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PerusS:n ja Vihreiden vastalause hylättiin – Eduskunta tyytyi
postin nykyiseen eriarvoistavaan palvelutasoon.

s. 8

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo, että Suomesta ei saa tulla

turvapaikkahakijoiden säilytyssumppua muiden maiden

ylijäämäturvapaikan hakijoille.

PerusS:n eduskuntaryhmä:
Turvapaikkasumppu estettävä

s. 12

PerusS syrjäytettiin lehdistötukilautakunnasta
Ministeri Luhtanen pitää Perussuomalaisia kakkosluokan puolueena ja tätä

kautta Perussuomalaisia kannattaneita toisen luokan kansalaisina, jättäes-

sään Perussuomalaiset lehdistötukilautakunnan ulkopuolelle.

Lue lisää asiasta ja ministerin härskistä vastauksesta.

s. 8

PerusS:n puoluehallitus nimesi kolme EURO-vaaliehdokasta. He ovat PerusS:n Nuorten puheenjohtaja,
ylioppilas Vesa-Matti Saarakkala (Kurikka), Luxenburgissa EY-tuomioistuimessa työskentelevä filosofian
maisteri Pekka Sinisalo (Helsinki) sekä yrittäjä Ari Halme (Vantaa), joka on kansanedustaja Tony Halmeen
veli. Kaksi ehdokasta nimetään myöhemmin PerusS:n ja Kristillisdemokraattien yhteiseen vaaliliittoon.

”PerusS:n linjana EU-vaaleissa on ajaa EU:ssa suomalaisten etua häpeilemättä ja selkä suorana”, sanoo pu-
heenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini. ”Kansallista etua on ajettava viimeiseen saakka, on oltava itse-
keskeinen EU:ssa, korostaa varapuheenjohtaja, PerusS:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka.

”EU:ssa tehdään tärkeämpiä päätöksiä kuin Arkadianmäellä”, muistuttaa lisäksi PerusS:n varapuheenjohtaja
Vaili K. Jämsä.

PerusS:n EURO-vaaliehdokkaat
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Noususuhdanteet tulevat ja me-
nevät, mutta työttömyys säilyy
viime laman synkimmillä tasoilla.
Tempputyöllistämisellä ja
tilastokikkailulla työttömyyslu-
vut on toki saatu näyttämään
paremmilta. Silti todellinen työt-
tömien armeija ylittää maassam-
me edelleen puolen miljoonan
rajan. Tämän lisäksi työllisten
määrä on kääntynyt selvään las-
kuun. Työllisten määrä lähti var-
sinaisesti jyrkkään syöksy-
kierteeseen kesällä 2003. Vuoden
aikana on menetetty peräti
30.000 työpaikkaa. Kaiken tämän
onnettoman työllisyyspolitiikan,
yt-neuvottelujen, lomautusten
ja irtisanomisten lisäksi kymme-
niä tuhansia työpaikkoja on siir-
tynyt ulkomaille. Pelkästään Kii-
naan tuotantoaan siirtäneet yri-
tykset työllistävät kotimaan si-
jasta idän jättiläisvaltiossa noin
22.000 ihmistä.

Hallitukset toisensa jälkeen
ovat julistaneet työttömyyden
poistamisen olevan niiden tär-
keimmän tavoitteen. Jokainen
Suomalainen, ja työttömät erityi-
sesti, ovat omilla silmillään näh-
neet, että tavoitteet ja saavutuk-
set ovat jyrkässä ristiriidassa.
Onnettomasta työllisyyspolitii-
kasta huolimatta vallanpitäjämme
ovat saaneet olla rauhassa. Mas-
samielenosoituksia ei eduskun-
nan edessä näy. Ay- järjestöt ei-
vät uhkaile yleislakolla. Punavih-
reät toimittajat eivät irvaile, eivät-
kä “tiedostavat” apurahakirjaili-
jat sepittele pilkkaavia näytelmiä
tai ivaa hehkuvia romaaneja.
Taistelu- tai protestilauluja ei
kuulu edes radiokanavien päivit-
täisiin pakkosyöttölemmikkeihin
lukeutuvien, julistavien vasem-
mistolaisten suusta.

Vaikenemisen kulttuuri

vallitsee ja

selänkääntäjiä riittää.

-Intialaiset ovat tottuneet
köyhiinsä, Pohjois-Korealaiset
nälkään kuoleviin, Venäläiset si-
viilien summittaiseen tappami-
seen Tshetsheniassa. Samalla
tavoin meillä on totuttu
ummistamaan silmät tietyiltä
asioilta. On syntynyt uuden
vuosituhannen unohdettu kan-
sanosa. Kun hallitukset ovat
tekevinään jotain, näyttävät
puuhakkailta ja lupaavat suuria

Eduskunnan edessä

hiljaista

tavoitteita, se tuntuu rauhoittavan
ja riittävän. Kuinka tämä on mah-
dollista? Miksi kyvyttömyydestä
on tullut hyve? Vastaus on valitet-
tava yksinkertainen. Legenda köy-
hiä puolustavasta vasemmistosta
elää yhä voimakkaana. Tämän har-
hakuvan ylläpitäjiä riittää yhteis-
kuntamme kaikilla mielipiteisiin
vaikuttavilla avainpaikoilla pilvin
pimein.

Vallitseva tilanne ei olisi mah-
dollinen, jos työvoimaministerinä
olisi niin sanottu porvari. “Väärän
värinen” ministeri työllisyydestä
vastaavassa ministeriössä merkit-
sisi nykytilanteessa jatkuvaa
yleislakkouhkaa, suuria mielen-
osoituksia eduskunnan edessä,
paheksuvan kritiikin valtavaa tul-
vaa mediassa, mellakointia työpai-
koilla ja niin edelleen. Vasemmisto-
lainen työvoimaministeri merkitsee
“yhteiskuntarauhaa”, mutta sa-
malla satojen tuhansien yksilöiden
unohtamista. Ihmisten elämät lipu-
vat ohi ilman kohtuullista toimeen-
tuloa, toivoa, näköaloja sekä tule-
vaisuudenuskoa. Noin puoli mil-
joonaa työtöntä ovat tavallaan jat-
kuvasti vanhojen puolueittemme
muodostamien hallitusten luutu-
neitten käsitysten ”panttivankei-
na”.

Käytäntö on pitkään osoittanut,
että vanhat lääkkeet eivät auta.
Siksi tarvitaan uusia, Perussuoma-
laisten lääkkeitä pattitilanteen pur-
kamiseen. Puolueemme linja ja
toiminta perustuvat sosiaaliseen
tasa-arvoon perustuvaan ajatte-
luun, jossa jokainen ihminen ja
jokainen elämä on arvokas. Emme
tarvitse yhteiskuntamme tulevai-
suuden rakentamisessa jääkylmää,
itsekeskeistä porvarismia. Emme
myöskään sata vuotta vanhaa, ha-
pannutta vasemmistolaisuutta,
joka perustuu Leninin oppiin
“ryöstä ryöstettyä”.

On vihdoinkin uuden, poliittisen
kevään aika. Annetaan Perussuo-
malaisten tuulten puhaltaa, ja tuo-
da auttavien tekojen sekä ratkaisu-
jen kautta valoa, lämpöä ja toivoa
ihmisten elämään.

EURO-parlamentista

poliitikkojen roskapankki?

Suomessa näyttää tulleen tavaksi,
että arvovaltansa ja luottamuksen-
sa kotimaan politiikassa menettä-
neet vaikuttajat pyrkivät joukolla
EU-parlamenttiin. Tavallinen kan-
sa on ihmeissään. Kuinka sellaiset
eväät, jotka eivät ole riittäneet Ar-
kadianmäellä, nousevatkin nyt ar-
voonsa Brysselissä? Eikö juuri
siellä pitänyt olla sitä kaikkein
fiineintä ja fiksuinta väkeä? Aina-
kin meppien palkat ja muut
etuisuudet viittaavat siihen suun-
taan. Tilanne tuntuu huolestutta-
valta, jos kaikista EU-maista lähe-
tetään vanhat ylijäämäpoliitikot
Brysselin roskapankkiin. Mene-
vätkö he sinne vain jäähdyttele-
mään ja keräämään maallista mam-
monaa jättipalkkojen ja eläkkeiden

Päätoimittaja
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Päätoimittaja
Rolf “Fred” Sormo

Turvapaikkasumppu
estettävä - HS tukee
PerusS:n linjaa
”Perussuomalaisten eduskun-
taryhmä katsoo, että Suomesta
ei saa tulla turvapaikka-
hakijoiden säilytyssumppua
muiden maiden ylijäämä-
turvapaikan hakijoille”, kertoo
PerusS:n eduskuntaryhmän
tiedote (09.03.2004), joka koko-
naisuudessaan on julkaistu
lehtemme takasivulla. Helsin-
gin Sanomat on pääkirjoituk-
sessaan 11.03.2004 asettunut
täysin tukemaan PerusS:n lin-
jaa, vaikka ei ole itse tekstissä
meitä nimeltä maininnutkaan.
HS:n pääkirjoitusteksti löytyy
Muut Tiedotusvälineet –
palstalta.

EU:n perustuslaki viittä
vaille valmis –
Kansanäänestys
Perustuslaista -nimien
keräys jatkuu
Suomen tullessa 1.1.1995 Eu-
roopan Unionin jäseneksi siir-
tyi suhteellisen suuri osa (Nyt
jo lähes 80%) Suomen tasaval-
lan toimivaltaa päättää itsenäi-
sesti lainsäädännöstä ja muis-
ta senkaltaisista asioista
unionille. Toimivallan siirron
kompensoimiseksi unionin
jäsenmailla on puolestaan tois-
taiseksi ollut pysyvä edustus
unionin eri toimielimissä. Tämä
on ollut välttämätön edellytys
sille, että jäsenmaa voisi huo-
lehtia eduistaan ja että sillä oli-
si realistiset ja tarkoituksenmu-

kaiset mahdollisuudet vaikuttaa
unionissa tapahtuvaan kehityk-
seen. EU:n yhtä pykälää vailla
olevalla EU:n Perustuslailla
tämä on tarkoitus murtaa. Tätä
estääkseen Kansanäänestys Pe-
rustuslaista -nimien keräys jat-
kuu. Nyt nimiä on jo yli 10.000.
Keräyslista julkaistu Perus-
Suomalainen 11/2003 ja löytyy
internetistä osoitteesta:
www.kansanaanestys.fi

Poliittisia valtiosihteereitä
ujutetaan taas
Hallitus aikoo ehdottaa edus-
kunnan jo kertaalleen hylkäämiä
poliittisia valtiosihteereitä. Asi-
aa edesauttamaan hallitus on ni-
mennyt työryhmän, jonka tulee
luovuttaa mietintönsä touko-
kuun loppuun mennessä.

Kansalaisten
talvijalkineiden nastoitus
kunnan tehtäväksi
Porista alkanut trendi on ottanut
Helsingissä voimakasta ilmaa
siipiensä alle. Sekä Helsingin
kaupungin sosiaalilautakunta
että terveyslautakunta ovat ot-
taneet myönteisen kannan siitä,
että kaupunki nastoittaisi noin
2.000 helsinkiläisen talvijalki-
neita ilmaiseksi. Noin 10.000
euron kustannuksilla ehkäis-
täisiin liukastumista ja kaupunki
säästäisi lonkka- ja ranne-
murtumien hoidossa.

EU ajautuu kriisiin
EU:n laajenemiseen suhtaudu-
taan liian optimistisesti. Laaje-
nemisen käytännön ongelmat
tulevat olemaan melkoiset,
muun muassa siksi, että uusien
EU-maiden demokratia ei ole kai-
kissa maissa EU-kunnossa.
EU:n samanaikainen syvenemi-
nen (uusi perustuslaki) ja laaje-
neminen vie EU:n
todennäköiseen kriisiin. Tosi-
elämä, työttömyyden
paheneminen ja vanhojen jä-
senmaiden (myös Suomen)
jäsenmaksuosuuksien raju nou-
su luo pommin EU:n sisälle, joka
uhkaa laueta yli-innokkaiden
eurointoilijoiden syliin.

muodossa? Ainakin siltä vaikut-
taa. Vähän on tullut villoja
nykyisiltäkin mepeiltä. Koko EU-
järjestelmä tuntuu olevan täynnä
riitoja, sekasotkua, välistävetoja
ja väärinkäytöksiä.

Joku saattaa kysyä, miksi me
Perussuomalaiset sitten olem-
me EU-vaaleissa mukana, kun
koko systeemi tuntuu olevan
läpeensä mätä? Parempi on
kuitenkin pienikin valo, kuin
täydellinen pimeys. Ripaus ter-
vettä, Perussuomalaista järkeä
ei olisi varmasti pahitteeksi
Brysselin palatseissakaan.

Suuri huolenaihe puolueilla
tuntuu olevan, kuinka kansa
saadaan vaaliuurnille ensi ke-
sän EU-vaaleissa. Vanhojen
puolueiden ehdokaslistoilta
löytyy värikäs joukko muun

muassa entisiä puolueensa pu-
heenjohtajia, rattijuoppoja, am-
mattiänkyröitä ja hömppäjulkku-
ja. Puolueuskollisille onkin sa-
mantekevää, ketä listalla on tar-
jolla. Äidinmaidossa saatu puo-
luekanta velvoittaa heitä äänes-
tämään aina ja kaikissa olosuh-
teissa vanhaa perintöpuoluetta.

