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Jali Raidan albumi

Satakunnassa ehdolla oleva Jali Raita:

Suomen on erottava Euroopan unionista
n Merja Ryhtä

– Suomen suurin ongelma
on velkaantuminen. Valtion velkaantumista ei pystytä pysäyttämään eikä taloutta vakauttamaan, jollei
Suomi eroa mahdollisimman nopeasti Euroopan
unionista ja luovu eurosta.
En näe muuta keinoa, lataa
Jali Raita, joka on kansanedustajaehdokkaana Satakunnan vaalipiirissä. Hän
on sitoutumattomana itsenäisyyspuolueen listoilla
kolmen muun ehdokkaan
kanssa.
Jali Raita tarjoutui kokoomuksen listoille Varsinais-Suomen vaalipiirissä.
Diplomi-insinööri, yrittäjä ja eläkeläinen ei saanut
vastakaikua, vaan kokoomuksessa hänen annettiin
ymmärtää listojen olevan jo
täynnä. Satakunnasta Kansallisen Kokoomuksen jäsenelle tuli pyyntö lähteä
mukaan kansanedustajataistoon.
Henkilö voi olla kansanedustajaehdokkaana missä tahansa Suomen vaalipiirissä, mutta kerralla vain
yhdessä vaalipiirissä. Kotipaikkakunnalla ei ole väliä.

Somerolainen Jali Raita on ehdolla
kansanedustajaehdokkaaksi Satakunnan
vaalipiirissä.

Porissa syntynyt 69-vuotias haluaa ehdokkaaksi
ryhtymisellään herätellä ihmisiä ajattelemaan Suomen
itsenäisyyttä.
– Meidät ja itsenäisyytemme on myyty Euroopan unionille. Jos mitään ei
tehdä, niin valtion, kuntien
ja yksityisten ihmisten velkaantuminen euroissa jatkuu. Penniäkään ei kannata enää antaa ulkomaiden
velkojen maksuun. Suomen
valtion budjetista on jo nyt
velkaa 20 prosenttia. Meidän ei kannata velkaantua
ulkomaille sen takia, että
annamme EU:n kautta eurotukia. Portugalissa EU:n
avustuksella on rakennettu
sellu- ja paperitehdas, joka
siis hyötyy Suomen tuesta.
Aivan hölmöä!
Raita haluaa Suomen
markan mahdollisimman
pian takaisin.
– Tuotanto pakenee Suomesta. Näin ei ole tapahtunut Ruotsissa eikä Norjassa,
mutta heillä onkin oma rahansa. Kun eroamme Euroopan unionista, emme ole
enää direktiivisodassa unionin kanssa. Saamme hoitaa

Miksi äänestän?
kaisuuden ja rehellisyyden
kanssa mitään tekemistä.
Ajatus lähtee siitä, että ihmiset kaikesta huolimatta
ihailevat menestyvää hyväksikäyttäjää ja halveksivat ja säälivät hyveellistä
hyväksikäytettyä. Riippumatta siitä mitä he sanovat oikeudenmukaisuuden
arvosta.
Kaikesta edellisestä
huolimatta kannattaa äänestää.
Eräs äänestäjä
Kyselyissä ja tutkimuksissa on selvinnyt eri puolueita kannattavien äänestysaktiivisuus.
Kokoomuksen edustajat käyvät aktiivisimmin
uurnilla. Tämä aiheuttaa

suhteellisuusperiaatteen
takia sen, että jos äänestän kokoomusta, ääni menee heille. Jos jätän äänestämättä, sekin menee kokoomuksen hyväksi. Suomalaisten nukkuvien vaikutus näkyy muun muassa
siinä, että veropolitiikka
suosii yli 4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevia. Ne
ketkä kannattavat tätä linjaa, jättävät äänestämättä.
Äänestäjä
Aion tietenkin äänestää,
mutta olen onnellinen, ettei tarvitse äänestää somerolaisia. Ei heistä kukaan
ole ääneni arvoinen.
Kaisla

Kansanedustaja

PERTTI HEMMILÄ

Teija Ek-Marjamäki

esh. KM,
maaseutuyrittäjä,
Loimaan kaup.valt. varapj.,
maakuntahallituksen jäsen
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www.teijaek-marjamaki.fi

Terve Varsinais-Suomi ry

Katso www-sivuilta ketkä tukevat
Teijan valintaa ja liity mukaan!

