljon 
suurempi joukkoeroami-
nen kirkon yhteydestä kuin 
nyt on nähty, ennustaa Oi-
nonen.

- Toivoisin kaikilta Suo-
men kansalaisilta etteivät 
he eroaisi vaan tutustui-
sivat seurakuntaelämään. 
Minulle kirkko on hengel-
linen koti, ja kaikilla tulisi 
olla sellainen. Pitäkää pieni 
tuumaustauko ennen kuin 
käytte koneelle näpyttele-
mään eroilmoitusta.

Teksti: Mika Männistö

YLE:ssä esitetty Homoil-
ta-ohjelma vaikutti sii-
hen, että vuodesta 2010 
on tullut kaikkien aiko-
jen ennätysvuosi kirkos-
ta eroamisissa jo loka-
kuussa, sillä aikaisempi 
ennätys vuodelta 2008, 
52 000 kirkosta eron-
nutta, on nyt jo rikottu. 
Eroakirkosta.fi -palvelun 
tiedottaja Petri Karisma 
pitää mahdollisena, et-
tä tänä vuonna rikotaan 
sadan tuhannen kirkosta 
eronneen raja.

- Meidän saamiemme 
palautteiden mukaan val-
taosa eronneista edusta-
vat liberaalimpaa kantaa, 
joille kirkko ei pystynyt 
vakuuttamaan etteivät 

edustaja Räsäsen kommen-
tit nähdyssä ohjelmassa 
edustaneet kirkon kantaa. 
Kirkosta eronneista harva 
liittyy takaisin. Jos kirkko 
nyt alkaisi liputtamaan su-
kupuolineutraalin avioliit-
tolain puolesta saattaisi osa 
nyt eronneista liittyä takai-
sin, mutta silloin konserva-
tiivisemmin asiaan suhtau-
tuvia alkaisi lähteä. Tässä 
kysymyksessä kirkon on 
hyvin vaikea tehdä sellais-
ta ratkaisua joka ei ketään 
suututtaisi, Karisma sanoo.

Eroaminen on helppoa

Eroakirkosta.fi -sivuston 
kautta kirkosta eroaminen 
on hyvin helppoa. Sivulta 

löytyy linkki, jota paina-
malla esiin avautuu sähköi-
nen lomake johon täytetään 
nimi, sosiaaliturvatunnus, 
kunta ja uskontokunta. 
Täytettyään tiedot lomak-
keen voi lähettää suoraan 
eteenpäin sähköisesti tai 
postin kautta tulostamalla. 
Helsingissä ja Hämeenlin-
nassa asuvat joutuvat kopi-
oimaan lomakkeen omaan 
sähköpostiinsa ja lähettä-
mään sen sitä kautta ko. 
kaupunkien maistraattien 
käytännön mukaisesti.

- Muutaman kerran on 
käynyt niinkin, että joku on 
erottanut kirkosta jonkun 
toisen, mutta jos näin käy, 
tulee erotetulle maistraatis-
ta vahvistus 2-3 viikon si-

sällä. Jos erotettu haluaa 
nostaa asiasta rikosilmoi-
tuksen, saadaan syylliset 
lähes poikkeuksetta kiin-
ni, sillä eroilmoituksen 
lähettäneen IP-osoitteen 
selvittäminen on hyvin 
helppoa.

Eroakirkosta.fi -sivus-
ton kautta kirkosta eron-
neiden määrä on pitkällä 
aikajänteellä koko ajan 
lisääntynyt. Viimeisten 
parin vuoden ajan sivus-
ton kautta eronneiden 
määrä on ollut 90 prosen-
tin luokkaa. Loput kym-
menen prosenttia eroaa 
kirkkoherranvirastojen 
tai maistraattien kautta.

Teksti: Mika Männistö

Homoilta aiheutti kirkosta 
eroamisten vyöryn

Kansanedustaja Pentti Oinosen suoraselkäinen esiinty-
minen YLE:n Homoilta-ohjelmassa on kerännyt paljon 
kiitosta ja positiivista palautetta kansalaisilta.

Kirkosta eroamisten ennätysvuosi

Perussuomalaisten Kainuun piirin PS-nuorisojaoston 
syyskokous pidettiin 5.10.2010 Kajaanissa. Kokoukses-
sa valittiin uusi johtokunta kaudelle 2011. Puheenjoh-
tajaksi nimitettiin Minna Partanen ja jäseniksi Tommi 
Anttalainen, Niko Korhonen, Eetu Kemppainen, Petri 
Mikkonen ja Tommi Pitkänen. Varajäseninä toimivat 
Ville Lappalainen, Paavo Salmi ja Nico Kajanus.

Pidetty syyskokous oli nuorisojaoston historian en-
simmäinen. Kokouksessa esiteltiin uutta toimintasuunni-
telmaa seuraavalle kaudelle sekä pohdittiin nuoria koske-
via yhteiskunnallisia asioita. Uuden johtokunnan järjes-
täytymiskokous pidetään tammikuun alussa.

Kainuun PS-nuorisojaosto on perustettu vasta puoli 
vuotta sitten ja sen jäsenmäärä on noussut jo kolmeen-
kymmeneen.

KAINUU

Kainuun piirin
nuorisojaosto koolla
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Jäsenet:

Kike Elomaa
Masku
puh. 0400-824 774
kike.elomaa@kikeelomaa.com

Mervi Karinkanta
Tampere
puh. 041-546 7428
mervi.karinkanta@elisanet.fi 

Eila Kivioja
Sodankylä
Puh: 040-758 2375
eila.kivioja@gmail.com

Sirkka-Liisa Lamminkoski
Ähtäri
puh. 040-533 1725
lamminkoski@gmail.com

Minna Mäkinen
Jyväskylä
puh. 044-0708338
minna.makinen
@jyvaskylalainen.com

Helena Ojennus
Parkano
puh. 0400-236 154
paakari@jippii.fi 

Sirkka-Liisa Papinaho
Orimattila
puh. 044-3893458
sirkka-liisa.papinaho
@orimattila.fi 

Hilkka Salonen
Hämeenlinna
puh. (03) 616 5903

Jaana Sankilampi
Kajaani
puh. 040-513 5038
JaanaS@kajaani.net

Varajäsenet:

Mirva Hyttinen
Kontiolahti
puh. 040 592 4892
psmirva.hyttinen@gmail.com

Heleena Pekkala
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

Lea Mäkipää
Kihniö
puh. 050-505 2171

Helena Hiltunen
Orimattila
puh. 0400-688 132

Marianne Koivisto
Hämeenlinna
mariannekoivisto92
@gmail.com

Satu Virtala
Lappeenranta
puh. 045-135 4410
satu.virtala@hotmail.com

Kunniajäsen:

Annikki Jalava
Tampere

Taloudenhoitaja
Auli Kangasmäki
Lemi
puh. 040-556 9159
auli.kangasmaki@kolumbus.fi 

1. varapuheenjohtaja
Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi 

2. varapuheenjohtaja
Tuula Kuusinen
Helsinki
puh. 040-504 5808
tuulak_67@hotmail.com

Puheenjohtaja
Marja-Leena Leppänen
Lappeenranta
puh. 040-775 1757
lpr.laatusiivous@co.inet.fi 

Sihteeri
Iiris Peltomaa
Pyhäranta
Puh: 050-342 5325
iiris.peltomaa@kolumbus.fi 

Toiminnanjohtaja
Marjo Pihlman
Espoo
puh. 020 7430 802, 0400-917 351
marjo.pihlman
@perussuomalaiset.fi 

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi 

Perussuomalaisten Pohjois-
Savon piirin piirisihteeri Ari 
Kaunisaho Maaningalta tie-
tää, että maanviljelijöiden 
asema niin Suomessa kuin 
muuallakin Euroopassa on 
hankala. Ala on äärettömän 
kova, työ erittäin kovaa ja 
ympäröivän yhteiskunnan 
paineet usein kohtuuttomia. 
Lainsäädäntö on monimut-
kaista, tukipolitiikka arvaa-
matonta ja suurelta osin si-
dottu EU:n päätöksiin.

- Maanviljelijän teke-
mälle suurelle työlle ei enää 
saada katetta. Se on yleis-
maailmallinen ilmiö, ettei 
maanviljelijä enää elätä it-
seään omalla työllään vaan 
on tukien varassa. Häneltä 
puuttuu se itsemääräämis-
oikeus, joka viljelijällä mie-

lestäni pitäisi olla.
Kaunisaholla on itsel-

lään keskikokoinen, pa-
risenkymmentä lypsävää 
ynnä nuorkarjan sisältävä 
lypsykarjatila. Tällä hetkel-
lä Kaunisaholla on kuiten-
kin vakavan harkinnan alla, 
jatkaako hän siellä enää vai 
siirtyykö muihin töihin.

- Minulla on puuteknii-
kan insinöörin koulutus, ja 
pitää harkita jatkanko sillä 
suunnalla vai teenkö kotitilal-
la isoja investointeja tuotan-
tosuunnan muuttamiseksi.