Me Perussuomalaiset olemme
satsanneet asiantuntemukseen,
aitouteen ja rehellisyyteen. Eh-
dokaslistamme on nuorekas ja
monipuolinen. Perussuomalai-
set EU-ehdokkaat eivät unohda
isänmaan etua, eivätkä oman
maan kansalaisten oikeuksia
Brysselin humussakaan. Olem-
me valinneet ehdokkaiksemme
henkilöitä, joilla on arvovalta ja
luottamus jo valmiina. Heidän ei
tarvitse lähteä niitä Euroopan
toreilta huhuilemaan.
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Muut tiedotusvälineet
Nobel-palkittu Shirim Ebabi: “Islam ei oikeuta naisten

alistamista. Patriarkaalinen kulttuuri ja perinne ovat johta-
neet naisten sortoon arabimaissa. Pahin on tilanne niissä
maissa, jossa islamin tutkintavalta on jätetty pienelle uskon-
nolliselle eliitille. Todellinen  islam ei tuo tällaista kulttuuria.
Todellinen Islam ei hyväksy naisten, eikä kenenkään muun-
kaan, oikeuksien polkemista ja epäoikeudenmukaisuutta.”

(Unifem Akseli 01/2004)

Kannustinloukut ulottuvat jo keskituloisiin,
niiden purkaminen on jäänyt puolitiehen. Kannustinloukulla
tarkoitetaan tilannetta, jossa palkannousun tuoma tulon-
lisäys kotitaloudessa kutistuu, kun työmarkkina- tai asu-
mistuen tapaiset tulosidonnaiset etuudet samanaikaisesti
leikkautuvat pienemmiksi. Kannustinloukut vähentävät mo-
nien palkansaajien halukkuutta työuralla etenemiseen, kan-
nustinloukkujen purkaminen on onnistunut siltä osin, että
nykyisin pienipalkkainen työ on työttömyyttä kannatta-
vampaa. Samalla loukut ovat siirtyneet vaivaamaan monia
työssäkäyviä. Uudet kannustinloukut uhkaavat ennen kaik-
kea työssäkäyviä yksinhuoltajia ja perheitä, joissa toinen
puoliso on työmarkkinatuella. Veronmaksajien keskusliiton
selvityksessä arvioidaan, että työllistyminen pienipalkkai-
seenkin työhön on teoriassa kohtuullisen kannattavaa –
mutta vain teoriassa. Uudet kannustinloukut uhkaavat noin
74.000 perhettä, joiden jäsenten ei kannata kasvattaa palk-
katulojaan, sillä tulojen lisääminen saattaa pahimmassa ta-
pauksessa jopa pienentää perheen käytettävissä olevia ko-
konaistuloja. Lukumääräisesti suurin ryhmä ovat perheet,
joissa toinen vanhemmista saa palkkaa, toinen puolestaan
on kotona työttömänä ja saa työmarkkinatukea; tällaisia
perheitä on 48.000

(Veronmaksajien keskusliitto, 01.03.2004)
     
Helsingin rikospoliisi tarvitsee apua talousrikosten tut-

kintaan. Talousrikollisuuden kitkemiseksi tehdyt torjunta-
toimet ovat purreet Helsingissä huolestuttavan huonosti.
Rikospoliisin talousrikosyksikkö ei ole pystynyt selvittä-

Kyllä kansaa kiinnostaa
Olen tullut siihen tulokseen, että kyllä politiikka kansaa
kiinnostaa, kun on olemassa kunnolliset vaihtoehdot.
Perussuomalaisten kannatus on noussut ja se on näkyvän
politiikan ansiota. Näkyvyys ei riitä, mikäli taisteleva linja ei
pääse juurtumaan kansan keskuuteen. Jokaisessa kunnas-
sa ja kaupungissa pitää olla perussuomalainen vaihtoehto.
Mikäli näin ei ole, ei sieltä tule kannatustakaan.

Työ tarvitsee tekijänsä. Kannettu vesi ei kaivossa
pysy. Kansanedustajamme eivät ole taikureita, jotka yk-
sin pystyvät pitämään kannatuksemme nousukiidossa,
mutta innokkaan ja työtä vieroksumattoman kentän kans-
sa tulee pysyvää tulosta. Kunnallisvaalit ovat puolueem-
me nousun kannalta ratkaisevan tärkeät. Niissä luodaan
piireihin se pohja, jolta eduskuntavaalit voitetaan.

Puhun kokemuksesta. Olen ollut “melkein” kansan-
edustaja pari kertaa, mutta pitävä pohja muodostui vasta
Espoon kaupunginvaltuuston kautta. Kun tulin valituksi
valtuustoon sain tarvittavan uskottavuuden ja julkisuu-
den. Kun tulee kerran valituksi, saa osoitettua äänestäjil-
leen sen, että ääni ei mennyt hukkaan. Valtuustossa olen
pitänyt korkeaa profiilia, puuttunut epäkohtiin, laatinut
parannusesityksiä, mutta antanut myös kiitosta, silloin
kun siihen on ollut aihetta. Runsas lehtikirjoittelu on ollut
tämän toiminnan tukena.

Sinä, joka haluat eduskuntaan, tai haluat jonkun edus-
kuntaan halajavan ihmisen tukimieheksi, on aikasi juuri
nyt. Kunnallisvaaleissa ammutaan eduskuntavaalien läh-
tölaukaus. Jos et ole tässä aallossa mukana, annat ehkä
ratkaisevan etumatkan muille.

Kunnallisvaaleissa saa ääniä, kun perehtyy asioihin ja
osoittaa ihmisille, että on menossa valtuustoon hoita-
maan asukkaiden asiaa, eikä turvottamaan oma itsetunto-
aan. Tuntuuko yksinkertaiselta? Kokemuksesta tiedän,
että asia on näin. Perussuomalainen Asialinja, joka nojaa
rehellisyyteen ja ihmisten arjen ymmärtämiseen ja lähim-
mäisenrakkauteen on voittolinja.

Parhaat ideat

Jokaisen asian menestykselliseen toteuttamiseen on oltava
kyky, halu ja mahdollisuudet. Perussuomalaiset pärjäävät
vanhoilla puolueille vain parhailla ideoilla. Me emme voi
panostaa pelkkään massaan ja rahaan. Parhaat ideat eivät
synny tyhjästä. Tarvitaan luovuutta ja elämän opetusta
suomalaisissa olosuhteissa. Siksi aatteellinen ohjelmatyö
on työtä paremman arjen puolesta, eikä kuivaa pape-
rinpyöritystä. Meillä pitää olla kyky kiteyttää asiat, niin että
kansa ymmärtää ja antaa tukensa. Tämän lisäksi meidän tu-
lee pystyä perustelemaan linjamme tosiasioilla.

Meidän on sekä eurovaaleissa että kunnallisvaaleissa
käytävä taisteluun kansantajuisella ja toteuttamiskelpoi-
sella ohjelmalla. Silloin saamme tukea. Suomi ja maailma
eivät ole valmiita. Työtä on, eikä kaikkeen tarvita rahaa.
On kohtalokasta harhaa luulla, että rahan voimalla me-
nestytään. Jos on huonot ja epärealistiset ideat menevät
rahat Kankkulan kaivoon, eikä tule tulosta. tilanne on
sama kuin löisi vettä kylmälle kiukaalle.

Perussuomalaisia eivät suitsi suuri raha, sosialistinen
etujoukkoajattelu tai harmaa teoria. Olemme luova puo-
lue, joka on kansanvallan väline. Puolueemme ei ole it-
seisarvo, se on väline tuottaa ihmistä varten hyviä pää-
töksiä ja siedettävää arkea.

Nimenkeräys

Näkemykseni on, että EU:n syntymässä oleva perustusla-
ki tulee alistaa kansanäänestykseen. Mikäli perustuslaki
syntyy edes suunnilleen sellaiselle pohjalle kuin nykyti-
lanteen valossa näyttää, tulee se merkittävällä tavalla vai-
kuttamaan suomalaisten elämään. Uuden suunnitelman
mukaan Suomen perustuslaki on uudelle EU:n perustus-
laille alisteinen. Se on niin iso muutos, että sitä ei pidä il-
man kansanäänestystä hyväksyä.

Pidänkin tärkeänä, että myös Perussuomalaiset kanta-
vat kortensa kekoon kansanäänestyshankkeet tukemisek-
si. Nimenkeräyslistoja saa toimistolta ja netistäkin.

“Puolueemme ei ole itseisarvo,
se on väline tuottaa ihmistä varten hyviä päätöksiä

ja siedettävää arkea.”

puheenjohtaja Timo Soini

Perussuomalainen

mään tai edes ottamaan tutkintaan läheskään kaikkia sen tie-
toon tulleita talousrikosjuttuja. Tutkimattomien rikosjuttujen
suma on kasvanut tasaisesti, ja nyt jutturuuhkan purkaminen
näyttää tavattoman vaikealta.

Tilanne on niin paha, että apulaisoikeuskansleri Jaakko
Jonkka haluaa sisäministeriön kertovan, kuinka se aikoo kor-
jata puutteet. On poikkeuksellista, että korkein laillisuuden-
valvoja kiinnittää tällä tasolla huomiota poliisin toimiin. Yk-
sittäisen poliisin tekemisiin oikeuskansleri kajoaa silloin täl-
löin, mutta yhden rikoslajin tutkinnan heikkouksiin puuttu-
minen on hyvin harvinaista.

Arvosteluun on aihetta. Helsingin rikospoliisin talousri-
kosyksikössä on avoinna yli 700 juttua. Niistä osa on odot-
tanut tutkinnan alkua jo vuosia. Pisimpään tutkinnassa ole-
vat jutut ovat kahdeksan vuoden takaa. Tilanne on monessa
mielessä kestämätön. Pahinta on, että rikosvastuu ei toteu-
du, kun esitutkinta viivästyy ja jutut vanhenevat. Poliisi ei
myöskään pysty reaaliaikaiseen tutkintaan, mikä mahdollis-
taisi rikoshyödyn takaisin perinnän.

Tutkintaruuhkasta seuraa eriarvoisuutta. Espoolainen ta-
lousrikoksen uhriksi joutunut saa oikeutta eri lailla kuin helsin-
kiläinen. Sama koskee rikoksesta epäiltyä. Hänen perusoikeuk-
siinsa kuuluu, että hän saa asiansa käsiteltyä ilman aiheetonta
viivästystä. Vuosien esitutkinnan päälle tulevat vielä mahdol-
liset oikeudenkäynnit ennen kuin koko prosessi on käyty läpi.

Tilanne on huolestuttava myös ihmisoikeussopimuksen
valossa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut äs-
kettäin päätöksen, jossa se katsoo Suomen loukanneen so-
pimusta, kun eräs talousrikosjuttu oli kestänyt sen mielestä
kohtuuttoman kauan. Kyse oli seitsemän vuoden ja neljän
kuukauden mittaisesta käsittelystä.

Helsingin poliisilaitoksella on puutteelliseen tutkintaan
monta hyvää selitystä. Tutkijoista on pulaa, talousrikostut-
kinta ei kiinnosta alalle tulevia poliiseja ja tutkinta on vaikeaa
sekä aikaa vievää. Silti voi kysyä, onko Helsingissä tehty
kaikki voitava tutkinnan tehostamiseksi.

Talousrikostutkinnan tärkeyteen on kiinnitetty huomiota
jo vuosia sitten. Valtioneuvosto on hyväksynyt useita ta-

lousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaohjelmia. Po-
liisi ei silti ole saanut riittävästi rahaa ohjelmien toteuttami-
seksi. Tämän vuoden budjettiin sisäministeri Kari Rajamäki
(sd) sai ujutettua miljoonan euron määrärahan talousrikolli-
suuden torjuntaan. Sisäisin määrärahasiirroin toimintaan
löytyi toinen ylimääräinen miljoona.

Ministeriö on jakanut rahoista osan Helsingin poliisille,
joka on palkannut kolme uutta tutkijaa. Sen lisäksi Helsinki
on nostanut talousrikostutkijoiden peruspalkkoja viime jou-
lukuusta lähtien. Haittakorvauksia vaille jääville tutkijoille
on myös annettu erityinen talousrikostutkintalisä.

Espoossa ja Vantaalla on huomattavasti vähemmän ta-
lousrikosjuttuja kuin Helsingissä. Kun Helsingissä 30 tutki-
jaa askartelee yli 700 jutun kimpussa, Espoossa sataa juttua
ratkoo 20 tutkijaa ja Vantaalla suhde on suunnilleen sama.
Kaupunkien poliisilaitosten ja keskusrikospoliisin talousri-
kosyksiköiden on syytä yhdistää voimansa ja lähteä yh-
dessä purkamaan Helsingin juttusumaa.

(Helsingin Sanomat 01.03.2004)

Arkadianmäellä kansanedustajat kerääntyvät kahvilaan,
sillä istunto alkaa kohta. Perussuomalainen Tony Halme
syö perunamuusia.

(Helsingin Sanomat 07.03.2004)

Opposition pitää ryhdistäytyä. Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini kehottaa oppositio-
ta pikaisesti ryhdistäytymään. Muuten uhkana on, että hal-
lituspuolueet voittavat sekä euro- että kunnallisvaalit. Soini
moittii hallituksen pääsevän liian helpolla ja sen toimivan
kuin toimitusministeristö eli hallinnoivan rutiineja. Osasyy-
nä tähän hän pitää suurten oppositiopuolueiden sisäisesti
hajanaista ja sekavaa tilannetta. ”Kokoomus on kuin lastu
laineilla, ja vihreitä kiinnostaa enemmän Euroopan-laajuinen
vihreä puolue kuin suomalaisten arkihuolet”, Soini arvosteli
Espoossa lauantaina.

