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Kiina-ilmiöllä heräteltiin eduskuntaa

s. 5

Vasemmistoliiton ja
Perussuomalaisten välikysymys
Palkan-saajien työsuhdeturvan
parantamisesta oli esillä eduskunnan
täysistunnossa 07.02.2004.
PerusS:n ryhmäpuheenvuoron
piti puolueen puheenjohtaja,
kansanedustaja Timo Soini,
joka puheensa aluksi perusteli,
miksi tämä välikysymys oli tehty.
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PerusS:n kansanedustajat kyselevät:

s. 10

Soini
(Miksi PerusS ainoana
eduskuntapuolueena syrjäytettiin
lehdistötukilautakunnasta),
Vistbacka
(Metsätalouden kohtelusta
verouudistuksessa)
Halme
(Asuinpaikasta riippuvasta
omaishoitajien erilaisesta kohtelusta)

Reijo Ojennus kehottaa lähtemään
syksyn kunnallisvaaleihin voitokkaalla
mielellä. Ottakaa yhteyttä. s. 6
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Kaikille meille ovat tuttuja puheen-
vuorot, joissa korostetaan, kuinka tar-
peellisia alkoholistiparantolat ovat,
kunhan sellainen ei tule omaan naa-
puriin. Samoin kehutaan, kuinka
mukavan näköinen kalju on, kun se
vain on jonkun toisen päässä. Sa-
maan ketjuun voi liittää ne viimeai-
kaiset puheet, joissa eduskunnan ar-
vovallan tärkeyttä ovat korostaneet
tahot, joita kyseinen asia ei ole tä-
hän asti pahemmin kiinnostanut.
Oman puolueen edustajien tekemät
rötökset, rattijuoppoudet, velkojen
anteeksisaamiset, Umts-kaupat sekä
muut koiruudet on autuaasti unoh-
dettu silloin, kun meidän Perus-
suomalaisten kansanedustajaa Tony
Halmetta on haluttu osoittaa tuo-
mitsevalla sormella. Rattijuopok-
sikin hänet ehätettiin julkisuudessa
varauksetta leimaamaan, vaikka asi-
asta ei löytynyt minkäänlaista muu-
ta näyttöä, kuin että Tony astui au-
rinkolasit silmillä ravintolaan sisälle.
Erityisen mielenkiintoista on, että
tuuliajolla olevan, riitaisen kokoo-
muksen riveistä ovat löytyneet kiih-
keimmät Halmeen eduskunnasta
erottamista vaativat henkilöt. Edus-
kunnan pitäisi kuulemma hänen te-
kemisiään vielä tutkia. Poliisien tai
tuomareiden tutkimukset eivät ole
olleet riittäviä. Mielikuvitusrikkaim-
mat tahot ovat jopa vaatineet, että
meidän Perussuomalaisten olisi vii-
me eduskuntavaalien alla pitänyt
kulkea ehdokkaidemme lääkereseptit
käsissä, kertomassa kuka mitäkin
ottaa. Enpä ole muidenkaan puoluei-
den nähnyt moista käytäntöä nou-
dattavan. Tuskin se olisi laillista-
kaan. Tietysti myönnän, että sen-
saationnälkäistä yleisöä tämän tyy-
liset seikat saattaisivat kovastikin
kiinnostaa. Olisihan populistisen
mukavaa jostakin skandaalilehdestä
lukea, kuka isokenkäinen esimerkik-
si nappailee vaikkapa Viagraa.

-Tony Halmeen kohdalla epäonni-
sinta tuntuu olevan se, että hän aika-
naan ryhtyi nyrkkeilijäksi, eikä hiih-
täjäksi. Hiihtäjien porukoissahan
kukaan ei olisi dopingien määriä ih-
metellyt, eikä edes Esko Ahon joh-
dolla toimineet liiton johtohenkilöt
olisi lääkelaukuistaan reseptejä esille
kaivaneet. Kaikki olisi painettu vil-
lasella.

Arvovallan ja avoimuuden perään
huutelijat ovat nyt kuitenkin lähte-
neet seikkailemaan sellaiselle hettei-
kölle, jossa ei kunnioiteta edes lää-
käreiden tai virkavallan vaitiolovel-
vollisuutta. Tuntuu tosi oudolta,

Arvovaltaa ja
pelinpolitiikkaa

että mediassakin saman suun toisella
puoliskolla vaaditaan laillisuutta ja
toisella edellytetään laittomuutta.
Paljon puhutun korrektiudenkin
kanssa on usein niin ja näin. Kohu-
lehdistössä esiteltiin jopa Tony Hal-
meen lakanat. Tasapuolisuuden ja
johdonmukaisuuden vuoksi odotan
mielenkiinnolla, esitelläänkö maalis-
kuussa Jäätteenmäen lakanat? -Fak-
sihan löytyi hänen kotoaan.

Monien kohdalla suvaitsevaisuus-
kin loppuu heti, kun astutaan koti-
portista ulos. Omat harrastukset ja
mieltymykset hyväksytään varauk-
setta, mutta toisten elämäntyyliä,
tapoja ja puoluekantaa katsotaan
karsaasti. Jos vanhat puolueet ovat
aidosti huolissaan eduskunnan arvo-
vallasta, niiden kannattaisi ottaa
mallia Perussuomalaisista. Ne voisi-
vat ryhtyä toimimaan tehokkaasti
esimerkiksi työttömyyden ja eriar-
voisuuden poistamiseksi sekä ylivel-
kaantuneiden armahtamiseksi. -Näl-
kä lähtee leivällä, ei eduskunnan ar-
vovallalla. -Työtön kaipaa työtä ja
toimeentuloa, ei edustuksellisia sere-
monioita. -Kymmenettuhannet
1990-luvun alun ylivelkaantuneet
tahtovat vihdoinkin pois löysästä
hirrestä. Hekään eivät elä ikuisesti,
eikä eduskunnan ja hallituksen tyh-
jät lupaukset paljoa lämmitä. -Sai-
raat kaipaavat lääkkeitä ja hoitoa.
Eivät ohjelmajulistuksia ja komitea-
mietintöjä. Sellaisen “arvovallan”,
joka jatkuvasti ottaa köyhiltä ja an-
taa rikkaille, voi vetää huoletta ves-
sanpöntöstä alas.

Göbbelskin pelin-
poliitikoillemme kateellinen
Arvovaltakeskustelun lisäksi edus-
kunnan toiminnan alkuvuotta on sä-
vyttänyt myös monenlainen pelin-
politiikka. Vanhojen puolueiden si-
säiset kiistat ja valtataistelut ovat jo
luku sinänsä. Lisäksi silmäänpistä-
viä tuleviin vaaleihin liittyviä propa-
gandatemppuja ovat muun muassa
olleet vaatimukset valtion virastojen
hajasijoituksesta sekä hallituksen
maatalouspolitiikkaan liittyvät uho-
amiset. Vuosikymmenten ajan on ol-
lut hupaisaa seurata, kuinka kepulai-
set uhkaavat erota puolueestaan mil-
loin mistäkin syystä. Viimeksi maa-
taloustukien epäoikeudenmukaisen
jakomenettelyn vuoksi. Aikaisem-
min vaikkapa EU:hun liittymisen
vastustamiseksi. Joskus jopa sellai-
sesta syystä, että Osuuspankin
konttori on tietyssä taajamassa lo-
pettanut toimintansa. Syitä ja uhit-
telua on ollut paljon. Koskaan se ei
ole johtanut näyttäviin eroamisiin,
tuskinpa johtaa jatkossakaan. Täl-
laisella pelinpolitiikalla kepu on eri-
tyisesti osoittanut taitavuutensa tii-
vistää rivinsä.

Viimeisimpiä pelinpolitiikan kuk-
kasia on uusi tapa tehdä gallupeja.
Perussuomalaisten kannatuslukujen
jatkuvan kasvun pelossa vängättiin
äänestäjille tehtävät kysymykset
sellaiseen muotoon, että puolueem-
me kannatus saadaan näyttämään
mahdollisimman alhaiselta. Epäus-
kon ja tappiomielialan luominen
ovat aina olleet tehokkaita tapoja
tehdä politiikkaa ja masentaa kilpai-
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Päätoimittaja
Rolf “Fred” Sormo

EU-kansanäänestyksen puo-lesta
kerätään edelleen nimiä
Allekirjoitettuja vetoomuksia on
saapunut ilahduttavassa määrin tän-
ne toimistoon. Keräys jatkuu.
PerusSuomalainen 11/2003 on jul-
kaistu kopioitavaksi sopivassa A4-
koossa oleva vetoomus. Vetoomus-
tekstin voi myös kirjoittaa puhtaalle
paperille ja kerätä siihen alle-
kirjoituksia ja allekirjoittajan paik-
kakunta-tieto. Yläreunassa tulisi täl-
löin olla teksti: Euroopan Unionille
esitetään perustuslakia. Haluamme,
että Suomessa järjestetään perus-
tuslaista kansanäänestys. Vetoo-
muksen voi myös allekirjoittaa säh-
köisessä muodossa internet-osoit-
teessa: www.kansanaanestus.fi

USA:n presidentinvaalit
Tiettävästi republikaanien George W.
Bushia huolestuttaa se, että demokraat-
tien haastajat ovat gallupeissa hänestä
jäljessä. Tulihan viimeksikin valituksi
vähemmän ääniä saanut ehdokas.

Työministeriössä huonot
tiedot irtisanomisista
SAK:n johtaja Kirsti Palanko-Laaka
(sdp) katsoo työministeri Tarja
Filatovin (sdp) puhuneen hatarien
tietojen pohjalta puolustaessaan
hallituksen linjauksia perussuo-
malaisten ja vasemmistoliiton järjes-
tämässä eduskunnan välikysy-
myskeskustelussa. Palanko-Laakan
mielestä Filatovin tiedot EU:n jä-
senmaiden irtisanomissuojasta olivat
virheelliset hänen sanoessaan, ettei
työntekijöiden irtisanominen ole
Suomessa halvempaa tai helpompaa
kuin muissa EU-maissa. Palanko-
Laakan mukaan Suomessa työnteki-
jöiden irtisanominen tulee yrityksille

halvemmaksi kuin muissa EU-mais-
sa, koska Suomesta puuttuu koko-
naan kaikissa manner-Euroopan EU-
maissa oleva erorahajärjestelmä. Siinä
työnantajilla on velvollisuus maksaa
korvaus ns. kollektiivisella
irtisanomisperusteella irtisanotuille
työntekijöille. Näin myös irtisano-
misten kynnys on Suomessa alhai-
sempi kuin EU-maissa.

Viinit maitokauppoihin
Ollessani 1980-luvulla Helsingin kau-
punginvaltuustossa, tein valtuus-
toaloitteen, jotta viinit saataisiin
maitokauppoihin. Kaupungin sosiaa-
lilautakunta puolsi lausunnossaan
asiaa äänin 5-4. Eduskunta päätti
syksyllä 2003 – perussuomalaisten
vastustaessa – alentaa kaikkein eni-
ten väkevien juomien veroja. Nuoriso
on jo vuosikymmenten ajan erityises-
ti ALKOn tuotteissa ollut hyvinkin
hinta-laatusuhdetietoinen. Onkin
luultavaa, että nuorisomme siirtyy
miedoista väkeviin.  Jos viinien saa-
tavuutta lisättäisiin niin, että niitä
saataisiin myös lähikaupoista, niin se
suuntaisi alkoholin kulutusta mie-
toihin juomiin ja samalla suosiessaan
kotimaista vähentäisi ihmisten intoa
lähteä ulkomaille alkoholijuomien
hakureissuille.

Valtio valmis luopumaan
maanomistuksesta
pääkaupunkiseudulla
Alue- ja kuntaministeri Hannes
Manninen (kesk) on rohkaissut
pääkaupunkiseudun kuntia roh-
keammin käyttämään lain suomaa
tonttimaan pakkolunastusoikeutta
asuntorakentamisen tarpeisiin. Man-
nisen mukaan pääkaupunkiseudun
kunnat käyttävät pakkolunastusmah-
dollisuutta tuskin koskaan. Manninen
ei taida tietää, että pääkaupunkiseu-
dun kunnat – eritoten Helsinki –
omistavat jo valtaosan alueestaan.
Suurin rakentamaton asuntotontti-
maan reservi löytyy toisaalta
omakotiasujien tonteilta ja toisaalta
valtiolta. Manninen sosialisoisi siis
omakotiasujien vajaasti rakennetut
tontit. Kun myös valtio omistaa laa-
jasti rakentamatonta maata, niin mi-
nisteri Mannisen rohkaisu onkin tul-
kittavissa kehotukseksi ja myöntei-
seksi vastaukseksi pakkolunastaa val-
tiolta kaikki pääkaupunkiseudun
rakentamaton maa, josta raken-
tamatonta maamallia löytyy vaikkapa
eduskuntatalon edustalta.

lijoita. Jo viime eduskuntavaaleissa puolueemme sai suuren osan äänistään
sellaisilta kansalaisilta, jotka eivät ole koskaan ennen äänestäneet. Tämän jäl-
keen monet uudetkin henkilöt nukkuvien riveistä ovat kyselyissä ilmoittaneet
mahdollisuutensa äänestää Perussuomalaisia. Uuden kyselysysteemin mukaan
tällaisia kannattajia ja mahdollisia äänestäjiä ei oteta enää laskuun. Päähuomio
uudistetussa gallupmenetelmässä kohdistetaan heihin, jotka sanovat “varmasti
äänestävänsä”. Vanhojen puolueiden kannattajien puolueuskollisuus on kaik-
kien tuntema asia. Nyt ei todellisuudessa enää tutkitakaan ennustettavaa kas-
vukehitystä ja menestymismahdollisuuksia. Vaan tutkitaan mahdollista kan-
natuksen pysyvyyttä ja odotettavaa puolueuskollisuutta. Tältä pohjalta sit-
ten vedetään kannatuskäyrät. Kyllä Göbbelskin olisi näille meidän pelinpolii-
tikoillemme kateellinen. Tulee mieleen vanha totuus: Kuka gallupin maksaa,
saa pisimmät pylväät. Keinoista viis!
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Perussuomalainen

“Nuorena on ihanteita, halu tehdä suuria ja palo taistella.
Tehkää suuria ja vaatikaa vaikeita. Tulette huomaamaan,

että se kaikki on vaivan arvoista.”

puheenjohtaja Timo Soini

Muut tiedotusvälineet
Jos Suomi olisi NATOn jäsen? Professori Keijo Korho-

nen arvelee, että Venäjästä saattaa tulla NATOn jäsen. Ja
sitten. –”Ja jos myös Suomi on NATOn jäsen, yhtenäisten
venäläis-suomalaisten sotaharjoitusten ongelma ratkeaa it-
sestään. Saamme Suomeen itänaapurin joukkoja. Niiltä
olemme välttyneet sitten vuosien 1917-18 itsenäisyyttämme
onnistuneet välttymään.”

(Suomen Kuvalehti 2003 ja Kansan Uutiset Viikkolehti 12.12.2003)

Keskusta haluaa työntää kaikki samaan kurjuuteen,
jotta kukaan ei ole toiselleen kateellinen

(Raimo Vistbacka, MTV-3, Uutiset 16.12.2003 klo 19.00)

Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian kysyntä
kasvaa. Yritysten, organisaatioiden ja kuluttajien yhteiskun-
ta- ja ympäristövastuullinen toiminta toiminta on selvästi
nousujohteista. Uusiutuvat energiaratkaisut ovat haluttuja
erityisesti CO2 –neutraalisuuden vuoksi, mutta myös siksi,
että ne tukevat alueellista omavaraisuutta, kriisinkestoky-
kyä ja yrittäjyyttä. Kehitystä kiihdyttää edelleen näiden
teknologioiden ja liiketoimintakonseptien vienti-imu.

(Motiva Xpress, joulukuu 2003)

Vasemmistolla Ei monopolia duunareihin. Perussuoma-
laisten puheenjohtajan Timo Soinin mielestä poliittisella va-
semmistolla ei ole monopolia työväestön asiaan ja ääniin..
”Yhä useampi perusduunari ei ymmärrä enää sitä kieltä, mitä
niin sanotut työväen puolueet puhuvat.” Työnantajan ja
palkansaajan vastakkainasettelu on Soini mielestä ”men-
neen maailman” politiikkaa. Hän sanoo löytävänsä perin-
teistä vasemmistoyhteistyötä nyt vain juhlapuheista, jos
sieltäkään. (Helsingin Sanomat 12.01.2004)

KELAn kapulakieltä ei ymmärretä. 40% KELAn asiak-
kaasta ei ymmärrä saamansa päätöksen sisältöä. KELAN
asiakaskyselystä käy ilmi, että viime vuonna yli 1/3 asiak-
kaista piti myös lomakkeiden täyttämistä vaikeana. Edus-
kunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio katsoo, että

KELAn kapulakieli heikentää suomalaisten oikeusturvaa.
Uusi hallintolaki vaatii virkamiehiltä hyvää kielenkäyttöä.
Vuotuiseen KELA-baronometriin vastasi 18.500 suomalais-
ta. (Uutislehti 100, 14.01.2004)

Naantaliin pitkä matka, Triesteen ei. Turun kaupungin
syyttely siitä, että se olisi estänyt kaavoituspolitiikallaan
diesel-tehtaan kehittämisen, osuus harhaan. Dieselin laajen-
nusten turvaamiseksi tehty sisäinen esitys tehtaan siirtämi-
sestä Naantaliin, torpattiin Wärtsilän johdossa sillä perus-
teella, että 20 km on pitkä matka osaamisen siirtoon. Turusta
Triesteen, jonne tuotanto nyt siirretään, tulee matkaa 2.304
km. Elävä todistus siitä, miten maailma on todella pienenty-
nyt. (Ari Valjakka, Turun Sanomat, 18.01.2004)

Helsingin vaalipiirin puoluekannatus kahden eritutki-
muksen mukaan Taloustutkimus mittaa kannatukseksi 4,5%
ja Suomen Gallup 3,8%. Jos Perussuomalaiset asettaisivat
ehdokkaita, he saisivat puhtaan matemaattisesti 3 paikkaa.
(Helsingin sanomat 19.01.2004)

George Soros taistelee nyt Bushia vastaan. –Minulla on
rahaa enemmän kuin koskaan tulen tarvitsemaan. Minun ta-
voitteenani ei ole rikastua lisää. Tavoitteenani on estää Ge-
orge W. Bushin uudelleen valinta. Hänen hallituksensa vaa-
rantaa juuri ne avoimen yhteiskunnan arvot, joiden puoles-
ta olen työskennellyt vuosikymmeniä.

Panoksena on nyt Yhdysvaltain ja koko maailman tulevai-
suus. Yhdysvaltain ulkopoliittisen kuplan on puhaltanut ns
Bushin doktriini ja sen kaksi tukipylvästä: Yhdysvallat ei
siedä kilpailevan mahdin syntymistä missään päin maailmaa
ja Yhdysvallat varaa itselleen oikeuden ennalta ehkäiseviin
iskuihin. Irakin sota on Bushin paha erehdys.

Presidentti huijasi kansaa ennen sotaa, jonka todellisia
syitä ei ole paljastettu vieläkään. Perusteeksi Soros ei hy-
väksy pelkkää väitettä kaadetun diktaattorin kauheudesta.
(Yksi maailman rikkaimmista miehistä George Soros, Helsingin Sanomat
19.01.2004)

On vaikea ymmärtää, että
valtakunnassa etsitään kiih-
keästi keinoja, millä kansa
saataisiin pysymään töissä
nykyistä pitempään, kun sa-
maan aikaan niin monta laite-
taan varhaisille eläkkeille. Yh-
tälöä on vaikea nielaista.

(Hia Sjöblom, Salon Seudun Sano-
mat, 19.01.2004)

Joskus on epäselvää, kumpi
on tärkeämpi Suomen armei-
jan äänenkannattaja, sen it-

sensä julkaisema Ruotuväki vai kommunistien perinneseu-
ran, vasemmistoliiton Kansan Uutiset. Molemmat lehdet si-
jaitsevat samassa talossa puolustusministeriön ja pääesi-
kunnan naapuritalossa Helsingin Fabianinkadulla. Kun va-
semmistoliitto jäi oppositioon viime keväänä, puolueessa
pääsivät niskan päälle taas vanhakantaiset stalinistit. Kun
puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes esiintyy nykyisin Euroop-
pa-, globalisaatio- tai maanpuolustusasioissa, ääni on Suvi-
Annen ääni, mutta kädet ovat Jaakko Laakson kädet. (Ilta-
lehti 20.01.2004 Aarno Laitinen)

Vain Timo Soini vastasi. Ennen eduskuntavaaleja kerrot-
tiin, että kysykää edustajilta vaalikaudella, jos tulee asioita,
mihin he todennäköisesti voisivat antaa valaistusta. No
olen parille edustajalle kysymyksiä tehnyt, mutta vain yksi
edustaja (Timo Soini) vastasi. (Lukijoilta, Metro 26.01.2004)

Hyvä poliitikko on sellainen, joka pitää kiinni periaatteis-
taan, vaikka tuloksia ei aina tulisikaan.

(Habiba Ali, Somaliasta sotaa paennut nuori nainen, Espoon nuorisovaali-
en 17-vuotias ääniharava 411 äänellä, Kunta-lehti 29.01.2004)

Hajasijoittaminen. Lipposen mielestä keskustapuolue
voitaisiin sijoittaa Marsiin, eikä siellä siltikään löytyisi älyl-
listä elämää. (City-lehti 30.01.2004)

Kohti uusia haasteita
Eduskuntatyö on päässyt toden teolla käyntiin. Aloitimme
räväkästi tekemällä välikysymyksen yhdessä vasemmisto-
liiton kanssa työpaikkojen katoamisesta ja ns. Kiina-ilmiön
seurauksista. Saimme asialle suhteellisen hyvän huomion ja
asia on taatusti sellainen, joka ihmisiä syvästi huolestuttaa.

Lehtijulkisuus oli meille hyvää ja asiallista, mutta sitä
ihmettä ei tapahtunut, että mikään tv-uutislähetys olisi
näyttänyt tv-uutisissa toisen välikysymyksen alulle pan-
neen eli meidän Perussuomalaisten kantoja asiaan. Tätä
välikysymystä ei televisioitu, kuten kaikkien muiden koh-
dalla on ollut asian laita.

Meidän on katsottava eteenpäin. Meillä on edessämme
tänä vuonna kahdet vaalit: euro- ja kunnallisvaalit. Molem-
piin on syytä perusteellisesti paneutua. Kunnallisvaalityö
on aloitettava välittömästi ehdokashankinnalla. Kokemuk-
sesta voin sanoa, että nyt Perussuomalaiset kiinnostavat ja
ehdokkaita saa. Olkaa nyt asiamme kannattajat aktiivisia ja
aloitteellisia. Me voitamme kunnallisvaalit varmasti, kun-
han huolehdimme ehdokashankinnasta. Puolue tulee pa-
nostamaan kunnallisvaaleihin järjestämällä kesällä puolue-
neuvoston yhteydessä kunnallisseminaarin, jossa hyväk-
sytään täydennetty kunnallisvaaliohjelma.

Eurovaaleihin on tungosta. Olemme eurovaaleissa vaa-
liliitossa Kristillisdemokraattien kanssa ja listalle mahtuu
vain viisi ehdokasta. Halukkaita on moninkertainen mää-
rä. Puoluehallituksella on vastuullinen tehtävä rakentaa
halukkaista yhteistyökykyinen ja ääniä saava lista. Pää-
tös ehdokkaista tehdään puoluehallituksen kokouksessa
maaliskuussa.  Uskon, että onnistumme.

Naisia mukaan toimintaan
Eduskunnassa pitämässäni välikysymyspuheessa kiinni-
tin huomiota naisten asemaan ja heidän sortamiseensa
pätkätöissä. Yllätykseni oli melkoinen kun työministeri
Tarja Filatov antoi minulle ministeritason tunnustusta asi-

an esille ottamisesta, meitä Perussuomalaisia kun pide-
tään varsin miehisenä eduskuntaryhmänä (eikä ilman
syytä!). Tosiasia on, että Perussuomalaisten johtopaikoil-
la on tilaa päteville ja tarmokkaille naisille – niin nuorille
kuin varttuneimmillekin.

Perussuomalaiset Naiset on hyvä joukko, jonka toiminta
on tehostunut. Puolueen puheenjohtajana haluan rohkais-
ta naisia mukaan puheenjohtaja Marja-Leena Leppäsen tu-
eksi toiminnan laajentamiseksi ja uusien naisten mukaan
saamiseksi joukkoihimme. Kunnioitan ja arvostan Perus-
suomalaisia naisia, jotka ovat sitkeästi ja moraalisesti kes-
tävällä tavalla olleet tukenani kaikki vaikeat vuodet nosta-
essamme puolueen tukevaan nousukiitoon. Perussuoma-
laiset Naiset on ollut henkisesti kypsä joukko, jonka profii-
lia ei ole tarvinnut nostaa miesjohtoa arvostelemalla. Us-
kon, että kunnioituksemme on ollut molemminpuolista.

Nuoret rynnistää
Itse aikoinaan aloitin poliittisen toimintani nuorena
lukiolaisena 1970-luvun lopulla. SMP: lla oli silloin piskui-
nen nuorisojärjestö, Kehittyvän Suomen Nuorten Liitto
(KSNL), jonka jäseneksi ryhdyin puolueen ohella. Tuo po-
rukka antoi minulle poliittisen viiteryhmän, nuoruuden in-
non purkamistien ja kymmeniä hyviä ystäviä eri puolilla
maata. Monien kanssa olemme pitäneet yhtä jo vuosikym-
meniä. Moni näistä henkilöistä on nyt Perussuomalaisten
piirien johtohenkilöitä ja kunnanvaltuutettuja.

Nuorisojärjestöaika oli aivan mahtavaa. Uskoimme asiaan
ja luotimme toisiimme. Niitä kokemuksia ja yhteisiä vaalitais-
teluja ja muita projekteja ei voi unohtaa. Haluan rohkaista
puolueemme nuoria samalle tielle. Nuorena on ihanteita,
halu tehdä suuria ja palo taistella. Olen todella iloinen, että
Perussuomalainen nuorisotoiminta on lähtenyt kovaan
nousuun. Nuorilla on näytön paikka ja tärkeä osuus vaali-
työssämme tänä vuonna. Tehkää suuria ja vaatikaa vaikeita.
Tulette huomaamaan, että se kaikki on vaivan arvoista.

Kuva: Futureimagebank
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Timo Hirvonen, toimittaja
puheenjohtaja
Mikkelin Perussuomalaiset

Helsingin Sanomien (28.1.2004) teettämän gallupin mukaan nuoret
suosivat keskustaa. Tämä onkin totta. Keskusta on gallupin mu-
kaan nuorten keskuudessa suosituin puolue 22,4 prosentin
kannatuksella. Lähes yhtä suosittuja olivat myös SDP, kokoomus
sekä vihreät. Haastatellut nuoret olivat 18-29 -vuotiaita.

Samaisessa HS:n artikkelissa oli myös tilasto, jossa mitattiin puo-
lueiden kannatuspotentiaalia nuorten keskuudessa. Kyse oli siis
siitä, mitä kaikkia puolueita nuoret voisivat äänestää. Tuossa tilas-
tossa 46% viime eduskuntavaaleissa äänestäneistä nuorista olisi
voinut äänestää keskustaa. Niistä, jotka eivät äänestäneet viime
vaaleissa lainkaan, 44% olisi saattanut antaa äänensä keskustalle. Tässä vertailussa
suosituimmaksi  puolueeksi nousi kuitenkin vihreät, toisena SDP ja kolmantena kokoo-
mus. Keskusta oli vasta neljäs.

Perussuomalaisten vastaavat potentiaaliluvut olivat 23% ja 26%. Perussuomalaisilla oli
tutkimuksen mukaan jatkossa hyvät näkymät. Toimittaja Ilkka Ahtiaisen mukaan suoras-
taan huimat näkymät! Perussuomalaisten potentiaalinen kannatus nuorten keskuudessa
on suurin verrattuna puolueiden nykyisiin kannatuslukemiin, jotka perussuomalaisten
osalta ovat Taloustutkimuksen joulukuussa 2003 teettämän gallupin mukaan vain 3,3%.

“Mutu”-pohjalta ja perussuomalaisen nuorisojärjestön puheenjohtajana uskon, että
puolueemme kannatus on vieläkin kovempi alle 18-vuotiaiden keskuudessa. HS:n tutki-
muksesta saattoi vetää seuraavat johtopäätökset: Vihreät, kokoomus ja Perussuomalaiset
tulevat pitkällä aikavälillä menestymään entistä paremmin vaaleissa. Keskustan tilanne on
neutraali. SDP:n, vasemmistoliiton, RKP:n ja kristillisten tulevaisuus näyttää epävarmalta.

Nuoret eivät enää välttämättä äänestä samaa puoluetta kuin heidän vanhempansa. Tämä
onkin vapaan kilpailun demokratiassa keskeinen piirre. Voisiko sanoa, tervetullut piirre!

Vesa-matti Saarakkala
puheenjohtaja, Perussuomalaiset Nuoret

Puolueet nuorison näkökulmasta

Valtion virkojen siirtäminen maakuntiin.
Valtion virkojen (n. 8000) siirtäminen Helsingistä maakuntiin ei tapahdu yhdessä eikä kah-
dessa vuodessa. Ennemminkin tällaiset puheet kyseisestä toimenpiteestä liittyvät tuleviin
EU- ja kunnallisvaaleihin eli kysymyksessä on vaalipropagandaa, jolla pyritään pitämään
suurten puolueiden gallupit korkealla.

Virkojen siirtämisen esteenä tulevat olemaan vastaanottavat paikkakunnat? Työntekijöi-
den halukkuus muuttaa uuteen ympäristöön? Tarvitaanko siirrettävää virkaa 10 vuoden
päästä? Kuinka monet virat lopetetaan tänä aikana sen myötä kun virkailija pääsee kysei-
sestä työstä eläkkeelle? Onko vastaanottopaikkakunnalla pätevää ja osaavaa henkilökuntaa
koska koulutus siirrettäviin virkoihin ei tapahdu muutamassa kuukaudessa? Ratkaisuna on,
että tämän päivän tietotekniikalla pystytään vähentämään turhaa byrokratiaa!