Yhteistyön merkitystä 
ei voi korostaa liikaa

Ari Kaunisaho liittyi Perus-
suomalaisiin vuoden 2007 
eduskuntavaalien aikana. 

Hän innostui aatteesta 
ja toiminnasta ollessaan 
mukana auttamassa Pent-
ti Oinosta eduskuntaan. 
Puolueen valinta ei ollut 
vaikeaa, sillä lähipiiristä ja 
sukulaisista löytyy paljon 
SMP:läisyyttä ja perussuo-
malaisuutta jo ennestään.

- Tällaisessa pitäjässä 
kun yhden isännän alai-
suudessa ollaan, tarvitaan 
myös vastavoimaa, vaikka 
ei meillä mitään vaikeuksia 
täällä ole keskustankaan 
kanssa ollut. Valtuustoyh-
teistyö on toiminut hyvin 
kaikkien osapuolten kans-
sa. Perussuomalaiset on 
konstailematon, tavallisel-
le suomalaiselle hyvä puo-
lue. Täällä Pohjois-Savossa 
painetaan kovalla draivilla 

Maanviljelijä ei enää selviä 
omalla työllään

eteenpäin kevättä kohti. 
Hyvän ja saumattoman 
yhteistyön ja talkoohengen 
merkitystä ei voi korostaa 
liikaa.

Kaunisaho itse istuu 
Maaningalla kunnanval-
tuutettuna ja on ehdolla 
seurakuntavaaleissakin. 
Eduskuntavaaleihin hän 
osallistuu kampanja-apuna 
olematta itse ehdokkaana. 
Kaunisaho harrastaa myös 
metsästystä, kalastusta ja 
penkkiurheilua sen minkä 
aika antaa myöten. Hänen 
perheeseensä kuuluu vaimo 
ja kolme lasta, nuorin vielä 
alle kouluikäinen.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Tiina Kaunisaho

Kiuruveden Elomessuilla 13.8. Mauri Knuutinen, Ari Kaunisaho ja Liisa Salmi. Pohjois-Savon piirin piirisihteerin Ari Kau-
nisahon mukaan maanviljelijä ei tänä päivänä enää voi elättää itseään omalla työllään vaan on tukien varassa. Ilmiö on 
yleismaailmallinen.

Pirkanmaan Perussuoma-
laisten pikkujoulu Ikaa-
listen Luhalahden Luha-
tuulessa 4.12. alkaen klo 
17.00. Ohjelmassa kara-

okea, tanssia, stand-up 
komiikkaa, arvontaa sekä 
tietysti joulupukki ja pik-
kupaketit. Jouluinen ateria 
yhteensä vain 25 euroa. 

Ennakkoilmoittautumi-
set puheenjohtajalle puh. 
0400984238 tai sihteerille 
puh. 0407602975.

Mahdollisista yhteis-

Pirkanmaan Perussuomalaisten pikkujoulu

PIRKANMAAN PERUSSUOMALAISET

kuljetuksista sovitaan 
myöhemmin. Koko piiri ja 
myöskin Satakunnasta ter-
vetuloa mukaan!
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Perussuomalaiset 
luupin alla

Perussuomalaisten kanna-
tuksen kasvu ihastuttaa ja 
vihastuttaa.

Puolueen perustajajä-
senenä ja pitkäaikaisena 
puheenjohtajana olen tyy-
tyväinen puolueen vetovoi-
masta.

Kannatuksen kasvun 
suurin syy on puolueen 
itsenäisyys ja ryvettymät-
tömyys. Perussuomalaiset 
koetaan vaihtoehdoksi. 
Puolueella oma linja ja 
omat tekemiset.

Vanhat puolueet ja hei-
dän myötäjuoksijansa ky-
selevät Perussuomalaisten 
linjan perään. Äänestävä 
kansa tietää; sieltä se kanna-
tus kumpuaa. Palan painik-
keeksi voi lukea Perussuo-
malaisten ohjelmat, ne ovat 
kaikki voimassa. Tunnen 
henkilökohtaisesti satoja 
Perussuomalaisten jäseniä; 
kansan syvien rivien elämän-
kokemus ja käytännön tieto 
ja taito ovat minulla jatku-
vasti apuna ja oppaana.

Perussuomalaiset on 
kiinnostava ja vetovoimai-
nen puolue. Oma pieni 
osansa Perussuomalaisten 
kannatuksen kasvussa ovat 
kaikenkarvaiset puoluetta 
kritisoivat hörhöt; asiaton 
arvostelu sataa suoraan Pe-
russuomalaisten laariin.

On luonnollista, että asi-
oihin kantaa ottava puolue 
herättää myös vastustusta.

Kuva: Jukka Jusula

Otos oli noin 8500. Se on 
pätevä paperi, tosin pian 
päivityksen tarpeessa.

Tutkimuksen mukaan 
Perussuomalaiset lukeutuu 
poliittiseen keskustaan, 
olematta Suomen Keskus-
ta. Perussuomalaiset on 
todellinen työväestön puo-
lue. Omasta kokemuksesta 
tiedän, että todellisia pien-
yrittäjiä on puolueen äänes-
täjä- ja kannattajakunnassa 
huomattavan paljon.

Vasemmisto-oikeisto-
asteikolla 1-10, Perussuo-
malaiset saavat arvon 5,4; 
suomalaisten keskiarvo on 
5,5. Siis aivan aavistuksen 
keskustasta vasemmalle. 
Puheet äärioikeistosta ovat 
naurettavia ja perusteetto-
mia. Siksi sillä leimaaminen 
ei yksinkertaisesti toimi. 
Valhe ei vedä.

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Demokratiassa erilaiset 
mielipiteet ovat luonnollisia 
ja poliittinen kilpailu sallit-
tua ja toivottavaa. Äänestä-
jillä on valinnanvaraa sekä 
linjassa että henkilöissä.

Itsenäisen puolueen ei 
tarvitse kysyä lupaa omaan 
linjaansa kilpailijoilta. Pe-
russuomalaiset tekevät 
omat päätöksensä.

Perussuomalaiset ovat 
myös kiinnostava tutkimus-
kohde. Puolue on luupin 
alla. Olen hieman hämmäs-
tynyt siitä, että puolueen 
menestyksen ”salaisuutta” 
ei ole ymmärretty. Tutki-
joille ja analysoijille sanon; 
pystytte parempaan. Ennak-
koluulot estävät näkemästä.

Taloustutkimus teki 
Ylen uutisille tutkimuksen 
Perussuomalaisten kannat-
tajista helmikuussa 2009. 

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 kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttami-
sesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY 
muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole 
pannut kyseistä direktiiviä täytäntöön Ahvenan-
maan maakunnan osalta tai ainakaan ilmoittanut 
komissiolle tästä täytäntöönpanosta.

Tuomio: Syyllinen

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut.

Politiikassa on oltava 
oma suunnitelma, muuten 
on osa muiden suunnitel-
maa.

Vastaan puheenjohta-
jana Perussuomalaisten 
politiikan sisällöstä ja vaa-
listrategiasta. Kysymys on 
johtamistavasta.

Oman käsitykseni mu-
kaan menestyksekäs poliit-
tinen johtajuus edellyttää 
seuraavia asioita:
1) Täyttä sitoutumista ja 
    uskollisuutta.
2) Äärimmäistä
    kärsivällisyyttä.
3) Kykyä luoda ideologia.
4) Muut asiat, joita on
    paljon.

Johtamisen edellytykse-
nä on oman kannattaja- ja 
jäsenkunnan luottamus. Se 
minulla on.

Matti Tukiainen 60 vuotta
Sydämelliset onnittelut 21.9.2010 60 vuotta täyttäneelle 
Matti Tukiaiselle Polvijärvelle! Sekä hyvää terveyttä ja 
pitkää ikää toivottaen,

Polvijärven Perussuomalaiset

 ■SYNTYMÄPÄIVÄT

Taina Mäkelä 
50 vuotta
Soinin Perussuomalaisten 
paikallisosaston sihteeri 
Taina Mäkelä on täyttänyt 
50 vuotta 7.10.2010.

Onnittelumme.

Karaokeiltamat Salossa
Salon seudun Perussuomalaiset ry järjestää Karaoke 
tanssi-iltamat Salon VPK:n talolla, Asemakadulla lau-
antaina 13.11 klo 19-24.
Juhlat järjestetään pöytäjuhla-periaatteella, joten omat 
eväät ovat sallittu. Ohjelmassa tanssia, laulua, arvon-
taa, hyvää seuraa ym, ym! Sisäänpääsy 15e, vaalityön 
tukemiseen. K-18. Tervetuloa viihtymään!

Lokakuun ensimmäisen 
päivän iltana kokoontui 
runsaslukuinen juhlavieras-
joukko Pohjois-Savoon 
Pielavedelle Tuomo ja Eeva 
Karhusen tilalle. Juhlalle 
olikin aihetta. Samalla ker-
taa juhlistettiin Karhusten 
kotva sitten olleita 50-vuo-
tispäiviä, tulossa olevaa 
30-vuotishääpäivää sekä 
perheen viljelemän Pitkä-
ahon tilan nimeämistä Kar-
hulaksi.