(Helsingin Sanomat 06.03.2004 ja  07.03.2004)
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Järjestötoimintaa ja piirikokouksia

Osuuskauppa PEE ÄSSÄN edustajistovaalit

Sonkajärvi
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sonkajärven Perussuomalaiset 11.02.2004 sääntömääräisessään kevätko-
kouksessaan päättivät osallistua 1.-13.4. postiäänestyksellä järjestettä-
viin Osuuskauppa PEE ÄSSÄN edustajistovaaleihin ns. Sonkajärven
yhteislistalla.

Ehdolle asetettiin Perussuomalaisten Sonkajärven pj, kunnanvaltuutettu
ja kunnanhallituksen jäsen taksiautoilija Arto Kainulainen ja kassa Kirsi
Tauriainen (kuvissa vasemmalla).

Samassa kokouksessa uudeksi jäseneksi valittiin maanlaajuistakin mai-
netta eri tempauksistaan mm. sauvakävelyllä Helsinki-Sonkajärvi välillä
mainetta saanut, paremminkin taiteilijanimellä Kojjootti tunnettu Raimo
Rönkkö.

Kansa on puhunut

Kuten tarkkaavaiset PerusSuomalainen-
lehden lukijat ovat huomanneet on Sonka-
järvellä väännetty kättä liittymisestä Iisal-
meen. Liitostouhua on ollut ajamassa Ke-
pun Sonkajärven kunnallisjärjestö muuta-
man kellokkaansa sanellessa ehdot ja tah-
din. Liitosasia olisi päätetty Sonkajärven
valtuustossa Kepun yksinkertaisen enem-
mistön turvin todennäköisesti äänin 14 –
13 jo marraskuussa 2003 täysin kuntalais-
ten tahdon vastaisesti, ellen olisi asiaan
puuttunut.

Ainoaksi keinoksi Kepu-enemmistöises-
sä kunnassa liittymisen estämiseksi jäi
vain kuntalaisten kuuleminen ja neuvoa
antavan kansanäänestyksen aikaan saami-
nen. Kuntalain mukaan, jos 5% kunnan
äänioikeutetuista jäsenistä allekirjoittaa
kansanäänestysaloitteen, on valtuuston
päätettävä äänestyksen järjestämisestä.

Sonkajärvellä 5% olisi merkinnyt sitä,
että listaan olisi pitänyt saada 210 nimeä,
mutta kuinka ollakaan, nimiä tulikin 821
kappaletta ja sitä ei Kepun kellokkaat enää
uskaltaneet jättää huomiotta, vaan päätet-
tiin järjestää neuvoa antava kansanäänes-
tys, joka järjestettiin 01.02.2004 ja tulos oli
äänestysaktiivisuudellaan ja tuloksellaan
murskaava kepulle ja sen hännystelijöille.

Kuntaliitosta kannatti 24,23% ja vastusti
73,20%. Äänestysprosentti oli 74,02%.
Niinpä kunnanvaltuusto 16.02.2004 totesi
kansanäänestystuloksen ja silloin alkoi
Kepulaisten isäntien ja joo-miesten pom-
pat liehua kovaa tahtia heidän niitä kiireen
vilkkaa kääntäessään. Valtuuston päätös
kuntaliitokseen oli lopulta 22 vastaan ja 5
kannattaa liitosta .

Mitä tästä voimme oppia? Mielestäni
tässä Sonkajärven tapauksessa olisi kaik-
kine sivujuonteineen ja juonineen ainesta
vaikkapa kunnallispolitiikan oppikirjaan,
mutta tärkein oppi näin kunnallisvaalien
alla on se ettei pienuuttaan ja yksinäisyyt-
tään pidä pelätä. Lopuksi ajattelemisen ai-
heeksi kansanviisautta savoksi: “Arka
ukko ee sua kaanista akkoo”. Mietitään
yhdessä mitä muuta “ukko/akkoo” voisi
tarkoittaa.

Rohkeasti kunnallisvaaleja päin

toivottaa:

Kunnanvaltuutettu
Arto Kainulainen Sonkajärveltä

Johannes Hannukkala

80 v

Johannes Hannukkalan 80-vuotis- onnittelun ovat allekirjoittaneet kaikki PerusS:n

kansanedustajat Timo Soini, Raimo Vistbacka ja Tony Halme. Seuraavina ovat

Hannu Purho (puoluesihteeri), Rolf “Fred” Sormo (päätoimittaja), sekä

puoluehallituksen jäsenet: Lauri Heikkilä, Vaili K Jämsä, Erkki Rakkolainen, Harri

Lindell, Harri Väänänen, Alpo Ylitalo, Vesa-Matti Saarakkala ja Helena Ojennus.
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Turvallisuusryhmä haluaa pitää
oven auki Natoon
Sotilasliiton jäsenyyttä ei ehdottanut mikään puolue

Kansanedustaja Aulis Ranta-Muotion (kesk) johtama turvallisuuspoliittinen seu-
ran-ta-ryhmä tähdentää hallitukselle, että sotilasliitto Naton jäsenyys on säilytettävä
tulevaisuudessakin Suomen turvallisuuspolitiikan yhtenä todellisena vaihtoehtona.
Suomen liittymistä Natoon ryhmä ei raportissaan esitä. Natoon hakeutumista ei ehdot-
tanut yksikään puolue. Seurantaryhmä ei saanut syntymään sellaistakaan suositusta,
että Nato-jäsenyydestä laadittaisiin perusteellinen selvitys. Raportin julkistamis-
tilaisuudessa kävi ilmi, että puolueiden välillä ja niiden sisällä on Natosta vahvasti
ristikkäisiä näkemyksiä. Ryhmässä on edustus kaikista eduskuntapuolueista, myös
oppositiosta. Perussuomalaisia edustaa Timo Soini. Ryhmä kuuli asiantuntijoita, teki
tutustumismatkoja mm. Brysseliin, Moskovaan ja Washingtoniin ja tapasi muiden mu-
assa presidentit Tarja Halosen, Martti Ahtisaaren ja Mauno Koiviston. Ryhmä pysyy
koossa vielä raportin luovuttamisen jälkeenkin, kunnes uusi puolustusselonteko on
valmis.

Perussuomalaisten piirijärjestöjen
sääntömääräisiä kevätkokouksia

Pohjois-Karjalan piiri
sunnuntaina 18.04.2004  klo 12.00
Paikka: Joensuu, NNKY, Malminkatu 2
Puolueen edustajana puheenjohtaja, kan-
sanedustaja Timo Soini
Piiritoimikunta klo 11.00

Kymen piiri
lauantaina 17.04.2004 klo 12.00
Paikka: Luumäen Motelli, alakerran luento-
sali. Kahvi & voileipätarjoilu.
Puolueen edustajana puoluesihteeri
Hannu Purho
Piiritoimikunta kokoontunut aiemmin.

Etelä-Pohjanmaan piiri
sunnuntaina 04.04.2004 klo 13.00
Paikka: Jalasjärvi, Osuuspankin kokoustila,
Keskustie 20. Viitoitus 3-tieltä.
Puolueen edustajana varapuheenjohtaja,
kansanedustaja Raimo Vistbacka.
Piiritoimikunta klo 12.00

Hämeen piiri
lauantaina 03.04.2004 klo 13.00
Paikka: Riihimäki, Suomen Lasimuseo,
Tehtaankatu 23
Puolueen edustajana puoluesihteeri Hannu
Purho
Piiritoimikunta klo 12.00

Keski-Pohjanmaan piiri
lauantaina 03.04.  klo 12.00
Paikka: Halsuan kunnantalon valtuustosali
Puolueen edustajana varapuheenjohtaja,
kansanedustaja Raimo Vistbacka.
Piiritoimikunta klo 11.00

Oulun ja Kainuun piiri
sunnuntaina 21.03. klo 13.00
Paikka: Taivalkoski, Hotelli Herkko,
Taivalvaarantie 2
Puolueen edustajana puheenjohtaja, kan-
sanedustaja Timo Soini ja mukana mahdolli-
sesti on kansanedustaja Tony Halme, joka
toimii samassa viikonvaihteessa pidettävän
Lumimies-kisan suojelijana.
Piiritoimikunta klo 12.00.

Satakunnan piiri
torstaina 15.4. klo 18.00.
Paikka: Kankaanpään kaupungintalo
Mukana varapuheenjohtaja Harri Lindell.

Keski-Suomen piiri
lauantaina 17.4.2004, klo 13.00.
Paikka: Martin Kievari, Äänekoski.
Piiritoimikunta klo 12.30.
Mukana varapuheenjohtaja Harri Lindell.

Pirkanmaan piiri
lauantaina 3.4.2004  klo 11.00.
Kokouspaikka: Ylöjärvi, Vihriälä
(kunnan nuorisotilat).
E-mail: paakari@jippii.fi
Mukana varapuheenjohtaja Harri Lindell.

Etelä-Savon piiri
la 18.04.2004 klo 12.00
Paikka: Hotelli Juva.
Puolueen edustajana puoluesihteeri Hannu
Purho. Piiritoimikunta klo 11.00.

Varsinais-Suomen piiri
sunnuntaina 25.04.2004  klo 15.00
Paikka: Turku,
Turun Kristillinen Raittiusseura,
Rauhankatu 12 B
Kokouksessa vierailee puheenjohtaja,
kansanedustaja Timo Soini.
Piiritoimikunta klo 14.00,
samoin kokouskahvit alkaen klo 14.00.
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Raisiossa jyrää!

Sunnuntaina 29.2.2004 näki
päivänvalon Raision Perus-
suomalaiset ry, joka syntyi
vuonna 1968 perustetun Suo-
men Maaseudun Puolueen
Raision seudun puolueosasto
ry:n työn jatkajaksi. Raision
Perussuomalaisten puheen-
johtajaksi valittiin Reino Lou-
hi, yhdistyksen sihteeriksi
Paavo Kinnunen ja yhdistyk-
sen taloudenhoitajaksi Janne
Louhi, joka on parhaillaan
Suomen raskaassa talous-
alikersanttina.

Puheenjohtaja Reino Louhi
totesi, että ilman Perussuoma-
laista puoluetta on paljon
suomalaisia jotka eivät mahdu
mihinkään puolueeseen. Polii-
tikot eivät tahdo mennä kan-

san pariin eivätkä näe vaikeuk-
sia, kuten työttömyyttä ja irti-
sanomissuojan puutetta. Halli-
tuksen ja eduskunnan pitäisi
luoda yritystoiminnalle sellai-
set olosuhteet, joissa myös
pienet yritykset voisivat työl-
listää vieläpä siten, et-tä niiden
valmistamilla tuotteilla olisi ky-
syntää myös ulkomailla.

Reino Louhi jatkaa, että Tu-
run ja Helsingin ympäristössä
on liikaa kaupunkeja pienellä
alueella. Niissä on paljon pääl-

lekkäisiä organisaatioita, joh-
tajia ja virkamiehiä, joiden
aika kuluu heidän lähetelles-
sään kirjeitä ja lupa-anomuk-
sia toisilleen eivätkä käytän-
nön asiat tahdo millään sujua
jouhevasti kaupunkilaisen/
kuntalaisen parhaaksi. Näitä
lähekkäisiä kaupunkeja ja taa-
jamia pitäisikin yhdistää suu-
remmiksi hallintoalueiksi, jol-
loin voitaisiin päällekkäisiä
hallintokoneistoja purkaa ja
saataisiin hallintoa tehok-
kaammaksi ja joustavammaksi.

Raision Perussuomalaiset r.y.:n perustamiskokous. Kuvassa edessä vasemmalta Paavo Kinnunen

ja Reino Louhi. Takana Harri Lindell, Janne Louhi ja Marja-Leena Louhi.

(Kuva: Lauri Heikkilä)

Kuvassa Paimion Perussuomalaisten puheenjohtaja Seija Laaksonen yhdessä puolueen

varapuheenjohtaja Harri Lindellin kanssa. Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa Perussuomalaiset

tekevät kunnallisvaalityötä teemalla “toinen toistansa tukien”, kuten myös kuvasta näkyy.

(Kuva: Lauri Heikkilä)

Raisiosta suuntasimme sun-
nuntai-iltapäivällä Harrin
kanssa Paimioon tapaamaan
Seija Laaksosta, joka on poi-
kansa kanssa puhaltamassa
uutta henkeä Paimion mlk:n
Perussuomalaiset ry:hyn. Sei-
ja on toiminnan nainen, joka
liittyi Perussuomalaisiin viime
eduskuntavaalien alla, lähtien
lyhyellä varoitusajalla myös
eduskuntavaaliehdokkaaksi.

Paimiosta suuntasin Harrin
kyydillä kotiin Marttilaan, jos-
sa olimme hieman klo 17 jäl-
keen. Harri lähti jatkamaan
matkaa kotiinsa Huittisiin.
Minä puolestani vaihdoin kas-
siini Marttilan kunnanvaltuus-
ton kokouksen esityslistan liit-
teineen ja suuntasin jo klo

17.45 Marttilan kunnan tarkas-
tuslautakunnan jäsenen, Rai-
mo Hakalan, kyydillä Marttilan
Perussuomalaisten valtuusto-
ryhmän kokoukseen. Matkalta
kyytiimme tuli vielä Aarre Val-
ta, joka on Marttilan kunnan-
hallituksen varajäsen ja liikun-
talautakunnan jäsen. Perus-
suomalaisten valtuustorymä
kokoontui kunnanhallituksen
jäsenen, Yrjö Ojaniemen, koto-
na. Esityslistalla oli tälläkertaa
mm. erityisopettajan viran pe-
rustaminen Marttilan kouluun,
jossa on esikoulu ja 6-luokkai-
nen ala-aste. Lisäksi listalla oli
vielä perhetyöntekijän viran
perustaminen kunnan sosiaali-
puolelle ja muita pienempiä
asioita.