Tänään perjantaina 15.4.
10.00 Someron tori
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täisi luopua ja siirtää verotusvalta keskitetysti valtiolle. Kunnat olisivat talonmiehiä. Jotta Somero ei menetä hyviä terveyspalvelujaan,
on terveyskeskuksesta tehtävä osakeyhtiö, jota kunta
hoitaa. Silloin valtiolla ei ole
valtaa viedä meiltä pois hyviä palveluja.

järjestöt toimivat
n Someron Liikunta ry: Kuntosalilla poikkeavat aukioloajat Ruokava-messujen
vuoksi. Kuntosali avoinna pe
15.4. klo 19 asti ja la 16.4. klo
11–-16. Alkeisuimakoulussa 9.-19.5. ryhmässä 3 (klo1
11-11.45.) muutamia vapaita
paikkoja. UKK-kävelytesti
urheilukentällä to 28.4. klo
18. Samassa yhteydessä Suurin Pudottaja –kilpailijoilla
välipunnitus.
n Someron Syke: Bodyjam
-treenipäivä Kiiruunkoululla
su 17.4. klo 12–14. Harjoitellaan kevään uutta ohjelmaa.
Tilaisuus maksuton ja avoin
kaikille. Kiiruun koulun salivuorot peruttu ti 19.4. Tällöin
siis ei ole Hiphoppia, Kuntojumppaa eikä Zumbaa. Bodyjam peruttu to 21.4. Sunnuntain Bodycombat tunnit
peruttu 24.4., 1.5. ja 8.5. Korvaavat tunnit pidetään la 23.4.
klo 10–11 Monarin tatamilla, 30.4. klo 10–11 Joensuun
koululla ja 7.5. klo 10–11 Joensuun koululla. Bodypump
peruttu su 24.4., su 1.5. ja su
8.5. Korvaavia tunteja ei järjestetä, torstain tunneilla on
hyvin tilaa. Pääsiäisenä ei ole
jumppia, paitsi Bodycombat.
n Somerniemen Veikot: Kevään viimeinen lentopallo pe
15.4. ryhmä I ja II klo 19–20
(6–10 v, koppipallo), ryhmä
III klo 20 –> (yli 10 v., nuoret,
naiset ja miehet, kuntolentopallo). Talvikauden päätös
ja palkintojen jako la 16.4.
klo 14 Oinasjärven koululla. Vuosikokous Oinasjärven
koululla la 16.4. klo 14. Sähly
(yläkouluikäiset ja vanhemmat) la 16.4. klo 17 koululla. Sähly (alakouluikäiset) ma
18.4. klo 17.30. Naisten kuntojumppa ti 19.4. klo 18.30.
Äijäjumppa ti 19.4. klo 20.
Tyttöjen liikunta ke 20.4. klo
17.30. Liikuntakerho to 21.4.
klo 18 pienet (6–10 v) ja klo
19 isot (yli 10 v).

n Someron Esa /yleisurheilu:
Esakallion ulkoalueiden siivousta su 17.4. klo 9 lähtien.
Haravat mukaan. Kevään ensimmäiset tiejuoksut ti 19.4.
klo 18 Joensuun koululla. Sarjat 5 v.lähtien
n 4H-Kerhot: Oinasjärvi 18.4.
klo 14–16, Terttilä 19.4. klo
17–19.
n Forssan Seudun Kuulon
Lähipalvelu kokoontuu ke
20.4. klo 12 Svenssonilla.
n Härjänojan osakaskunta:
Kokous la 16.4. klo 12–14 Ravintola Punaisessa Lumpeessa.
n Illan Varjoon Himmeään:
Yleinen kokous Säästöpankin
saunatiloissa ma 18.4. klo 18.
n Somerniemen Veikot: Vuosikokous Oinasjärven koululla la 16.4. klo 14.
n Someron Laulumiehet ja
Someron Naiskuoro: Jari
Jankaman muistokonsertti su
17.4. klo 14 Someron seurakuntakeskuksessa.
n Putkarontie: Vuosikokous
ma 18.4. klo 18.30 Roppilan
Krouvissa.
n Someron Reumayhdistys:
Teatteriin lähtö la 16.4. klo
18 torilta.
n Someron Työväenyhdistyksen ja Eläkkeensaajien
tupa-aamu tänään klo 9–12
Juttutuvalla.Paikalla kansanedustajaehdokas Mika Maaskola. La 16.4. klo 11–3 Vauvasta vaariin lastentapahtuma Juttutuvalla. Tunnin mittainen taikashow ja paikalla
myös Pertti Paasio sekä kansanedustajaehdokkaat Heli Paasio ja Taru Pätäri. Su
17.4. vaalivalvojaiset alk klo
20 Juttutuvalla. Ma 18.4. klo
17 kiitoskahvit Juttutuvalla ja
käsittelemme valtuuston esityslistan. To 21.4. klo 18 johtokunnan kokous Juttutuvall
n Ystäväpiiri kokoontuu Someron Toimintakeskuksessa
ma 18.4. klo 15–16.30.

LÄÄKÄRIASEMA
SALON LÄÄKINTÄLABORATORIO OY
Rummunlyöjänkatu 7 A, 3. krs Salo P. 02 727 4100
Avoinna ma-to 8-20, pe 8-16, su 10-14
www.sallab.fi, Urheiluklinikka sallab

Tutut ortopedit uudessa osoitteessa
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Viime kerralla 2600 ääntä, nyt tuellanne

seutukunnan
edustajaksi
eduskuntaan!

kiertää maakuntaa
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www.perttihemmila.net
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Itse maksettu ilmoitus

Äänestämiseni suurin syy
on, että kun otan kantaa,
niin kannan myös itse korteni kekoon. Toivon että
demokratiassa rehellisyys,
oikeudenmukaisuus ja sovinnaisuus toteutuisivat.
Olen tietoinen ongelmasta

joka vaivasi jo Platonin aikana. Silloin osa ihmisistä
piti rehellistä ja yhteistyötä
korostavaa käyttäytymistä,
lupaustensa pitämistä ja
toisten ihmisten huomioon
ottamista huijausyrityksenä, jonka takana olivat
älykkäät ja vahvat ihmiset,
joiden ei itse tarvinnut elää
omien oppiensa mukaan.
Kaukana se ajatus ei ole
meidänkään päivinä.
Tänä päivänä jos koskaan ihmiset haluavat olla ihailtuja, kadehdittavia
ja että heistä ajateltaisiin
hyvää, ei missään nimessä
olla halveksunnan kohteita. Tämä taas saavutetaan
kuitenkin vallan ja toisten
hyväksikäytön kautta, sillä taas ei ole oikeudenmu-

Ilmo
Helttula

Juha-Pekka
Vuori
Vastaanotot Salossa. Leikkaukset Turussa.

KLAUS HEMANUS
KLA
EDUSKUNTA MAAN ASIALLE!
EDU

Äänestä eduskuntaan
20:n vuoden kokemuksen
omaava vahva yrittäjä
Suomen kansan asialle!

hemanus.fi

”On aika auttaa omaa kansaa.
Rahan hukkaaminen EU:n hulttiomaille
lopetettava!”

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
Salon Seudun Paikallisosasto
maksaja: PM-Maininki oy

Somero-lehden kysely,
miksi äänestää tai
miksei vaaliuurnille
aio lähteä, ei
tuottanut kovin
suurta satoa. Kaksi
vastaajaa äänestää
eduskuntavaaleissa.
Kolmas miettii,
mikä vaikutus
on äänestämättä
jättämisellä.

omat asiamme, niin kuin aiemminkin teimme hyvällä
menestyksellä. Näin päätöksenteko on lähellä.
Paras -hanketta ja kuntauudistusta Jali Raita pitää
järjettömänä rulettina. Hänen mielestään kunnilta pitää ennemminkin vähentää
velvollisuuksia kuin lisätä.
– Kuntaverotuksesta pi-

järjestää tilaisuuden
TURUN AMK, Salon toimipisteessä, Ylhäistentie 2, Salo
28.04 2011 klo 18.00
”ETURAUHASSYÖPÄ POTILAAN NÄKÖKULMASTA”
Eturauhassyöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Hannu Tavio.
Kaikille avoin ilta.
TERVETULOA