Illan ohjelman aluksi 
solubiologi Liisa Kuusipalo 
esitelmöi geenimuuntelusta 
ja sen riskeistä. Geenimuun-
nellun ravinnontuotannon 
tekniikoihin ei ole kylliksi 
perehdytty eikä geenimuun-
telun kaikkia seurauksia 
varmuudella tiedetä. Geeni-
muuntelu on aina kajoa-
mista luonnonjärjestykseen 
joten se on ristiriidassa 
luonnonmukaisen viljely-
tuotannon kanssa.

Liisa Kuusipalon esitel-
män jälkeen katsottiin tilan 
historiikki valkokankaalta 

tilan entisen isännän Taa-
vetti Karhusen kertomana. 

Kirkkoherra Matti Salo-
mäki siunasi tilan nimeksi 
Karhula ja samalla siunat-
tiin tilan uusi luomuyksik-
kö.

Tuomo Karhunen on 
maakunnallisen luomuyh-
distyksen luottamustoimis-
saan tottunut asioimaan 

eduskunnassa ja sen alai-
sissa ministeriöissä. Olikin 
juhlalle sopivaa, että myös 
eduskunnasta tuli terveh-
dys juhlaan. Kansanedus-
taja Pentti Oinonen kertoi 
maa- ja metsätalousvalio-
kunnan yksimielisyydestä 
siitä, että Suomen tulee 
saada tehdä itse kansalli-
sesti päätöksensä koskien 

geenimuuntelua. Valiokun-
nassa ollaan oltu kielteisel-
lä kannalla geenimuunte-
luun.

Puheessaan Pentti Oi-
nonen sivusi myös käsit-
telyssä olevaa ampuma-
aselakiuudistusta sekä 
haja-asutusalueiden jäteve-
silakiuudistusta ja reuna-
alueiden vaikeuksia tieto-
verkkouudistuksissa. Pu-
heessa toivotettiin voimia 
ja siunausta maaseudun 
viljelijäväelle mutta kan-
nettiin myös syvää huolta 
siitä miten monessa asiassa 
reuna-alueiden elinoloja ja 
harrastemahdollisuuksia 
hankaloitetaan.

Juhlapuheiden lomas-
sa nautittiin pitopöydän 
antimista, jotka olivat ti-
lan omaa luomutuotantoa. 
Juhlan sykähdyttävin hetki 
oli isäntäväen lapsien lah-
ja vanhemmilleen. Lapset 
muistivat vanhempiaan 
kylpytynnyrillä. Lämmin 
tunnelma – ja vesi – ei lopu 
Karhulasta.

Luomutilan kolmet juhlat Pielavedellä

Eeva ja Tuomo Karhunen sekä Pentti ja Anneli Oinonen
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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
harri.lindell@peruss.fi 

Kenttäsihteeri:
Vesa-Matti Saarakkala
Etelä-Pohjanmaan piiri,
Työväenkatu 4A,
60100 Seinäjoki
Puh. 0400 917 353
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
mika.mannisto@peruss.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 

Vaalityömies:
Matti Putkonen
Puh. 0207 430 809, 0400 904 447
matti.putkonen@
perussuomalaiset.fi 

Tulevaisuuden peruskoulus-
sa on otettava huomioon se, 
että lapset tulevat kouluun 
sosiaalisilta, kulttuurisilta ja 
taloudellisilta resursseiltaan 
erilaisista perheistä. Oppi-
misympäristön on oltava 
tasa-arvoinen ja kaikenlai-
set lapset huomioon ottava. 
Syrjäytymistä on pyrittävä 
estämään kaikin keinoin. 
Perusopetuksen aikaista 
vähimmäistuntimäärää eh-
dotetaan kasvatettavaksi, 
mikä tietää lisäkustannuk-
sia, joiden suuruudesta on 
esitetty hämmästyttävän 
erilaisia näkemyksiä. Siksi 
uudistuksen rahoitus on var-
mistettava etukäteen, jotta 
jo velkaista kuntataloutta ei 
rasiteta uusilla menoilla.

Globaalissa maailmassa 
ja yhä monikulttuurisem-
massa yhteiskunnassamme 
ruotsin kieltä tarvitaan ta-
kavuosia vähemmän. On 
käsittämätöntä, kuinka tun-
tijakotyöryhmä on päätynyt 
esittämään ruotsin kielen 
säilyttämistä pakollisena ja 

vieläpä vaatii sen opiskelun 
aloittamisen varhentamis-
ta. Ruotsin pakollisuudesta 
luopumista kannattaa myös 
Elinkeinoelämän keskus-
liitto. Toisen luokan alka-
essa kaikki oppilaat eivät 
vielä kunnolla osaa lukea 
ja kirjoittaa edes omaa äi-
dinkieltään. Vieraan kielen 
opiskelun aloittaminen täl-
laisella lähtötasolla voi joh-
taa suuriin oppimisvaikeuk-
siin. Huomioon on otettava 
myös maahanmuuttaja-
taustaiset lapset ja heidän 
erityiset tarpeensa niin suo-
men kuin muidenkin kielten 
opiskelussa.

Kaikki lapset ja nuoret 
eivät enää opi kotona ta-
vallisia arjen taitoja, joten 
kotitalouden merkitystä 
perusopetuksessa olisi syytä 
painottaa. Perussuomalais-
ten eduskuntaryhmä kan-
nattaa myös muiden taito- 
ja taideaineiden lisäämistä. 
Liikunnan opetuksen lisää-
minen on kansanterveyden 
kannalta viisasta. Draama 

on oiva opetusmenetelmä, 
ja ilmaisutaidon osuutta 
voidaan lisätä eri oppiainei-
siin, mutta omana oppiai-
neenaan sen tarpeellisuutta 
on syytä harkita uudestaan. 
Samoin on tehtävä etiikan 
kohdalla.

Ennen tuntijaon muut-
tamista pitää selvittää, 
millaisia vaikutuksia uudis-
tuksella on pienten koulu-
jen asemaan. On pidettävä 
huolta siitä, että uudistus 
ei entisestään edistä lähi- ja 
kyläkoulujen ymmärtämä-
töntä lopettamiskierrettä, 
joka Suomessa on viime 
vuosina ollut vallalla. Lä-
hi- ja kyläkouluilla on suuri 
merkitys oppimiselle, lasten 
ja vanhempien turvallisuu-
dentunteelle ja yhteisölli-
syyden luomiselle. Perus-
opetuksen on jatkossakin 
oltava lähipalvelu.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja
kaupunginvaltuutettu, 
Porvoo

Perusopetuksen on jatkossakin
oltava lähipalvelu

Perussuomalaisten kan-
sanedustajaehdokkaiden 
perustama Täysmuutos-
ryhmä sanoutuu irti pak-
koperusteisesta eläkeiän 
nostamisesta. Sen sijaan 
Täysmuutosryhmä ehdot-
taa työurien pidentämiseen 
tuottopalkkamallia. Tuot-
topalkkamalli merkitsee 
sitä, että jokaisen työsuo-
rituksen tulee olla kannat-
tava niin työnantajalle kuin 
työntekijällekin.

Tuottopalkka -mallin 
perusajatus on 
seuraava:

- Iäkkäämmillä henkilöil-
lä on mahdollisuus osa-
aikatyöhön ja sellaiseen 
työtahtiin, mikä on heidän 
resurssiensa mukainen. 
Työntekijän ja työnanta-
jan on mahdollisuus sopia 
joustavasti työajoista ja 
työkorvauksesta molempi-
en intressien mukaisesti sen 
jälkeen kun henkilö on täyt-
tänyt 60 vuotta.

- Yläikärajaa eläkkeelle 
siirtymiseksi ei määritetä. 

Näin ollen työntekijä voi 
jäädä eläkkeelle aina 63 
vuotta täytettyään, mutta 
hän voi jatkaa töissä niin 
kauan kuin jaksaa ja halu-
aa ja työnantaja kokee sen 
mahdolliseksi.

- Jokaisesta työstä mak-
setaan työpanoksen mu-
kaan (ei esim. työuran pi-
tuuden mukaan).

Nykyisin ongelma on 
se, että Suomessa on vallal-
la pitkälti ikälisäpohjainen 
palkkamalli, joka merkitsee 
sitä, että mitä kauemmin on 

mukana työelämässä, sen 
suurempi on palkka. Kui-
tenkaan monet työtehtävät 
eivät ole sidoksissa siihen, 
kuinka kauan työssä on 
oltu, vaan ainoastaan siitä, 
osaako työn ja jaksaako sitä 
tehdä. Monella ikääntyvällä 
henkilöllä on todellinen ha-
lu tehdä työtä, mutta työ-
tahti ja jaksaminen eivät ole 
samaa luokkaa kuin nuoril-
la. Näin ollen iäkkäämpien 
työsuoritukset tuottonäkö-
kulmasta eivät välttämättä 
ole nuorten taitajien tasolla.

Tuottopalkkamallilla yri-
tetään välttää ennenaikainen 
eläköityminen siitä syystä 
johtuen, että iäkkäämpiä ei 
olisi niin kannattavaa pitää 
töissä kuin nuorempia jon-
ka jälkeen heidät halutaan 
työntää eläkeputkeen.