Eevi Kullanmäki on Martti-
lan Perussuomalaisten vara-
valtuutettu. Keskustelu lähi-
ajan tapahtumista sujui muka-
vasti Helli Ojaniemen katta-
man kahvipöydän ympärillä,
josta kiitokset talon emännäl-
le. Kahvien jälkeen siirryimme
salin puolelle “puimaan” läpi
kokouksen asialistaa.

Viikoa aiemmin olimme Har-
rin kanssa liikkeellä Paimiossa
ja Turussa. Turun Perussuo-
malaisten toiminta on viriä-
mässä hyvää vauhtia, siellä
on uusina puuhamiehinä mu-
kana Teuvo Karonen ja Ari
Weckström. Kaiken kaikkiaan
näyttää siltä, että nyt kun
puolueemme ikä lähestyy
kymmentä vuotta, niin se on
viimeinkin koettu realistiseksi
vaihtoehdoksi kansan kes-
kuudessa. Jopa suurin osa toi-
mittajistakin osaa jo kirjoittaa
puolueemme nimen oikein,
että kyllä se siitä.

Nyt sitten kaikki joukolla
ajamaan ylös kuntatason jär-
jestötoimintaa ja hankkimaan
kunnallisvaaliehdokkaita. Täl-
lä työllä luomme samalla puo-
lueelle voitonmahdollisuuksia
syksyn kunnallisvaalien lisäk-
si seuraavissa eduskuntavaa-
leissa, jolloin taas järjestön
“veri punnitaan”.

Kevätterveisin Lauri Heikkilä

Marttilan Perussuomalaisten valtuustoryhmän jäseniä kahvi-

pöydässä Ojaniemellä. Vasemmalta Raimo Hakala, Aarre Valta,

Yrjö Ojaniemi, Eevi Kullanmäki ja Toivo Kullanmäki.

(Kuva: Lauri Heikkilä)

FT Lauri Heikkilä
Puoluehallituksen jäsen

PerusS:n Varsinais-
Suomen piiri ry:n pj

Marttilan Perus-
suomalaisten pj
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Vapaa Sana

Rehti, Reilu, Reipas…
PerusSuomalainen-lehdessä 01/2004 oli kirjoitus
“Pitäisikö imagoa kehittää”. En varmasti ole ainoa,
jota asia on hyvinkin paljon askarruttanut, mutta
miten ja millä keinoin imagoa voidaan kehittää?

Siihen ei käsittääkseni ole yksiselitteistä joka tilan-
teeseen ja kuntaan sopivaa ohjetta ja keinoa. Onko
parempi olla vain hiljaa mukavan miehen maineessa
ja antaa kunnassa kannatuksen hiljalleen laskea, vai
olisiko se vanhanaikaista rähjäpolitiikkaa (mitä sillä
sitten itse kukin tarkoittaneekin?), jos asioista mieli-
piteensä rehellisesti sanoo, perustelee ne ja seisoo
sanomansa takana.

Mielestäni kenenkään Perussuomalaisen ei pidä
enää hyssytellä ja vaatia vieläpä toisia hyssyttele-
mään, sillä onhan se nyt nähty mitä hyssyttelyllä
saadaan aikaan… EI MITÄÄN! En kannata mitään
räyhäämistäkään, mutta Timo Soinin ja Tony Hal-
meen nykyinen tyyli on hyvä, kuvia ei kumarrella
eikä pyydellä olemassaoloamme anteeksi, sillä se on
työllä ansaittu .

Mietitään yhdessä uusi imagomme puolueelle ja al-
kakoon se seuraavilla sanoilla: Rehti, Reilu, Reipas….
Arto Kainulainen Sonkajärvi

Oikeuslaitos remonttiin
Surkuhupaisaa - tosi surkuhupaisaa. Eläkeläiset saa-
vat korotuksia eläkkeisiinsä euron parin verran ja sa-
manaikaisesti laitetaan asianajajien palkkioihin yli
tuhatkin euroa jokaista juttua kohti kun kyseessä
ovat vaikka vanjien sisäiset kiristykset ja huumeiden
välittämiset .tavanomaisista tappeluista nyt puhu-
mattakaan. Olisikohan aika jotenkin oikaista noita
oikeuskäytäntöjä, eikä suotta velloa päivänselviä
asioita niin asianajajien kuin syyttäjienkin taholta, ja
miksipä ei tuomareittenkin. Jos joltakin sektorilta
haetaan säästöjä niin oikeustoimesta! Lautamiesten
olemassaoloa ei pidä lakkauttaa, vaikka se olisi kuin-
ka mieluista tuomareille, sillä juuri lautamiehet edus-
tavat jossakin kohtaa sitä jalat maassa olevaa jouk-
koa ,joka ei sotkeennu kapulakielen ja muitten
kriteerien vietäväksi. Rangaistusten kohtuul-
listaminen on yksi mielettömyyden huippu. Parem-
minkin koventamisperustetta pitäisi käyttää, eikä
suosia useita, peräkkäisiä rikoksia tehneitä. Ei kun
uusiksi ja oikosemmiksi nuo oikeusasiat!
Lautamies

Hömppä naistenlehdissä
riittää

Halmeen tötilyt eivät estä ääntäni Perussuo-
malaisille, sillä heillä on hyvä ohjelma ja he uskalta-
vat puuttua epäkohtiin. Olen tyytyväinen kansan-
edustajaani. Luulenpa, että ihmiset ajattelevat
aisoita yleensäkin vähän laajemmin mitä poliittiset
markkinoitsijat laskevat. Yleisimagoon Halme teki
rutun, mutta moni ajattelee, että liian siloinen kuva ei
ole totta. Perussuomalaisia, ja varsinkaan Halmetta,
ei pyhäkoulupojiksi alun perinkään luultu. Hömppä
naistenlehdissä saisi jo riittää. Soinin ja Vistbackan
asialinja vetoaa minuun paremmin, vaikka julkisuus
ja puolueen nimen näkyminen onkin tärkeää.
Äänestäjä

Ministeri Soinin kanssa
samoilla linjoilla

Timo Soini osui taas tapansa mukaan ajankohtai-
seen aiheeseen tv:n kyselytunnilla torstaina 4.3.,
jossa hän vaati pikakäännytyksen käyttöä
perusteettomiin turvapaikanhakijoihin. Nyt niitä on
Lapissa päivittäin. Poikkeuksellista oli, että minis-
terikin osasi aika hyvin vastata ja oli Soinin kanssa
samoilla linjoilla.
Mirja Vantaalta

Veteraaneille rahoja
Tonyn mallin mukaan.

Hienoa, kun muutkin urheilijat ja poliitikot ovat huo-
manneet ottaa Tony Halmeesta mallia ja lähteä tuke-
maan veteraaneja. Kansanedustaja Halmehan lahjoit-
ti myös 10.000 euroa (tosin yksinään) uransa viimei-
sen näytösluonteisen nyrkkeilyottelun jälkeen viime
kesänä. Henkilökohtaiset seuraukset olivat  mitä oli-
vat, mutta, jos hänen esimerkkinsä saa muutkin liik-
keelle, meidän veteraanien asialle niin hyvä näin.
Rintamaveteraani Vaili M Jämsä, Kiiminki

SA-int
Olipa kerran Suomen armeijan maavoimat -nimi-
nen korttitalo. Talossa oli kuusi kerrosta, joissa
kaikissa asui erilaista väkeä.

Ylintä kerrosta pitivät hallussaan turhanpäiväi-
set kenraalit, jotka tyytyväisinä kabineteissaan
kuuntelivat uutisia kohoavasta maanpuolustushen-
gestä ja erinomaisista tuloksista taisteluharjoituksis-
sa. Heidän tehtävänään oli kertoa ulkomaailmalle,
että kaikki oli hyvin. Aina kun he halusivat tietää jo-
tain talon muista osista, riitti kun vain kysyi asiaa
kerrosta alempaa.

Viidennessä kerroksessa asustivat everstit, jotka
esikunnassa myhäilivät asemaansa ja ihastelivat
työnsä hedelmiä. Koskaan ennen he eivät ole kuul-
leet yhtä innokkaasta ja hyväkuntoisesta saapumi-
serästä kuin nyt. Ja jotta he pysyisivät ajan tasalla, he
pitivät kuukausittain yhteyttä alempaan kerrokseen.

Neljännessä kerroksessa asustivat kapteenit. He
olivat uransa huipulla. Yksikkönsä päälliköitä sen-
tään. Omassa toimistossaan he kirjoittelivat koulu-
tusaikatauluja tietojensa mukaan. Heillähän oli pitkä
teoriakoulutus takanaan. Osa oli jopa joskus kes-
kustellut alokkaiden kanssa. Silti heitä hieman pelotti
ettei yläportaan väki pitäisi heitä tarpeeksi pätevinä.
Tästä syystä he pitivät aktiivisesti yhteyttä alem-
paan kerrokseen.

Kolmannessa kerroksessa majailivat kouluttajat.
He pitivät itseään portaikon tärkeimpänä osana. He
sentään toimivat koko portaikon välikäsinä. He ker-
toivat tärkeää ja lahjomatonta tietoa yläkertaan sekä
kouluttivat nörteistä tappajia. Tarvittiin vain hieman
kovistelua ja kokemusten vaihtoa kollegoiden kes-
ken, niin tuloksia syntyi kuin itsestään. Kaiken tar-
vitsemansa tiedon he hankkivat tietenkin alemmalta
kerrokselta.

Toisessa kerroksessa hajoilivat aliupseerit ja koke-
laat. He olivat väsyneitä jääkäreiden valitukseen ja
kouluttajien painostukseen, joten tekivät usein epäit-
sekkäitä tai itsekkäitä ratkaisuja totuuden sijaan. Osa
olisi halunnut päästä kotiin jo puolessa vuodessa,
mutta heidät oli pakotettu jäämään vuodeksi. Koti-
ikävä oli levinnyt laajalle, ja vain harva jaksoi painaa
täysillä. Mutta kunhan välit ylöspäin olivat kunnossa,
heidän tehtävänsäkin oli helpompaa.

Kaikista alimpana löytyivät väsyneet morttijääkä-
rit, joita kaikki vihasivat ja halveksuivat. Heillä oli elä-
mä paussilla ja parempaa tekemistä mielessä. Moraali
alhainen ja mieli altis kiusauksille ja huiputuksille.
Heidän tarkoituksenaan tässä lenkissä oli ainoastaan
saada hyviä tuloksia kouluttajien iloksi. Tätä varten
heille annettiin erilaisia porsaanreikiä ja porkkanoita,
joiden ansiosta oli helppoa nostaa kuntoaan ja suori-
tustasoaan. Tarvitsi vain kertoa, että edistystä on ta-
pahtunut. Puskaradio huolehti siitä että korttitalo py-
syi kasassa ja sen asukit onnellisena.

Koska jääkärit eivät jaksaneet enää yrittää tosis-
saan, eivätkä alijohtajia kiinnostanut komennella, oli
parempi, että kouluttajille kerrottaisiin kaiken suju-
van suunnitelmien mukaan. Kouluttajat kertoivat in-
nokkaina kapteeneille, että heidän yhdessä laatiman-
sa suunnitelmat ja harjoitukset olivat loistavia ja toi-
mivia. Kapteenit kertoivat tästä eversteille, jotka kui-
tenkin aavistivat jonkin olevan pielessä. Näin ollen
he tekivät viikon varoitusajalla yllätystarkastuksia,
jotta voisivat olla varmoja asiasta. Ja niinhän se oli.
Kukaan ei valittanut heille mistään. Kaikki oli uutta,
toimivaa ja mukavaa. Koska lahjonta, kiristäminen ja
simputus eivät kuulu enää armeijan kurinpitoon,

kaikkien täytyi olla tyytyväisiä ja motivoituneita. Ei
everstin läsnäolo muuttanut morttien käytöstä yh-
tään kapteenien kertomasta, joten esimerkillisestä
toiminnasta oli hyvä tiedottaa ylöspäin. Näin ollen
ylimmässä kerroksessa kenraalit saivat jatkaa sitä
mitä he sitten ikinä tekevätkään. Valtakunnassa kaik-
ki hyvin. Toistaiseksi.
Tommi Ojala
Reservin Kaartinjääkäri

PerusS:n
kansanedustajien

anagrammit
- Kansanedustajista monta kertaa uudelleenvalitulle:
Raimo Vistbacka =
1) Avot, rami is back, 2) Kasaa Viktor IBM

- Aktiiviselle puoluejohtajalle: Timo Soini =
1) Into omiis, 2) Nimi sitoo

- Syömisistään tunnetulle: Tony Halme =
1) Meny lohta, 2) Menty alho.

Entäs PerusSuomalainen?