Pankkien palvelumaksut eläkeläisille ja muille pienituloisille.
Tämän päivän pankkien palvelumaksut tuottavat merkittävää tulosta pankeille. Ovatko elä-
keläiset ja pienituloiset maksumiehinä pankkien alhaisista koroista ja pankkien tuomista
muista eduista rikkaille? Tuleeko vanhuksen varautua laittamaan kotitietokone saadakseen
jotakin alennusta palvelumaksuista? Räikeimmillään laskua maksaessa voi palvelumaksu
olla suurempi kuin maksettava lasku! Tämän epäkohdan poistamiseksi tulee eduskunnan
säätää laki, jolla kielletään suoranainen ryöstäminen pieneläkeläisiltä ja vähätuloisilta! He-
rää myös kysymys, että rikotaanko näillä palvelumaksuilla Suomen perustuslakia?
Ahti Moilanen, piirisihteeri

Perussuomalaisia ehdolla Suur-Savon
osuuskauppavaaleissa

Mikkelin Perussuomalaiset osasto on asettanut Timo Hirvosen ja Markku Paukun ehdolle
Suur-Savon osuuskaupan edustajistovaaleihin. Äänestys tapahtuu postiäänestyksellä 01.-
10.3.2004. Äänestysoikeus on alueen kaikilla Osuuskauppa Suur-Savon jäsenillä. Tässä ää-
nestyksessä Mikkeli, Ristiina, Pertunmaa, Mäntyharju ja Hirvensalmi muodostavat oman
äänestysalueensa, jolta valitaan 25 edustajaa edustajistoon. Toivomme, että alueemme kan-
nattajat, jotka ovat Suur-Savon osuuskaupan jäseniä käyttävät nyt oikeuttaan ja mahdollis-
tavat sen, että saamme ”omia” edustajiamme osuuskaupan edustajistoon.

Pertunmaan-Mäntyharjun yhteislistalta löydämme pitkäaikaisen SMP-PerusS kunnanval-
tuutetun Markku Pöyryn ehdokkaana.

Nuorten nokkamiehiä kokoustauolla puoluetoimistossa:
Sihteeri, kunnanvaltuutettu Mikko Nurmo(Valkeakoski),
puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala (Kurikka),
varapuheenjohtaja, kunnanvaltuutettu Harri Väänänen (Varpaisjärvi)
ja hallituksen jäsen Tommi Ojala (Helsinki).

Markku Paukku
FM, historian opettaja
Mikkelin Perussuomalaiset

Markku Pöyry
kunnanvaltuutettu
Pertunmaan Perussuomalaiset

PerusS:n Etelä-Pohjanmaan
piiritoimisto Seinäjoella
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri-
toimisto on Seinäjoella osoitteessa:
Työväenkatu 4 A. Puhelin 06-4234847.

Toimisto on avoinna varmimmin keskiviik-
koisin klo 12-19 välisenä aikana (ovikellolla),
jolloin vierailut ja yhteydenotot ovat toivot-
tuja.

Toimistolla on tavattavissa kansanedus-
taja Raimo Vistbackan avustaja, piirisihteeri
Ossi Sandvik. Hän mm. ottaa vastaan ja vä-
littää Perussuomalaisille ja kansanedustaja

Oulun-Kainuun piiri ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Etelä-Pohjanmaan piiri
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vistbackalle tarkoitettuja kansalaisaloitteita,
ym asioita. Muina aikoina Vistbackan avus-
taja on tavoitettavissa työpuhelimesta: 050-
5673531, kirjepostia voi lähettää nimellä
osoitteeseen:

Ossi Sandvik
Lintulantie 88
61270 Luopajärvi
sähköpostiosoite:
ossi.sandvik@eduskunta.fi

Kirkkovaltuutettu Timo Hirvonen on perus-
tanut Mikkelin Seurakuntayhtymän kirkko-
valtuustoon oman HUOKASE –ryhmän.
Lyhenne tarkoittaa: Huolta kantava seura-
kunta. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisella
ihmisellä on oikeus joskus ”huokasta”
omalle seurakunnalleen oman ahdistuksen-
sa ja vaikeutensa elämässä niin, että oma
seurakunta pystyy siihen riittävällä tavalla
ja kohtuullisen ajan kuluessa myös vastaa-
maan.

Ryhmän tarkoituksena ja tavoitteina on,
että seurakunnan viran- ja toimenhaltijoiden
ja kaikkien työntekijöiden resursseja ja mah-
dollisuutta henkilökohtaiseen sielunhoito-
työhön on lisättävä ja vahvistettava niin,
että jokainen seurakunnalta apua tarvitseva
saa mahdollisimman pian riittävää sekä ai-
neellista, että henkistä tukea. Erityistä tukea
on kohdennettava mm. diakoniatyöhön, jot-
ta tarvittavat voimavarat riittävät. Tarvitta-
essa on järjestettävä lisäkoulutusta tai lisä-
virkoja. Huokase-ryhmä haluaa tukea myös
vapaaehtoista luottamushenkilöiden koulu-
tusta sielunhoitotyöhön, koska lisäänty-
vässä yhteiskunnallisessa hädässä ihmiset
yhä enemmän kääntyvät oman seurakuntan-
sa puoleen.

HUOKASE-ryhmä
Mikkeliin

S y n t y m ä p ä i v i ä

SMP:n pitkäaikainen ex-puoluesihteeri, ex-
kansanedustaja ja työministeri Urpo Leppä-
nen vietti 60-vuotispäiväänsä 10.02.2004
Helsingissä. Päivänsankaria oli onnittele-
massa niin politiikan työtovereita kuin liike-
elämän tuttavia. Leppänen on ollut perusta-
massa Perussuomalaista puoluetta, mutta
edustaa nykyisin liberaaleja. Leppänen on
Nummi-Pusulan kunnanvaltuutettu. Politiik-
kaa on Leppäsen kanssa tehty yli kolme
vuosikymmentä.
(-RFSormo)

Urpo Leppänen 60 v
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Vasemmistoliiton ja
Perussuomalaisten
välikysymys Palkan-
saajien työsuhde-
turvan parantamisesta
oli esillä eduskunnan
täysistunnossa
07.02.2004. PerusS:n
ryhmäpuheenvuoron
piti puolueen puheen-
johtaja, kansan-
edustaja Timo Soini,
joka puheensa aluksi
perusteli, miksi tämä
välikysymys oli tehty.

- Välikysymys tehtiin Vasem-
mistoliiton ja Perussuomalais-
ten toimesta. (Ed. Salo: On sitä
ihmetelty!) - Kyllä varmasti.
Pohjan kapeutta on ihmetelty,
ed. Salo, mutta ei itse asiaa, eli
on ollut mielenkiintoista havai-
ta, että tilaisuus puhua näistä
asioista on otettu ilolla vastaan
ja jokainen muukin oppositio-
ryhmä on ruvennut ponsiaan
sorvailemaan eli ikään kuin täs-
sä olemaan henkisesti mukana,
ja työntekijät tästä ovat laajasti
kiinnostuneita. Tämä välikysy-
mys tehtiin, jotta päästään kes-
kustelemaan työn pakenemises-
ta ja teollisuuspolitiikasta maan
korkeimmalla foorumilla ja ni-
menomaan täällä eduskunnassa
eikä viikonloppujen puherefe-
raateissa, niin kuin yleensä tup-
paa tapana olla. Tämä on arvok-
kain foorumi, tämä on se pää-
tösfoorumi ja tällä tämä keskus-
telu pitää käydä. Työllisyysas-
teen lasku ja tuhansien työpaik-
kojen kato on vakavaa asiaa ja
ansaitsee kunnon huomion ja
tehokkaita toimenpiteitä.

Kiina ilmiön rinnalle
tunkee Italia-ilmiö
Wärtsilän moottoritehtaan lak-
kauttaminen on oiva esimerkki
siitä, miten pimeäksi raaka
markkinatalous on menemäs-
sä. Voittoa tuottava, hyvää ta-
varaa korkealla ammattitaidol-
la tekevä firma sulkee tehtaan-
sa ja muuttaa maata. Siinä si-
vussa tämä tulosta takova fir-
ma jakaa osakkeenomistajille
runsaat osingot. Kiina-ilmiön
rinnalle tunkee Italia-ilmiö. Vi-
rastojen lisäksi sinne näyte-
tään vievän tuotantoakin. Pe-
rinteisesti me olemme hoke-
neet, että kannattava tuotan-
to on tärkeä asia. Korkea laatu
on menestyksen takuu. Mutta
kyllä on piru peräsimessä,
kun sekään ei riitä, ja Wärtsi-
län tapauksessa se ei näytä

riittävän. On korkeasti koulu-
tettu, ammattitaitoinen työ-
voima, on voittoa tuottava
yritys, ja se ei riitä. Mikä riit-
tää, jos tämä ei jatkossa riitä?

Duunarin
puolustaminen ei ole
taantumusta

Oikeisto-oppositio ei ole pe-
rinteisesti monta ajatusta työ-
väestölle uhrannut, joten sen
jättäytyminen välikysymyk-
sen ulkopuolelle ei sinänsä yl-
lätä. SDP on julkisuudessa ol-
lut käsiteltävästä asiasta hil-
jaa. Sen aika on kulunut itse
aiheutettujen Eurooppa- ja
verokohujen parissa. Mutta
merkittävä ay-demari Erkki
Vuorenmaa sen sijaan on ollut
aktiivinen ja ottanut jämäkästi
kantaa. Seuraavassa sitaatti
tämän maanantain Demari-
lehdestä, alkaa ja menee näin:
“Turun Wärtsilän laivamoot-
toritehtaan siirto Italian Tries-
teen on täysin käsittämätön.
Entistä käsittämättömämmäksi
se tulee, mitä enemmän asiaa
pöyhitään. Siirtoa on vaikea
perustella millään tuotannolli-
silla ja taloudellisilla syillä.”
Näin siis Metallin puheenjoh-
taja. Tällaista tekstiä päästele-
vää Erkkiä kutsuivat porvaris-
pojat joku aika sitten taantu-
muksen merkiksi. Duunarin
puolustaminen ei ole taantu-
musta. Duunari leipoo sitä
kakkua, mitä me kansanedus-
tajat yleensä mielellämme sit-
ten kansalle jakelemme.

Huonon menon tasa-
arvoa duunarille ja
talonpojalle

Maataloustukisotkuissaan
piehtaroiva keskustakin otti kan-
taa tilanteeseen työvaliokunnan
kokouksessaan viime torstaina.
Työvaliokunta totesi seuraavasti:
“Irtisanomistilanteissa on yt-
neuvottelujen oltava aito menet-
tely, jolla todella etsitään keinoja
pitää työpaikat Suomessa.” Mitä
keskustavetoinen hallitus aikoo
tehdä, että keskustan työvalio-
kunnan kannanotto saa suurem-
man roolin kuin olla osa keskus-
tan pöytäkirja-arkistoa? Toivot-
tavasti jotain muuta on tulossa.

Ryhmäpuheenjohtaja Kyösti
Karjulalla oli aika tylyt terveiset
keskustan duunariäänestäjille: So-
peudu ja kyykisty. Olen aika var-
ma, että tämä viesti täältä edus-
kunnasta menee perille. Emu tekee
nyt duunarille sitä, minkä EU teki
talonpojalle, ja ilmeisesti se on nyt
sitä tasa-arvoa, että kun toisella on
mennyt huonosti ja nyt menee toi-
sellakin, niin se on hyvä.

Lihaa syövien
heteroiden eli
perusduunarien asiat
eivät kiinnosta vihreitä

Vihreiden happamuus teolli-
suutta ja duunaria kohtaan on ol-

lut yleisesti tiedossa. Siksi sieltä
ammuttiin täyslaidallinen Siimek-
sen-Soinin linjalle rustatulle väli-
kysymykselle. Vihreäthän ovat
tunnetusti olleet huolissaan eri-
laisista vähemmistöistä, liito-
oravista, joenpohjista, soista ja
rutakoista. Nyt, kun puoluste-
taan leimallisesti lihaa syövien
heteroiden eli perusduunareiden
etuja, niin eihän se vihreitä näytä
kiinnostavan. Onneksi kuitenkin
ed. Meriläinen tuli ja kiinnostui.
Tätä kuvaa nyt Meriläinen paik-
kaa ja hieman Soininvaarakin
paikkasi puheessaan.

Miljoonat pienviljelijät
uhanalaisia

Teknologia, tuotantotavat, ver-
kottuminen ja muut muutokset
aiheuttavat suuria mullistuksia
työelämässä ja arjen rutiineissa.
Tehokkuus ja automaatio myös
syövät työpaikkoja. Globalisaa-
tio tuo sekä etuja että haittoja.
Suomessa pitää olla kyky nähdä
pidemmälle. Kiina vetää aikansa,
mutta siellä kapitalismi ja vapa-
uksien nousu tuhoavat kommu-
nismin. Tapahtuuko muutos il-
man voimakasta väkivaltaa?
Minne laitetaan 200-300 miljoo-
naa maalaisköyhälistön ihmistä,
kun nykyiset suurkaupungit ovat
jo siirtotyöläisiä täynnä? Kaato-
paikoilleko? Intia on pysynyt
raiteillaan ihmisarvoa polkevan
kastilaitoksen ansiosta. Miten
käy, jos siellä suuret massat alka-
vat vaatia oikeuksiaan? Miljoo-
nat pienviljelijät ovat vaarassa
menettää maansa. Yhteiskunnan
perusteet järkkyvät, ja näissä
molemmissa yhteiskunnissa vielä
naisen asema on äärimmäisen
heikko.

Kasvava ahneus ja
riisto vie moraaliseen
umpikujaan

Ihminen ei ole evankeliumien
synnyn ajoista miksikään muut-
tunut. Kaikki kaipaavat turvaa,
toimeentuloa ja huolenpitoa.
Onko maailmanlaajuinen raaka
kapitalismi ratkaisu? Ei ole. Tar-
vitaan muita malleja. Ahneus ja
riisto ajavat umpikujaa ja terro-

Me voimme Suomessa pärjätä
pitämällä huolta ihmisestä, kan-
san ostovoimasta, pitämällä yri-
tyksemme ja taloutemme kilpai-
lukykyisinä, satsaamalla yksilöl-
liseen tuotteeseen ja tavaran laa-
tuun. Me tarvitsemme selkeää ja
rohkeaa analyysia yrittämisestä.
Yrittämisestä on kuitenkin annet-
tava totuudellinen kuva ja pidet-
tävä kannattavan yrittämisen
reunaehdoista kiinni. Me tarvit-
semme metalli- ja metsäteolli-
suutta sekä runsasta pientä ja
keskisuurta yritystoimintaa. On
hirvittävä näkymä, jos hyvä ja
tuottava työ ei riitä, niin kuin
Wärtsilän tapauksessa ei ole riit-
tänyt. Mitä sitten tehdään, jos
Wärtsilä on muutakin kuin hyvä
huono esimerkki, jos se on tule-
vaisuuden kuva? Silloin me olem-
me todella liemessä tässä maassa.
(Ed. Kuoppa: Soininvaaran maa!)

Pahimmat viholliset
monikansalliset
suuryritykset

Työllistymisen esteiden poista-
minen on tärkeää. Siihen on löy-
dettävissä monia keinoja. Työnte-
kijöiden palkan sivukustannusten
alentaminen on yksi selkeä suun-
ta, mihin on mentävä. Irtisanomis-
aikoja voi myös porrastaa työsuh-
teen keston ja työntekijöiden
määrän mukaan. En usko, että uu-
sien pienyritysten syntymisen
pahin este on yleissitovuus, vaan
pahimmat viholliset ovat isot
keskittyvät ja verotuksen mini-
mointia ajavat ja toteuttavat mo-
nikansalliset suuryritykset, joiden
pillin mukaan nyt pitäisi sitten
kaikkien tanssia.

Kysymys on lastemme
tulevaisuudesta

Hallitukselta vaaditaan nyt
rohkeutta ja määrätietoisuutta.
Me emme saa antaa laivanraken-
nuksen, moottoriteollisuuden ja
muun perusteollisuuden paeta
Suomesta. On suuri haitta, että se
työ, jota esimerkiksi Martin Saa-
rikangas ja Kari Uotila ovat teh-
neet yhdessä, on supistunut pie-
neksi konttoriksi. Se toi työtä ja
toimeentuloa. Tämän kehityksen
estämiseksi on käytettävä kaikki
sopivat ja vähän sopimattomat-
kin keinot, sillä kysymys on ta-
loudellisesta selkärangastamme,
omasta hyvinvoinnistamme ja
lastemme tulevaisuudesta.

Hallitukselle
epäluottamusta

Lopuksi kannatan ed. Mustajär-
ven ehdotusta perustellun päiväjär-
jestykseen siirtymisen sanamuo-
doksi. Ja, arvoisa puhemies, oli mu-
kava pitää tämä puhe ryhmän täy-
den tuen läsnä ollessa toisin kuin
muilla ryhmillä tässä oli asian laita.

- - - - -
Mustajärven Soinin kannatta-

mana tekemä epäluottamuslause-
esitys ei mennyt läpi ja hallitus
sai 13.02.2004 eduskunnalta
luottamuksen numeroin 107 – 72,
vaikka Kiina-ilmiö kirvoittikin
keskustelussa kansanedustajien
kielenkannat.

Kiina-ilmiöllä heräteltiin
eduskuntaa

byrokratiavallan luominen suitsi-
maan suuren rahan saalistusta on
ongelman ratkaisu.

Ratkaisua on lähdettävä hake-
maan maailmanlaajuisen vapaa-
kaupan sijasta alueellisesta va-
paakaupasta. Tälle tielle tuskin
älytään lähteä, ennen kuin maail-
manlaajuinen vapaakauppa on
ajanut itsensä umpikujaan ja
avannut ja murtanut muun muas-
sa Kiinan ja Intian nykyiset val-
ta- ja yhteiskuntarakenteet.

Protektiotismin nousu on
myös todennäköistä. USA on
sitä tarpeen tullen, siis oman tar-
peensa tullen, aina toteuttanut ja
käyttänyt muun muassa terästul-
lien osalta ja tulee käyttämään.
Amerikka tekee aina niin, mikä
on sen oma etu.

Länsimaat ovat päättäneet, että
heidän mallinsa on hyvä koko
maailmalle. Näin tuskin on. Jo-
kaisen yhteiskunnan pitää saada
muovautua sen omien ihmisten
tahdon mukaan. Suomenkin koh-
talo, tämä maa ja kansa, on mei-
dän käsissämme.

Pitäkäämme huolta
ihmisestä ja
yrittämisestä

Meillä suomalaisilla on aivan
loistava maa. Meillä on tilaa ja
puhtautta sekä kohtuullisesti
luonnonrikkauksia. Meillä on hy-
vät edellytykset taata ihmisille
hyvä elämä ja kyky myös turva-
ta kohtuullinen panoksemme
maailman kansoille muun muassa
YK:n kautta. Pieni maa ja paikal-
linen demokratia on aina parempi
kuin suuren maan kasvoton näen-
näisdemokratia. Mikäli EU ei
ymmärrä pysyä löyhänä liittona,
se on tuhon oma. Keskitetty
suurvalta on aina pienelle ihmi-
selle huonompi vaihtoehto kuin
paikalliseen hallintoon perustuva
pieni demokratia.

rismia ja separatismia,
niin kuin nyt esimerkik-
si Lähi-idässä nähdään.
Ihminen ei ole kulta-
kuumeista ja pörssiro-
mahduksista mitään
oppinut. En kuitenkaan
usko, että sosialistisen
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Jo pitkään Suomessa harjoitettu
politiikkaa jossa on unohdettu
kaikkein tärkein, Eli yksityinen
tavallinen kansalainen, joka yrit-
tää tulla toimeen omalla työllään
Tai yrittämällä. Tämä unohtami-
nen on alkanut kun Suomea on
viety Eurooppaan Hinnalla millä
hyvänsä, eikä johtajat Lipponen
etunenässä ole  tavallisesta kan-
salaisesta välittäneet kun ovat
kun pyrkivät omia etujaan aja-
maan. Heille oma etu on Hyvä-
palkkainen EU virka Suomen ve-
ronmaksajien rahoilla maksettu.
Kilttien Suomalaisten vain pitäisi
sopeutua vain kaikkeen mitä EU
tuo tullessaan. Viime aikoina
olemme saaneet nauttia yhdestä
johtajiemme suuresta saavutuk-
sesta nimittäin alkoholin tuonti-
rajoituksen poistamisesta, voim-
me vain kuvitella mitkä surkeat
seuraukset ovat tulossa, kun
kaikki satojen litrojen omaan
käyttöön tuodut viinaerät ovat
löytäneet pimeät jakelukanavat.
Tämä saavutus ja se, että Suo-
mesta on tullut nettomaksaja
EU:lle, tulisi kansalaisten tulevai-
suudessa huomata, kun omalla
äänellä seuraavan kerran pääsee

Useissa vaaleissa peräkkäin Pe-
russuomalaisilla on ollut saavutet-
tujen asemien turvaaminen, jopa
puolueen hengissä pitäminen. Vii-
me eduskuntavaalit antoivat kun-
non sysäyksen eteenpäinmenoon.
Nyt voimme lähteä reippain, mutta
nöyrin mielin kasvattamaan puolu-
een kunnallisvaltuutettujen mää-
rää. Viime aikojen gallupit ovat
harvinaisen yksimielisesti näyttä-
neet Perussuomalaisille selkeää
kannatuksen kasvua Joulukuussa
2003 koko maassa kannatus oli
3,3% ja Helsingissä luvataan jopa
4,5% kannatusta, mikä tarkoitta-
nee 3-5 kaupunginvaltuutettua.

Nyt on meistä itsestämme kiinni
aika pitkälti kunnallisvaalien lop-
putulos. Mitenkään EU-vaaleja
väheksymättä uskon, että puolu-
een tulevaisuuden kannalta tär-
keimmät vaalit on nimenomaan
kunnallisvaalit. Siitä huolimatta
EU-vaalien kanssa työtä tehdään
täysin rinnan varsinkin, kun meillä
on hyvä vaaliliitto, joka mahdollis-

Arvioita meistä ja muista.
Meillä tarkoitan tietysti SMP:läistä ja
sen jälkeen Perussuomalaista kun-
nallispolitiikkaa. Vaikka on kysymys
eri puolueista ja myöskin jonkin ver-
ran erilaisista toimintatavoista, siitä
huolimatta toimittaessa samoilla
henkilöillä kunnallispoliittisten asioi-
den painotukset ovat samantapaisia.
Sen tiedän ja uskallan rehellisesti sa-
noa niin kauan, kuin allekirjoittaneen
toimesta, sekä yhdessä toisten kun-
nallispolitiikassa samassa ryhmässä
toimineiden kanssa on asioita yritet-
ty eteenpäin viedä, toiminta on ollut
rehellistä, oikeudenmukaista ja tasa-
puolista. Tiedän senkin, että niin al-
lekirjoittaneen, kuin monen muunkin
puolueessamme mukana olleen oma
etu on kärsinyt huomattaviakin me-
netyksiä pitäessämme kiinni noista
edellä mainituista periaatteista. Jo
SMP:ssä sanoimme “Jokainen ihmi-
nen, jokainen elämä on arvokas.”
Eikä se siitä ole miksikään muuttu-
nut.

Perussuomalaisuuden
syvin olemus
Perussuomalaisuus on toisen ih-
misen pyyteetöntä auttamista eri
elämänvaiheissa. Minusta tuohon
lauseeseen sisältyy se koko poliit-
tisten lauseiden kirjo mitä Perus-
suomalaisten puolueohjelmassa
kerrotaan. Toki puolueohjelma ker-
too miten tuohon tavoitteeseen py-
ritään ja miten sitä toteutetaan.
Puolueohjelmallakaan ei ole mitään
merkitystä, jos se on vain joukko
lauseita ilman johtoajatusta. Var-
maankin jokaisella puolueella on
ohjelmissaan hyviä ajatuksia. Var-
sinkin kuntatasolla niiden toteutu-
mista vuosikausia seuranneena
sekä kahdessakin kunnassa muka-
na olleena, useimmille ne hyvät aja-
tukset ovat pelkkää liturgiaa.

Eri puolueista on muodostunut
seuraavanlaisia käsityksiä vuosi-
en varrelta. Uskon, että moni Pe-
russuomalainen valtuutettu alle-
kirjoittaa nuo arvioni.

KEPU
Tuskin mikään puolue käyttää val-
taansa niin härskisti, kuin keskusta
niissä kunnissa, joissa sillä on oma
tai kristillisten kanssa saatu enem-
mistö. Sitä käytetään luottamus-
henkilöpaikkojen, virkapaikkojen, ta-
loudellisten ym. etujen saamiseen.
Mestari erilaisissa juonitteluissa.

KOKOOMUS
Lähtee usein kepun kelkkaan,
sulle mulle periaatteella. Vain ja ai-
noastaan hyväosaisten asialla
myöskin kunnallispolitiikassa.
Epäluotettavuudessaan huippu-
joukko. Puheiden ja tekojen ristirii-
ta silmiinpistävä.

VASEMMISTO
(SDP ja Vasemmistoliitto)

Eihän niitä kunnallispolitiikassa
erota mikään. Elää edelleen luok-
kayhteiskunnan aikaa. Joskus

vuosia sitten varsinkin vasemmis-
toliitossa (silloin SKDL) oli yksilö-
ajattelijoita, jotka uskalsivat pitää
oman linjansa ja puolustaa hei-
kompiosaista ihmistä, ilman ryh-
mäkurin pelkoa. Tänä päivänä hy-
vätkin ajatukset hukkuvat kovaan
ryhmäkuriin. Pari kolme puolue-
jyrää pyörittää koko vasemmis-
toryhmää miten tahtoo.

KRISTILLIS-
DEMOKRAATIT
Kunnallispolitiikassa ei oikeastaan
mitään mainittavaa. Kulkee täysin
kepun talutusnuorassa. Ei mitään
omaa linjaa tai ajatusta. Kun Pe-
russuomalaisten kristillisyys pe-
rustuu lähimmäisen rakkauteen,
kristillisillä se on vallan väline.
Vaikutusvaltaa ja omia etuja aje-
taan kristillisyyteen vedoten, kei-
noja kaihtamatta. Tämä selittää
myöskin läheisen yhteistyön
kepun kanssa.

VIHREÄT
Itselläni ei kokemusta vihreistä
kunnallispolitiikassa juurikaan ole.
Näillä alueilla lähinnä joitakin liito-
orava havaintoja. Puoluetta kuvaa
hyvin kansanedustaja, kaupungin-
valtuutettu Krohnin huoli - yhden
maailman pahimmista murha-
miehistä - Saddam Husseinin
ihmisarvosta!

taa Perussuomalaisille yllätysmah-
dollisuuden. Samalla se on hyvä
harjoitus syksyn kunnallisvaalei-
hin.

Ei ole liian aikaista lähteä hake-
maan ehdokkaita kunnallisvaaleja
varten. Pirkanmaalla nimesimme
piiritoimikunnan jäseniä huolehti-
maan niiden kuntien ehdokashan-
kinnasta, joissa ei tällä hetkellä ole
näkyvää toimintaa. Se ei tarkoita
sitä, etteikö jokainen voi toimia ta-
hollaan. Hakea ehdokkaita, antaa
vinkkejä ja tietenkin lähteä itsekin
ehdokkaaksi. Ei tarvitse odottaa,
että joku tulee kysymään. Jokainen
puolueemme näkyvä toimija on
valmis ottamaan vastaan erilaisia
viestejä eteenpäin vietäväksi.

Allekirjoittaneelle ainakin voi il-
moittautua, vaikka mistäpäin Suo-
mea. Huolehdin siitä, että viesti
menee asianomaisen piirin toimi-
henkilöille ja sitä kautta paikallisil-
le toimijoille. Samoin omassa pii-
rissä - Pirkanmaalla -  ottakaa yh-

Syksyn kunnallisvaaleihin lähdetään
voittamaan!

teyksiä. Vaikka tuntuisi, että ei
meidän kunnassa ole ketään mui-
ta, me yritämme piirissä löytää li-
sää ehdokkaita. Myöskin mahdol-
liset vaaliliitot helpottavat mah-
dollisuuksia valtuustopaikkoihin
niissäkin kunnissa, joissa toimin-
taa ei sanottavasti tällä hetkellä
ole.

Tärkeintä on se, ettei kukaan
jätä kynttiläänsä vakan alle. Kolme
kansanedustajaa toimii väkevästi
puolueen hyväksi. Nyt on meidän
aikamme toimia kentällä. Jokaises-
sa piirissä tavoitteeksi vähintään
kunnanvaltuustopaikkojen kak-
sinkertaistaminen.

Reijo Ojennus, Parkanon
kaupunginvaltuutettu

PerusS:n Pirkanmaan piiri
puheenjohtaja

puh 0400 - 984238

Kunnallispoliittisia kuvioita
runsaan 20 vuoden ajalta

vaikuttamaan. Nyt olisi aika jo-
kaisen itsenäisesti ajattelevan ih-
misen huomata se, että tukisi nii-
tä Perussuomalaisia voimia, jotka
tekevät samaa kuin puhuvat, eli
välittävät tavallisen suomalaisen
hyvinvoinnista niin henkisesti
kuin fyysisestikin.

Viime eduskuntavaaleissa la-
kaistiin suurten puolueiden toi-
mesta lähes kaikki kansalle tärke-
ät asiat maton alle ja käytiin tais-
telua Pääministerin paikasta, jon-
ka jälkipyykkiä pestään vieläkin.
Mielestäni oli ihan hyvä, että tu-
lee välillä vuotojakin, näin kan-
sakin pääsee vähän tietämään,
mitä Lipponen maailmalla matka-
tessaan puhelee.

Tällaisia mietteitä kirjoittelee
entinen demari, joka ei enää py-
synyt talutusnarussa silloin kun
Lipponen tuli valtaan ja löysi
Perussuomalaisista uuden, pa-
remman kansaa lähellä olevan
puolueen, jossa toimia ja vaikut-
taa.

Kalevi Niemenmaa
Perussuomalaisten
kaupunginvaltuutettu

Parkano

Mitkä ovat arvot
nykypolitiikassa

Kahden päivän Viron matkalle lähdetään perjantaina Helsingistä
aikaisin aamulla, kokoontuminen laivasatamaan

14.5.2004    klo 7.30 jälkeen
Matka maksaa 200 euroa.

Seuraavassa lehdessä tarkemmin, mutta voit ilmoittautua jo nyt Mar-
ja-Leena Leppänen 040-775 1757 tai Aira Kosonen 09-386 5210 tai

044-531 1435

PerusS:n Naiset
matkustavat Viroon



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi                  Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fiPerusSuomalainenPerusSuomalainenPerusSuomalainenPerusSuomalainenPerusSuomalainen    2/2004 7

Vistbacka: Isänmaaton suuri
raha ei tunne rajoja
Pääministerin Vanhasen
ilmoitus hallituksen
politiikasta vuonna
2004 ja keskeisimmistä
eduskunnalle
annettavista esityksistä
04.02.2004 kirvoitti
PerusS:n ryhmän
puheenjohtaja,
kansanedustaja Raimo
Vistbackan käyttämään
kriittisen tulevaisuutta
käsittelevän
ryhmäpuheenvuoron.

Isänmaaton suuri raha ei
tunne rajoja
Suomi ja koko Euroopan unionin
alue kamppailevat parhaillaan mit-
tavien haasteiden edessä. Maail-
mantalouden kehityssuunta näyt-
tää vääjäämättä siirtävän paino-
pistettään pois Euroopasta kohti
houkuttelevampia kohteita, joissa
tuotantokustannukset ovat alhai-
semmat ja tuottavuus korkeampi.
Kyse ei ole pelkästään niin sano-
tusta Kiina-ilmiöstä, vaan laajem-
masta tuotannollisen toiminnan ja
palvelujen tuottamisen siirtymi-
sestä pois perinteisiltä toiminta-
alueiltaan. Uusia sijoittumismaita
on Kiinan lisäksi muun muassa In-
tia. Maksimaalisia voittoja etsivä
isänmaaton suuri raha ei tunne ra-
joja, se siirtyy aina sinne, missä
kulut ovat alhaisimmat.

Pääministeri Vanhasen
pidättyvämpi EU-linja
kelpaa PerusS:lle
Näyttää siltä, että tälle kehityksel-
le ei ole löydettävissä tehokasta
lääkettä nyt, kun rahan valta on
ylittänyt poliittisen vallankäytön.
Ilmiö on mittava haaste myös
Suomelle. Tästä on saatu ikäviä

esimerkkejä kokonaisten tehtaiden
siirtoina ulkomaille ja suomalaisten
työntekijöiden jäädessä ihmettele-
mään kannattavien tehtaiden lo-
pettamista. Tästä asiasta onkin
syytä käydä perusteellinen kes-
kustelu ja kuulla hallituksen
toimenpidesuunnitelmat tulossa
olevan välikysymyskeskustelun
yhteydessä lähiaikoina. EU on
myös vakavassa sisäisessä kriisis-
sä. Niin sanottu perustuslaki-
uudistus jumiutui vuodenvaih-
teessa paikoilleen ja näyttää siltä,
että tilanne ei ratkea aivan lähiai-
koina. Suuret jäsenvaltiot, Englan-
ti, Ranska ja Saksa yrittävät ilmei-
sesti luoda uuden ytimen ja sanel-
la oman ratkaisunsa tilanteeseen,
mutta Suomen tulee perussuo-
malaisten mielestä tiukasti pitää
kiinni niistä kannoista, jotka edus-
kunta löi lukkoon vuodenvaih-
teessa. Tuemme pääministeri Van-
hasen omaksumaa pidättyvämpää,
edellisen hallituksen myöntyväi-
syyslinjasta poikkeavaa, EU-poli-
tiikkaa. Kympin mallioppilas ei
tässä tilanteessa saa itselleen pa-
rasta lopputulosta. Tarvitaan ter-
vettä itsekkyyttä ja peräänanta-
mattomuutta omien etujemme puo-
lustamisessa.

Maatalousyrittäjät
pakkovallan alla - Natura-
sotku selvitettävä
Suomalainen maatalous elää hen-
kitoreissaan. Viimeisen luvattoman
heikon maataloustukiratkaisun jäl-
keen maatalousyrittäjistä halutaan
tehdä velkaisia maaorjia, joiden tu-
levaisuudesta päätetään Brysselin
kabineteissa ja toimia seurataan
satelliiteista ja kotiratsioiden avul-
la. Kyse ei ole enää demokratiasta
vaan pakkovallasta. Valitettavasti
näyttää siltä, että viljelijäväestön
tulevaisuus ei kiinnosta enää edes
keskustaa sen hyväksyessä oman
maatalousministerinsä junaileman
ratkaisun. Pelkäänpä, että ratkai-
suun suostuminen oli yhtä vakava
virhe kuin ennen sotia Baltian mai-

den suostuminen Neuvostoliiton
uhkavaatimuksiin. Kaikki tiedäm-
me nyt, mikä lopputulos siitä seu-
rasi. Hallituksen tuleekin pikaises-
ti löytää keinot, joilla voimme pe-
lastaa vielä sen, mikä pelastetta-
vissa on. Samoin on selvitettävä
surkuhupaisa Natura-sotku. Nyt-
hän saattaa lehtitietojen mukaan
samasta kohteesta löytyä neljä
toisistaan poikkeavaa yhtä viral-
lista leimoin varustettua päätöstä
ympäristöministeriön ja komission
papereista. Ihmettelenkin, kuinka
oikeuskansleri on voinut ohjata
hallitusta hyväksymään tällaisen
tilanteen.

Kaikki kansalaiset samalle
lähtöviivalle – raha ei saa
ratkaista
Hallituksella on edessään mittavat
haasteet myös kansalaisten joka-
päiväiseen elämään liittyvien on-
gelmien ratkaisemiseksi. Kansalai-
set ovat räikeän eriarvoisessa ti-
lanteessa asuinpaikastaan riippu-
en sosiaali- ja terveyspalveluiden
sekä vanhustenhoidon suhteen.
Näyttää vakavasti siltä, että tästä
vuosikymmenestä on tulossa so-
siaaliturvan ja kansanterveystyön
alasajon vuosikymmen, elleivät
kansalaiset pikaisesti ota kantaa
asiaan ja ryhdy vastustamaan näi-
tä suunnitelmia. Meillä on kyllä
varaa maksaa vastikkeettomasti
EU:lle miljardien suuruisia jäsen-
maksuosuuksia, mutta heikompi-
osaisten kansalaisten eläke-
turvaan, terveydenhuoltoon ja so-
siaaliturvaan sekä veteraaneista
huolehtimiseen ei ole enää varaa.
Sama eriarvoisuus vallitsee myös
nykyisessä kaupunkipolitiikassa,
jossa palvelut ja investoinnit kes-
kittyvät hyville alueille ja vähem-
män arvostetut pienempituloisten
kansalaisten asuttamat lähiöt jäte-
tään lapsipuolen asemaan. Näin ei
voi olla, kaikkien kansalaisten on
oltava hallitukselle yhtä arvokkai-
ta.

Raimo Vistbacka
Kansanedustaja
PerusSuomalaiset

Kuva: Futureimagebank

Valitan tuomiosta
 hovioikeuteen

- Olen tyytyväinen alioikeuden
päätökseen siltä osin, kun alioike-
us on hylännyt rattijuoppoutta ja
vaaran aiheuttamista koskeneet
valtion syyttäjän esittämät syyt-
teet. Sen sijaan hämmästelen muis-
ta syytekohdista tuomittua ran-
gaistusta, jota pidän kohtuuttoma-
na. Tämän takia aion neuvotella
asiasta avustajani kanssa, mutta
oma käsitykseni asiasta on se, että
tulen valittamaan tuomiosta hovi-
oikeuteen, koska käsitykseni mu-
kaan en ole syyllistynyt voimassa
olevan lain mukaan muuhun kuin
luvattomaan aseen hallussa pi-
toon.
(Tony Halmeen tiedote
29.02.2004)

Tony Halme alioikeuden tuomiosta:

Tony Halme
Kansanedustaja
PerusSuomalaiset

Työpaikkakiusatuille oma tukiyhdistys
Valtakunnallinen työpaikkakiusattujen tuki -yhdistyksen

perustava kokous pidetään
Helsingissä 26.02.2004 klo 18-20

Paikka: Mielenterveyden keskusliiton kuntoutus, Helsinki,
Albertinkatu 27 B, 4. krs

Tilaisuuden runko:
18.00 – 18.30 luento: Työyhteisökouluttaja Sirkka-Liisa Lamminkoski
18.30 – 20 Yhdistyksen perustava kokous

Valtakunnallinen työpaikkakiusattujen tuki tulee toimimaan valtakunnallisena
yhdistyksenä, joka ajaa työpaikkakiusattujen ja heidän läheistensä asiaa

maassamme. Sen tehtävä on tehdä työpaikkakiusaamisen uhrien asiaa tunnetuksi ja
samalla pyrkiä parantamaan kiusattujen asemaa työyhteisöissä, terveyshuollossa,

järjestö- ja viranomaistahoilla ja vaikuttamaan työpaikkakiusattujen asemaan
tiedottamalla heidän kokemastaan kohtelusta. Työtä tehdään yhteistyössä eri

viranomaistahojen ja järjestöjen kanssa. Samalla toimitaan työpaikkakiusattujen
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Merkittävänä tehtävänä on pitää huolta

työpaikkakiusattujen mielenterveydestä ja jaksamisesta.
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V a p a a  S a n a

Tarvitsemme
myönteistä EU-

henkeä!
Koska maamme, itsenäinen Suomi,

EU:n täysivaltainen jäsen, tulee mei-
dän myös huolehtia siitä, että me ja se
täyttää asetetut tehtävät. Emme tarvit-
se Euroopassa erilaisia puolustus-,
raha- ja tulliliittoja sekä rajoja. Me tar-
vitsemme vain yhtenäisen Euroopan.
Jorma E. Taivainen,
kauppateknikko, Vantaa

Lautamiesten
yläikärajaa
korotettava

Käräjäoikeuksien lautamieskäytän-
töä ollaan muuttamassa niin, että lau-
tamiehet olisivat mukana vain törkeim-
missä rikosjutuissa. Kun tämä uudis-
tus toteutetaan, niin samalla pitäisi ko-
rottaa lautamieheksi valinnan mahdol-
listavaa yläikärajaa. Se on nyt 63 vuot-
ta. Kautta historian on luotettu ikäih-
misiin oikeuden käytössä. Elämänkoke-
musta tarvitaan nykyisissäkin oikeus-
saleissa.
Perussuomalainen lautamies

Ahneus rehottaa –
köyhiä

kyykytetään
Rikkaat ja hyvinvoivat etuilukansa-

laiset mankuvat aina vain lisää veron-
alennuksia ja ”ansio”-tasonsa koro-
tuksia. Köyhien ja vähäosaisten piinal-
lista kuristuskohtaloa ei haluta huojen-
taa edes elintarvikkeiden ”arvon”-lisä-
veroa alentamalla, vaikka se on meillä
etulinjan rintamavastuuhistoriaan suh-
teutettuna yliraskas.
Urpo Okkonen, Helsinki

Tällainen manuaalihan pitäisi tytöille
jakaa jo peruskoulussa, ettei tule tehtyä
harkitsemattomia hankintoja,
vai mitä tytöt?

Tässä huipputärkeitä seikkoja...

1. Ennen kuin hankit miehen on sinun pohdittava tarkoin
jaksatko pitää siitä huolta monta vuotta eteenpäin, sillä mie-
het eivät selviä luonnossa ilman omistajaansa.

2. Keskustele myös perheesi kanssa. Vaikka miehet ovat
suloisia, kaikki eivät kuitenkaan pidä niistä, jotkut voivat
olla jopa allergisia niille.

3. Ennen miehen hankkimista mieti tarkoin minkä rotuisen
miehen haluat. Karvan pituudessa, värissä ja luonteessa on
huomattavia eroja rodusta riippuen. Yleisesti ottaen erilaiset
suomenhörökorvat ja lapinseisojat on helpoin hankkia, mut-
ta hieman vaikeampi kouluttaa kuin eurooppalaiset rodut.

4. Mieti myös mihin käyttötarkoitukseen miehesi haluat.
Jos haluat vain tavallisen kotimiehen makaamaan sohvallesi,
kerjäämään ruokaa ja haukkumaan vieraita, kelpaa siihen par-
haiten tavallinen suomalainen perusmies. Jos taas tarvitset
näyttelymiehen, on myös ulkonäölle asetettava vaatimuksia.
Miesnäyttelyissä menestyvät parhaiten jäntevät, ruskeat ja
suhteellisen lyhytkarvaiset miehet. Näyttelymiehen pitoon
liittyy muutamia ongelmia, niillä on mm. taipumusta karkailla.
Harrastuskäyttöön on myös erilaisia miehiä. Metsästykseen
tarkoitetut miehet vaativat paljon liikuntaa ja ulkoilutusta. Sik-
si suosittelemme erilaisia nk. seisojia, jotka eivät vaadi niin
paljon liikuntaa ja sitä voi harjoittaa myös sisätiloissa.

Asiaa naisille...
5. Kun olet tehnyt päätöksen miehen hankkimisesta, si-

nun on otettava selvää mistä saat haluamasi miehen. Ota
yhteyttä perheisiin joissa tiedät olevan vapaita miehiä ja tee
varaus. Käy tapaamassa miestä ja hänen perhettään ennen
lopullista päätöstä, sillä perheolosuhteet vaikuttavat myö-
hempään koulutukseen.

6. Varmista että mies on vieroitettu emostaan.
7. Kysy miehen kasvattajilta miehen ruokintaohjeita ja

muita tärkeitä sinua kiinnostavia seikkoja.
8. Voit hankkia myös hylätyn miehen, mutta sillä voi olla

edellisten omistajien jäljiltä pahoja tapoja.
9. Kun olet löytänyt sopivan miehen, vie se lääkärille tar-

kastukseen ja rokotettavaksi.
10. Vie mies kotiisi. Varmista että sillä on tarpeeksi juomaa

ja ruokaa, jotta se pysyy tyytyväisenä.
11. Useimmat antavat miehen nukkua sängyssään ja se

onkin usein mukavaa. Varmista kuitenkin ettei miehelläsi ole
syöpäläisiä, jotka voivat tarttua sinuun.

12. Koulutus on parasta aloittaa yksinkertaisista asioista,
kuten sisäsiisteydestä. Ankarasta koulutuksesta huolimatta
kaikki miehet eivät kuitenkaan opi sisäsiisteiksi. Oven avaa-
minen ja kukkien tuominen ovat hankalia temppuja, jotka
onnistuvat vain valioyksilöiltä.

13. Vaikka miehet näyttävätkin kuuntelevan sinua, ne ei-
vät kuitenkaan ymmärrä puhettasi.

14. Jos mies karkailee, kokeile aidata piha tai käyttää talu-
tushihnaa. Useimmat eivät kuitenkaan suostu jälkimmäiseen.
Jos karkailu jatkuu, hanki uusi mies.

15. Huomaa, ettei kaikkia miehiä kannata käyttää siitokseen.
Siihen kelpaavat vain rekisteröidyt miehet. Jos kuitenkin haluat
pentuja eikä miehesi ole rekisterissä, varaudu ongelmiin.

Sirkka-Liisa Lamminkoski, Ähtäri

Kuva: Futureimagebank / Erkki Talvila
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Tuulivoimaloiden itserakentaja
tapaaminen Huittisissa
Kehitys menee eteenpäin

Itserakentaja toiminta mielletään tavallisesti
itse suunniteltujen tuulivoimaloiden tai
”tuulimyllyjen” rakentamiseksi. Nyt saman
toiminnan piiriin voidaan lisätä tehdas-
tekoisten tuulivoimaloiden hankinta, pysty-
tys ja käyttäminen. Samalla kun Euroopassa
tuulivoimatekniikka on kehittynyt tunnetul-
la vauhdillaan – on myös käytettyjen tuuli-
voimaloiden markkinat avautuneet. Tätä
kautta on esim. Tanskassa tullut myyntiin
useita kymmeniä erikokoisia tuulivoimaloita
vuosittain jo vuodesta 1994 alkaen. Näitä
Tanskassa purettuja tuulivoimaloita ei Suo-
meen ole vielä ilmaantunut, sillä kynnys ul-
komailta hakemiseen on korkea. Sitä vas-
toin pää aukesi hieman turvallisemmalla ja
helpommalla tavalla. Käytetyn tuulivoima-
lan voi ostaa myös vanhoilta Suomalaisilta
tuulivoimarakentajilta eli pohjoisen Suomen
sähkölaitoksilta.

Koska kyseinen toiminta oli päässyt kuin
varkain käyntiin päätettiin järjestää tapaa-
minen, johon olisi kerätty kokoon kaikki toi-
minnasta kiinnostuneet ihmiset ja siten toi-
votaan saatavan jatkoakin syntymään. Mitä
mainioin kokouspaikka löytyi Huittisista,
jonka läheisyyteen oli vastikään pystytetty
ja verkkoon kytketty Kemijoki Oy:n aika-
naan 5. helmikuuta 1991 Enontekiölle pys-
tyttämä Nordtank voimala. Uusi sijoitus-
paikka oli löytynyt Huhtamolta. Huittisten
naapurikunnassa Vammalassa oli jo aikai-
semmin herännyt aktiivisuutta mm. Kalle
Ahteen taholta, jolla oli sormensa pelissä
myös tässä tehdastekoisen Nordtank voi-
malan hankkeessa.

Tapaamisen teemoina olivat mm. käyte-
tyn voimalan hankkimisen perusteet, voi-
malan modifiointi ja käyttökokemuksista
kertominen. Tilaisuudessa annettiin valais-
tusta hankkeen valmistelusta, mitä kaikkea
tulee ottaa huomioon ennen kuin ryhtyy et-
simään voimalaa tai sen sijoituspaikkaa ja
ennen kaikkea mitä tutkimuksia on tehtävä
siinä vaiheessa, kun voimalan paikkoja on
jo katsottu ja vaihtoehtojen kesken tehdään
arvioita. Monikin asia voidaan tehdä omin
voimin ItseRakentaja-hengessä ja kovan in-
nostuksen voimin, mutta vastaan tulee
myös ammattitaitoa vaativia osa-alueita.
Jossain vaiheessa on tehtävä enemmän tai
vähemmän kattava tuulisuusanalyysi. Pal-
jolti riippuu sijoituspaikan lähiympäristöstä,

miten vallitsevat tuulen suunnat sattuvat
voimalaan ja miten tuulen pyörteet haittaa-
vat toimintaa. Sijoituspaikan valinnassa
kannattaa olla kriittinen silloin, kun hanketta
ollaan todenteolla ja vakavasti tekemässä.
Voimala kannattaa viedä kauemmaskin piha-
piiristä, vaikka toiseen kuntaan, sillä inves-
toinnit ovat kuitenkin melkoisen suuria ja
vastaavaa hyötyä eli parasta sähköntuotan-
toa joka tapauksessa on tarkoitus tehdä ja
sen sähkömarkkinalakikin sallii. Sähköä voi
tuottaa muuallakin kuin omassa kulutuspis-
teessä.

vat 2 metriä syviä ja halkaisijaltaan 50 mm.
32 mm harjateräs tangot valettiin reikiin ja
vastavalmistunut 12 metrinen maston
korotuspala laskettiin kolmen
asennusjalkansa varaan raudoituksen kes-
kelle. Mastossa oli vajaan metrin korkeudel-
la reikiä, joiden läpi työnnettiin 32 mm
tankoja, jotka vastaavasti hitsattiin kallioon
valettuihin tankoihin. Rakennusurakoitsija
saapui paikalle vasta, kun jalustan
betonivalun muottia ryhdyttiin naulaamaan
muotoonsa. Jatkomaston alaosasta 1,2 met-
riä on valettuna betonijalustaan (kuva nr.3)

Pystytys suoritettiin 13. perjantaina jou-
lukuussa 2002. Masto nostettiin yhtenä
kappaleena (kuva nr.5) ja sen perään kone-
huone (kuva nr.4). Generaattoriksi valittiin
Kemijoki Oy:ltä saatu 75 kW sampo, joten
20 m turbiinilla on riittävästi haastetta taka-
naan. Lauantaina pidettiin taukoa ja pyhänä
nostettiin turbiini kahdessa erässä. Varsinais-
ta epäonnea 13. ja perjantai ei tuonut, mutta
sähköliittymän hankkiminen otti luvattoman
kauan aikaa. Toimenpide otti kokonaiset 4
kuukautta, sillä aluksi Sallilan Sähkölaitos ei
ottanut poikien hakemusta vakavasti. Kun
asia sitten otettiin käsittelyyn iskettiin eteen
sellaiset maksut, että siitä kalpenisi kalkkilai-
van kapteenikin. Sulakekooksi valittiin 125 A
ja tariffin mukaan 51 • per 1 A. 10 vuoden
käyttöajalla ja 130 MWh vuosituotannolla
kuluerän osuus sähkön omakustannushin-
nassa on 2.9 penniä per kWh. Nykyrahassa
siis 4,9 •/MWh. Verkkoyhteys 400 V jännit-
teellä 0,4/20kV muuntajalle saatiin rakennet-
tua valmiiksi viikolla 14 huhtikuussa 2003.
Sähköyhtiö vaati myös kahden suuntaista
energian mittausta, vaikka mittaria ei heti
saatukaan verkon ja voimalan väliin. Joka ta-
pauksessa kyseistä tuulivoimalaa kohdellaan
kuin mitä tahansa liittymää, joten sen on
maksettava siirtomaksua ostamastaan ener-
giasta. Tuotetusta energiasta ei kuitenkaan
siirtomaksua tarvitse maksaa. Kariniemen
veljekset kuitenkin kiittävät Sallilan Sähkölai-
tosta suotuisasta asenteesta uusia tuottajia
kohtaan, sillä matkan varrella tuli nähdyksi
vaikeampiakin tapauksia.

Käynnistyspäivää edelsi tuulinen jakso,
mutta juuri silloin, kun kytkennät oli suori-
tettu loppuun ja pääkatkaisija kytkettiin
päälle, alkoi pitkä tyyni jakso. Tunnelmat
kerkesivät mukavasti rauhoittua ja oli aikaa
tutustua voimalan mukana tulleisiin käyttä-
jän manuaaleihin. Kun vihdoin tuuli yltyi
päästiin opiskelemaan voimalan käyttöä
käytännössä. Suurkiitokset ansaitsevat täs-
sä yhteydessä Kemijoki Oy:n huoltomiehet
Raimo Huuhtanen ja Risto Pirttijoki, jotka
avuliaasti auttoivat manuaalin ohjeiden lo-
puttua. Tanskasta saatiin lisätietoa mm.
verkkojännitteen keskiarvosäädön asettami-
seksi Sallilan Sähkölaitoksen keskiarvon ta-
solle. Satunnaiset katkokset loppuivat ja
voimalan toiminta vakiintui.

Pojat huoltavat voimalaa omin voimin. Voi-
mala pyörii ja toimii aivan itsenäisesti ja huo-
letta (kuva nr.6). Melkein kaikesta huolehtii
automatiikka. Jatkoakin on tulossa, uusia
voimaloita nimittäin. Ainoa asia mikä tämän
ensimmäisen projektin tiimoilta on jäänyt Ka-
riniemen veljeksiä harmittamaan, on KTM:n
virkamiesten suhtautuminen käytettyjen voi-
maloiden rakentamiseen. Aihe on kokonai-
sen toisen jutun arvoinen ja siitä kerrotaan-
kin Tuulensilmän seuraavassa numerossa.

Tommi Rautio, Helsinki
Suomen Tuulienergia - FWT Oy        STY ry

Enontekiöltä Huhtamoon

Huhtamon Nordtank voimalan takana ovat
Kariniemen veljekset. Pojilla on takanaan
luja ammattitaito niin raskaan kaluston
erikoiskuljetustehtävistä kuin myös
mobiilinosturi tehtävistä. Kun investointi
päätös oli aikanaan tehty, sopiva voimala
oli kiikarissa, lähdettiin kahdella nosturilla ja
kahdella puoliperävaunulla kohti Enon-
tekiötä. (kuva nr.1) Varsinainen alas laske-
minen vei aikaa 8 tuntia ja koko reissu kol-
misen päivää. Perillä Huittisissa ryhdyttiin
valmistelemaan maston korotusputken val-
mistusta ja lapojen modifiointia. Oli nimit-
täin selvää, että sisämaassa sijaitseva
pystytyspaikka tarvitsee korkeamman mas-
ton ja että Kemijoki Oy:n pilaamat lavat oli
saatava alkuperäistä vastaavaan kuntoon.
(kuva nr.2) Lapoihin oli laminoitu monen
sorttisia sähköjohtoja jotka pilasivat lavan
hyvän profiilin ja tästä syystä 65 kW voi-
malan tuotanto oli vain n. 57 - 116 MWh
vuodessa. Muutostöihin meni aikaa noin
kaksi kuukautta. Marraskuussa 2002 tilattiin
rakennusurakoitsija maston betonijalustaa
tekemään, mutta Kariniemen veljekset olivat
ennen urakoitsijan saapumista paikalle ehti-
neet itse porata kallioon 40 reikää, jotka oli-

Soittaminen puhelinoperaattoreiden il-
maisiin puhelinnumeroihin on mielestäni
hyvä ja suositeltavaasia. On myös mo-
nenlaista erilaisten yritysten info puhe-
linnumeroa johon soittamalla saa monen-
laista tietoa soittajaa kiinnostavista asi-
oista.

Ihmettelen suuresti miksi eduskuntaan
09-4321 soittaminen maksaa ihan nor-
maalin puhelinmaksun verran?

Veronmaksajat yhdessä maksavat
Eduskuntamme kaikki kustannukset ta-
valla tai toisella. Eduskunnassa istuvat
päättäjämme ihmettelevät miksi ihmiset
eivät käy äänestämässä. He kuulemma
suorastaan odottavat että äänestäjät ot-
taisivat yhteyttä heihin, äänestäjiä askar-
ruttavissa asioissa Ovat suorastaan sitä
varten tavoitettavissa omalta työpaikal-
taan eduskunnassa.

Palvelua kaikille kansalaisille olisi jos
voisi soittaa ilmaiseksi parlamenttimme
numeroon 09-4321.

Monet kansanedustajistamme eivät ole
kovinkaan helposti tavoitettavissa, jos
lainkaan. Jonottaa puhelin vaihteessa
saa monesti hyvinkin pitkään, onneksi
sentään voimme nauttia hyvästä, yleväs-
tä musiikista, joka soi jonotusäänenä pu-
helimessa.

Vastineeksi soittajan maksamasta pu-
helusta jää usein vain musikaalisen nau-
tinnon lisäksi luurin painautunut kuva
korvaan.

Säästöperusteilla ei voida perustella
puhelinmaksun säilyttämistä näin edus-
kunnan lisärakentamisen ynnä muiden
hankintojen aikana.

Antakaamme veromarkoille edes hie-
man vastinetta niille harvoille äänestäjille
jotka uskaltautuvat yrittämään esittää
omaa asiaansa kansakuntamme päättäjil-
le, soittamalla numeroon 09-4321.

Harri Lindell
Perussuomalaisten
varapuheenjohtaja
Huittinen

Eduskuntaan
soittaville

ilmaiset puhelut
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Onko tämä
seurausta
puoluetuen
vastustamisesta?
Vain PerusS
jätettiin lehdistö-
tukilautakunnan
ulkopuolelle

Valtioneuvosto asetti tors-
taina 22.1.2004 lehdistötuki-
lautakunnan vuoden 2006
loppuun kestäväksi toimi-
kaudeksi. Lehdistötukilauta-
kunta tekee ehdotuksen sa-
nomalehdistön tukeen tar-
koitetun harkinnanvaraisen
määrärahan jaosta. Lauta-
kunta on perinteisesti avus-
tanut liikenne- ja viestintä-
ministeriötä määrärahan ja-
koperusteohjeiden valmis-
telussa. Lautakunnan ko-
koonpano on perustunut
poliittisiin voimasuhteisiin.
Tätä on perusteltu sillä, että
määrärahaa jaettaessa on
ollut tarpeen turvata erilais-
ten yhteiskunnallisten nä-
kemysten edustavuus.

Valtioneuvoston asetta-
maan lehdistötukilautakun-
taan tuli Perussuomalaisia lu-
kuun ottamatta kaikkien mui-
den eduskunnassa edus-
tettuina olevien puolueiden
edustajat. Päähallituspuolu-
eet, SDP ja Keskusta, saivat

kunnan täydentämiseksi si-
ten, että lautakuntaan ni-
metään myös Perussuoma-
laiset rp:n esittämä jäsen?

(Timo Soinin kirjallinen
kysymys 709/2003 vp)

Metsätalouden
kohtelu
verouudistuksessa

Metsätalous on Suomessa
ollut ja on edelleen merkit-
tävä kansantaloudellinen
tekijä. Metsätalous ja sen
jatkojalostustoiminta muo-
dostavat yhden ulkomaan-
kauppamme kivijaloista ja
ovat ainoat, joiden raaka-
aine tulee pääosin koti-
maasta. Monissa pienissä
maa- ja metsätalousvaltai-
sissa kunnissa ne muodos-
tavat koko talouden selkä-
rangan.

Metsätaloutta ja metsiem-
me hoidon tehostamista on
vuosien saatossa pyritty
monin toimin edistämään,
että metsiemme tuotto olisi
mahdollisimman korkea ja
voisi tyydyttää puunjalos-
tusteollisuuden kasvavan
puuntarpeen ja että tuotetun
puun laatu olisi mahdollisim-
man korkea. Yhteiskunta on
tukenut mm. metsien istutus-
ta, taimikkojen hoitoa ja har-
vennushakkuita.

Tämän kaiken valossa on-
kin kummallista, että valtio-
neuvosto päättäessään vii-

Tulevaisuuden puuhuol-
lon toimivuuden kannalta
olisi ensiarvoisen tärkeätä
kohdella metsätaloutta ja
metsätalousyrittäjiä tasa-
puolisesti muiden maatalo-
usalan ja yleensä yrittäjien
ja yritysten kanssa. Mikäli
arvonlisäverotuksen huo-
jennusta ei laajenneta kos-
kemaan metsätaloutta, voi
se vaarantaa teollisuuden
puuhuollon tasaisen toimi-
vuuden, huonontaa saata-
van puun laatua
harvennusten jää-
dessä tekemättä

päättää itse, millaiset kritee-
rit ne asettavat omaishoi-
dontuen myöntämiselle.
Kunnissa on käytössä eri-
laisia mittareita, millä hoi-
dettavan toimintakykyä mi-
tataan. On myös sellaisia
kuntia, joissa sosiaalitoimen
viranhaltija suorittaa arvi-
oinnin täysin “mutu”-
tuntumalla. Lopputulos täs-
tä on se, että täysin saman-
kuntoisia hoidettavia koske-
vat omaishoitopäätökset

työttömänä työnhakijana
saaden työttömyyskorva-
usta ja omaishoidontukea.
Toiset työvoimatoimistot
katsovat puolestaan asiaa
niin, että omaishoitajan on
voitava itse järjestää hoi-
dettavan hoito mahdollisen
työn aikana ennen kuin he
ottavat henkilön työnhaki-
jaksi. Käytännössä on siis
jo ennen tilanteen aktuali-
soitumista voitava osoittaa
hoidon organisoiminen, jos
hoitaja haluaa saada työttö-
myyskorvausta. Samoin on
myös kirjavuutta eri työttö-
myyskassojen välillä; hy-
väksyvätkö ne omaishoita-
jana toimimisen samaan ai-
kaan työttömänä olemisen
kanssa, sekä sovittavatko
ne yhteen saadun omaishoi-
don tuen maksettavan an-
siosidonnaisen työttömyys-
turvan kanssa. Ammattiliitot
eivät myöskään suostu
osassa tapauksista nk. nol-
laamaan työttömyyspäiviä
omaishoitajana toimimises-
ta, vaikka toisaalta kieltäyty-
vät tulkitsemasta henkilöä
työttömäksi ja työttömyys-
tukeen oikeutetuksi. Osassa
tapauksista omaishoitaja
putoaa siis järjestelmien vä-
liin ilman kumpiakaan etui-
suuksia.

halua omaistensa joutuvan
näihin paikkoihin hoidetta-
viksi vapaapäiviensä ajaksi.
Kaikkialla ei edes tämä vaih-
toehto ole mahdollinen em.
paikkojen ylikuormituksen
takia. Myös kotipalvelun
toimintaresurssit ovat lähes
poikkeuksetta saavuttamat-
tomissa liian pienten henki-
lö- tai määräraharesurssien
takia.

Edellä esiin nostettujen
omaishoitajia koskevien on-
gelmien lisäksi omaishoita-
jajärjestelyissä ja heidän oi-
keuksissaan on myös monia
muita puutteita ja epäkohtia.
Tuntuu siltä, että yhteiskun-
ta on omaishoitajajärjestel-
män avulla kehittänyt itsel-
leen hyvän “talkootyöjär-
jestelmän”, jossa omaishoi-
tajat tekevät lähimmäisen-
rakkaudesta ja nimellisellä
korvauksella omasta elä-
mänlaadustaan ja elintasos-
taan tinkien työtä, joka
muutoin kuuluisi kuntien tai
valtion hoidettavaksi. Ke-
tään ei saisi kuitenkaan ny-
kyaikana käyttää näin suo-
rasukaisesti hyväksi - ei
edes hyvässä tarkoitukses-
sa ja toisen osapuolen sii-
hen hyvästä sydämestään
suostuessa.

Edellä olevan perusteella
ja eduskunnan työjärjestyk-
sen 27 §:ään viitaten esitän
valtioneuvoston asianomai-
sen jäsenen vastattavaksi
seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen
kysymyksessä esiin noste-
tuista omaishoitajien ase-
maa ja etuuksia koskevista
puutteista ja epäkohdista
sekä erilaisista tulkinnois-
ta asuinpaikkakunnasta
riippuen ja mihin toimiin
hallitus aikoo ryhtyä nii-
den poistamiseksi ja
omaishoitajien tasavertai-
sen kohtelun varmistami-
seksi?

(Tony Halmeen kirjalli-
nen kysymys 642/2003 vp)

PerusS:n kansanedustaja kyselevät

varsinkin kaupunkilaismet-
sänomistajilta sekä heiken-
tää työllisyyttä maaseudul-
la. Sukupolvenvaihdoksia
koskevan verouudistuksen
laajentaminen myös metsät-
iloihin varmistaisi, ettei jaka-
mattomia puun myyntiä
välttäviä metsätiloja syntyi-
si tarpeettomasti.

Edellä olevan perusteella ja
eduskunnan työjärjestyksen
27 §:ään viitaten esitän val-
tioneuvoston asianomaisen
jäsenen vastattavaksi seuraa-
van kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä yritys- ja pää-
omaverotuksen, arvonlisä-
verouudistuksen sekä työ-
matkakulujen vähennysoi-
keuden saattamiseksi kos-
kemaan tasavertaisesti myös
metsätaloutta ja metsätiloja
puuhuoltomme tulevaisuu-
den varmistamiseksi?
(Raimo Vistbackan kirjal-
linen kysymys  62/2004 vp)

Omaishoitajien
erilainen kohtelu
asuinkunnasta
riippuen
Omaishoitajien kohtelu on
erilaista eri kunnissa, koska
kunnat voivat hyvin pitkälle

poikkeavat suuresti toisis-
taan ja maksettava korvaus
on eri suuruinen kunnasta
riippuen. Ääritapauksia ovat
kunnat, joissa omaishoidon-
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tukea maksetaan puolisoaan
hoitaville vasta sitten, kun
hoidettava on vuodeosas-
tokuntoinen, vaikka omais-
hoito ei saisi olla laitoshoi-
toa korvaavaa hoitoa vaan
sen tulisi siirtää laitos-
hoitopaikkatarvetta.

Omaishoidon tuki on har-
kinnanvarainen ja määrära-
hasidonnainen ja monissa
kunnissa sosiaalitoimi ei va-
raa riittävästi varoja omais-
hoidon tuen maksamiseen.
Tämä johtaa siihen, että
näissä kunnissa rahat lop-
puvat monesti jo alkuvuo-
desta ja tukea ei voida mak-
saa, vaikka kunnan asetta-
mat kriteerit täyttyisivätkin.
Kunnat säästävät näin ra-
hojaan pakottamalla omai-
set hoitamaan omaistaan il-
man tukea, mutta toisaalta
kunnat voivat joutua mak-
samaan huomattavasti kor-
keammat kustannukset sik-
si, että hoidettava joutuu
pitkäksi aikaa laitoshoitoon.
Kaiken lisäksi tulevat vielä
inhimilliset seikat, jotka
puoltavat kotihoitoa laitos-
hoitoon verrattuna.

Kolmas merkittävä ongel-
ma, johon suhtaudutaan eri
paikkakunnilla eri tavalla, on
omaishoitajan mahdollisuus
olla samanaikaisesti omais-
hoitajana ja työttömänä
työnhakijana. Joillakin paik-
kakunnilla työvoimatoimisto
ei ole nähnyt mitään estettä
sille, että omaishoitaja on

Omaishoitajien vapaapäi-
väjärjestelyt toimivat myös
varsin heikosti. Lain mu-
kaan omaishoitajalla on oi-
keus pitää vapaata kaksi
vuorokautta kuukaudessa,
jolloin kunnalla on velvolli-
suus järjestää hoidettavalle
hoitopaikka. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön selvityk-
sessä vuosilta 1998-2002
käy ilmi, että omaishoitajat
eivät vietä vapaapäiviään.
Tämä johtuu pääosin siitä,
että korvaavat hoitopaikat
ovat terveyskeskusten vuo-
deosastoilla tai vanhainko-
deissa ja omaishoitajat eivät

lehdistötukilautakuntaan
kolme edustajaa, Kokoomus
kaksi ja muut eduskuntapuo-
lueet, Kristillisdemokraatit,
RKP, Vihreä liitto ja Vasem-
mistoliitto, kukin yhden.

Miksi yksi eduskunta-
puolue, Perussuomalaiset,
jätettiin ilman edustusta?
Eduskuntavaalien jälkeen
Perussuomalaisten esittämä
edustaja on nimitetty mm.
turvallisuuspoliittiseen seu-
rantaryhmään ja poliisiasi-
ain neuvottelukuntaan.
Lehdistötukilautakunnan
kokoonpano ja sen jäsenten
lukumäärä on valtioneuvos-
ton vapaasti harkittavissa ja
päätettävissä.

Edellä olevan perusteella
ja eduskunnan työjärjestyk-
sen 27 §:ään viitaten esitän
valtioneuvoston asianomai-
sen jäsenen vastattavaksi
seuraavan kysymyksen:

Kun valtioneuvosto on
nimittänyt lehdistötukilau-
takunnan ja jättänyt yh-
den, kolmella kansanedus-
tajalla eduskunnassa edus-
tettuna olevan puolueen
lautakuntaedustuksen ul-
kopuolelle, niin mitkä ovat
olleet päätöksen perustelut
ja aikooko hallitus ryhtyä
toimiin lehdistötukilauta-

meisimmästä verouudistuk-
sesta kohteli metsätaloutta
eriarvoisesti muihin yritys-
muotoihin verrattuna: metsä-
talous jätettiin ulos pienyrit-
täjien alv-huojennuksesta,
yhteisöveron alennus
29 %:sta 26 %:iin koskee
vain yhtiömuotoisia metsän-
omistajia, sukupolvenvaih-
doksia koskeva verotus
muuttuu vain maatilojen
osalta eikä koske metsätiloja
ja verotuksen pohjana ole-
van tilan varallisuusveron
huojennus ei koske metsän-
omistajia. Tämän lisäksi met-
sänomistajan metsäpalstal-
leen tekemien työmatkakulu-
jen vähennysoikeus poikke-
aa muista työmatkoista nou-
datetusta käytännöstä.
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Työttömyys on Suomessa suurempi rikos kuin miestappo.
Oikeusministeri Johannes Koskinen on iltapäivälehtien

lööpit luettuaan jakanut tuomioita kesken olevissa jutuissa,
korjannut tuomioita päättyneissä ja moittinut käräjä- ja hovi-
oikeuksien tuomareita siitä, että nämä noudattavat hänen
ministeriönsä valmistelemia lakeja. Oikeusministerin ei mis-
sään tapauksessa, oli hän henkilökohtaisesti asiasta mitä
mieltä tahansa, tule ottaa iltapäivälehdissä kantaa tuomarei-
den ratkaisuihin. Sitä varten hänellä on käytössään koko
virka- ja lainsäädäntökoneisto. Jos eduskunta säätää huo-
noja lakeja, ne ovat joko huonosti valmisteltuja tai ymmärtä-
mättömyyksissään niille on annettu lainvoima. Kumpaankin
asiaan voi oikeusministeri vaikuttaa.

Antamalla löyhiä lausuntoja lehdistölle ministeri vaaran-
taa maamme aseman oikeusvaltiona. Jos oikeusministeri pe-
rehtyisi ministeriönsä työhön samalla tarmolla kuin iltapäi-
välehtiin, hän varmaan olisi tietoinen siitä, että ehdonalai-
nen vankeus on Suomessa vitsi. Jos tuomio vaikkapa ta-
posta on kahdeksan vuotta, ensikertalainen joutuu kärsi-
mään siitä puolet, jonka jälkeen hän pääsee ehdonalaiseen
vapauteen. Tuomiosta on tuolloin jäljellä neljä vuotta. Jos
hän vapautumista seuraavana päivänä tekee uuden henkiri-
koksen ja saa siitä toiset kahdeksan vuotta, niin hän ei suin-
kaan joudu kärsimään sen ensimmäisen tuomion neljää
vuotta uuden kahdeksan vuoden lisäksi. Ei, hän kärsii siitä
ensimmäisestä tuomiostaan vain yhden lisäkuukauden. Uut-
takaan tuomiota hän ei istu kokonaisuudessaan, jos käyt-
täytyy siivosti. Hän voi vapautua runsaan viiden vuoden
kuluttua ja taas ehdonalaiseen. Kaiken kaikkiaan hän saa
alennusta kuudentoista vuoden tuomioistaan vähintään
kuusi vuotta. Stockmannin hulluihin päiviinkin verrattuna
mittava alennusprosentti.

Sen sijaan että oikeusministeri kritisoisi tuomareita, hänen
tulisi perehtyä siihen mitä tuomiot tarkoittavat. Ehdonalaista
rangaistusta kärsivä ei joudu, kuten amerikkalaisissa elo-
kuvissa, edes ilmoittautumaan kenellekään. Ja hän saa mat-
kustella ulkomaille asti miten haluaa. Työttömyyskorva-
uksella elävä työtön ei saa olla ulkomailla yli kuutta päivää
vuodessa. Työttömyys on Suomessa suurempi rikos kuin
miestappo.

(Iltalehti 20.01.2004, Kalle Isokallio)

Perussuomalaisilla huimat kannatusnäkymät
Puolueiden tulevaisuutta voidaan ennustaa paitsi nuori-

son äänestyskäyttäytymisen myös ns. kannatuspotentiaa-
lin perusteella. Sitä selvitettiin viime kevään eduskuntavaali-
en jälkeen tehdyssä tutkimuksessa kysymällä 18–29-vuoti-
ailta: Mitkä kaikki puolueet ovat sellaisia, joita olisit voinut
äänestää? Kysymys esitettiin sekä äänestäneille että niille,
jotka eivät äänestäneet. Erityisen huiman tulevaisuuden
kannatusnäkymän vastaukset antavat perussuomalaisille.
Nuorille tehdyssä kyselyssä 23 % äänestäneistä ja 26 % ää-

nestämättömistä ilmoitti, että he olisivat voineet antaa ää-
nensä Perussuomalaisille. Nuorista miehistä peräti 33 pro-
senttia oli tätä mieltä. Itse vaaleissa puolue sai 1,6 % kaikis-
ta äänistä, mikä oikeutti kolmeen paikkaan eduskunnassa.
Yksi valituista oli Tony Halme. Perussuomalaiset ei toki ole
tällä mittarilla suosituin puolue, mutta kuitenkin hyvin lähel-
lä vasemmistoliiton lukemia ja edellä Rkp:tä ja kristillis

Sdp:n puheenjohtaja Paavo Lipponen jatkaa eduskunnan
puhemiehenä alkavilla valtiopäivillä. Lipponen sai maanan-
taina eduskunnan vaalissa 154 ääntä. Kaikkiaan 18 kansan-
edustajaa jätti kuitenkin tyhjän äänestyslipun. Lisäksi vaa-
lissa annettiin seitsemän hajaääntä. Sdp:n kansanedustajista
Mikko Elo ja Matti Ahde saivat kumpikin kaksi ääntä. Yhden
äänen verran kannatusta kertyi Liisa Jaakonsaarelle (sd),
Erkki Tuomiojalle (sd) ja Tony Halmeelle (perus). (Helsingin
Sanomat 03.02.2004)

Nobelia jakoon? Yhdysvaltain presidentille George W.
Bushille on ehdotettu Nobel-palkintoa hänen käynnistettyä
Irakin diktaattorin Saddam Husseinin kukistumiseen johta-
neen sotaretken. Vaikka ihmiskunnalle tyrannin kaataminen
olikin suuri asia, ei se jenkkipresidentistä tee vielä rauhan-
kyyhkyä. Huomattavasti etevämpi askel maailmanrauhan
hyväksi olisi sitouttaa Bush Mars-ohjelmaansa konkreetti-
sesti ja lähettää presidentti seuraavalla mahdollisella luotai-
mella punaiselle planeetalle – pysyvästi.

(Alueuutiset, 04.02.2004)

Tuemme pääministeri Vanhasen omaksumaa pidättyväm-
pää, edellisen hallituksen myöntyväisyyslinjasta poikkea-
vaa EU-politiikkaa.   (Raimo Vistbacka, Helsingin Sanomat 05.02.2003)

     
60 000 suomalaista passia kateissa
Valtaosa passeista on rajavartiolaitoksen mukaan varas-

tettu, mutta osa on omistajiensa omissa piiloissa. Suomalai-
sen passin hyvä maine maailmalla merkitsee myös sitä, että
passit kelpaavat rikollisille. Kadonneista passeista on tieto
suomalaisilla viranomaisilla, mutta maailmanlaajuista rekiste-
riä ei ole.  (Keskisuomalainen ja Savon Sanomat, 06.02.2004)

Hallitus sai kärrykuormittain tietoa päästökaupasta
Kioton-sopimuksen ja siihen liittyvän päästökaupan puinti
kiihtyy. TT:n pitkäaikainen vaikuttaja, vuorineuvos Tauno
Matomäki tyrmää kauppa- ja teollisuusministeri Mauri
Pekkarisen (kesk) arvostelun, jonka mukaan 1990-alun
teollisuusmiehet olisivat olleet aikoinaan asiasta
vaitonaisia. ”Minä tiedän, ja kaikki muutkin silloin asian
kanssa tekemisessä olleet tietävät, että hallitukseen toimitet-
tiin asian tiimoilla tietoa kärrykuormittain. Tuolloin laskelmia
ei vain yksinkertaisesti uskottu. Ei kiinnitetty huomiota sii-
hen, mitä kaikki tulee maksamaan, ei kiinnitetty huomiota

edes siihen, missä pilkku sijaitsee. Pekkarisen syytökset
teollisuutta kohtaan ovat täysin vailla pohjaa.”

(Tauno Matomäki, Satakunnan Kansa 06.02.2004)

Eduskunta kiisteli irtisanomisturvasta. Vasemmistoliiton
ja Perussuomalaisten välikysymys irtisanomisturvasta in-
nosti Suomen ha muiden EU-maiden vertailuun. Hallituksen,
keskustan ja kokoomuksen mielestä Suomi on hyvää EU-ta-
soa. Välikysymyksen kirvoitti Wärtsilän ilmoitus siirtää Tu-
run dieseltehdas Italian Triesteen ja siinä vaadittiin irtisano-
missuojan pikaista parantamista. Irtisanominen on Suomes-
sa halvinta EU-massa Ruotsin ohella. Irtisanomisrahan irti-
sanomisajan palkan päälle saavat palkansaajat Kreikassa,
Italiassa, Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa, Itävallassa,
Saksassa, Luxenburgissa, Belgiassa, Hollannissa, Britanni-
assa ja Irlannissa. Välikysymyksellä ei oltu millään tavalla
vaikeuttamassa pienyritysten asemaa. Osmo Soininvaaran
(vihr) mielestä elinkeinopolitiikan voimavarat kannattaa
suunnata kamppailuun tulevaisuuden työpaikoista eikä vii-
vyttämään vanhojen vääjäämätöntä menetystä. –Tässä pii-
lee välikysymyksen heikkous. Emme vastaa myönteisesti
Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten kutsuun. Berlusco-
nin tie ei ole meidän tiemme. Myös Perussuomalaisten Timo
Soini lähetti terveisiä vihreille. – Nyt kun puolustetaan lei-
mallisesti lihaa syövien heteroiden eli perusduunareiden
etuja, ei se vihreitä kiinnosta. (Kansan Uutiset 12.02.2004)

Eduskunnan välikymyskeskustelussa sanottua: ”Kiina-
ilmiön rinnalle tunkee Italia-ilmiö, virastojen lisäksi sinne
näytetään vievän tuotantoakin.”

(Timo Soini, PerusS, Helsingin Sanomat, 12.02.2004)

Espoolaisen Viherlaakson lukion toisluokkalaisten epä-
virallinen raati oli koolla 6.2. Sanomalehtiviikon päätteeksi.
Nuoria ei kiinnosta äänestäminen. Siksi eduskunnastakin on
tullut keski-ikäisten kukkoilutanner. Ennen sentään ministe-
riksi nousi useampikin alle kolmekymppinen. “Jos olisit
nuori, mitä tekisit vaikuttaaksesi”, oli yksi nuorten kysy-
myksistä. Menisin ainakin äänestämään. Nuoret, ottakaa
valta käsiinne! Vai haluatteko, että me keski-ikäiset jatkossa-
kin päätämme teidän asioistanne? Viherlaakson koululaisia
voi kehaista kuitenkin aikaansa seuraaviksi ja aktiivisiksi.
Poliitikoista nuorilla oli selkeät kannat. Muutamat pojat toi-
voivat Tony Halmeesta (perus) enemmän juttuja myös Hel-
singin Sanomiin, mutta porukan enemmistö tyrmäsi ehdo-
tuksen täysin. “Ainoa värikäs tyyppi eduskunnassa. Sen
poliittisista teoista pitäisi kertoa enemmän”, vähemmistöön
jäänyt poika puhisi. Useimmat olivat kurkkuaan myöten kyl-
lästyneitä Anneli Jäätteenmäen (kesk) vaiheiden raportoin-
tiin. Kuluneen viikon uutistapahtumista seuratuin oli Ville
Itälän kompurointi ja paluu kokoomuksen “kapteeniksi”.
(Helsingin Sanomat 07.02.2004)

Pankkipalvelua
Ihmiset asetetaan täysin eri-
arvoiseen asemaan.

Tällä tavoin on miltei hää-
detty tavalliset asiakkaat
pankkikonttoreista pois.
Monta toimipaikkaa, työpaik-
kaa menee sen seurauksena.
Saa etsiskellä palvelupisteitä,
mutta takavuosina niitä oli lä-
hes joka kadunkulmassa.

Saavatko pankit toimia
miten tahansa? Rajaton val-
ta: Sehän on diktatuuria. Ja
missä kulkee raja?

Vielä eräs asia: Pankkitu-
kimiljardeista ei puhuta mi-
tään, ei kirjoiteta mitään...
Se on tabu. Kysyn: Nyt kun
pankeilla kuulemma “menee
hyvin”, olisi korkea aika pa-
lauttaa ne pankkitukirahat.
Summa lienee 50-100 miljar-
dia vanhaa markkaa!

Muistan vielä ajan, jolloin
pankeissa palveltiin ihmisiä.
Nyt ihmiset palvelevat itse
itseään ja pankkeja! Tähän
on tultu. Ja automaattejakin
poistetaan.

Jo on aikoihin eletty: Pankis-
sa käteisellä maksavaa asiakas-
ta kohdellaan täysin mielivaltai-

sesti. Tulee tosi kalliiksi mak-
sella laskuja rahalla! Miksi?

Muistelen, että joskus
1980-luvulla, kun jopa kuitti
kirjoitettiin käsin, tilillepano-
maksu oli jotain 50 penniä.
Nyt on koneet, kaiken maail-
man pelit ja vehkeet ja maksu
jokaisesta käteissuoritukses-
ta on 6 euroa = 36 vanhaa
markkaa tai peräti 8 euroa eli
48 mk — parin minuutin hom-
masta. Jokainen voi laskea,
millainen tuntipalkka siitä tu-
lee. Luulisi kannattavan...

Sitä paitsi: Kaikilla ei ole
eikä tule olemaan kone-
huonetta kotonaan! Miksi
pitäisi? Eikähän netin käyt-
tö ole myöskään ilmaista.
Nyt vain on niin, että pan-
keissa käteisasiakasta sor-
retaan raskaimman jälkeen.

Keksi teksti ja/tai kuva Perussuomalaiseen
paitaan tai lippikseen.
Ilmoita ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen:

ojala.tommi@luukku.com

tai lähetä postia lehden toimitukseen.

Vastanneiden kesken arvomme teidän ideoillanne
koristettuja ja toteutettuja paitoja ja lippiksiä.

PerusS:n nuoret kilpailuttavat

Pauli Artturi
Luttinen

Vantaa
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Allekirjoitus

Liity
Perussuomalaisten
jäseneksi!

Voit tilata oheisella
kupongilla

-lehden
ystävällesi, joka ei vielä
ole jäsen!

Kirjoita maksajan eli
omat yhteystietosi
sivun alalaidan
marginaaliin!

Tilaan Perussuomalainen-lehden
Näytenumero, ilmainen
Vuositilaus 25 euroa, 12 numeroa
Lahjatilaus (maksajan tiedot kääntö- tai alapuolella)
½ vsk  15 euroa
Haluan liittyä Perussuomalaiset-Sannfinländarna-puolueen
jäseneksi. 20 euron jäsenmaksulla saan samalla PerusSuo-
malainen-lehden.
Lähettäkää minulle muutaman kerran vuodessa PerusSuo-
malainen-lehteä sekä muuta Perussuomalaisaineistoa veloi-
tuksetta.

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

PerusSuomalainen
Vastauslähetys
Tunnus: 5000 9637

00003 Helsinki 300

Kuka poistaisi
työttömyyden
kuukaudessa?
Suomen lähes 500.000 työ-
töntä saisi oikeilla toimenpi-
teillä toimeentulonsa työs-
tä. On löydettävissä poten-
tiaaliset mahdollisuudet ta-
louden ja hyvinvoinnin ra-
kentamiseksi työttömälle it-
selleen ja yhteiskunnalle.
Lähtökohdaksi asetetaan,
että jokainen saa työtä ja
toimeentulonsa kykyjensä,
taipumustensa ja halukkuu-
tensa mukaisesti. Ihmiselle
kun on tärkeää päästä to-
teuttamaan itseänsä ja tun-
tea kuuluvansa yhteiskun-
taan.

Työttömyyden
lopettaminen
vähentää
rikollisuutta,
sosiaalimenoja ja
lisää kulutusta
Kun työttömyyskorvauk-
siin menevä 30 miljardia mk
vuodessa ohjataan työn
palkkakustannuksiin, saa-
daan syntymään kerran-
naisvaikutteisia toimintoja,
kulutusta ja verotuloina ta-
kaisin arviolta 74,5 miljardin
markan edestä. Rikollisuu-
den ja sosiaalimenojen
säästöt loisivat uusia mah-
dollisuuksia ohjata va-
rat tuottavammille aloille ja
parempaan liikenteeseen.

Loput tarvittavat 125.7
miljardia markkaa täystyölli-
syyteen löytyy!

Julkisen alan, valtion ja
kunnan palkkakatoksi ase-
tetaan 15.000 mk/kk. Sen
ylittävät palkat ja muut pal-
kan sivukulut tasataan kes-
kipalkkaisempiin työpaikkoi-
hin. Näin tehdään selväksi,
ettei kenenkään työpanos
voi olla moninkertainen, tai
niin tuottavaa, että täytyisi
maksaa esim 20.000 mk:n kk
palkkoja. Lisäksi rajoitamme
yritysten ja valuutan ulos-
vientiä houkuttelemalla
Suomeen jäämistä. Meidän
sot-ilaallinen liittoutumatto-
muutemme turvallisuuden
tuojana antaa vakaat ja rau-
halliset olot yrityksille.

Mistä työkohteet?
Palkallinen koti- ja omais-
hoivatyö, pien- ja keskisuur-
ten yritysten työn oheis-
kulujen poisto, kolmannen
sektorin vastiketyöt ja työ-
harjoitteluverkosto osana
oppisopimiskoulutusta,
sekä maanpuolustus ja ym-
päristönsuojelu vetäisi pää-
osan työttömistä työn vie-
relle. Vesistöihin, metsiin,
rakentamiseen ja maaseu-
tuun liittyvinä kohdennuk-
sina loisi jo vankan pohjan
työttömyyden nujertamises-
sa. Loput työttömät imuroi-
tuisi mukaan valtion ja ylei-

nen talouden paraneminen
ja täystyöllisyyden työn-
johtotehtävistä.

Eduskunnassa vain
rikkaiden edustus
Sokeasti markkinatalous-
vetoiseen työllisyyteen us-
kova eduskunta ja hallitus
ja sen budjetti on aiheellista
repiä auki. Tulokset on näh-
ty. Systeemi ei ole työlli-
syyttä hoitava ja toimiva.
Nykyinen eduskunta edus-
taa hyvin toimeentulevia ja
varakkaita. Edellisissä edus-
kuntavaaleissa kansanedus-
tajiksi valituksi tulleiden
kansanedustajien keskian-
sio oli tilastokeskuksen laa-
timien tilastojen mukaan pe-
räti 324.000 mk vuodessa.
Palkkataso oli siten lähes
nelinkertainen keskiverto
suomalaiseen palkansaa-
jaan, yhtään työtöntä ei tul-
lut valituksi kansanedusta-
jaksi. Ehkä tässä myös syi-
tä, miksi työttömyyttä ei
osata hoitaa. Suomen parla-
mentissa tavallinen kansa-
lainen ei ole tullut edus-
tettua. Edustajat eivät ym-
märretä maailmanlaajui-
sella markkinataloudella ole-
van haluja ja mahdollisuutta
hoitaa yhteiskunnallisia
tehtäviä. Lisäksi kadotettiin
totuus: valtiolliset rajat ja
oma raha on kansakunnan
hyvinvoinnin edellytys.

Työttömyys hoidetaan kuukaudessa

2004 vaalien aikatauluja lyhyesti
Toimenpide  EU   KV   
Äänioikeusrekisteri perustetaan  Ke 28.4.2004 (Tilanne 23.4.) Ke 8.9.2004 (Tilanne 3.9.)
Ehdokashakemukset sekä  Ti 4.5.2004 ennen klo 16.00 Ti 14.9.2004 ennen klo 16.00
ilmoitus vaaliliitoista jätetään        
Ehdokaslistojen yhdistelmät  To 13.5.2004  To 23.9.2004  
ja ehdokasnumerot vahvistetaan        
Äänioikeusrekisteri lainvoimainen Ti 1.6.2004 klo 12.00  Ti 12.10.2004 klo 12.00
Ilmoittauduttava kotiäänestykseen Ti 1.6.2004 klo 16.00  Ti 12.10.2004 klo 16.00
Ennakkoäänestys kotimaassa  Ke 2.6.- ti 8.6.2004  Ke 13.10. - ti 19.10.2004
Ennakkoäänestys ulkomailla  Ke 2.6.- la 5.6.2004  Ke 13.10. - la 16.10.2004
Vaalipäivä  Su 13.6.2004  Su 24.10.2004  
Vaalien tuloksen vahvistaminen  Ke 16.6. klo 18.00 jälkeen Ke 27.10. klo 18.00 jälkeen

Kainuun maakuntavaaleissa su 24.10.2004 noudatetaan kunnallisvaalien aikatauluja.

Maailmantaloudessa rahat,
tietotaito katoaa maailmalle.
Suomen kansalaisilla edes-
sä elintason pudotus ja
työttömyyden kirot.

Työttömyys on
valtioterroria

Työttömyys aiheuttaa hir-
vittäviä ongelmia kansalai-
sille ja yhteiskunnalle. Voi-
daan puhua valtiovallan ai-
heuttamasta ja sallimasta
valtioterrorismista. Täys-
työllisyys saadaan aikaan
vain edellä kerrotuin valtio-
vallan erityistoimenpitein tai
poikkeusoloissa sekä pois-
tamalla työttömyys terroris-
mina erityislailla. Myös
työttömyyden omakohtai-
nen kokeminen päättäjien
keskuudessa auttaa lopulli-
sen työttömyyden ratkaise-
misessa. Näillä resepteillä
poistan työttömyyden Suo-
mesta.

Aaro Mikkonen
insinööri
PerusS:n
kunnanvaltuutettu ja
kunnanhallituksen jäsen

Puolanka

Soini ei usko työvoimapulaan

Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin mielestä
Suomessa ei ole näköpiirissä työvoimapulaa. Hän kummek-
suu sitä, että valtiosihteeri Risto Volanen (kesk) perustelee
sillä hajasijoitusaikeita.

- Suomen suurin ongelma ei ole työvoimapula vaan työt-
tömyys, joka on edelleen sietämättömän korkealla tasolla.
Suomessa on jo vuosikymmeniä jankutettu työvoimapulas-
ta, vaikka elävä elämä kertoo aivan muuta.

- Esimerkiksi Espoossa ja muualla Etelä-Suomessa on
avoimiin työpaikkoihin usein kymmeniä, jopa satoja hake-
muksia, Soini huomautti.

Puheenjohtaja Soini kehottaa hallitusta tekemään pikai-
sesti radikaaleja toimia, joilla lisätään työvoiman kysyntää.
Erityisen vaikea tilanne alkaa olla yli 45-vuotiailla työttömil-
lä, joilla on todellinen vaara pudota aktiivityövoiman jou-
kosta.