Tuottopalkkamalli ei 
salli palkan olevan pienem-
pi kuin hyväksyttävissä ole-
va minimipalkka. Täysmuu-
tos –ryhmä ehdottaa mini-
mipalkan tasoksi SAK:n 
puheenjohtaja Lauri Lylyn 
vuonna 2009 esittämää 

Tuottopalkka -mallista
lääke työurien pidentämiseen

1500 euron kuukausiansio-
ta kokoaikaisesta työstä.

Täysmuutos -ryhmä kat-
soo, että työn on oltava yh-
teiskunnalle, työnantajalle 
ja työntekijälle kannattavaa 
ja että työn tekemiseen tu-
lee kannustaa. Keskeistä on, 
että jokaisen ihmisen työpa-
nos on tärkeä ja hänellä tu-
lee olla mahdollisuus antaa 
työpanoksensa nykyjärjes-
telmää joustavammin yh-
teiskunnan käyttöön myös 
nykyisen laissa määritetyn 
eläkeiän jälkeen.

Täysmuutos -ryhmä

Täysmuutos -ryhmään kuuluu 14
yrittäjähenkistä jäsentä, yksi eduskunta-
vaaliehdokas jokaisesta vaalipiiristä.

- Timo Rope, täysmuutosryhmän vetäjä
 yrittäjä, KTM, Uusimaa
-  Timo Elo, yrittäjä, Helsinki
-  Kike Elomaa, yrittäjä, Varsinais-Suomi
- Heimo Peltola, yrittäjä, Häme
- Harri Hanweg, yrittäjä, Pirkanmaa
- Reijo Tossavainen, yrittäjä, Kymi

- Taru Kankkonen, yrittäjä, insinööri,
 Satakunta
- Outi Virtanen, yrittäjä, Etelä-Savo
- Hannu Heiskanen, yrittäjä,
 Pohjois-Savo
- Vuokko Lahti, FM, toimittaja, Vaasa
- Osmo Kokko, yrittäjä, Pohjois-Karjala
- Hannele Jaatinen, yrittäjä,
 Varsinais-Suomi
- Jussi Pellikka, yrittäjä, Oulu
- Jarmo Juntunen, toiminnanjohtaja, Lappi

Timo Rope
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JÄRJESTÖTOIMINTA

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET

Pertunmaan Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Perjantaina 29.10.2010 klo 18.00 Pertunmaan kunnan-
viraston kahvio. Esillä sääntöjen määräämien asioiden 
ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi kes-
kustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Paikalla piiri-
järjestön johtoa ja kansanedustajaehdokkaita. Tervetuloa!
Hallitus

Mikkelin perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Torstaina 11.11.2010 klo 18.00 Vanha kasarmi, prikaa-
tinkatu 2, Mikkeli. Esillä sääntöjen määräämien asioiden 
ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi kes-
kustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Paikalla piiri-
järjestön johtoa ja kansanedustajaehdokkaita. Tervetuloa!
Hallitus

Savonlinnan Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 14.11.2010 klo 17.00 Järjestötalo 3, pappilan-
katu 3, Savonlinna. Esillä sääntöjen määräämien asioiden 
ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskus-
tellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Paikalla piirijärjes-
tön johtoa ja kansanedustajaehdokkaita. Tervetuloa!
Hallitus

Rauman Perussuomalaiset ry

Syys- ja sääntömuutoskokous
Maanantaina 15.11.2010 klo 19.00 Kahvila Wanha Hjal-
marissa, Kuninkaankatu 6, Rauma. Esillä sääntömääräisten 
asioiden lisäksi paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen 
PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi 
keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Tervetuloa. 
Hallitus kokoontuu samassa paikassa klo 18.00
Hallitus

Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Hotelli Albassa (Jyväskylä) 7.11.2010 klo 16 (-18). Käsitel-
lään sääntöjen määräämät asiat sekä yhdistyksen sääntöjen 
muuttaminen. Esitys on puolueen paikallisyhdistyksille laa-
timien uusien mallisääntöjen mukainen. Ääni- ja puheoike-
us on yhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun maksaneilla 
jäsenillä. Tervetuloa.
Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n hallitus
Lisätietoja: phj Jorma Uski , p. 040-589 2565

Mustasaaren Perussuomalaiset -
Korsholms Sannfi nländarna ry

Syys- ja sääntömuutoskokous
Lauantaina 20.11.2010 klo 15.00, Sommarösundv.408  
S-Vallgrund. Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohel-
la paikkallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PHR:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Valitaan uusi 
rahastonhoitaja. Tervetuloa!

Pirkkalan Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Perjantaina 05.11.2010 kello 19.00 Karimäentie 6 An-
ne Palokankaalla. Esillä sääntöjen määräämien asioiden 
ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Kokouksen 
aiheena on lisäksi mm. 2011 eduskuntavaalit.
Pirkkalan Perussuomalaisten hallitus

Suomussalmen Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Lauantaina 13.11.2010 klo 14.00 Kahvila-ravintola Kul-
tainen Kukko, kabinetti. Esillä sääntöjen määräämien asi-

oiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen 
PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi 
keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista.

Riihimäen Perussuomalaiset ry

Syys- ja sääntömuutoskokous
Maanantaina 29.11.2010 klo 18.00 Riihimäen Vapaaseu-
rakunnan kahvila, Keskuskatu 3. Esillä sääntöjen määrää-
mien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuta-
minen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. 
Paikalla kansanedustajaehdokas Seppo Venesjärvi. Terve-
tuloa! Kahvitarjoilu.

Hollolan Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Keskiviikkona 10.11.2010 klo 18.00 Hollolan Kunnanvi-
rastolla, kokoushuone Toivola, Virastotie 3, 15870 Hollola 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä 
paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n en-
nakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi.
Lisätiedot: Anne Louhelainen p. 044-425 4313

Akaan Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Lauantaina 27. päivänä marraskuuta 2010 osoitteessa 
Rantatie 3, 37830 Viiala. Sääntöjen määräämien asioiden 
lisäksi on käsiteltävänä paikallisyhdistyksen sääntöjen 
muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mu-
kaisiksi. Tervetuloa
Hallitus

Alavuden Perussuomalaiset

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 14.11.2010 klo 12.00 Alavuden kaupungin-
talon kahviossa, II kerros. Esillä sääntöjen määräämien asi-
oiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen 
PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi 
keskustelua tulevista eduskuntavaaleista. Kaikki toimin-
nasta kiinnostuneet, tervetuloa joukkoon.
Alavuden perussuomalaiset ry:n hallitus

Salon seudun Perussuomalaiset

Syys- ja sääntömuutoskokous
Perjantaina 12.11.2010 klo 18:00 Salon kaupungintalon 
vanha valtuustosali, Tehdaskatu 1, Salo. Esillä syyskoko-
uksen sääntömääräisten asioiden lisäksi paikallisyhdistyk-
sen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien 
sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskustelua eduskuntavaa-
leista kansanedustajaehdokkaidemme kanssa. Kahvi- ja 
pullatarjoilu. Tervetuloa!

Loviisan Perussuomalaiset

Syys- ja sääntömuutoskokous
Perjantaina 19.11.2010 klo 18.00 Ravintola Stellan kabi-
netissa. Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella pai-
kallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakko-
tarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa!
Loviisan Perussuomalaiset ry:n hallitus

Kotkan Perussuomalaiset ry:n

Syys-ja sääntömuutoskokous
Perjantaina 3.12.2010 kello 17, Kotka, Laulumiesten talo 
(laulusaunan tila) Korkeavuorenkatu 11, käynti sisäpihal-
ta. Käsitellään syyskokousasiat sekä yhdistyksen sääntöjen 
muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mu-
kaisiksi. Samalla vietämme pikkujoulua, josta tiedotamme 
jäsenillemme myöhemmin. Tervetuloa
Hallitus

Haukiputaan Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 7.11.2010 klo 14.00, Kauppilantie 10, 90850 
Martinniemi. Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella 
paikallisyhdistyksen  sääntöjen muuttaminen PRH:n ennak-
kotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskustellaan 

vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Paikalla kansanedustaja 
ehdokkaat: Ahti Moilanen ja Seppo Leskinen. Tervetuloa!
Hallitus

Pitäjänmäen Perussuomalaiset ry:n

Syys-ja sääntömuutoskokous
Torstaina 4.11.2010 klo 17.30 Pitäjänmäen kirkon tak-
kahuoneessa, turkismiehenkuja 4, 00370 Helsinki. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat ja kaupunginosayhdistyk-
sen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien 
sääntöjen mukaisiksi.

Polvijärven Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Keskiviikkona 3.11.2010 klo 18.00. Paikka: Pirkko ja Esa 
Kuosmasella, Hanhilammentie 3, Polvijärvi. Käsiteltävänä 
sääntömääräiset asiat sekä paikallisyhdistyksen sääntöjen 
muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mu-
kaisiksi. Tervetuloa!
Hallitus

Oulun Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Lauantaina 30.10.2010 klo 14.00, paikkana Kirkkotorin 
koulutuskeskus Asemakatu 5. Esillä sääntöjen määrämien 
asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttami-
nen PHR:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. 
Keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Paikalla 
kansanedustajaehdokkaita sekä piirihallituksen jäseniä.