Suomen talousahdingosta
Suomella menee taas erityisen huonosti. 90-luvun
informaatioteknologia-boomi oli ohimenevä ilmiö.
Nykyinen hyvinvointiyhteiskuntaa rapauttava
uusliberalismi toimii ehkä jotenkin USA:ssa ja Keski-
Euroopassa, muttei Suomessa, joka on pohjoinen
karu maa ja haavoittuva ulkoa tulevalle kilpailulle.
Toisin sanoen EU ei sovi Suomelle, ei ainakaan sen
nykyisen talouspolitiikan fanaattinen uusliberalismi,
joka ilmenee selkeästi esimerkiksi neljän vapauden
perusperiaatteesta. Viimeisten viidentoista vuoden
talousseikkailu on maksanut isänmaalle jo liian pal-
jon. Nyt olisi palattava normaaliin, turvalliseen jär-
jestykseen, eli tarpeen mukaan säänneltyyn,
protektionistiseen kansantalouteen.
Roy Rabb, Vaasa

Älyttömät
toimeentuloloukut

purettava
Olen keski-ikäinen hoitoalan ammattilainen (14-vuoti-
aan yksinhuoltaja) Helsingistä. Otin yhteyttä Perus-
suomalaisten puheenjohtajaan Timo Soiniin, joka
puhuttuamme kehoitti minua lähettämään sähköpostia,
jonka teinkin. Sittemmin puheenjohtaja Soini otti yh-
teyttä uudelleen ja kysyi josko olisin halukas kirjoitta-
maan jutun PerusSuomalainen-lehteen. Kyllä olen, mi-
käli se edistää työttömien asiaa edes jollain tavalla.

Jäín määräaikaisesta työsuhteesta Helsingin kau-
pungin palveluksesta työttömäksi kesäkuussa 2001.
Tuosta ajankohdasta lähtien, työttömänä kylläkin,
olen toiminut 82-vuotiaan dementoituneen  äitini
omaishoitajana aina vuoden 2003 loppuun asti.

Työmarkkinatuelle putosin kesän 2003 lopussa.
Sain tietenkin asumistuen. Omaishoitajan tukea en
ole koskaan hakenut.

Vuoden 2003 lopulla, kun sain järjestettyä äitini hoi-
don, otin yhteyttä Työvoimatoimistoon kyselläkseni
koulutusmahdollisuuksista. Minut kutsuttiinkin hake-
maan työvoimapoliittiseen koulutukseen, jonne pää-
sin ja jonka aloitin 12.1.2004. Kyseisessä koulutukses-
sa on mahdollisuus suorittaa mm. Tietokoneen ajo-
kortti-tutkinto.  Koulutus siis alkoi kokopäiväkoulu-
tuksena 12.1 ja kestää 8.4.2004. Tältä koulutusajalta
työ-voimaviranomaiset maksavat nk. ylläpitokorvaus-
ta 8 euroa/pvä Kelan työmarkkinatuen lisäksi.

Helmikuun 13 päivä sain puhelun HUS:sta, jonne
minua pyydettiin tekemään “keikkatyötä” 16.2-
27.02.2004 väliseksi ajaksi. Keskusteltuani työvoima-
viranomaisen  kanssa Itäkeskuksen työvoimatoimis-
tosta, päätin ottaa työn vastaan. Virkailija kertoi mi-
nulle, että vaikka työmarkkinatuen maksu viivästyisi,
saan joka tapauksessa tuon ylläpitokorvauksen.
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Muut tiedotusvälineet
EU-kansalaiset kiristäisivät maahanmuuttoa. 80% eu-

rooppalaisista vaatii tiukempaa rajavalvontaa osana EU:n siir-
tolais- ja pakolaispolitiikkaa, selviää 08.03. julkaistusta EU:n
kyselystä. Kannatus valvonnan kiristämiseksi oli suurinta ete-
läisissä jäsenvaltioissa Kreikassa ja Italiassa, joissa 89 % tuki
tiukempaa valvontaa. Alhaisinta kannatus oli Ruotsissa, jossa
65 % vastaajista kannatti tiukennuksia. Eurobarometrin joulu-
kuussa tekemän kyselyn mukaan eurooppalaiset suhtautuvat
kuitenkin myönteisesti töihin tuleviin siirtolaisiin. 56 % vas-
taajista oli yhtä mieltä siitä, että Eurooppa tarvitsee siirtolai-
sia taloudellisessa mielessä. EU-komission mukaan kysely
vahvistaa tarvetta yhtenäistää turvapaikka- ja siirtolaiskäsitte-
lyä jäsenmaiden kesken. Nykyiset 15 jäsenmaata vastaanotta-
vat vuosittain yhteensä 50. 000 laitonta siirtolaista ja lähes
400.000 turvapaikanhakijaa.

(Helsingin Sanomat-AP-Reuters 09.03.2004)

Suomi on teollisuusmaiden ykkönen bioenergian käyt-
täjänä ja EU-maiden kolmonen uusiutuvien energialähtei-
den hyödyntäjänä. Silti ulkomaisten energialähteiden osuus
kokonaiskulutuksestamme on edelleen yli 70%. Uusiutuvien
energialähteiden avulla Suomessa voidaan vähentää tuntu-
vasti hiilidioksidipäästöjä ja kalliin tuontienergian tarvetta
sekä luoda vuoteen 2010 mennessä arviolta 10.000 uutta
työpaikkaa. On vain järkevää, että tulevaisuuden energiarat-
kaisumme perustuvat biopolttoaineisiin, uusiutuviin energia-
lähteisiin, kierrätyspolttoaineisiin sekä uusien ekologisem-
pien energiateknologioiden kehittämisiin.

(VAPOn ilmoitus 09.03.2004)

Italian pääministeri Silvio Berlusconi suorassa radiolä-
hetyksessä: “ En ole katukauppias, minä hallitsen tätä maa-
ta. Olen kuolematon.”        (Reuters, Helsingin Sanomat
10.03.2004)

Perussuomalaiset: Suomesta ei turvapaikkasumppua.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä Suomesta ei
saa tulla turvapaikanhakijoiden säilytyssumppua turvapaik-
kaa jo muista maista hakeneiden ylijäämäjoukolle. Se tulee
veronmaksajille todella kalliiksi. Ryhmä huomautti tiistaina,
että viranomaisilta saatujen tietojen mukaan merkittävä osa
viime aikoina Suomeen tulleista perusteettomista turvapai-
kanhakijoista on ennen Suomea yrittänyt jo päästä yhteen tai
useampaan EU-maahan. Perussuomalaisten näkemyksen
mukaan maahan pyrkiviltä turvapaikanhakijoilta on heidän
tunnistamisekseen otettava sormenjäljet EU:n hyväksymän
Eurodac-jär-jes-tel-män mukaisesti. Lisäksi muista EU-
maista kielteisen päätöksen saaneisiin ja Suomeen pyrkiviin
henkilöihin on ryhdyttävä soveltamaan todellista pikakään-
nytystä eli EU:n hyväksymää ns. Dublinin menettelyä.

(STT ja Helsingin Sanomat 10.03.2004)

Hesari tuli Perussien linjalle. Perussuomalaiset vaativat
tiukkaa ja kansan etua ajavaa politiikkaa. Eduskuntaryhmän
julkilausuma vaati, ettei Suomesta saa tulla turvapaikka-
sumppua. Ja aikoihin on eletty. Tämän päivän Hesarin pää-
kirjoitus on SAMAA MIELTÄ! Meinataanko Perussit sy-
leillä hiljaiseksi?

(Jupe, Suomi24 keskustelupalsta 11.03.2004)

Varsinaisten eurovaalien kampanjasta tulee varsin ly-
hyt, vaikkakin kiivas ja mielenkiintoinen. Sen takaavat mm.
kotimaan politiikasta viime vuosilta tutut nimet, esimerkiksi
“vapaaehtoiseen maanpakoon” yrittävät, kotoisilla kentillä
epäonnistuneet ex-pääministeri ja -puheenjohtaja Anneli Jäät-
teenmäki (kesk) ja puheenjohtajuudesta luopuva Ville Itälä
(kok). Kiihkeimmät hetket kampanjoinnissa eletään vasta ai-
van loppusuoralla touko-kesäkuun vaihteessa. Viimeksi euro-
parlamentin vaaleissa äänestysaktiivisuus jäi todella alhai-
seksi. Vain joka kolmas äänioikeutettu kävi uurnilla. EU on
pysynyt suurimmalle osalle kansasta edelleenkin liian kau-
kaisena, vaikka suurin osa lainsäädännöstämme (jopa noin
80 %) liittyy jollakin tavalla EU:hun. Myös EU-parlamentin
rooli osana unionin päätöksentekojärjestelmää on jäänyt hä-
märäksi suurimmalle osalle äänestäjäkuntaa. Monella eri ta-
holla voitaisiin tehdä tietotason kohottamiseksi. Vastuuta
tiedonjaosta voidaan sysätä niin itse EU:n kuin valtiovallan-
kin harteille. Varmana voidaan pitää, että eurovaaleissa pär-
jäävät parhaiten ne puolueet, joka pystyvät aktivoimaan
omat joukkonsa liikkeelle ja saamaan ns. liikkuvat äänestä-
jät kiinnostumaan omista ehdokkaistaan.

(Kansan Uutiset 11.03.2004)

Perussuomalaiset nimesivät euroehdokkaita. Perus-
suomalaisten puoluehallitus on nimennyt kolme ehdokasta ke-
säkuussa pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Nime-
tyt ehdokkaat ovat puolueen nuorisojärjestön puheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala Kurikasta, Luxemburgissa EY-tuo-
mioistuimessa työskentelevä filosofian maisteri Pekka Sini-
salo Helsingistä sekä yrittäjä Ari Halme Vantaalta. Kaksi eh-
dokaspaikkaa täytetään myöhemmin. Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Timo Soini kertoi STT:lle, että haussa on vielä
erityisesti “räväkkä naisehdokas”, tietenkin mieluusti julki-
suudessa jo tunnettu. Soinin mukaan perussuomalaiset lähtee
vaaleihin “puolustamaan Suomen etua EU:ssa”. - Me emme
ole erityisen kiinnostuneita rakenteista ja kaiken maailman so-
lidaarisuuksista, vaan me ajamme suomalaisten etua häpeile-
mättä ja selkä suorana, Soini selvittää. Perussuomalaiset ovat
eurovaaleissa liittoutuneet kristillisdemokraattien kanssa.
Kristillisillä on vaaliliitossa 15 ja Perussuomalaisilla 5 ehdo-
kaspaikkaa. Virallinen tavoite on saada liitosta kaksi edusta-
jaa läpi.                                                   (STT ja Ilta-Sanomat
11.03.2004)

Perussuomalaiset nimesivät uusia EU-ehdokkaita. Pe-
russuomalaisten puoluehallitus nimesi 11.03 kolme ehdokas-
ta kesäkuun EU-parlamenttivaaleihin. He ovat puolueen nuo-
risojärjestön puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala, Luxem-
burgissa EY-tuomioistuimessa työskentelevä Pekka Sinisalo
sekä yrittäjä Ari Halme. Puheenjohtaja Timo Soinin mukaan
puolue lähtee vaaleihin “puolustamaan Suomen etua EU:ssa”.
“Me emme ole erityisen kiinnostuneita rakenteista ja kaiken
maailman solidaarisuuksista, vaan me ajamme suomalaisten
etua häpeilemättä ja selkä suorana”, Soini selvittää.

(STT ja Helsingin Sanomat 12.03.2004)

Eduskunta tyytyy postin palvelutasoon Eduskunta päätti
perjantaina äänin 136–35 olla kovistelematta hallitusta postipal-
veluiden tasosta. Eduskunta vaatii kuitenkin hallitukselta toimia,
joilla joudutetaan yhteispalvelupisteiden perustamista. Äänes-
tyksen hävinneessä vastaehdotuksessa vaadittiin hallitusta huo-
lehtimaan, että postipalvelut eivät heikkene tasolta, joka vallitsi
uuden postipalvelulain tullessa voimaan vuonna 2002. Erkki
Pulliaisen (Vihr) ja Raimo Vistbackan (PerusS) vastaehdotuksen
takana oli tyytymättömyys postipalvelulain vaikutuksiin.

(Helsingin Sanomat 13.03.2004)

Kuva: Futureimagebank

Tein työtä siis HUS:ssa joka päivä opiskelujen jäl-
keen 1,5-4,5 tuntia päivittäin tuon kahden viikon
ajan. HUS:n palkanlaskijalta kuulin, että palkkatieto-
ni tulevat vasta 15.3.2004, jolloin myös saan tieten-
kin palkan. Täytyy ottaa huomioon ettei tuo palkka
voi olla kovin suuri jo tuntimäärän vähyydestä johtu-
en, sekä siitä, että teen sitä sivutoimiverokirjalla.

Tiistaina, 2.3.2004 minulla oli työmarkkinatukihake-
muksen jättöpäivä, osasin odottaa ongelmia ja vein sen
Itäkeskuksen Kelan toimistoon. Sieltä kuulin virkaili-
jalta, joka kävi vielä valmistelijalta varmistamassa, et-
tei papereitani käsitellä, ennen kuin palkkatiedot ovat
Kelassa. Myöskään ylläpitokorvausta en siis näin ollen
saa, vastoin työvoimaviranomaisen puheita.

Eli summa summarum, “tilinauha” tulee siis 15.3,
siitä ei ole tietenkään tietoa kuinka kauan asian käsit-
tely vie Kelassa, voi hyvin olla etten saa rahaa ennen
kuin loppukuussa, tietenkin tuon HUS:sta tulevan
palkan lisäksi. Eli olen alaikäisen lapsen kanssa il-
man rahaa ainakin 2 viikkoa. Jouduin jo siirtämään
vuokrapäivämäärää, muut laskut kasautuvat, joka tie-
tää tietenkin viivästyskorkoja jne. Luultavasti tästä
tilanteesta toipumiseen menee puolisen vuotta.