Outokummun Perussuomalaiset ry

Syys- ja sääntömuutoskokous
Tiistaina 9.11.2010 kello 18.30 ravintola Säpäkässä. Esillä 
sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyk-
sen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien 
sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa.

Honkajoen Perussuomalaiset ry.

Syys- ja sääntömuutoskokous
Honkajoen kunnantalolla lauantaina 13.11.2010 klo 
14.00. Esillä syyskokouksen sääntömääräiset asiat ja pai-
kallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennak-
kotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi runsaasti 
muuta keskustelua. Tervetuloa!
Hallitus

Mäntsälän Perussuomalaiset ry

Syys- ja sääntömuutoskokous
Keskiviikkona 24.11.2010 klo 18.00 Mäntsälän kunnan-
talolla. Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi paikallisyh-
distyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkasta-
mien sääntöjen mukaisiksi.

Kokkolan seudun perussuomalaiset ry.

Sääntömääräinen syyskokous
Pidetään 16.11. klo 18 Kokkolan kaupungintalon Baltik-
salissa. Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi paikallisyh-
distyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkasta-
mien sääntöjen mukaisiksi.

Lappajärven Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Pidetään  5.11.2010 klo 18.00 alkaen Lappajärven kun-
nanvaltuustosalin kahviossa.  Käsitellään syyskokouksen 
sääntömääräiset asiat ja paikallisyhdistyksen sääntöjen 
muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mu-
kaisiksi. Paikalla kansanedustaja Raimo Vistbacka ja puo-
luehallituksen jäsen Reijo Hongisto. Tervetuloa!
Hallitus

Muistattehan lähettää sääntö-/nimenkirjoittajien 

muutosilmoitukset puoluetoimistoon 

PRH:lle vietäväksi.
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 ■PUOLUEHALLITUS

Timo Soini
puheenjohtaja 
Puh. 050-511 3027
timo.soini@europarl.europa.eu

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

Auli Kangasmäki
2. varapuheenjohtaja 
Puh. 040-556 9159
auli.kangasmaki@kolumbus.fi 

Vesa-Matti Saarakkala
3. varapuheenjohtaja
Puh. 0400 917 353
vesa-matti.saarakkala
@perussuomalaiset.fi 
www.saarakkala.fi 

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

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

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

Seppo Huhta
Puh. 040 516 4354
seppo.huhta@netti.fi 
www.seppohuhta.fi 

Pekka Leskinen
Puh: 040-702 0865
leskispekka@gmail.com

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

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

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

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

ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja
Honkakuja 13, 61800 Kauhajoki
Puh: 045-209 4905

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■PERUSS:N PIIRIEN 
PUHEENJOHTAJAT

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET

Porin Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutos-
kokous
Perjantaina 12.11. klo 17.30 Otsolan tiloissa, 
Juhana-Herttuankatu 16, Pori. Esillä sään-
töjen määräämien asioiden ohella paikallis-
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. 
Tervetuloa! Kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen.
Hallitus

Utajärven Perussuomalaiset

Sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 7.11.2010 klo 18.00 OP-
Utajärvi, kokoushuone. Esillä paikallisyh-
distyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. 
Lisäksi keskustellaan vuoden 2011 eduskun-
tavaaleista. Paikalla kansanedustajaehdokas 
Ahti Moilanen. Tervetuloa. Hallitus

Espoon Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutos-
kokous
Maanantaina 8.11.2010 klo 18.30 Espoon 
valtuustotalon kahviossa (Espoonkatu 5). 
Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi pai-
kallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen 
PRH:n  ennakkotarkastamien sääntöjen 
mukaisiksi. Paikalla  puolueen puheenjoh-
taja Timo Soini, Perussuomalaisten Nuorten 
puheenjohtaja Simon Elo ja useita euskunta-
vaaliehdokkaita. Tervetuloa!
Hallitus

Oriveden Perussuomalaiset

Syys- ja sääntömuutos-
kokous
Syys- ja sääntömuutoskokous Orivedellä 
13.11.2010 alkaen klo 11.00. Paikka tar-
kemmin paikallislehdessä. Esillä syyskoko-
uksen sääntömääräiset asiat ja paikallisyh-
distyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. 
Tervetuloa.
Piirin pj.

Kurikan Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutos-
kokous
Tiistaina 16.11.2010 klo 19.00 Kurikan 
Osuuspankin kerhohuoneessa (Keskuspuis-
tikko 7, Kurikka. Käynti Laulajantien puo-
lelta). Esillä sääntöjen muuttaminen PRH:n 

ennakkotarkastamien sääntöjen mukai-
siksi. Lisäksi keskustellaan vuoden 2011 
eduskuntavaaleista. Paikalla puolueen 3. 
varapuheenjohtaja, apulaispuoluesihteeri 
Vesa-Matti Saarakkala. Tervetuloa!
Hallitus

Turun Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutos-
kokous
Torstaina 18.11.2010 klo 18.00 Vasaramä-
en koululla, Lehmustie 7B. Esillä sääntöjen 
määräämien asioiden lisäksi paikallisyhdis-
tyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n en-
nakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. 
Lisäksi keskustellaan vuoden 2011 edus-
kuntavaaleista.

Tyrnävän Perussuomalaiset 
ry:n

Syys -ja sääntömuutos-
kokous
Sunnuntaina 7.11.2010 kello 15.00 Tyrnä-
vän Kunnantalolla. Esillä sääntömääräisten 
asioiden lisäksi paikallisyhdistyksen sään-
töjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkas-
tamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa!
Hallitus

Lahden Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutos-
kokous
Tiistaina 2.11.2010 klo 18.00 ravintola 
Wanhan Herran Paavola-kabinetissa (käyn-
ti ala-aulasta), Laaksok. 17, Lahti. Esillä 
syysvuosikokouksen asioiden lisäksi yhdis-
tyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n en-
nakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. 
Lopussa yleiskeskustelu, valtuustoryhmän 
kyselytuokio ja eduskuntavaalikampanjan 
tilanteen esittely. Kahvi/teetarjoilu. Terve-
tuloa!
Lahden Perussuomalaiset ry, hallitus

Muhoksen Perussuomalaiset ry

Sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 7.11.2010 kello 18.00 Mu-
hoksen Kunnanvirastolla. Esillä paikallis-
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisik-
si. Lisäksi keskustelua eduskuntavaaleista. 
Tervetuloa!
Hallitus

4.11.2010 klo 18.00 Uu-
denmaan piirin ja Helsingin 
piirin eduskuntavaalieh-
dokkaille ja heidän tukiryh-
milleen koulutustilaisuus 
Kontulan Wanhalla Postil-
la. Koulutuksen vetää Matti 
Putkonen.
Ilmottautumiset ja lisätiedot:
Riikka Slunga-Poutsalo
puh. 040-5509280
riikka@poutsalo.com

17.12.2010 klo 18.00 
"Ihmissuhde- ja vuorovai-
kutustaidot". 

Kurssin keskeinen ta-
voite on oppia tunnista-
maan oma tyyli ja nopeas-
ti toisten ihmisten tyyli ja 
oppia vuorovaikutustaidot 
erilaisten ihmisten kanssa. 
Erittäin tärkeä taito esi-
merkiksi toritapahtumissa 
osata kommunikoida omia 

vahvuuksiaa hyväksi käyt-
täen.

Tilaisuuden päätteeksi 
Uudenmaan piirin pikku-
joulut.

Koulutuksen luennoitsi-
jana ja testaaja toimii alan 
pioneeri Taisto Orre.
Ilmottautumiset ja lisätiedot:
Taisto Orre
puh. 0400 808102
taisto.orre@pp.inet.fi 

UUSIMAA

Uudenmaan piiritoimikunta kouluttaa
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Helsingin Itärannikon Perussuomalaiset

Syys- ja sääntömuutoskokous
12.11.2010 klo 17.00, osoitteessa Laivalahden portti 3, 
(Pääjuttu) Herttoniemi. Esillä on sääntömääräisten asioi-
den lisäksi  paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen 
PRH:n ennakkoon tarkastamien sääntöjen mukaisiksi.
Helsingin Itärannikon Perussuomalaiset ry:n hallitus.

Toholammin Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja Sääntömuutoskokous
Perjantaina 12.11.2010 klo. 19.00 Toholammin kunnan-
talolla. Esillä on sääntöjen määräämien asioiden ohella 
paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n en-
nakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Hallitus ko-
koontuu samassa paikassa klo 18.30. Tervetuloa.

Nivalan Perussuomalaiset r.y

Sääntömuutoskokous
Perjantaina 12.11.2010 klo 18.00. Kokouspaikka Kahvi-
la ravintola Kuppikulma. Toritie 16 Nivala Esillä sääntö-
jen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastettujen sääntö-
jen mukaiseksi. Tervetuloa.

Teuvan Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Keskiviikkona 17.11. 2010 klo 18.00 Hopearinteen koko-
ustilassa, osoitteessa Ahtolankuja 2, 64700 Teuva. Esillä 
sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallisyhdistyk-
sen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastami-
en sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi piirihallituksen jäsenet 
luovat eduskuntavaalien 2011 tilannekatsauksen, minkä 
pohjalta lopuksi asiaa koskeva keskustelu. Tervetuloa!
Hallitus

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET

PIIRIYHDISTYSTEN SYYSKOKOUKSET

Perussuomalaisten Oulun piiri ry

Sääntömuutoskokous
Lauantaina 30.10.2010 klo 12.00 Kirkkotorin koulutus-
keskus, Asemakatu 5, 90100 Oulu. Esillä piiriyhdistyk-
sen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien 
sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi keskustellaan vuoden 2011 
eduskuntavaaleista. Tervetuloa.
Piiritoimikunta

Kainuun piiri

Syys- ja sääntömuutoskokous
Tervetuloa Perussuomalaisten Kainuun piiri ry:n syyskokouk-
seen lauantaina 20.11.2010 klo 14 alkaen Kainuun portin ka-
binettiin Kajaaniin. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.30. 
Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja 
piiriyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PHR:n ennakkotar-
kastamien sääntöjen mukaisiksi. Piiritoimikunta kokoontuu 
ennen syyskokouksen alkua samassa paikassa klo 12.00.
Lisätietoja: piirisihteeri Jaana Sankilampi 040-5135038.

Pohjois-Karjalan piiri

Syys- ja sääntömuutoskokous
Pohjois-Karjalan piirin syys- ja sääntömuutoskokokous 
lauantaina 27.11.2010 klo 12.00 Sepänpihan ruokalassa, 
sepänkatu 42, Joensuu (käynti sisäpihan puolelta). Käsi-
tellään syyskokouksen sääntömääräisten asioiden lisäksi 
piiriyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakko-
tarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa!
Piiritoimikunta

Etelä-Savon piiri

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 21.marraskuuta 2010 kello 13.00 Vanha Ka-
sarmi, Prikaatinkatu 2, Mikkeli. Esillä sääntöjen määrää-
mien asioiden ohella piirin sääntöjen muuttaminen PRH:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi kes-

Lapuan Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 28.11.2010 klo 16.00 Kahvila Nukkeruusus-
sa, Siiriläntie 3, Lapuan jokilaakson matkailu puutarha. 
Esillä on sääntöjen määräämien asioiden ohella paikallis-
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotar-
kastamien sääntöjen mukaiseksi ja niiden hyväksyminen. 
Lisäksi kokouksen aiheena on muut esille tulevat asiat. 
Tervetuloa!

Liedon Perussuomalaiset

Sääntömuutoskokous
Liedon kunnantalolla 3.11.2010 kello 18. Esillä yhdistyk-
sen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien 
sääntöjen mukaisiksi.

Oriveden Perussuomalaiset

Syys- ja sääntömuutoskokous
Orivedellä 13.11. 2010 alkaen klo 11.00. Paikka tarkem-
min paikallislehdessä. Esillä sääntöjen määrämien asioiden 
ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa!
Piirin pj.

Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Perjantaina 26.11.2010 klo 18.00 Lohjan Kaupungintalolla, 
Karstuntie 4 (käynti sisäpihan puolelta). Esillä sääntöjen mää-
rämien asioiden ohella paikallisyhdistyksen sääntöjen muut-
taminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi.

Kokouksen jälkeen vietämme vapaamuotoiset pikku-
joulut paikallisessa antikvariaattisessa oluthuone Opus-
K:ssa. Tervetuloa mukaan kaikki uudet ja vanhat jäsenet.
Lohjan Seudun PS / Hallitus
Lisätietoja: Riikka Slunga-Poutsalo, p. 040-5509280

kustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Paikalla puo-
luesihteeri Ossi Sandvik, piirijärjestön johtoa ja kansan-
edustajaehdokkaita. Tervetuloa.

Kymen piiri

Syys- ja sääntömuutoskokous
Perussuomalaisten Kymen piirijärjestön sääntömuutos- ja 
syyskokous lauantaina 27.11.2010 alkaen klo 11.00 Luu-
mäellä Kivijärven Helmessä (entinen Luumäen Motelli) 
valtatie 6 varrella. Kokouksessa hyväksytään piirijärjestön 
uudet säännöt ja käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Kokouksessa ruokailu klo 12.30 (hinta 12,90). Tervetuloa 
piirin syyskokoukseen.
Piirihallitus

Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntöuudistuskokous
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry:n syys- ja sääntöuudis-
tuskokous pidetään lauantaina 27.11.2010 Kuopiossa. Ko-
kouspaikkana on Kuopion kaupungintalo, kh:n kokoushuo-
ne. Kokous alkaa klo 12.30. Esityslistalla on sääntömääräi-
set asiat sekä piirijärjestön uusien sääntöjen hyväksyminen. 

Paikalla on puolueen puheenjohtaja Timo Soini sekä 
kansanedustaja Pentti Oinonen. Tervetuloa.

Syyskokouksen jälkeen Kuopion seudun Perussuoma-
laisten yleisötilaisuus jossa puhuu puolueen puheenjohtaja, 
europarlamentaarikko Timo Soini. Tapahtuma alkaa klo 
14.00 Kuopion kaupungintalon juhlasalissa. Tervetuloa

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Lauantaina 27.11.2010 klo 13.00 Olympiastadionin mu-
seon kokoustiloissa. Esillä syyskokouksen sääntömääräis-
ten asioiden lisäksi piirin sääntöjen muuttaminen PRH:n  
14.6.2010 ennakkotarkastamien ja hyväksymien sääntöjen 
mukaisiksi. Tervetuloa!
Piiritoimikunta

Perussuomalaisten Hämeen piiri ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Lauantaina 13.11.2010 klo 13.00 Raatihuoneenkatu 15, 
13100 Hämeenlinnassa, Raatihuoneella valtuustosalissa. 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä 
piiriyhdistyksen sääntöjen muuttaminen  PRH:n ennakko-
tarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Paikalla myös puolue-
sihteeri Ossi Sandvick. Tervetuloa.

Keski-Pohjanmaan piirin

Syys- ja sääntömuutoskokous
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin syys- ja 
sääntömuutoskokous sunnuntaina 28.11.2010 klo 12.00 
Kokkolassa Kokkolan kaupungin Kokkolasalissa. Esillä 
syyskokousasiat ja piiriyhdistyksen sääntöjen muuttami-
nen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi, 
piiritoimikunta esittää sääntöjen 4§ kohdalla muutosta. 
Paikalla kansanedustaja Raimo Vistbacka. Piiritoimikunta 
kokoontuu samassa paikassa klo 11.00. Tervetuloa.
Piiritoimikunta

Etelä-Pohjanmaan piiri

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 21.11.2010 klo 12.00 Kauhavan koulukeskuk-
sen Kauhavasalissa. Käsitellään syyskokouksen sääntömää-
räisten asioiden lisäksi piiriyhdistyksen sääntöjen muutta-
minen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. 
Paikalla kansanedustaja Raimo Vistbacka. Tervetuloa!
Piiritoimikunta

Akaan Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Lauantaina 27.11.2010 klo 15.00 osoitteessa Rantatie 3, 
37830 Viiala. Sääntöjen määräämien asioiden lisäksi on käsi-
teltävänä paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa.
Hallitus

Pirkanmaan piiri ry

Pälkäneen osaston perustava 
kokous
Perussuomalaisten Pälkäneen osaston perustava kokous 
Pälkäneellä 13.11.2010 alkaen klo 14.00. Paikka tarkem-
min paikallislehdessä. Tervetuloa!
Piirin pj.

Kallion Seudun Perussuomalaiset ry

Syys- ja sääntömuutoskokous
Keskiviikkona 3.11.2010 klo 18.00, Vellamonkatu 17 (ker-
hohuone). Kokousasioina käsittelemme sääntöjen määrää-
mien asioiden lisäksi paikallisyhdistyksen sääntöjen muut-
taminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. 
Kaikki toiminnasta kiinnostuneet tervetuloa mukaan!
Hallitus

Seinäjoen Perussuomalaiset ry.

Syys- ja sääntömuutoskokous
Lauantaina 30.10.2010 klo 12 Peräseinäjoella kaupungin 
mökillä os. Veneraitti 10. Käsitellään syyskokouksen sään-
tömääräisten asioiden lisäksi paikallisyhdistyksen sääntö-
jen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen 
mukaisiksi. Ennen varsinaista syyskokousta pidetään hal-
lituksen kokous, koska kokouksen esityslistalla on uusien 
sääntöjen hyväksyminen.