En ole ainoa näiden asioiden kanssa taisteleva ja
pähkäilevä ihminen. Mielestäni muutos täytyy saada
aikaan ja purkaa nämä älyttömät loukut joihin me nk.
tavalliset kaduntallaajat törmäämme, mikäli haluam-
me kehittää itseämme ja mahdollisesti yrittää tehdä

vieläpä työtäkin siinä samalla. Tämä on kuitenkin
tehty mahdottomaksi valtiovallan taholta.

Uskon että suurin osa työttömistä haluaisi tehdä
työtä, ei kukaan normaali ihminen tahdo olla yhteis-
kunnan elätti. Vilpittömästi sanoen tuntuu siltä, että
syntyperäinen suomalainen, stadilainen, on nykyään
B-luokan, ellei peräti Ö-luokan kansalainen tässä
maassa.

Tarvitaan enemmän esim. Tony Halmeen ja Timo
Soinin kaltaisia henkilöitä politiikkaan, henkilöitä
jotka vetoavat niihin jotka tahtovat muutosta, henki-
löitä jotka puhuvat asiat niin kuin ne ovat. Kutsutta-
koon sitä populismiksi muiden puolueiden taholta,
tai miksi hyvänsä, jos sillä saadaan aikaan muutosta,
ei ole väliä millä keinoin muutos tapahtuu.

Lopuksi kiitän Sinua ystävällisyydestä, samalla lä-
hetän terveisiä Tony Halmeelle, kaikkea hyvää hä-
nelle ja taatusti hänen äänestäjänsä eivät hylkää hän-
tä. Jos Tony asettuu ehdolle uudestaan, ainakin mi-
nun ääneni on taattu.
ö-luokan suomalainen

Kunnallisvaalit

lähestyvät
ja kunnissa mietitään kuumeisesti mistä ehdokkai-

ta. On tullut muoti-ilmiöksi perustaa kaikenlaisia

yhtä köyttä ja pro liikkeitä, mutta miksi? Tiedän että
nyt loukkaan monia niin Pohjois-Savon piirin alueel-
la olevia kuin muidenkin piirien Perussuomalaisia,
mutta saamani palautteen ja kokemukseni piirin pu-
heenjohtaja ajoiltani on saanut minut vakuuttuneeksi
seuraavasta, enkä silloin katso olevan aihetta anteek-
sipyyntöön sanomastani:

Lähes poikkeuksetta kunnissa, missä Perussuoma-
laiset ovat lähteneet mukaan muille listoille, syynä on
ollut vain helpoimman tien etsiminen ja omien luot-
tamuspaikkojen turvaaminen. Aina itketään ja valite-
taan ettei uusia jäseniä ja ehdokkaita saada, mutta
mielestäni se on suurimmalta osaltaan vain saamatto-
muutta, haluttomuutta, epäluuloja toisia kohtaan ja
mustasukkaisuutta omasta/omista luottamus paikois-
ta.

Jos tilanne kunnassa on saatettu siihen tilanteeseen
ettei aktiivisia jäseniä enää ole, on asiat saatettava vä-
littömästi piirin tietoon, sillä “kuollut” kunta romut-
taa myös aktiivisten kuntien mahdollisuuksia saada
niin maakunnallisten kuin kuntayhtymien hallituksiin
ja valtuustoihin edustajiaan, kuten Ylä-Savossa on
juuri käynyt.

Peräänkuulutankin yhteistä vastuuta PERUSSUO-
MALAISIA kohtaan sillä nyt meillä on todella ainut-
laatuinen tilaisuus saada kannatuksemme nousuun,
eikä sitä pidä vaarantaa itsekkäistä syistä.
Arto Kainulainen Sonkajärvi
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Miksi PerusS jätettiin kyl-
mästi lehdistötukilautakun-
nan ulkopuolelle, vaikka
Eduskuntavaalien 2003 jäl-
keen Perussuomalaisten
esittämä edustaja onkin ni-
mitetty mm. turvallisuuspo-
liittiseen seurantaryhmään
ja poliisiasiain neuvottelu-
kuntaan. Valtioneuvosto
asetti torstaina 22.1.2004
lehdistötukilautakunnan
vuoden 2006 loppuun kes-
täväksi toimikaudeksi. Leh-
distötukilautakunta tekee
ehdotuksen sanomalehdis-
tön tukeen tarkoitetun har-
kinnanvaraisen määrärahan
jaosta. Lehdistötukilauta-
kunnan kokoonpano ja sen
jäsenten lukumäärä on ollut
valtioneuvoston vapaasti
harkittavissa ja päätettä-
vissä.

Onko syynä se, että Pe-
russuomalaiset esittivät
eduskunnassa 17.12.2003
puoluetuen korotuksen
(1.181.000 euroa) hylkäämis-
tä. Perussuomalaisten esi-
tystä kannatti koko Perus-
suomalaisten Eduskunta-
ryhmä: Timo Soini, Tony
Halme ja Raimo Vistbacka.
Muista kansanedustajista
esityksen puolesta äänesti
vain kokoomuksen Lyly Ra-
jala. Samassa istunnossa
Perussuomalaiset esittivät
uuden eurovaalipuoluetuen
hylkäämistä. Esitystämme
kannattivat samat edustajat
kuin puoluetuen korotusta
vastaan äänestäneet kan-
sanedustajat.

H a r t a u s k i r j o i t u s

LAUPIAS SUOMALAINEN,
AUTA ÄITIÄ

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on  jälleen avannut
seurakuntiemme diakoniatyön arvostetun Yhteisvastuu-
keräyksen, jolla tänä vuonna saamme auttaa äitejä niin koti-
maassa kuin sisällissodan ja miinojen runtelemassa Kam-
bodzassakin, jotta äidinrakkaus voisi toteutua. Näin
syrjäytymisen ketjua pyritään katkaisemaan äitejä tukemal-
la.

 Tämä yhteisvastuumme on ollut toivon luoja mitä moni-
naisempaa hätää kärsiville jo yli puolen vuosisadan ajan. Ja
jatkuvasti apumme tarvitsijoita riittää niin lähellä kuin ja en-
nen kaikkea kaukana.

Taivaallinen Isämme on antanut meille runsaasti lahjoja,
niin että me voimme tehdä runsaasti kaikkea hyvää.

 Seurakunnan ja kirkon olemassaolo perustuu Kristuksen
uhriin ja palveluun. Näin diakoniassa elämme uskomme nä-
kyvällä tavalla todeksi maailmassa. Tuomo Mannermaa ku-
vaa Lutherin rakkauskäsitystä, jossa ero auttajan ja autetta-
van välillä häviää: Koko kristillinen elämä on kantamista ja
jälleen kantamista. Kristus kantaa meitä ja me olemme kiedo-
tut hänen kaulalleen; ja me itse kannettavina kannamme kui-
tenkin samalla lähimmäisemme heikkoutta, syntiä ja hätää.
Kirkko on kuin sairaala, jossa kaikki ovat parantumattomasti
sairaita ja kuitenkin kantavat toinen toisiaan.

Tätä lähimmäisenrakkauden ja keskinäisen huolenpidon
toteutumista me kaikki voimme välittää aivan lähimmässä
ympäristössämmekin. Se tuli esiin viime sunnuntainakin Elä-
keliiton vuoden aikana kuolleiden muistotilaisuudessa, kun
puheenjohtajan paikalta poisjättäytynyt muistutti miten tär-
keää olisi käydä katsomassa yksinäisiä ja vanhuksia.

Näin me todella voimme täyttää Vapahtajamme tahtoa.
Laupiaina suomalaisina saamme auttaa!

Anssi Joutsenlahti

”Ei tappioita elämässä ollut
 se kallis, mikä sulta riistettiin.
 Vaan minkä itse jätit antamatta,
 sun köyhäks sai, se hukkui upoksiin.

 Salattu kevät, kevät ikuisuuden
 on lyhyt ihmispäivä päällä maan.
 Se, minkä täällä niität, pian kuihtuu,
 vain minkä kylvät, se jää kasvamaan.”

                      (Ensio Kurki-Suonio)

PerusS syrjäytettiin
lehdistötukilautakunnasta

E t u s i v u l t a

Kuva: Futureimagebank

Kuva: Futureimagebank

Suur-Savon osuuskauppavaalit

Äänestys päättyi 10.03.2004.

PerusS:n jäsenien äänimäärät:

Timo Hirvonen 71 ääntä
Markku Pöyry 51 ääntä
Markku Paukku 5 ääntä

PerusS:n puheenjohtaja,
kansanedustaja Timo Soini
kohdisti asiasta kirjallisen
kyselyn (KK 709/2003 vp:
Kun valtioneuvosto on ni-
mittänyt lehdistötuki-
lautakunnan ja jättänyt
yhden, kolmella kansan-
edustajalla eduskunnassa
edustettuna olevan puolu-
een lautakuntaedustuksen
ulkopuolelle, niin mitkä
ovat olleet päätöksen pe-
rustelut ja aikooko halli-
tus ryhtyä toimiin lehdistö-
tukilautakunnan täyden-
tämiseksi siten, että lauta-
kuntaan nimetään myös
Perussuomalaiset rp:n esit-
tämä jäsen?) liikenne- ja
viestintäministeri Leena
Luhtaselle. Kysely on jul-
kaistu kokonaisuudessaan
PerusSuomalainen 02/2004.
Nyt olemme saaneet minis-
terin vastauksen vähät-
televän vastauksen.

Ministeri Luhtanen:
Lehdistötukilautakuntaa
asetettaessa pyritään otta-
maan huomioon parlamen-
taariset voimasuhteet, joi-
den perusteella ovat mää-
räytyneet sekä lautakunnas-
sa edustettuina olevat puo-
lueet että puoluetta edusta-
vien jäsenten määrä lauta-
kunnassa. Tätä kautta puo-
lueiden eduskuntavaaleissa
saama kannatus ja kanna-
tuksessa tapahtuneet muu-
tokset heijastuvat myös lau-
takunnan kokoonpanoon.

Lehdistötukilautakunnas-
sa suurimpia eduskuntaryh-

miä edustaneilla puolueilla
on vakiintuneesti ollut kah-
desta kolmeen edustajaa ja
keskisuurilla ryhmillä yksi
edustaja lautakunnassa.
Kaikkein pienimmillä poliit-
tisilla ryhmittymillä ei ole
ollut lainkaan edustajaa
lehdistötukilautakunnassa.
Ottaen huomioon käytän-
nössä järkevän toiminnan
asettamat rajat lehdistötuki-
lautakunnan koolle ei täy-
dellisen poliittisen edusta-
vuuden toteutumista ole
nähty mahdolliseksi ilman,
että samalla luovutaan edel-
lä mainitusta pyrkimyksestä
parlamentaaristen voima-
suhteiden huomioon otta-
miseen. Täydellistä poliittis-
ta edustavuutta ei ole pi-
detty tarpeellisena siitäkään
syystä, että lautakunta voi
tarvittaessa myös kutsua
ulkopuolisia asiantuntijoita
kuultavakseen.

- - - - -

Toimitus: Kun PerusS on
eduskunnassa tinkimättö-
mästi noudattanut PerusS:n
Lappeenrannan 2003 puo-
luekokouksen päätöstä:
”Perussuomalaiset eivät
hyväksy puoluetukien ko-
rottamista.”, niin tästä on
maan hallitus rankaissut
Perussuomalaisia ja Lap-
peenrannan puoluekokouk-
sen päättäjiä. Saattaisihan
PerusS lehdistötukilauta-
kunnassa olla kriittisen eri-
mielinen harkinnanvaraisen
lehdistötuen jaosta.
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Tapani Savolainen, puolueemme nuorin jäsen Salla-Mari Ahonen ja Uudenmaan

vaalipiirin kansanedustaja Timo Soini keskustelivat PerusS:n ryhmähuoneessa

musiikista ja koulukiusaamisesta Nurmijärvellä, josta Salla-Marilla on omakohtaisia

kokemuksia. Salla-Marin pukeutumista ja meikkaamista kutsutaan Goothie/metalli-

tyyliksi.
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Vaadi
kansanäänestystä!

10 hyvää syytä järjestää

kansanäänestys EU:n perustuslaista:

1. Kansalaisten tahto toteutuu.
EU:n perustuslain ensimmäisessä artiklassa todetaan:
“Tällä perustuslailla, joka ilmentää Euroopan kansa-
laisten ja valtioiden tahtoa rakentaa tulevaisuutta yh-
dessä, perustetaan Euroopan unioni, jolle jäsenvaltiot
antavat toimivaltaa yhteisten tavoitteiden saavutta-
miseksi.”

2. EU:n oikeutus vahvistuu.
Kansanäänestys olisi tapa kuroa yhteen nopean kehityksen
tuloksena syntynyttä kuilua unionin kansalaisten ja
“Brysselin” välillä.

3. Kansalaisten kiinnostus.
Kansanäänestys synnyttäisi kunnon keskustelun EU-
asioista ja motivoisi ihmisiä myös hankkimaan lisää
tietoa.

4. EU on muuttunut.
Unioni ei ole enää samanlainen kuin Suomen liittyessä
siihen vuonna 1995. Vaikka EU-linjauksilla on kauas-
kantoisia vaikutuksia, niitä on maamme jäsenyyden
aikana vain harvoin nostettu vaaliteemoiksi.