Puolueen puheenjohtaja kiittää:
- Tästä minä pidän. Sääntömääräiset
kokoukset on pidetty säntillisesti ja asia on 
otettu tosissaan.                            Timo Soini
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VAPAA SANA

Politiikkojen kokouspalkkiot ja esteellisyys
Valtionyhtiöiden hallinto-
neuvostoissa istuvien po-
liitikkojen palkkioita on 
julkistettu. Esimerkiksi kan-
sanedustaja Jutta Urpilainen 
(sd) on istunut pari tuntia 
Neste Oilin hallintoneuvos-
tossa 7000 euron kokous-
tuntipalkalla ja Merikukka 
Forsius (kok.) sai Veikkaus 
Oy:ltä 6000 euroa osallis-
tumatta yhteenkään hallin-
toneuvoston kokoukseen. 
Keskustalainen sosiaali- ja 
terveysministeri Juha Rehu-
la osallistui yhteen Veikkaus 
Oy:n kokoukseen ja kuittasi 
siitä 6000 euron vuosipalk-
kion. Lapin kansanedustajis-
ta Markus Mustajärvi (vas.) 
tienasi reilun kahden vuoden 
aikana Neste Oililta aktiivi-
sesti kokoustamalla 20000 
euroa. Vihreiden europar-
lamentaarikko Heidi Hau-

talalle kertyi öljy-yhtiöltä 
kokouspalkkioita huimat 
36000 euroa.

Järjestelmän 
uskottavuus hukassa

Vaalirahoituksen epäselvyy-
det, mahdolliset rikokset ja 
poliitikkojen haluttomuus 
oma-aloitteiseen avautumi-
seen ovat kasvattaneet kan-
salaisten epäluottamusta po-
litiikkoihin. Poliittisen järjes-
telmän uskottavuus on jat-
kuvalla syötöllä julkisuuteen 
tulevien rahoitusjupakoiden 
jäljiltä surkeassa tilassa. Tut-
kimuksien mukaan poliitikot 
on leimattu Suomen korrup-
toituneimmaksi kansanryh-
mäksi, ja siitä leimasta on 
päästävä eroon.

Politiikkojen kokous-
palkkioiden taustalla hä-

märtyy vakavampi asia. 
Poliitikon esteellisyyden ar-
viointi on hänen omalla vas-
tuullaan. Ajaako poliitikko 
enemmän sellaisen yhteisön 
asiaa, joka maksaa hänelle 
14000 euroa tekemättä mi-
tään kuin sellaisen yrityksen, 
joka ei maksa hänelle sent-
tiäkään? Poliitikkojen toi-
minnan moraalin puutetta 
lisää vielä se, että he itse si-
nisilmäisinä selittävät, kuin-
ka hallintoneuvostojen palk-
kio ei liity pelkästään koko-
ustamiseen. Sehän tarkoittaa 
sitä, että he saavat palkkiota 
siitä, että muinakin kuin ko-
kousaikoina edistävät edus-
tamiensa yhteisöjen asioita. 
Monikohan huomioi tämän 
jääviysasioissa?

Miksi suomalaisten po-
litiikkojen on vaikea ym-
märtää, mitä esteellisyys 

tarkoittaa? Eivätkö he ah-
neuksissaan osaa katkaista 
esteellisyyden aiheuttamia 
sidoksia? Pääministerimme-
kin ilmoittaa etunenässä, et-
tei hän julkista tukijoitaan, 
koska lain kirjain täyttyy.

Ei riitä, että poliitikon 
vastaanottamat palkkiot 
tai vaalirahoitus julkiste-
taan. Poliitikkojen on myös 
irrottauduttava entisten 
aikojen "moraalista". Par-
lamentaarisen demokrati-
an ja yhteiskuntarauhan 
säilyttämiseksi poliittisten 
toimijoidenkin on toimit-
tava läpinäkyvästi ja lain-
säädännön mukaisesti.

Jarmo Juntunen
EOK ry:n toiminnanjohtaja,
Perussuomalaisten
kansanedustajaehdokas,
Lapin vaalipiiri

Rikas mies ja Lasarus 
nykyajassa
Oli rikas mies, joka eli yltäkylläisesti ja hänen pöytän-
sä notkui herkkuja. Oli myös kerjäläinen Lasarus, joka 
paiseiden vaivaamana norkoili rikkaan miehen portilla 
ja olisi halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan 
pöydältä putoili. Sitten molemmat kuolivat. Lasarus 
nostettiin Aabrahamin helmaan, mutta rikas mies pää-
tyi kuumaan paikkaan. Siellä hän tuskissaan aneli, että 
Aabraham lähettäisi Lasaruksen tuomaan hänelle edes 
sormenpäällään vettä tuskien lieventämiseksi. Aabraham 
sanoi kuitenkin tylysti, ettei se käy, sinä sait jo eläessäsi.

Opettavainen kertomus monessakin mielessä. Ensik-
sikin se opettaa meille, että ns. taloudellinen valumisteo-
ria - eli se mikä jää rikkailta yli pöydän laidalta köyhälle 
naposteltavaksi - tunnettiin hyvin jo Raamatun aikana. 
Valumisteorian ydinajatus on siis, että mitä enemmän 
rikkaiden omaisuus karttuu, sen enemmän sitä valuu yli 
myös huono-osaisten nautittavaksi.

Kasvun hedelmät on suunnattava rikkaiden pöydille 
juuri valumisen estämiseksi. Valumisteoriaa ovat kan-
nattaneet ainakin Björn Wahlroos ja Jyrki Katainen. Itse 
asiassa koko nykyinen kasvuhakuinen talousajattelu pe-
rustuu vain juuri siihen.

Toinen opetus on, että kahteen tuhanteen vuoteen 
rikkaat miehet eivät ole oppineet yhtään mitään, vaan 
ahneus on edelleenkin heidän ainoa ohjenuoransa.

Tuloerot ovat kasvaneet Suomessa huikeasti viimei-
sen kymmenen vuoden aikana. Nyt kaikkein varakkain-
ta väestönosaa on itseäänkin alkanut hirvittää – ei tie-
tenkään tämä tuloerojen kuilu, vaan sen avoin näkyvyys. 
He haluaisivat poistaa verotietonsa julkisuuden. 

Pieni- ja keskituloiset halutaan pitää tietämättöminä 
kuilun jatkuvasta levenemisestä ja syvenemisestä Tämä 
sopii myös nykyhallituksen yleispoliittiseen linjaan, joka 
on silmien sulkeminen ja ohi käveleminen.

Lasarus kun pitäisi nykyisin päästää peräti syömään 
samaan pöytään sen sijaan, että hän odottelee putoavia 
muruja rikkaan miehen pöydältä.

Veijo Eskelinen
Porvoo

Osallistuin 30.9.2010 Jo-
ensuussa pidettyyn ”Sairas 
köyhyys” -kansalaisfoo-
rumiin. Luentoesitykset, 
ihmisten kanssa virinneet 
jutustelut ja roppakaupal-
linen kulttuuria koskettivat 
varmasti itse kutakin.

EU-määritelmän mu-
kaan maassamme on nyky-
ään noin 900 000 köyhää 
tai syrjäytymisvaarassa 
olevaa suomalaista. Toisin 
sanoen noin joka kuudes 
kansalainen kuuluu tähän 
luokkaan. Suomen köyhi-
en määrä nousi parillasa-
dallatuhannella, kun EU 
määritteli köyhyyskriteerit 
uudelleen. Köyhyyttä voi-
daan tarkastella eri näkö-
kulmista, kuten siitä, mistä 
se pohjimmiltaan johtuu ja 
millaiseen noidankehään se 
voi johtaa: sairaus ja muut 
yllättävät elämänkäänteet, 
työkyvyttömyys, työttö-
myys, vanhuus.

Samaan aikaan kun lei-
päjonot kasvavat, eliitti vau-
rastuu entisestään. Rikkaat 
siis rikastuvat ja köyhät 
köyhtyvät. Jos omat asiat 
ovat edes kutakuinkin kun-
nossa, on helppoa vajota vä-
linpitämättömyyden suonsil-
mäkkeeseen: se, mikä ei suo-
ranaisesti kosketa juuri nyt 
minua itseäni, saa yleensä 
jäädä omaan arvoonsa. On 
ihmisoikeuksien mukaista, 
että jokainen kansalainen 
saisi nauttia riittävän pe-
rusturvan mahdollistavista 

elinolosuhteista. Samaan ai-
kaan maan hiljaisimpien eli 
niin sanotut köyhien äänet 
olisi nimenomaan saatava 
kuuluviin, jotta yhteiskun-
nan tuloerot eivät ”karkaisi 
kasvukäyriltä”.

Sosiaaliset 
todellisuudet esiin

Tilaisuudessa esitelmöinyt 
sosiaali- ja potilasasiamies 
Tarja Hallikainen tarkasteli 
köyhyyttä työssään koh-
taamiensa konkreettisten 
esimerkkien avulla: lapsi-
perheiden köyhyys näkyy 
vaikkapa siten, että viikon-
lopun jälkeen ruokaa kuluu 
kouluissa paljon normaalia 
enemmän. Vanhukset taas 
vähentävät päivän lääkean-
noksiaan ja säännöstelevät 
ruokailujaan, koska pienen 
eläkkeen on riitettävä lop-
pukuuksikin. Mielestäni en-
nen kaikkea tulee painottaa 
sitä, että päättäjien on oltava 
tietoisia sosiaalisesta todelli-
suudesta ja siitä, miten kor-

keampien tahojen päätökset 
vaikuttavat näihin erilaisiin 
sosiaalisiin todellisuuksiin.