5. EU:n perustuslaki on tärkeä ratkaisu unionin
historiassa. Laekenin huippukokous (2001) totesi unionin
olevan historiallisessa käännekohdassa ja asetti
kysymyksen siitä, “miten Eurooppa-hanketta ja unionin
toimielimiä voidaan tuoda lähemmäs kansalaisia”.

6. Poliittinen keskustelu ja puolueiden linjaukset.
 Kansanäänestys saisi puolueet selkiyttämään EU-
linjauksiaan ja vahvistaisi näin edustuksellisen demo-
kratian pohjaa.

7. Perustuslain valmistelukunta ja Euroopan parla-
mentti suosittelevat.
Suurin osa konventin jäsenistä (97/105) ja Euroopan
parlamentti on suositellut kansanäänestyksen järjestä-
mistä.

8. Monessa EU-maassa äänestetään. Monessa muussa EU-
maassa, esimerkiksi Tanskassa, Alankomaissa ja
Luxemburgissa - on päätetty järjestää kansanäänestys
EU:n perustuslaista.

9. EU:n puolustusyhteistyön syveneminen.
Kansanäänestys antaisi mahdollisuuden arvioida EU:n
yhteistä puolustusta ja sen merkitystä Suomelle.

10. Kansanäänestys olisi mahdollisuus.
Suomen perustuslaki tarjoaa mahdollisuuden neuvoa
antavan kansanäänestyksen järjestämiseen.
Viimeaikaisten mielipidetiedustelujen mukaan moni
suomalainen haluaisi kertoa kantansa EU:n perustuslaista
järjestettävässä kansanäänestyksessä.

E
S

K
O

N
 
k
u
v
a
k
u
lm
a

k
u
v
a
k
u
lm
a

k
u
v
a
k
u
lm
a

k
u
v
a
k
u
lm
a

k
u
v
a
k
u
lm
a

Perussuomalaisten puoluevaltuuston
sääntömääräinen kokous pidetään

lauantaina 24.04.2004 klo 12.00
Eduskunnan auditoriossa

Kirjallisessa kokouskutsussa esityslista- ja muut asiat tarkemmin.

Timo Soini Hannu Purho
puheenjohtaja puoluesihteeri



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi                  Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi PerusSuomalainenPerusSuomalainenPerusSuomalainenPerusSuomalainenPerusSuomalainen      3/200410

PerusS:n

eduskuntaryhmän

puheenjohtaja,

kansanedustaja

Raimo Vistbacka

käytti PerusS:n

ryhmäpuheenvuoron

10.03.2004

eduskunnan

käydessä

palautekeskustelua

aiheesta: Valtioneuvoston

selonteko

postipalvelulain

vaikutuksista ja

soveltamisesta

Tyytymättömyys postipalveluiden tasoon
ei yltänyt eduskuntapäätökseen

Heikentynyt palvelu tosiasia

Raimo Vistbacka

Kansanedustaja

Hallituksen mielestä
hommat hanskassa
Valtioneuvosto totesi se-
lonteossaan postipalvelu-
lain tavoitteiksi muun muas-
sa postipalvelujen tasapuo-
lisen saatavuuden ja hy-
vänlaatuisen yleispalvelun
turvaamisen koko maassa ja
postitoiminnan sujuvuuden
ja jatkuvuuden turvaamisen
sekä toiminnan rahoittami-
sen kokonaisuutena omalla
toiminnallaan. Hallituksen
käsityksen mukaan palvelu-
jen perustaso on tarjolla kai-
kille kansalaisille hyvän-
laatuisena, yhtenäisin eh-
doin koko maassa, mutta
jollain muutostoimilla olisi
mahdollista nykyistä parem-
min vastata Postin asiakkai-
den tarpeisiin tai parantaa
yleispalvelun edellytyksiä.

Pulliainen ja Vistbacka
tekivät vastalauseen
Valiokunnan mietinnössä on
oppositionkin kantoja huo-
mioitu varsin paljon ja kiitos
siitä puheenjohtajalle, mutta
ei kuitenkaan mielestäni
täysin riittävästi. Tästä joh-
tuen olen jättänyt yhdessä
ed. Pulliaisen kanssa vasta-
lauseen valiokunnan mietin-
töön. Tässä vastalauseessa
otetaan esille muutamia mie-
lestämme kansalaisten, yri-
tysten ja yhteisöjen kannal-
ta mietinnössä postipal-
veluista puutteellisesti käsi-
teltyjä asioita.

Valtion voitto otettiin
työntekijöiden
selkänahasta
Perussuomalaisten mielestä
valtio pääomistajana vaikut-
taa omalta osaltaan ase-
tettavaan tulostavoittee-
seen, jonka asettamisessa
tulee mainitsemani posti-
palvelujen peruspalvelu-
luonteisuus ottaa olennaise-
na tekijänä huomioon. Mi-
tään estettä Suomen Postin
taloudellisen tuloksen va-
lossa palvelujen parantami-
selle ei ole, sillä yhtiön voit-
to kasvoi viime vuonna pe-
räti 32,6 prosentilla. Ehkäpä
osa tästä otettiin henkilö-
kunnan selkänahasta, kun
liikevaihdon kasvu jäi vain
noin 3 prosenttiin.

Peruspalveluiden
alv-kantaa alennettava
Lisäksi on kummastuttavaa,
että postipalveluista selvä-
nä kansalaisten peruspalve-
luna, kuten arvon ministeri
totesi ja monissa vastaus-
puheenvuoroissahan paino-
tettiin, peritään täysimää-
räinen alv 22 prosenttia, kun
esimerkiksi, ed. Wallin,

rautatiematkoista ja sitten
kirjoista ja ruuasta peritään
huomattavasti alhaisempi ar-
vonlisävero. Tässä on sel-
keä epäjohdonmukaisuus,
jonka korjaamisella voidaan
saada lisää varoja posti-
palvelujen kehittämiseen.

Postin oltava
samanhintainen koko
maassa
Perussuomalaisten mielestä
Postin on tultava joka puo-
lelle maata lain edellyttämäl-
lä tavalla: yhtä tasokkaana
ja saman hintaisena. Näin ei
kuitenkaan tällä hetkellä
käytännössä ole. Siitä on to-
disteena laaja kansalais-
palaute, jota esitti muun mu-
assa ed. Gustafsson.

Ero taajamien ja haja-
asutusalueiden
palveluiden välillä
syvenee
Viesti on ollut selvä: Palvelu-
jen taso on alkanut vaihdella.
Uutena asiana on tullut kes-
kusteluun postin varhais-
jakelun ulottaminen myös
haja-asutusalueille lehtien
saamiseksi nykyistä aikai-
semmin tilaajilleen. Lisäksi
Posti on alkanut lakkauttaa ja
siirtää jakelupisteitään kuule-
matta esimerkiksi kuntia, ku-
ten muun muassa Lehtimäen
kunnan osalta on juuri mene-
telty. Nämä muutokset tulisi-
vat kuitenkin käytännössä
johtamaan siihen, että osin
ykkösluokan kirjepostin ja
noudettavien lähetysten
perilletulo viivästyisi. Valitet-
tavasti tämä kielteinen seu-
raamus koskisi useimmiten
haja-asutusalueita, jolloin
epäsuhta postipalvelussa
verrattuna taajamiin kasvaisi
entisestään.

Suunnitelma on susi jo
syntyessään
Nykyisessä muodossaan
suunnitelma on susi ja ka-
ventaisi esimerkiksi yritys-
ten toimintamahdollisuuksia
haja-asutusalueilla, koska
esimerkiksi yritysten tuotan-
nossaan tarvitsemat osat
ym. viipyisivät matkalla en-
tistä kauemmin. Siinä ei
paikallis- tai maakuntalehtien
tuntia varhempi tuleminen
paljoa lohduta, jos tuotanto
seisoo, vaikka se lehti jo oli-
si aamulla tullut, mutta saa-
han sitä lukea sinä aikana,
kun odottaa sitä varaosaa.

Peruspankkipalvelut
palautettava postiin

Arvoisa puhemies!
- Minuutti aikaa.
- Asiamiesposteista voi

ihan lyhyesti todeta, niin

kuin täällä on sanottu, että
valituksia on tullut siitä, että
se korvaustaso on aivan lii-
an pieni eli palkkiot. Myös-
kin valiokunnalle tulleessa
kirjallisessa lausunnossa
tämä todettiin. Sanottakoon
näin, että siltä osin pitäisi
suhteuttaa se tilanne, työ-
määrä jne. Minun mielestäni
yhteispalvelupisteet pitäisi
myöskin hoitaa sillä tavoin
kuin on alun perin sovittu.
Niillähän asia periaatteessa
ostettiin, kun sisäasiainmi-
nisteriön edustaja sanoi,
että niitä tulee yli sata joka
tapauksessa. Nyt niitä on
kymmenen.

Arvoisa herra puhemies!
- 5 minuuttia kulunut.
- Kannatan ed. Pulliaisen

tekemää lausumaehdotusta.

- - - -

Ministerikin paikalla
Arvoisa herra puhemies!
Muutamia huomioita vielä,
koska puhemiesneuvoston
päättämä 5 minuuttia oli
mielestäni aika lyhyt aika
näinkin laajassa asiassa, jos
siihen syvällisemmin pereh-
tyy. Nyt kun ministeri on
paikalla ja kun ministeriössä
joudutaan pohtimaan val-
mistelun yhteydessä erilai-
sia vaihtoehtoja mahdolli-
seen lakimuutokseen, yksi
on sen suuntainen, ainakin
valiokunnassa tuli esiin, että
kun Posti heikensi juuri äs-
ken osoitteenmuutospalve-
lujen ehtoja, lyhensi maksu-
tonta aikaa yhteen kuukau-
teen, monta kertaa tavallis-
ten ihmisten kohdalla ei
muisteta, mihin kaikkialle pi-
tää osoitteenmuutos, yri-
tyksiin taikka muihin vas-
taaviin ilmoittaa, ja siinä
saattaa tulla omia ongelmia.

Kilpailuvirasto ei
ymmärrä lainsäätäjän
tarkoitusta
Mutta eräästä asiasta muun
muassa Suomen Postin asi-
antuntijat olivat huolestu-
neita, vaikka koskaan ei saa
sanoa ristisubventio-sanaa
ja kilpailuoikeus tietysti kiel-
tää tämän. Ainakin itse, kun
olin mukana, kun tätä lakia
laadittiin, silloin me ymmär-
simme tilanteen niin, että
kun yleispalveluvelvoite on
jollakin yrityksellä, niin sil-
loin ei voida lähteä yksiselit-
teisesti vaatimaan jokaiselta
tuotteelta sitä kustannus-
vastaavuutta. Se oli nimen-
omaan lainsäätäjän tarkoi-
tus eikä se, mitä kilpailu-
viranomainen tällä hetkellä
on lähtenyt tulkitsemaan ai-
nakin Postin pääjohtajan

mukaan, ja kun myöskin
asiantuntija Kilpailuviras-
tosta oli paikalla, hän oli
ihan hämillään, kun otimme
esiin sen, että se ei ollut
lainsäätäjän tarkoitus vaan
se, että kaikki ne tuotteet,
jotka kuuluvat yleispalvelu-
velvoitteen piiriin, kattavat,
että sieltä tulee se tulos.

Joskus kun jollakin haja-
asutusalueella joku kirje lä-
hetetään taikka kortti, on
hyvin vaikea laskea, että
kustannusvastaavuus tulee
jokaisen eri tuotteen osalta,
huomioiden, mistäpäin ne
liikkuvat, vaan sen pitäisi
olla kokonaisuus ja tämä mi-
nun käsittääkseni oli lain-
säätäjän tarkoitus silloin,
kun tätä lakia tehtiin. Se on
minun mielestäni erittäin tär-
keä seikka huomioida ja
pohtia silloin, kun mahdolli-
sia muutoksia lainsäädän-
töön tehdään.

Postille annettava
maksupalvelutehtäviä
edesmenneen
Postipankin tapaan
Eräs asia, johon täällä osit-
tain on viitattu, yleensä
Postin tuotevalikoima.
Muistan hyvin, kuinka vii-
me kaudella valiokunnassa
sanottiin, että ei voida läh-
teä siihen, että yleensä siel-
lä asiamiesposteissa hoide-
taan kalastuksenhoitomak-
susysteemejä ja muita. Me
ihmettelimme, miksi ei voi,
kun paikallisen kalastus-
yhdistyksen lupamaksuja
voidaan hoitaa. Kyllähän se
sitten, kun halua oli, muu-
tettiin sillä tavoin, että niitä
on pystytty hoitamaan. Jos
on halua, kyllä voidaan
muuttaa näitä käytäntöjä, ja
en ole kuullut, että siitä mi-
tään haittaa olisi ollut, vaik-
ka sitä laajennettiin tältä
osin. Eli tuotevalikoiman
osalta voisi harkita - ed.
Kuosmasen lempiaihe, jota
hän on monta kertaa tuonut
esiin - joissakin maksupal-
velusysteemeissä rahalii-
kennettä siltä osin, että joi-
takin maksuja voitaisiin
maksaa, harkittavaksi vaan.
Tiedän, että saattaa olla on-
gelmia, mutta voitaisiin
pohtia sitä.