Itse kaipaisin, että asiat 
myös näkyisivät ja kosket-
taisivat huomattavasti te-
hokkaammin: ei ainoastaan 
esitettäisi faktoja, vaan 
mietittäisiin, millä tavoin 
esitettyinä ne myös vetoai-
sivat päättäjiin. Käsitteet 
yhteisöllisyys ja voimaantu-
minen olisi hyvä saada avat-
tua kaikille kansalaisille ai-
na johtoporrasta myöten. 
Mutta miten saada ihmiset 
kiinnostumaan yhteisistä 
asioista ja osallistumaan 
niihin, jos jokapäiväisestä 
leivästä on tullut suositum-
pi kamppailulaji kuin Aiki-
dosta tai Ju-Jutsusta?

Usein köyhyyttä tai 
työttömyyttä on myös vai-
kea todeta suoraan. Yhteis-
kunta esimerkiksi antaa ja 
maksaa toimeentulotukea, 
mutta myös ottaa ja pe-
rii sitä takaisin. Kertaal-
leen saavutettu etuus voi 
osoittautua myöhemmin 

”lainahöyheniksi”, kun 
”vasen vippaa ja oikea ot-
taa”. Talous heittää jälleen 
häränpyllyä. Työttömyys 
taas nakertaa, neurotisoi ja 
nöyryyttää omista syistään. 
Tasa-arvon ja oikeudenmu-
kaisuuden käsitteet alkavat 
saada uusia sävyjä viimeis-
tään tässä vaiheessa.

Joensuussa suunnattiin 
toiveikkaita katseita myös 
Arkadianmäelle asti. Jo-
kainen sai kirjoittaa yhtei-
seen ”puuhun” terveisensä 
eduskunnan köyhyyssemi-
naariin. Toivottavasti semi-
naarissa keskustellaan esi-
merkiksi siitä, mitä tulevan 
hallitusohjelman tulisi sisäl-
tää terveydellisen epätasa-
arvoisuuden kaventamisek-
si? Entä takuueläke? Käykö 
senkin kanssa nyt niin, että 
se mitä annetaan, otetaan 
toisesta reunasta pois, jol-
loin esimerkiksi asumistuki 
pienenee?

Tämän vuoden van-
hustenviikon (3.-10.10.) 
teemana on ”Meitä on mo-
neksi - Olika men lika!” 
Teemaviikko muistutti jäl-
leen kerran inhimillisestä 
välittämisestä ja kannustaa 
muistamaan sukulaista tai 
yksinasuvaa vanhusta. Hy-
my tai halaus ei ainakaan 
köyhdytä ketään!

Marja-Leena Gröhn
sosionomi (AMK),
Liperin kunnanvaltuutettu, 
hallituksen jäsen (ps)

Lainalaseilla on ”sairaan vaikeeta” 
nähdä köyhyyttä

Omaishoitajat tiukilla
Viime vaalien aikaan kaikki puolueet yksimielisesti oli-
vat kannattamassa omaishoidon tukien siirtämisestä Ke-
laan. Neljä vuotta on kulunut, ja joskus kyselytunneilla 
joku hätäisesti mainitsee tämän tärkeän asian. Mitään ei 
ole tapahtunut. Kuntien maksamat tuet ovat niin pienet, 
verojen jälkeen korvaus on todella vaatimaton. On myös 
kiristetty muista tukipalveluista.

Omaishoitosuhdetta on kohdallani kestänyt lähes 
kymmenen vuotta, juuri ne tärkeät vuodet eläkkeen 
kertymän kannalta, sen nyt sitten huomaa, mitä on me-
nettänyt.

Valtion varoista kustannetaan ryhmiä, jotka eivät 
ole mitään vastinetta antaneet tälle yhteiskunnalle. Eikö 
olisi jo aika saada omaishoitajien asemaan parannusta.

Nimim. Omaishoitaja

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen:
PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56, 
00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen: pe-
russuomalainen.toimitus@saunalahti.fi .

Kirjoitusten pituus maksimissaan 2500 merkkiä. 
Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana on 
oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydet-
täisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yhteys-
tietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista. 

Vapaan Sanan ohjeet
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 ■ 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:
 Elina Korkeamäki, (09) 432 4165
 elina.korkeamaki@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:  Simon Elo
1. varapj: Tommi Otamo
2. varapj: Jenni Simula
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

Kerjäläisongelmaan ei ole muuta ratkaisua kuin 
töihin pakolla kun sitä tarjotaan.
Nimim. Suomalainen työtön

Eikös suomalaisia peloteltu ennen EU:hun liitty-
mistä Venäjän uhalla? Ei siinä paljon tarvita pelot-
telua ja uhkailuja, kun kiltti Suomen kansa EU:hun 
liittyi. Uhka ei ole minnekään lähtenyt, päinvastoin 
sitä käytetään vieläkin suomalaisiin.
Jaana Luoma, Kuusankoski

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!

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

Sukunimi Etunimet

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Syntymäaika Kotikunta Ammatti/toimi/koulutus

Puhelin

Haluan osallistua vaalimateriaalin 
jakoon ja muuhun vaalityöhön

Jäsenhankkija

____/____ 2010   Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________

Sähköposti Kansalaisuus

PerusSuomalainen

Tunnus: 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

 Tilata ainoastaan PERUSSUOMALAINEN -lehden:
  Vuositilaus 30 euroa, 15 numeroa Lahjatilaus (maksajan tiedot sulkuihin alapuolelle)
  1/2 vsk 20 euroa Näytenumero, ilmainen

Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________

vanha osoite: ____________________________________________________________________

Haluan
 Liittyä jäseneksi Perussuomalaiset -puolueeseen.
 25 euron jäsenmaksulla saan samalla PERUSSUOMALAINEN -lehden

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä otti 
21.10 voimakkaasti 
kantaa harmaaseen 
talouteen, joka jäytää 
etenkin rakennusalaa. 
Suomalaista työtä on 
puolustettava järein ja 
nopein toimin!

Harmaan talouden kasvu 
on ollut räjähdysmäistä. 
Verojen ja maksujen kier-
tämisellä sekä työntekijöi-
den alepalkoilla harmaan 
talouden yritykset voittavat 
urakkakilpailuja jopa kun-
tien ja muun julkishallinnon 
hankkeissa.

Tällainen maan tapa on 
estettävä. Muutoin suoma-
laiset rehelliset yritykset 
kaatuvat harmaan talouden 
vyöryn alla. Nyt tarvitaan 
järeitä ja nopeita toimia 
suomalaisen työn ja yrittä-
misen puolesta.

Rakennusalan harmaan 
talouden kitkemisellä voi-
daan työllistää kaikki ra-

kennusalan nykyiset työttö-
mät. Lähes vastaavanlainen 
vaikutus saadaan aikaan 
metalli-, kaupan- ja muilla 
palvelualoilla harmaan ta-
louden torjumisella.

Perussuomalaiset esittä-
vät nykyisen tilaajavastuun 
valvonnan tehostamista ja 
sanktioiden huomattavia 
korotuksia sekä työsuo-
jelupiirien voimavarojen 
huomattavaa lisäämistä ja 
tarkastusoikeuksien laa-
jentamista. Tuemme Ra-
kennusliiton esitystä tun-
nistekorttiin liitettävästä 
veronumerosta. Esitämme 
tämän toteuttamiseksi pi-
kaista asetuksen ja lain te-
kemistä. Verottajan, rikos-
poliisin ja työsuojelupiirien 
tietoverkkojen yhteensovit-
tamisen esteet on poistetta-
va välittömästi – olivat ne 
sitten teknisiä tai lainsää-
dännöllisiä.

Pääurakoitsijoiden pää-
luottamusmiesten ja työsuo-
jeluvaltuutettujen tarkastus-

oikeudet on laajennettava 
koskemaan koko alihankin-
taketjun kaikkia yrityksiä. 
Toivottavasti tämä toteutuu 
sopimusteitse, muutoin on 
tehtävä lainsäädännöllisiä 
toimia.

Harmaan talouden am-
mattilaisista valtaosa on 
ulkomaalaisia yrityksiä. 
Kaikista kiinni jääneistä yri-
tyksistä, niiden omistajista 
ja työtekijöistä on tehtävä 
rekisteri. Sen avulla anne-
taan rajamiehille välitön 
käännytysoikeus. Näin sul-
jetaan tehokkaasti muualta 
tulevien harmaan talouden 
harjoittajien rantautuminen 
maahamme.

Yhdessä käännetyn 
alv:n kanssa saadaan te-
hokkaasti karsittua har-
maata taloutta, parannettua 
työllisyyttä ja kohennettua 
valtion taloutta jopa parilla 
miljardilla eurolla. Rehel-
liset suomalaiset yritykset 
saadaan samalle viivalle 
muiden kanssa.

Harmaan talouden syöpä 
leikattava

Lehtikuva/Kimmo Mäntylä
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