Postin tulo viivästyy –
katastrofi pienellä
paikkakunnalla

Herra puhemies!
 - Ennen kuin 5 minuuttia

täyttyy. - Täällä on ollut
esillä tämä Lehtimäen kun-
nan tapaus. Itse en tiedä
muuta kuin mitä meille Ete-
lä-Pohjanmaan kansanedus-
tajille on viestitetty. Nyt

olen kuullut, että kun täällä
asia on otettu esiin muun
muassa valiokunnassa, niin
Seinäjoen pää ei tiedä, mitä
tekisi, on perääntymässä
mitä ilmeisimmin. Mutta mi-
nua ihmetyttää, jos tämä pi-
tää paikkansa, mitä kunnan-
johtaja ja hallituksen pu-
heenjohtaja ovat viestittä-
neet meille jokaiselle Etelä-
Pohjanmaan kansanedusta-
jalle. Ensinnäkään Posti ei
ottanut mitään yhteyttä
kuntaan suunnitelmistaan.
Kunta on pyrkinyt siihen,
että maksullisesti on tilan-
nut jo Postilta aina aamulla
postiosoitukset, että kun-
nan virkamiehet pääsevät
hoitamaan asioita, jos sille
päivälle jotakin Postin väli-
tyksellä tulee. Tietysti täl-
laisella pienellä paikkakun-
nalla aina, kun postin tulo
myöhentyy, se on negatii-
vista myös kunnalle ja yri-
tyksille, jos esimerkiksi jou-
tuu odottamaan, että se lap-
pu tulee myöhemmin, ja sit-
ten lähtee hakemaan Postis-
ta joitakin varaosia. Kuiten-
kin meillä päin vielä liikkuu
pienemmät varaosat aika
paljon Postin välityksellä, ja
se on yritykselle negatiivis-
ta, jos ne eivät tule ajoissa.

- - - -

Eduskunta salli
postipalveluiden tason
alenemisen
Tyytymättömyys postipal-
velulain vaikutuksista johti
Erkki Pulliaisen (vihr) teke-
mään Raimo Vistbackan
(PerusS) kannattamana vas-
taehdotuksen: ” Eduskunta
edellyttää, että yritysten ja
yhteisöjen postipalvelujen
laatustandardit pysytetään
vähintään sillä tasolla, kuin
ne olivat postipalvelulain
voimaan tullessa vuoden
2002 alussa. Tätä edellyttä-
vät Suomea koskevat yli-
kansalliset sitoumukset se-
kä postipalvelulain sään-
nösten teksti ja säännösten
tarkoitus.” Vastaehdotuk-
sesta äänestettiin
12.03.2004. Äänestysluvuin
136 – 35 eduskunta sitten
päätti olla kovistelematta
hallitusta postipalveluiden
tasosta. Eduskunta vaatii
yllättäen kuitenkin hallituk-
selta toimia, joilla joudu-
tetaan yhteispalvelupistei-
den perustamista.
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Tony Halme eduskunnan kyselytunnilla 26.02.2004 aiheena:

Veteraanien kuntoutusmäärärahat ja
Kaunialan sotavammasairaala

Tony Halme

Kansanedustaja

Tony Halme /peruss:

Kun sain käsiini veteraa-
nineuvottelukunnan ti-
lastot,  joista käy selville,
kuinka paljon veteraani-
en kuntoutusmääräraho-
ja on käytetty, yllätyin,
kun totesin, kuinka suu-
ria summia oli palautettu.

Esimerkkinä Helsinki
oli palauttanut 180.000
euroa. Kiinnitin myös
huomiota niin sanottuun
avokuntoutukseen, joka
vaihtelee suuresti kun-
nittain.

Kysynkin valtioneu-
voston asianomaiselta
jäseneltä: Pitäisikö toi-
mintaa ohjata nykyistä
tarkemmin?

Lisäksi tiedustelen:
Missä vaiheessa Kaunia-
lan sotavammasairaalan
pysyväisrahoi tuksen
varmistaminen on ja mis-
sä vaiheessa julkisuu-
dessa ollut kyseenalai-
nen hoidon kilpailutta-
minen on tällä hetkellä?

Peruspalveluministeri 
Liisa Hyssälä: 

Veteraanien kohdalla on
niin, että kun on saanut
kuntoutuspäätöksen, niin
aina kuitenkaan kunto ei ole
niin hyvä, että pystyisi läh-
temään kuntoutukseen tai
saamaan sitä joko kotona
avokuntoutuksena tai lai-
toskuntoutuksena.

Näin ollen muun muassa
tästä syystä näitä rahoja pa-
lautuu. Mutta kaikki pa-
lautetut rahat käytetään
edelleen lisänä sinne kun-
toutusmäärärahoihin, joten
ne eivät mene pois kun-
toutuksesta, vaan ovat e-
delleen siellä kuntou-
tuksessa.

Mitä Kaunialaan tulee,
niin siinä pyrimme ratkai-
suun, jossa rahoitus turva-
taan kestävästi. Tällä het-
kellä konsultti on tässä
työssä mukana ja kaikilla
osapuolilla on hyvä yhteis-
ymmärrys ja tahto. Uskon,
että asia saadaan järjestyk-
seen.

Tony Halme /peruss:

Vaikka kunnat itsenäises-
ti pystyvät määräämään
kuntoutuksesta, niin eikö
olisi parempi, että kunnat
järjestävät omalla paikka-
kunnalla kuntoutuksen
avokuntoutuksena, joka
on halvempaa ja jolloin
kuntoutukseen pääsisi
nykyistä useampi?

Koska kuntoutus kun-
toutuslaitoksessa on
useille veteraaneille fyy-
sisesti liian raskasta,
soveltuisi avokuntoutus
paremmin kaikille vete-
raaneille.

Tällöin voisivat jopa
kaikki veteraanit saada
kuntoutusta vuosittain,
sillä kohta kuntoutettavia
veteraaneja ei enää ole ja
silloin määrärahoja ei
enää tarvita.

Peruspalveluministeri 
Liisa Hyssälä: 

Meillä on tässä maassa erit-
täin hyvä kuntoutuslaitosten
verkosto, jossa on korkea
ammattitaito ja osaaminen,
mutta varmasti me tarvitsem-
me myöskin avokun-
toutusta. Eli meillä on tällai-
nen tasapaino, että meillä on
asiakkaita, jotka haluavat
laitoskuntoutusta näissä eri-
laisissa laitoksissa, ja asiak-
kaita, jotka haluavat kuntou-
tusta kotona. Painopistettä
on viime aikoina siirretty ni-
menomaan tähän avokun-
toutuksen suuntaan. Joka
vuosi hallitus pyrkii teke-
mään myöskin parannuksia
tällä kuntoutusalueella. Tänä
vuonna esimerkiksi sotain-
validien puolisot saavat
enemmän kuntoutusta kuin
ennen. Myöskin varmasti
ensi vuodelle olemme saa-
massa joitakin parannuksia,
eli koko ajan tässä edisty-
tään. Toive on tietenkin se,
että pääsemme veteraani-
sukupolven vähetessä sii-
hen, että kaikki pääsisivät
vuosittain tähän kuntoutuk-
seen.

Kansanäänestykset

demokratian

välineenä

-seminaari

Su 04.04.2004 klo 10-12
Suomen sosiaalifoorumi
Helsingin suomenkielinen
Työväenopisto,
Viipuri-sali,
Helsinginkatu 26

Keskustelu EU:n tulevasta
perustuslaista on nostanut
pintaan vaatimuksen kan-
sanäänestyksen järjestämi-
sestä. Missä tilanteissa kan-
sanäänestykset voivat toi-
mia demokratian välineinä -
vai voivatko milloinkaan?

Seminaarissa alustaa pro-
fessori Eerik Lagerspetz Jy-
väskylän yliopiston yhteis-
kuntatieteiden ja filosofian
laitokselta. Lagerspetzin pu-
heenvuoroa kommentoivat
mm. kansanedustaja Heidi
Hautala ja toimittaja Torsten
Almqvist. Puhetta johtaa
pitkäaikainen kansalaisakti-
visti, filosofian dosentti
Thomas Wallgren.

Seminaarissa pureudu-
taan syvälle kansanäänes-
tys-kysymyksen kipupistei-
siin. Pohdinnan kohteena
on muun muassa se usein
esiintyvä logiikka, joka
puoltaa yleistä äänioikeutta
mutta vastustaa kansanää-
nestyksiä. Kuinka suuri
rooli kansanäänestyksillä
voi tai voisi olla? Onko
Suomen nykyinen neuvoa
antavan kansanäänestyk-
sen malli tyydyttävä?

Tilaisuuden tarkoituksena
on paitsi haastaa muutamia
kansanäänestyksiä koske-
via “yleisiä totuuksia”,
myös nostaa esiin niitä har-
vemmin kysyttyjä kysymyk-
siä. Ovatko kansanäänes-
tykset vaaleja suurempi
uhka perus- tai esimerkiksi
vähemmistöjen oikeuksille?

Konkretiaa keskusteluun
tuo ajankohtainen kysymys
EU:n perustuslain mahdolli-
sesta hyväksymisestä kan-
sanäänestyksellä myös
Suomessa. Vastakkain ovat
esimerkiksi näkemykset sii-
tä, uhkaako vai lupaako
EU:n perustuslakia koskeva
kansanäänestys luoda uu-
den jälkikansallisen oikeu-
tuksen EU:lle.

Seminaariin on
vapaa pääsy.

Perjantai 15.5.

Klo

7.30 Tavataan satamassa

8.30 laiva Helsingistä.

Matkan aikana seminaari omassa tilassa +

ruokailu/ seisova pöytä.

12.00 laiva saapuu Tallinnaan. Bussi ja opas

odottavat satamassa.

12.30 lähtö kohti Rakverea.

14.30 lounas Rakveressa (Villa Theresa)

Käynti Rakveren linnoituksella/

Tarvas-patsaalla.

16.00 lähtö kohti Tarttoa Peipsin nauhakylien kautta.

17.30 käynti Varnjan vanhauskoisten kirkossa

(huom. hiukset peitettävä huivilla,

ei shortseja!)

18.30 lähtö kohti Tarttoa.

19.00 majoittuminen hotelli Tarton hostellipuolelle

( 3h+lisävuode, suihku käytävällä, siisti,

vastikään täydellisesti remontoitu paikka,

vain ryhmän käytössä, keskellä kaupunkia)

19.30 illallinen hotellin ravintolassa.

20.30 vapaata illanviettoa läheisissä

ravitsemusliikkeissä.

Lauantai 16.5.

Aamiaisen (klo 8.30) jälkeen tutustumista

Tarttoon oppaan kanssa tai ostosaikaa.

11.30 lähtö linja-autolla kohti Põlvan kaupunkia.

12.30 lounas Põlvassa

14.00 tutustuminen Põlvan sairaalan naistentautien-

ja synnytysosastoon

15.30 lähtö Otepään ylänköaluetta ja Otepäätä.

Matkalla käynti esim.

Põlvan talonpoikaismuseossa.

18.00 majoittuminen Otepäälle Margusen

Lomakeskukseen  (n. 2km keskustasta)

4-hengen huoneissa.

Illallinen yöpymispaikassa.

20.00 illanviettoa esim.

Pühajärven rannassa

Setanta-pubissa,

tanssia.

Sunnuntai  17.5.

Aamiaisen jälkeen lähtö

kohti Tallinnaa.

Matkalla lyhyt kahvitauko.

Laiva lähtee Tallinnasta 14.00 -15.00

PerusS:n Naiset matkustavat Viroon

Matka maksaa 200 euroa.  Ilmoittautumisia ottavat vastaan

Marja-Leena Leppänen 040 – 775 1757

Aira Kosonen 09 – 386 5210 tai 044 – 531 1435.
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Nimi

___________________________________________________________________________
Jäseneksi pyrkivän syntymäaika (ei koske tilaajia)

______________________________________________________
Lähiosoite

______________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

______________________________________________________
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
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Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

katsoo, että Suomesta ei saa tulla

turvapaikkahakijoiden säilytyssumppua

muiden maiden ylijäämäturvapaikan

hakijoille. Viime viikkoina ja etenkin

viime päivinä Suomeen on tullut iso

joukko turvapaikan hakijoita osin jo

aikaisemmin muista EU-maista kar-

kotettuja sekä osa ns. turvalliseksi maaksi

katsotusta maasta. Osa uusista

turvapaikan hakijoista on Suomessa jo

noin kaksi vuotta sitten todettu

“perusteettomiksi turvapaikan haki-

joiksi”.

Viranomaisilta saatujen tietojen

mukaan merkittävä osa näistä

perusteettomista turvapai-kan hakijoista

on ennen Suomen yrittänyt jo päästä

yhteen tai useampaan EU-maahan.

Suomen nykyinen käytäntö tulee

suomalaisille veronmaksajille todella

kalliiksi. Perussuomalaisten edus-

kuntaryhmän mielestä maahan pyrkiviltä

turvapaikan hakijoilta on maahan

tultaessa on heidän tunnistamisekseen

otettava sormenjäljet EU: n hyväksymän

Euro-dac- järjestelmän mukaisesti. Lisäksi

eduskuntaryhmä katsoo, että muista EU-

maista kielteisen turvapaikkapäätöksen

saaneiden henkilöiden kohdalla on

heidän pyrkiessään Suomeen ryhdyttävä

käyttämään todellista pikakäännytystä

eli EU: n hyväksymää ns. Dublinin

menettelyä.

 PerusS:n eduskuntaryhmä:

Turvapaikkasumppu
estettävä

etusivulta:


