
05/2004 
 9.  vuosikerta  -  Poliittinen aikakauslehti  -  Irtonumero 3 e  -  Perussuomalaiset  -  Sannfinländarna rp:n äänenkannattaja

Näytenumero

PERUSSUOMALAISILLE YKSI
PAIKKA EU-VAALEISSA

Brysseliin tarvitaan jämäkkä Suomen etujen puolustaja

Suomalaisuus, oikeuden-
mukaisuus ja pienen ihmi-
sen asia ovat teemoja, joil-
la Perussuomalaiset läh-
tevät EU-vaaleihin. Pe-
russuomalaiset kamppai-
lee yhdestä EU-edustajas-
ta. Kannatus on kovassa
kasvussa, piirijärjestöjen,
ja paikallisosastojen sekä
kautta koko valtakunnan
tapahtuvä kenttä- ja vaali-
työ kasvattaa lukuja vielä
entisestään. Vaaleista en-
nustetaan suuryllätystä va-
kiintuneille valtakaarteille.

PerusS:n kova kansanedustajakolmikko: Tony Halme, Timo Soini ja Raimo Vistbacka
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Eduskunnan välikysymyskeskustelussa Perus-
S:n kansanedustaja Tony Halmeen pitäessä
12.05.2004 neitsytryhmäpuhettaan iski YLEn
sensuuri. Juuri kun Halme oli päässyt pönttöön

aloittamaan puhetta, niin toimittaja puhui
Halmeen päälle ja ilmoitti lähetyksen loppu-
van. Sopii kysyä, miksi Tony Halmeen en-
simmäinen PerusS:n eduskuntaryhmän ryh-
mäpuheenvuoro sensuroitiin. Halmeen sen-
suroitu puhe on julkaistu kokonaisuudes-
saan sivulla 15.
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Valtaavatko
hömppäpomppijat
europarlamentin?
Kansan on vaikea ymmärtää, miksi
sen pitäisi ottaa eurovaalit vaka-
vasti, kun suurin osa puolueista-
kaan ei vaikuta niin tekevän. Van-
hat puolueet ilmeisesti kuvittelivat
asettaessaan runsaasti viihde-eh-
dokkaita, että sillä tavoin nostate-
taan vaalien mielenkiintoa. Näyttää
kuitenkin käyvän päinvastoin. Pa-
hinta asiassa on, että vaalien tietoi-
nen viihteellistäminen karkottaa ää-
nestyspaikoilta pois tehokkaimmin
sellaiset kansalaiset, jotka edes
yrittävät ajatella omilla aivoillaan ja
pyrkivät suhtautumaan EU-asioi-
hinkin vakavasti. Mikäli äänestys-
prosentti jää alhaiseksi, viime EU-
vaalien tapaan, se saattaa tuoda
tullessaan ikäviä yllätyksiä. Onhan
mahdollista, että äänestämään vai-
vautuvat lähinnä mediasta pursua-
vien “roskaparatiisien” ja “tosikup-
lien” suurkuluttajat. Silloin on vaa-
ra, että Suomen puolustaminen eu-
roparlamentissa jää viihdemaailman
hömppäpomppijoiden varaan. To-
tesihan eräs kokoomuksen nuori
julkkisehdokas tiedotusvälineissä-
kin mahdollisesti läpi päästyään
lähtevänsä “Brysselin kaduille
pomppimaan”.

Eivät viihdemaailman edustajat
ole puolueiden listoilla pelkästään
koristeina. Onhan selvää, että val-
miiksi tunnetut kasvot kiinnostavat
keskimääräistä enemmän. Viihde-
maailman edustajien  toivotaan
saavan puoluetta auttavia ääniä
sopivasti, ei välttämättä kuitenkaan
julkkiksen itsensä läpimenoon tar-
vittavaa määrää. Tällaisessa vaali-
sirkuksessa hyöty on molemmin-
puolinen. Julkkikset saavat lisää
julkisuutta ja puolueet runsaasti il-
maista mainostilaa. Sen verran van-
hoilta puolueilta tuntuu sentään
löytyvän rehellisyyden kaipuuta,

etteivät ne edes väitä julkimoiden
olevan  yhteiskunnallisilta tiedoil-
taan pätevämpiä, kuin esimerkiksi
politiikan ammattilaiset. Viihde-eh-
dokkaiden runsas edustus palvelee
osaltaan vanhojen puolueiden har-
rastamaa pelinpolitiikkaa. Heidän
avullaan vältetään keskustelun
kääntyminen vakavien, periaatteel-
listen ja ratkaisevien asioiden
suuntaan. Jopa arvostetut tutkijat
ovat olleet huolissaan siitä, että
kohujulkkikset muodostavat tehok-
kaan savuverhon pimentääkseen
EU:n todellista valtaa Suomen kan-
salle tärkeissä kysymyksissä.

Perussuomalaiset satsanneet
asiantuntemukseen
Perussuomalaiset ovat EU-vaaleis-
sa satsanneet asiantuntemukseen.
Julkkiksia ehdokaslistaltamme ei
löydy. On mielenkiintoista nähdä,
kuinka äänestäjät arvostavat tätä
kaivattua, reilua ja selkeää vaihto-
ehtoa. Tulevissa EU-vaaleissa, jos
missä tarvitaan Perussuomalaista
taistelu- ja raivaajahenkeä. Suomi
on jo nyt jäänyt Euroopan Unionis-
sa pahasti torpparin asemaan. Li-
säksi maallemme on varattu netto-
maksajan paikka jatkossakin. Siitä
pitävät huolen omalta osaltaan
EU:n itä-laajentumisen myötä mu-
kaan tulleet 10 uutta “köyhää serk-
kua”.

PerusS:n linjana EU-vaaleissa on
ajaa suomalaisten etua häpeilemät-
tä ja selkä suorana. Ehdokas-viisik-
komme on valmis taistelemaan
kansallisten etujemme puolesta vii-
meiseen saakka. Perussuomalaista
ryhtiliikettä todella tarvitaan. Van-
hojen puolueiden EU-linja on muis-
tuttanut tilannetta, jossa pässi on
tyytyväinen, kun saa metrin lisää
narua. Nöyristelylinjalla emme voi
jatkaa. Liittovaltiokehitys, euroar-
meija, EU:n perustuslaki ja monet
muut Suomen kohtalonkysymykset
odottavat kaukonäköisiä ratkaisuja.
Isänmaan edun mukaisten linjava-
lintojen tekemiseen tarvitaan Pe-
russuomalaisten tarjoamaa lujaa
otetta ja selkeää järkeä.

Suomen parempi huominen on
nyt äänestäjän kädessä. Sitä kättä ei
kannata puristella vihaisena tai tur-
hautuneena taskussa, vaan käyttää
Perussuomalaisen ehdokasnume-
ron piirtämiseen vaaliuurnilla. Ää-
nestämällä Perussuomalaista EU-
vaaliehdokasta, henkilö on raken-
tamassa itselleen sekä koko Suo-
men kansalle turvallisempaa, ihmis-
arvoisempaa ja kansanvaltaisem-
paa tulevaisuutta.
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Päätoimittaja
Rolf “Fred” Sormo

EU laajentui
rauhanomaisesti

EU:n tuli vappuna itä-laajentumi-
sen myötä 10 uutta jäsenvaltiota.
Me näemme nyt sen Euroopan,
joka päätti toisen maailmanso-
dan. Euroopan jako itään ja län-
teen on enää muisto vain. EU:n
tehtävä on olla vastapainona
yhä vaikutusvaltaisemmalle kan-
sainväliselle pääomalle. 60-
vuotta sitten (1944) Euroopassa
riehui vielä toinen maailmanso-
ta. Nyt silloiset vihollisvaltiot
toimivat yhdessä Euroopan
Unionissa. Kun työttömyyttä
pahempaa on vain sota, niin on
todettava, että EU:n tärkein saa-
vutus on rauhantilan saavut-
taminen. Sen ansiosta Suomen
asema läntisen Euroopan itäisenä
etuvartiona on menettänyt merki-
tyksensä ja Suomi voi elää ilman
sodan uhkaa. Itä-laajentumisen
myötä hyvinvoinnin lisääntymi-
sestä Itä-Euroopan maissa on
hyötyä Euroopalle, kun köyhät
eurooppalaiset saavat enemmän
kulutettavaa.

Perussuomalaiset
kansallista etua
turvaamassa

Perussuomalaisten ehdokkaat
ovat ehdolla parlamenttiin voi-
dakseen valvoa kaikkea sitä
huolestuttavaa, mitä EU:ssa ta-
pahtuu, ja soittaa tarpeen vaati-
essa hälytyskelloja. Perussuoma-
laiset ovat kiinnostuneita sel-
laisesta pykälästä EU:n perus-
tuslaissa, joka varmistaisi jul-
kisten koulutus- ja sosiaali-
palveluiden suojaamisen glo-
baaleilta markkinoilta. Perus-
suomalaiset eivät halua raken-
taa EU:sta liittovaltiota. On vai-
kea kuvitella, että niin erilaiset
kansat, kielet ja kulttuurit voisi-
vat muodostaa yhteisen liitto-
valtion. PerusS on valtioliiton
kannattaja.

Perussuomalainen ääni
kuuluviin

Euroedustajalla on enemmän val-
taa kuin suomalaisella mi-
nisterillä. EU Parlamentti on pe-
rustuslaillisen sopimuksen astut-
tua voimaan täysipainoinen
lainsäätäjä. Valitettavasti viih-
teen maailmasta EU Parlament-
tiin pyrkivien, yhteiskunnalli-
sesti kokemattomien ehdokkai-
den suuren määrän takia kansa-

laisille saattaa syntyä harha-
kuva siitä, että EU-vaalit olisi-
vat hömppää. Suurten puolueit-
ten ehdokasasettelu näyttää suo-
rastaan euroviisujen ehdokas-
asettelulta. Kesäkuussa vali-
taan EU:n parlamentti, joka on
EU:n päätöksenteon keskiössä,
ei mikään unionin viihdeosasto.
Keskiössä tarvitaan Perussuo-
malaista ääntä.

EU:n Perustuslaista
kansanäänestys

Ehdotus sopimuksesta Euroo-
pan perustuslaiksi on vaikeasel-
koinen kokoelma pykäliä, jotka
eivät aukea tavalliselle kansa-
laiselle. Kun EU:n Perustuslaki
on ensisijainen jäsenvaltioiden
lainsäädäntöön nähden, on
kohtuutonta, ettei tavallinen ih-
minen ymmärrä, mihin häntä ol-
laan liekahihnassa viemässä.
Suomen nykyinen perustuslaki
on kaunokirjallisuutta konven-
tin ehdotuksen kauhukirjan rin-
nalla.

Mistä Suomen EU-virkamie-
het tai ulkoministeriön EU-asi-
antuntijat saavat palkkansa,
kun lakia ja sen vaikutuksia
EU:n tulevaisuuteen ei ole pys-
tytty yleisesti kansalaisille tul-
kitsemaan. Kun Perustuslailla
perustettava uusi unioni on
olennaisesti erilainen kuin yh-
teisö, johon Suomi v 1995 liittyi,
on selvää, että päätös Perus-
tuslaista vaatii kansanäänestyk-
sen. Ennen kansanäänestystä on
selvitettävä perusteellisesti muu-
tokset, joita laki aiheuttaa. Kan-
san on saatava äänestää, mutta
myös tietää, mistä äänestää.

EU kahlehtinut
suomalaisten
kädet ja jalat

Onko käsistään ja jaloistaan
kahlehdittu suomalainen vapaa
toimimaan? Kun nykyisen
eduskunnan päätöksistä 80%
tulee valmiina direktiiveinä ja
muina määräyksinä EU:sta, niin
Eduskunta on kahlehtinut itsen-
sä käsistään ja jaloistaan. Vain
pää voi enää liikkua ”vapaasti”
ja pulputella. Perussuomalais-
ten onkin päästävä ”pääkallon-
paikalle” Suomen kansallista
etua valvomaan ja lobbaamaan.

Hallitus pistää kapuloita
opiskelijoiden rattaisiin.

Vanhasen-Kalliomäen-Enesta-
min hallituksen suunnitelmat
opinto-oikeuden rajoittamisesta
ja opintotuen muuttamisesta
entistä enemmän lainapainottei-
seksi, pakottaa opiskelijat suo-
rittamaan putkitutkintoja velka-
rahalla. Rajoitukset eivät kui-
tenkaan takaa opintojen edisty-
mistä annetussa ajassa. Paras
keino opintojen nopeuttami-
seen on taata mahdollisuus ko-
kopäiväopiskeluun. Tällöin pa-
ras apu on opintorahan ja asu-
mistuen tuntuva korotus.

Alkoholiverotusta
korjattava – mieluummin
mietoja kuin väkeviä

Perussuomalaiset vaativat edus-
kunnassa alkoholiverolakia säädet-
täessä, että alkoholin veronalennuk-
sissa painopisteen on oltava mie-
doissa eikä väkevissä alkoholijuo-
missa. Hallituksen suurin virhe ei ol-
lut alkoholiveron alennus, vaan vä-
kevien viinojen suosiminen verotuk-
sessa mietojen kustannuksella. Nyt

on väkevän viinan myynti noussut
lähes 40%, ja se näkyy jo nyt katu-
kuvissa ja selviämisasemilla. Pian se
näkyy myös sairaaloissa ja alkoholi-
kuolemien määrissä. Veroale ei
myöskään hillitse viinan tuontia Vi-
rosta, päinvastoin. Hallitus on opet-
tanut suomalaiset juomaan uudes-
taan väkeviä. Viinan kotimaisen hin-
nan alentaminen ei vähennäkään,
vaan lisää pitkällä tähtäyksellä vii-
nan tuontia Virosta. Perussuomalais-
ten eduskuntaryhmän varoitukset
eduskunnassa kaikuivat hallituksen
kuuroille korville.
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Perussuomalainen
näkemys lähtee ihmisestä
Suomalaisten osallistuminen vaaleihin on jatkuvasti laskenut.
Kansa ei välitä äänestää näennäisdemokratiassa, jossa to-
dellisia vaihtoehtoja ei ole. Siksi kansalle on esitettävä sellai-
nen linja, jota voi äänestää ja joka ei luovu periaatteistaan
kaupankäynnin seurauksena. Tällä hetkellä Suomessa on ku-
takuinkin yhdentekevää mitä tahansa vanhaa puoluetta ää-
nestää: tulos on haalean mitäänsanomaton. Politiikan syrjään
elämänpiiristään sysännyt ihminen ei ole välttämättä huono-
osainen. Hän voi olla pienyrittäjä, perheenäiti, itsenäisesti
ajatteleva työläinen. Hän voi olla nuori tai eläkeläinen, maa-
seudun tai lähiön asukas, joka yksinkertaisesti katsoo, ettei
hänen ajatuksilleen ja vakaumuksilleen ole väylää. Valta-
puolueissa hänen näkemyksensä eivät pääse esille ja siksi
hän jättää äänestämättä.

Ihminen etusijalle
Poliittisessa työssä pitää olla voimakas perusta ja päämää-
rä, johon uskoo. Jos usko omaan asiaan on aitoa ja syvää,
se säteilee ulospäin ja luo uskottavuutta. Tämä nostaa in-
nostusta ja kannatusta. Mikäli uskoa ja ideaa ei ole, on
puhe tyhjänpäiväistä höpötystä. Perussuomalainen näke-

mys luottaa yksilöön ja hänen hy-
vinvoinnilleen tärkeään yhteisöön,
joka perustuu kestävälle perhekäsi-
tykselle ja inhimilliselle lähimmäisen-
rakkaudelle. Perussuomalaiset aset-
tavat aina ihmisen etusijalle.

Katsotaan maailmaa jalat maassa.
Kolme mahtia näyttää olevan yli kai-
ken: yhteiskunta, raha ja ihminen.

Minun näkemykseni ja perussuomalaisten maailmankuva
lähtee pienen ihmisen etujen puolustamisesta. Vasemmisto
puolestaan luottaa yhteiskunnan mahtiin. Vasemmistopuolu-
eet eivät suinkaan ole kansanvaltaisia sanan todellisessa mer-
kityksessä, koska ne eivät viime kädessä luota kansaan. Va-
semmistolaisuus on johtovaltaa. Vasemmistopuolueet vastus-
tivat esimerkiksi presidentin valitsemista suoralla kansanvaalil-
la. Vasemmistolaisuus on yksilölle kylmä ja epäinhimillinen ide-
ologia. Sosialismi ja kommunismi ovat menneen maailman op-
peja.

Rahan valta – raaka kapitalismi – on yhtä pimeää kuin yk-
silön unohtava yhteiskunnan valta. Rahan valta rakentuu
ahneudelle ja itsekkyydelle. Pelkästään omistajan eduille
perustuva talouselämä ei anna arvoa ihmiselle ja hänen
työlleen. Pelkkään rahaan perustuva ryöstöviljely vie aina
lopulta umpikujaan. Uhka nousee harhasta, ettei ihminen
muka tarvitse muita. Rahan vallan ilmentyminä näyttäytyvät
optioöykkärit ja muut maallisesta tavarasta sokaistuneet re-
hentelijät.

Ihmisen arvostus tarkoittaa niiden arvojen korostamista,
jotka ovat myönteisiä rehelliselle työnteolle, omatoimisuu-
delle, rehellisyydelle, perheelle ja perusarvoille. Vaikka Pe-
russuomalaiset on vielä toistaiseksi kolmen kansanedusta-
jan iskuryhmä, on se oma, velaton ja kasvava. Me puhum-
me ihmisten ja pienten yksiköiden puolesta.

Tarvitaan arvokumous
Työn arvostusta pitää uudistaa. Pelkän talouskasvun pe-
rässä juokseminen ja tavaran tuotannon ihaileminen vie
umpikujaan. Kotityö on jätetty täysin huomiotta. Se on mitä
arvokkainta työtä, inhimillistä ja ihmisläheistä sekä yksilöä
suojaavaa. Kotityön lisäksi aliarvostettua työtä on myös
henkinen, luova työ, joka monesti antaa tekijänsä elämään
mielekkyyttä ja aitoa sisältöä. Tällä puolella tarvitsemme ar-
vokumousta.

Maataloudessa suurtilojen suosiminen ei ole onnen tae.
Suomessa ei pärjätä maapallostrategisesti tuhannenkaan
hehtaarin viljatiloilla, eivätkä ylisuuret karjatilatkaan menesty.
Ainoa valttimme on puhdas, saaste- ja myrkkyvapaa perhe-
viljelmillä tuotettu elintarviketuotanto. Ihanteellisissa luon-
nonolosuhteissa eläimiä kunnioittavalla tavalla kasvatetuissa
maataloustuotteissa on suomalaisen maatalouden pelastus.
EU-maatalous lehmäkannibalismeineen on tuhon tie. Luon-
nonmukaisuudesta luopumisen hintana ovat hullun lehmän
kaltaiset taudit ja eläinten keskitysleirit.

Kyllä kansa tietää!
Teoriaherrat, ylimieliset byrokraatit, suuri raha ja vasemmis-
topuolueet eivät luota kansaan. He eivät arvosta sen mieli-
piteitä, koska heidän mielestään kansa on tyhmää, kaikki
viisaus on asiantuntijoilla ja päivittäisestä elämästä vie-
raantuneella eliitillä. Nämä tahot kaivavat omaa kuoppaan-
sa. Järkevä kansalainen ei alistu sanelupolitiikkaan. Tule-
vaisuudessa yhä suuremmalla joukolla ihmisiä on mahdolli-
suus saada monipuolista tietoa. Yksilöön pitää voida luot-
taa ja hänelle on annettava vastuuta. Kansa kyllä antaa ar-
von myös asiantuntijoille, mutta ei orjasieluisesta tekno-
kraattivallan kumartamisesta vaan perustellusta arvostuk-
sesta. Todellinen johtaja ja asiantuntija tuntee vastuunsa
kanssaihmisistä, eikä halveksi heitä.

Me perussuomalaiset olemme havainneet, että kovalla,
mutta asiallisesti epäkohtiin tarttuvalla linjalla on kannatusta.
Meillä pontimena on yhteinen hyvä. Me emme laadi aloittei-
ta, puheita ja kirjoituksia virkamiesten kiusaksi vaan kansa-
laisten parhaaksi. Tämä on asialinjaa, jolla haluamme raken-
taa isänmaatamme olemalla mukana vaaleissa ja arvostamalla
vapaiden vaalien tuomaa mahdollisuutta sanoa sanansa.
Kannustamme ihmisiä äänestämään, sillä äänioikeus on mah-
dollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä.

Perussuomalaiset on Suomen politiikassa voimavara, joka
voi nostaa asioita keskusteluun. Puolueemme on avoin kai-
kille rehellisille ja rakentaville voimille. Tee rohkea ratkaisu,
tule mukaan kasvavaan joukkoomme!
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Puheenjohtaja
t i m o . s o i n i @ e d u s k u n t a . f i

“Tee rohkea ratkaisu;
tule mukaan

kasvavaan joukkoomme!”

puheenjohtaja Timo Soini

Perussuomalainen

Mielenterveyshäiriöistä on tullut yleisin työkyvyt-
tömyyseläkkeen syy. Myös lasten mielenterveyson-
gelmista ja terapiajojoista on puhuttu enemmän kuin
koskaan. Kohina saavutti huippunsa, kun Kelan ra-
hat eivät riittäneet ja ministeri ei halunnut myöntää li-
sää. Peruskysymys lasten hyvän kasvun kannalta on
se, että heidän vanhemmillaan on työtä ja perheellä
turvallinen olo.
(Dialogi, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskuksen lehti,  03/2004)

Minkälainen ehdokas menee läpi EU-vaaleissa? …
haluavat edustajan, joka ajaa tiukasti Suomen asiaa
puolustaen jääräpäisesti kansallista etua ikään kuin
hyvänä iltalypsäjänä.   (Kansan Uutiset 04.03.2004)

Kansanedustaja Timo Soini lähettää terveisiä
kauppahallin tytöille ja haluaisi kaikille onnea rak-
kaudessa. Soini on Perussuomalaisen puolueen pu-
heenjohtaja, kahden lapsen isä ja kansanedustaja.
Mökkeilyn, jalkapallon ja katolisen uskon harrastuk-
sekseen lukeva pienviljelijöiden, taksikuskien, ja vä-
häosaisen puolustaja, jonka retoriikka vetää vertoja
kirjailija Heikki Turuselle. Soini kansanedustajan roo-
lista: ”Kansanedustajan tehtävänä ei ole olla herrana,
vaan pistää itsensä likoon. Kansanedustaja ei opi mi-
tään, jos se pyörii siellä yhdeksän neliön kopissaan ja
leikkii suurta lainsäätäjää.” ”EU:n tukipolitiikka saa
jyrkän tuomion. En yhtään tykkää siitä, että maakun-
tahallitukset ja muut mainostavat, kuinka sille ja sille
hankkeelle on saatu EU-tukea. Se on ihan sama asia
kuin se, että minä annan sinulle kympin ja sinä annat
siitä euron takaisin. En minä siitä iloitse, että voi
kuinka hienoa, sain sinulta euron. Mielestäni jäin tap-
piolle yhdeksän euroa.”    (Viikko Savo 24.03.2004)

Pikakäännytystä vaadittiin taas eduskunnassa. Ki-
pinän keskusteluun toi Raimo Vistbacka (perus) eh-
dottamalla, että käytännössä noin kuukauden päivät
kestävän niin sanotun nopeutetun turvapaikkame-
nettelyn rinnalle otettaisiin vain päiviä kestävä ”to-
dellinen pikakäännytys”. Rajalta käännytettäisiin heti
kaikki turvalliseksi luokitellusta maasta lähteneet
sekä ne, jotka ovat jo saaneet jossakin turvallisessa
maassa, vaikkapa EU-maassa, kielteisen turvapaikka-
päätöksen. Vistbacka sai tukea muiden muassa Esa
Lahtelalta (sd) ja Petri Salolta (kok). Lahtela tiedusteli
Rajamäeltä, aikooko hallitus korjata lakia tältä osin,
mutta ei saanut suoraa vastausta. Salo arveli, että pi-
kakäännytys olisi tarpeen kansalaisten oikeustajun
takia.    (Helsingin Sanomat, 15.04.2004)

Vanhalla väiteltiin uudesta EU:sta. Perussuoma-
laisten Timo Soini totesi lyhyesti olevansa “honest
and decent guy” (rehellinen ja kunnollinen jätkä),
vaikka ei olekaan ehdolla. Hän nauratti muutenkin
yleisöä EU-skeptisillä kommenteillaan: “Sieltä
(EU:sta) on tullut korkeintaan latte kaffen hajuiset
poskisuudelmat, ja niistä en välitä.”
(Helsingin Sanomat 15.04.2004)

EU:n komissiolle pienestä maasta puheenjohtaja
(EU parlamentin puhemies Pat Cox, Pohjoismaiden
neuvoston teemakokous 15.04.2004)

Perussuomalaisten Raimo Vistbacka sanoi edus-
kunnassa, että Suomesta on tullut tai tulossa muut
Euroopan maat jo kiertäneiden ylijäämäpakolaisten
suojelualue. Se on kaikessa karmeudessaan verratto-
masti sanottu. (Pääkirjoitus, Pohjalainen 16.04.2004)

Ihminen
Ihmisarvo

Kansanvalta
PerusS

Rahanvalta
Oikeisto

Raaka kapitalismi
“Raha ratkaisee”

Yhteiskunnan valta
Vasemmisto
Sosialismi

Kommunismi
Yhteiskunta-aatteet on yleensä yksinkertaistettu vasem-

misto-oikeisto janaksi. Elämä on paljon monimuotoisempaa,
kuin vain kaksi vaakakuppia. Kun aatemalliin otetaan kol-
mas ulottuvuus, niin yhteiskunnalliset ideologiat asettuvat

kolmion muotoiseksi tasokuvioiksi. Tähän ideologiseen kol-
mioon voidaan sijoittaa kaikki puolueet, kun verrataan nii-

den suhdetta Soinin kirjoituksessa mainittuun kolmeen mah-
tiin: Yhteiskunta - Raha - Ihminen.

Perussuomalaiset ajavat:
- sinivalkoista asialinjaa
- oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä
- vastuuta heikommasta
- Suomen etujen turvaamista EU:ssa



LOMAKESKUS
RAUHALA

tarjoaa Perussuomalaiset rp:n
jäsenille lomia jäsenhintaan.

Esim: täysihoito
5 vrk / 192,-192,-192,-192,-192,- eur
6 vrk / 212,-212,-212,-212,-212,- eur.

Jos omat liinavaatteet mukana vä-
hennetään 7 euroa hinnasta.

Myös lyhytaikaiset yöpymiset jä-
senhintaan.

Jäsenedut saat esittämällä Perus-
suomalaisten jäsenyyden ja mak-
samalla 5 euron vuotuisen kanna-
tusjäsenmaksun Rauhalan kassaan,
saat kuitatun kannatusjäsenkortin,
joka oikeuttaa jäsenetuihin heti jo
vuoden 2004 aikana.

Lomakeskus Rauhala sijaitsee tie
no: 13 varrella Saarijärven kes-
kustasta n. 17 km Kokkolaan päin.
Osoite: Saprantie 6,   43270 Kalmari

Tiedustelut ja varaukset ja yhden
vrk:n hinta
Soita puh 040 - 549 7457.

Puh. 040-506 4481
Fax (09) 8364 3900

METSÄNOMISTAJIEN EDUSTUS
● Metsien hoitotyöt, raivaukset, puiden kaato, puiden hoito,

istutukset, istutusten täydennys ja hoito
● Puukaupalliset palvelut
● Tilanhoidot valtakirjalla
● Metsien kokonaisvaltainen tarkastelu
● Metsänhoidon tason lausunnot
● Puistojen huoltotyöt, roskahuolto, rakennustyöt,

vartiointi ja valvonta
● Kolmannen sektorin ohjaus
● Tilaa laadukkaat nettisivut
● Tiedustele kesällä ilmestyvää metsänhoitokirjaa.

“SUOMEN KANSA

ON

KATAJAKANSA!”

“MEHTÄJÄTKÄ-MIKKOSEN

METÄPALVELUA:
“SOETTO RIITTÄÄ”

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 PerusSuoma-
lainen-lehden.
Lähettäkää minulle muutaman kerran vuodessa PerusSuoma-
lainen-lehteä sekä muuta Perussuomalaisaineistoa veloituk-
setta.

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

PerusSuomalainen
Vastauslähetys
Tunnus: 5000 9637

00003 Helsinki 300

PerusS:n pinssi
PerusS:lle ollaan suunnittelemassa
oheisen mallin mukaista pinssiä. Ku-
vassa on luonnos, mutta jo nyt ote-
taan alustavia tilauksia vastaan.
Pinssi valmistuu vasta kesän kulues-
sa, joten hintaa ei ole vielä määritel-
ty, mutta se kerrotaan kesän aikana
PerusSuomalaisessa.

25 mm

12,5 mm

EU-vaaliehdokas
Aaro Mikkosen tuorein kirja

PerusS:n nuoret kilpailuttavat

Keksi teksti ja/tai kuva Perussuomalaiseen paitaan tai lippikseen. Ilmoita eh-
dotuksesi sähköpostilla osoitteeseen ojala.tommi@luukku.com tai lähetä
postia lehden toimitukseen.
Vastanneiden kesken arvomme teidän ideoillanne koristettuja ja toteu-
tettuja paitoja ja lippiksiä.
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Euroopan unioniin liittymisestään asti Suo-
mi on ollut myöntyväisyys- ja mallioppilas-
linjalla. Tämä kyyristelylinja ei ole tuonut
maallemme perussuomalaisia tyydyttäviä
tuloksia. Suomen kansalliset edut on jyrätty
kerta toisensa jälkeen – viimeksi poliittisek-
si näytelmäksi ryöstäytyneessä virastopal-
lottelussa, maaseudun alasajoa edelleen
kiihdyttävässä maatalousratkaisussa ja
EU:n perustuslain valmistelussa. Suuret
maat ovat vieneet, eikä Suomi ole edes vi-
kissyt. EU:n laajenemisen myötä Suomen jä-
senmaksuosuus kasvaa rajusti. Suomen on
korkea aika saada parempaa vastinetta jäse-
nyydelleen. Suomen kansa ansaitsee tehok-
kaampaa edunvalvontaa, kuin mihin nykyi-
set suomalaiset europarlamentaarikot ovat
pystyneet. Perussuomalaiset tarjoavat Eu-
roopan parlamentin vaaleissa vaihtoehdon
vanhojen puolueiden ajamalle EU-kritiikittö-
mälle politiikalle.

Perussuomalaiset ehdokkaat eivät ole si-
nisilmäisiä eurointoilijoita, vaan he lähtevät
häpeilemättä ja selkä suorana puolustamaan
Suomen kansan etua ja oikeuksia samaan
aikaan sekä laajenevassa että syventyvässä

unionissa. EU-palatseissa olisi hyvä olla
edes yksi perussuomalainen meitä perus-
suomalaisia puolustamassa. Tarvitsemme
tervettä järkeä ja oikeudentuntoa. Tarvit-
semme ihmistä, jolla pysyy tolkku ja maltti ja
joka muistuttaisi suhteellisuudentajusta
sekä terveestä kansallisesta itsekkyydestä.

Emmehän unohda EU-Suomea! Europarla-
mentti ei ole ihmiskunnan kehityksen huip-
pu, mutta sielläkin on Suomen etuja puolus-
tettava. Ensisijainen tehtävämme on suo-
malaisen elämän turvaaminen Suomessa.
EU-jäsenyyden myötä tämän perustavoit-
teen menestyksellinen puolustaminen edel-
lyttää aktiivista toimintaa myös EU:ssa.
Luottakaamme omiin ajatuksiimme. Maam-
me on pieni, mutta ajatuksemme ovat suu-
ria. Me perussuomalaiset osallistumme vaa-
leihin, jotta sinulla, suomalaisella, olisi vara
valita. Me emme osallistu vaaleihin pakosta,
vallanhimosta tai velvollisuudentunnosta
vaan siksi, että voimme turvata Suomen
kansan äänen kuulumisen EU:ssa. Tarkoi-
tuksemme on suunnata mahdolliset vaiku-
tusmahdollisuutemme siten, että Suomi
hyötyy.

Tätä peruslinjaa toteuttaessaan
Perussuomalaiset ajavat muun
muassa seuraavia asioita:
– EU:n valmisteilla oleva perustuslaki aliste-
taan kansanäänestykseen Suomessa

– Suomi säilyy jatkossakin EU:n virallisena
kielenä

– EU:n budjettia ei turvoteta, byrokratia ja
väärinkäytökset saadaan kuriin

– EU-parlamentti kokoontuu yhdessä pai-
kassa; juna- ja autoralli sekä mieletön pape-
rinkuljettaminen Brysselin ja Strasbourgin
välillä loppuu

– EU:n päätöksenteko tehdään nykyistä
avoimemmaksi

– EU:n palkkiojärjestelmä uudistetaan rehdik-
si; lentokoneessa istumalla ei saa tienata rahaa

– Kaikessa lainsäädäntötyössä ihminen ja
perhe asetetaan etusijalle rahan ja yhteis-
kunnan valtaan nähden

– Päätökset on tehtävä mahdollisimman lähellä
kansalaista olevassa päätöksentekoelimessä

– Pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskun-
taan kuuluva ihmisarvoinen sosiaaliturva-
järjestelmä säilytetään

– Suomen monipuolisen maaseudun ja maa-
talouden elinvoima turvataan

– Pienyrittäminen ja rehellinen työ sekä
työntekijä pidetään arvossa

– EU:sta ei pidä tehdä sotilasliittoa, Suomi on
aina vastuussa omasta puolustuksestaan

– EU:n valtaa keskittävä ja kansallisvaltiota
halveksiva liittovaltiokehitys ehkäistään, sillä

EU on parhaimmillaan talous- ja vapaa-
kauppaliittona. Kansallisvaltioiden Euroop-
pa on tulevaisuuden, kestävän rauhan, hy-
vinvoinnin ja tasapainoisen kehityksen Eu-
rooppa. EU:n tulee toimia kansalaisten yh-
teiseksi hyväksi, eikä suurten valtioiden pe-
linappulana niiden omien talous- ja valta-
pyyteiden pönkittämiseksi.

Perussuomalaisten EU-vaaliohjelma 2004
PERUSSUOMALAISET PUOLUSTAVAT SUOMEN KANSAA

?
PerusS:n vaaliohjelma kiinnostaa

tiedotusvälineitä

?
?

??

?

?

?

?
?

?Helsingin Sanomat on käynyt läpi kaikkien Eduskun-
tapuolueitten EU-vaaliohjelmat. Ohessa HS:n kysy-
mykset ja toimittajien löytämät vastaukset PerusS:n
EU-vaaliohjelmasta:

K 1: Eurovaaliohjelman  ensimmäinen lause
V 1: Euroopan Unioniin liittymisestään asti
Suomi on ollut myöntyväisyys- ja mallioppilas-
linjalla.

K 2: Kansallinen etu
V 2: Perussuomalaiset osallistuvat eurovaaleihin
siksi, että he voisivat turvata Suomen äänen
kuulumisen EU:ssa.

K 3: Turvallisuus ja puolustus
V 3: EU:sta ei pidä tehdä sotilasliittoa,
Suomi on aina vastuussa omasta puolustuksestaan.

K 4: Perustuslaillinen sopimus, EU:n
perustuslaki
V 4: Perustuslaki on alistettava kansanäänestykselle.

K 5: Talous
V 5: EU:n budjettia ei saa turvottaa.

Halme, Ari
yrittäjä
Vantaa
s. 1958
osoite: PL 67, 01301 VANTAA
puhelin: 0500-423 729
sähköposti: ari.halme@kolumbus.fi
kotisivut: www.arihalme.net

Lindell, Harri
yrittäjä
Huittinen
s. 1959
osoite: Yrittäjänkatu 5, 32700 HUITTINEN
puhelin: 040-913 4659
sähköposti: harrilindell@dnainternet.net
kotisivut: www.perussuomalaiset.fi/harrilindell

Mikkonen, Aaro
metsätalousinsinööri
Puolanka
s. 1958
osoite: Paltamontie 56 A, 89200 PUOLANKA
puhelin: 044-542 8050
sähköposti: aaro.mikkonen@webbinetti.net
kotisivut: www.aaromikkonen.net

Saarakkala, Vesa-Matti
opiskelija
Kurikka
s. 1984
osoite: Kissikuja 16, 61300 KURIKKA
puhelin: 050-402 4339
sähköposti: v_m_saarakkala@hotmail.com
PerusS:n Nuorten sivut:
www.kolumbus.fi/perussuomalaiset/

Sinisalo, Pekka
filosofian maisteri
Luxemburg
s. 1969
osoite: 13 rue des Dahlias, L-1411 LUXEMBURG
puhelin: +352-021-356 773 (Luxemburgissa)
040-567 3945 (Suomessa)
sähköposti: pekkasinisalo@hotmail.com
kotisivut: www.pekkasinisalo.net

PerusS:n EU-vaalikoordinaattori: Jussi Niinistö: 050 – 576 7239
PerusS:n tiedotuspäällikkö: Rolf ”Fred” Sormo: 09 – 454 0411; 050 – 5423 704
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Ihmiset yleensä ja tätäkin lehteä lukevat
Perussuomalaiset varmaankin ihmettelevät,
että mistähän tämäkin kaveri on putkahta-
nut, kuin tyhjästä mukaan puolueen toimin-
taan ja suoraan eurovaaleihin, edustamaan
Suomea.

Sen kaksi - kolme viikkoa ihmettelin itse-
kin asiaa (sekä siihen liittyvää vakavuutta)
ja  aloin listata omia mietteitä paperille. Mit-
kä asiat olisivat niitä, mitä pitäisin ehdotto-
masti tärkeimpinä, ja jotka ikään kuin muo-
dostaisivat rungon sille pohjalle, että olisin
uskottava EU-vaaliehdokas ohjelmineni.

Sain ensikäynnillä puoluetoimistolla tä-
män lehden vuosikerran ja luin ne kerralla
kaikki, ikään kuin saadakseni läpileikkauk-
sen Perussuomalaisille tärkeästä ideologias-
ta, joka tätä porukkaa on yhdistänyt ja vie-
nyt eteenpäin.

Lehden sisältö yllätti minut. Artikkeli toi-
sen jälkeen, hämmästyttävän samankaltaista
ja henkistä tekstiä, lauseita kuin omasta
suustani, painottaen juuri niitä epäkohtia,
joita ympärillämme vallitsee ja tuhoaa kai-
ken sen miksi tänne ylipäätään on tultu –
ELÄMÄÄN.

Onhan politiikka vieraantunut ihmisestä,
se on selvinnyt ihmisten puheista kun sitä
on kuunnellut. Suurin tehtävä mitä tällä het-
kellä politiikalla on edessä, on kurota se ero
umpeen, muodostettava sellainen väline,
että ihmiset tuntevat, että se työ mitä teh-
dään, on heille mahdollisimman selkeää ja
lähellä heidän arkeaan, että se puhuttelisi
heitä ja muodostaisi luontaisen halun osal-
listua siihen prosessiin. Mikä liittyy vaalei-
hin ja tapoihin, joita eduskunnassa (tai Eu-
roparlamentissa) sitten valmistellaan, tulee
varmasti shokkina monelle ja epävarmuus,
joka liittyy siihen ettei ymmärretä, miten pää-
töksenteko tapahtuu, kuka tekee valmiste-

lut, aloitteet, mietinnöt jne. Ketkä sitten ne
hyvät ideat hylkäävät ja miksi epäkohtia ei
korjattukaan (jotka liittyvät heidän arkeen-
sa) jää heille epäselväksi, tämä luo pohjan sil-
le passiivisuudelle ennen seuraavia vaaleja.

Eduskunnan ja Europarlamentin voima-
suhteet, äänestystavat ja ns ”politikoimi-
nen” usein jää esittelemättä mediassa sattu-
neesta syystä.

Jos lähtisin tämän porukan kanssa aja-
maan tavalliselle Suomalaiselle tärkeitä asi-
oita en voisi olla vieras. Puhuisin omia aja-
tuksiani mukaillen – tavoitehakuisesti.

Joten johtopäätökseni on: POLITIIKKA =
AJATUKSIA?

Siis porukka, joilla on terveitä ja oikeu-
denmukaisia ajatuksia meidän kaikkien
omaksi parhaaksi. Ei voi olla vieras asia ää-
nestävälle Suomalaiselle.

Entä voisinko edustaa näillä käytettävis-
säni olevilla eväillä ja pelkällä  elämänkoke-
muksella ja työkokemuksella? Vahvimpana
työkalunani on varmaankin suhdetoiminnan
kokemus, kun olen niin kauan ollut maahan-
tuojayrittäjänä. Kun päivittäin käyttää kol-
mea vierasta kieltä, ei synny kynnystä käy-
tännönläheiseen kanssakäymiseen erimaa-
laisten ihmisten kanssa.

Kun olen liike-elämässä pärjännyt, niin
miksen voisi toimia myös Europarlamentis-
sa ja yhteistyöllä muiden samoin ajattelevi-
en kanssa.

 On olemassa kahdenlaisia Ihmisiä. On
niitä, joiden mielestä maailma on menossa
kohti vääjäämätöntä tuhoaan ja taas niitä,
jotka uskovat, että paras on vasta edessä.

Itse kannatan jälkimmäistä ja lisään listaa-
ni sen, mitä repussani on.

AJATUKSET, TAHTO JA TUNTEET
Se ohjaa meitä mitä ikinä teemmekin.

Oman mielen johtaminen - uusiutuminen

Se tarkoittanee sitä, että ihminen itse joko
rajoittaa mahdollisuuksiaan tai luo ne ha-
luamakseen. Oma tahto ja halu ohjaa tätä
voimaa meissä.

Entä sitten se kuuluisa kulunut fraasi mitä
ihmiset kysyvät - saako yksi henkilö jotain
aikaan.

Muistelen viime heinäkuista veljeni ta-
pahtumaa, joka tavallaan symbolisoi tätä ai-
hetta.

Kirjoitankin tavallaan samalla kiitoskirjettä
sille ikääntyneelle Suomalaiselle naiselle,
joka lähetti postikortin veljeni vaimolle Kat-
jalle tuona viime heinäkuun alun kiivaimpa-
na aikana:

Istumme Katjan kanssa Meilahden sairaa-
lassa käyden läpi päivän käänteitä. Selvää
on, etteivät mielialat olleet parhaat mahdolli-
set, elämä sekaisin, notkuen päivästä toi-
seen tuntikausia vain odotellen sekä mediaa
paeten. Käytännössä hän oli eristyneenä
turvassa ainoastaan täällä sekä ystävättä-
rensä kotona tuntemattomassa osoitteessa.
Katjalla ei ollut rahaa. Epätodelliseksi tilan-
teen tekee se, että on tavallaan kuin tyhjän-
päällä, kuten Katja toisinaan itse sanoo “is-
tuu ittensä vieressä”. Tilaamme kahvia, kar-
jalanpiirakka ja jogurttia. Lupasin maksaa ja
hymy leviää surullisille kasvoille. Käsittääk-
seni kaikessa hässäkässä Tony oli unohta-
nut käydä tällä välin automaatilla, mutta ym-
märtäähän sen kun on 5 viikkoa vuoteen
omana.

Katja kertoo saaneensa postia eräältä nai-
selta, jonka käsiala on niin vapiseva, että
päättelemme sen olevan hyvin vanhalta
rouvalta - jostain. Osoitteena oli vain “Sai-
raala” ja Tonyn nimi?

Luen kortin kääntöpuolta olevan viimei-
sen lauseen jossa lukee:

“TONY SINÄ NOUSET VIELÄ TUH-
KASTA KUIN ULJAS VALKOINEN FEE-
NIX LINTU”

Kun sitten tilanteet etenivät parantumi-
seen asti, ajattelin, että osa siitä kokemuk-
sesta minkä tätä kirjoittajaa kohtaa nyt tun-
nen, on osa tätä prosessia, jota elämme ja
teemme sitä kunnioittaen elämää ja toisiam-
me tukien myös vaikeina aikoina. Kiitän täs-
tä kortista sen lähettäjää, koska se rohkaisi
meitä, kun me Tonyn lähiomaiset sitä eniten
tarvitsimme.

Kaikella on merkityksensä ja yksi ihminen
VOI VAIKUTTAA, oli asia mikä tahansa.

Yhdestä kaikki alkaa, muodostaen ikään
kuin ketjun toimintaa, jota tahto ja tunteet
ohjaa.

Ajatuksia meillä siis on tarvitsemme leve-
än rintaman ihmisiä Suomen kansalaisia
kuuntelemaan meitä, osallistumaan ja ennen
kaikkea äänestämään, koska siten saavu-
tamme sen tason kannatusta, joka vie puo-
luetta ja voimasuhteitamme sellaisiin mittoi-
hin, että on mahdollista jonain päivänä sa-
noa, me saamme ne ihmisille tärkeät epäkoh-

dat korjattua, koska meille on annettu se
valta ja voimme siitä itse päättää. Toivon,
että ihmiset jotka tätä viestiä lukevat voisi-
vat ajatella, että tässä on kaveri, joka ei ole
politiikan kiemuroissa keitetty, vaan on niin
lähellä ihmistä, että se voi ajaa asioitamme
epäitsekkäästi, meidän kaikkien omaksi par-
haaksi.

Se poliittinen työ joka ohjaa Perussuoma-
laisia suoraselkäiseen toimintaan pienim-
mänkin ihmisen puolesta, on mielestäni
ihailtavaa.  Joten, oli taustasi minkälainen
tahansa, tule mukaan, sillä elämä on meille
kallisarvoinen kokemus, kokekaamme se yh-
dessä – toisiamme tukien.

“Sillä matkan varrella muista, että jokai-
nen päivä on arvokas lahja. Jos osaat naut-
tia siitä sellaisenaan ja ottaa siitä kaiken irti,
niin usko tai älä, sinulle on varattu toinen
yhtä ainutlaatuinen lahja. Huominen.”

Perussuomalaisia kiittäen ja
kunnioittaen:
Ari Halme, Suomen kansalainen,
Suomen kansalaisten puolesta

Ari Halme
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Eurooppa- Valmistelukunnan sihteeristön
yhteisymmärryksessä 18.7.2003  hyväksymä
ehdotus Euroopan perustuslaiksi on jää-
mässä lähes huomiotta kansan syvissä ri-
veissä.  Euroopan perustuslakia,  jota sen
valmisteluvaiheessa luonnehdittiin vain
luonnokseksi ja jonka vain muutamat Suo-
mesta lähetetystä tulevaisuuskonventin
valtuuskunnasta allekirjoitti, onkin  osoit-
tautumassa lopulliseksi sopimukseksi Eu-
roopan perustuslaiksi.  Näyttää siltä, että
vasta muodostetulle uudelle hallitukselle
asia on kiusallinen ja  laajempaa valtakun-
nallista keskustelua asiasta ei juurikaan
käyty. Kyseisen ajankohdan täyttivät Suo-
messa kesälomat, uutistäyteinen hallituskrii-
si ja  eräs onneton ampumavälikohtaus. So-
pimusta Euroopan perustuslaiksi on ollut
vaikea saada tavallisen kansalaisen luetta-
vaksi. Esimerkiksi Eurooppa-tiedotuskes-
kuksen nettisivuilta ei sitä ei voi suoraan lu-
kea. Tältäkin osin tiedotusvälineiden  riip-
pumat-tomuus  ja vastuu korostuvat kansa-
laisten informoimiseksi näinkin tärkeästä
asiasta, kuin kyseisessä perustuslaista on
nousemassa. Valta keskittyy ja oma legis-
laatio siirtyy pois kansallisilta valtioilta.

Mistä sitten oikein on kysyttäessä Euroo-
pan perustuslain sisällöstä ja tarkoituksesta?

EU:sta kallis lysti
Suomen kansalle

Suomi maksoi  vuonna 2002 EU:lle  noin 6,
63 miljardia markkaa  veroluonteisina mak-
suina ja josta EU palautti  5,88 miljardia
markkaa.  Lisäksi EU keräsi  Suomen tullin
perimät tullimaksut noin 625 miljoonaa
markkaa.  Eli Suomi maksoi yhteensä  1, 368
miljardia markkaa enemmän kuin se EU: lta
palautui.  Lisäksi Suomi maksaa EU:sta ai-
heutuvia virkamiesten kuluja noin 472 mil-
joonaa markkaa vuodessa, eli yhteensä
Suomen menot EU:sta  vuonna 2002 olivat
1, 840 miljardia markkaa.

EU:ta kannattavat poliitikot ja virkamiehet
ansaitsevat yleensä ruhtinaallisesti. Komis-
saari Erkki Liikanen ansaitsee 103 105 mark-
kaa kuukaudesta, Sauli Niinistön  palkka on
tulevassa toimessaan  EU:n  omistamassa
EIP:n pankissa noin 90 000 mk kuukaudes-
sa. Myös entisen pääministeriä Esko Ahoa
ei ole unohdettu. Hänen johdollaanhan
Suomi haki EU:n jäsenyyttä. Palkka  Sitran
eli Suomen itsenäisyyden rahaston pääjoh-
tajalla on reilut 80 000 mk kuukaudessa.
Yleisesti EU:ta palvelevat virkamiesten pal-
kat ja työn keveys ovat kaikkine etuineen
niin hyvät, että tehtävässä kannattaa olla
myötämielinen ja lojaali kaikkea EU:ta käsit-
televissä asioissa ja senkin kannalta että
huippuvirkoja avautuu juuri heille itselleen.

Suomen kansalla on EU-laajentumisen jäl-
keen “peräti” yhden prosentin ääni Euroo-
pan liittovaltion parketeilla. Liukas mies tai
isoääninen täytyy olla jos jotenkin aikoo ai-
koo saada itseänsä kuulumaan. Ehdotan
mukaan “äänitorvea”. Kävisikö “ Mehtäjät-
kä-Mikkonen”?  Hänhän on luvannut pa-
lauttaa Eu-meppinä rahatkin Suomen kan-
salle!

On se tuo EU  niin kallis herrojen lysti
Suomen kansalle!

Aaro Mikkonen
EU-vaaliehdokas

Tiedonanto Suomen
kansalle!

Julkaisuvapaa 12.5.2004

Euroopan uuden perustuslain allekirjoitta-
minen heti heinäkuussa, näiden eurovaalien
jälkeen kumoaisi Suomen valtiomuodon ja
aseman! Lähellä  on eräs Euroopan histori-
an suurimmista vaiheista; Muodostuu Eu-
rooppaan liittovaltio! Tavallinen kansalai-
nen ei vielä ymmärrä mitä on tapahtumassa,
eduskunta on hiljaa ja tiedotusvälineet vai-
kenevat. Suomen hallituksen jo hyväksymä
Euroopan perustuslain allekirjoittaminen ja

Valtiomies Santeri Alkio kehotti
tutkimaan hyvän ja pahan!

Vastaus,  ei enemmän eikä vähemmän kuin
yhtenäisen Eurooppa-valtion  luomisesta.
Esimerkiksi tätä ilmentävät perustuslain si-
sällöstä nousevat artiklat: (4 artikla) Unioni
takaa henkilöiden, tavaroiden, palveluiden
ja pääomien vapaan liikkumisen. ( 5 artikla)
Jäsenvaltioiden on helpotettava unionin
tehtävien täyttämistä, ja niiden on pidättäy-
dyttävä kaikista toimenpiteistä, jotka voivat
vaarantaa tässä perustuslaissa osoitettujen
päämäärien toteutumisen. ( 8 artikla) antaa
Unionin kansalaisille oikeuden liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltion alueella. (15
artikla) Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitii-
kasta.  Unionin toimivalta yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan alalla käsittää kaikki
ulkopolitiikan alat ja kaikki unionin turvalli-
suuteen liittyvät kysymykset, muun muassa
asteittain määriteltävän yhteisen puolustus-
politiikan, joka voi johtaa yhteiseen puolus-
tukseen.

Lisäksi ( 40 artikla) sisältää Yhteisen tur-
vallisuus- ja puolustuspolitiikan toteutta-
mista koskevat erityissäädökset, joka kattaa
mm. yhteisen puolustus-politiikan, unionin
rauhanturvaamis-tehtäviin osallistumisen
sekä  sitoutumisesta asteittain parantamaan
yhteisiä sotilaallisia voimavaroja ja teknolo-
gisen perustan vahvistamista.  Asiakirjoista

myös ilmenee  sopimus (10 artikla) Unionin
oikeudesta  käyttää unionille annettua toi-
mivaltaa ja  ovat ensisijaisia jäsenvaltioiden
lainsäädäntöön nähden. Jäsenvaltioiden on
toteutettava kaikki yleis- tai erityistoimenpi-
teet, jolla varmistetaan tästä perustuslaista
tai unionin toimielinten säädöksistä johtu-
vien velvoitteiden täyttyminen.  Lisäksi so-
pimus kattaa unionin talous- ja rahapolitii-
kan, sosiaalipolitiikan, tuomioistuin-vallan
ja lähes kaiken sen mikä on kuulunut perin-
teisesti  tunnusmerkkinä käytettävästä  val-
tiosta. Arvioitavissa jo on, mitä ja minkä
verran jää  päätösvaltaa Suomelle, jota
myös itsenäisyydeksi on totuttu kansankie-
lellä sanomaan.

Euroopan perustuslaki on nousemassa
vielä ongelmalliseksi. Ilmeisesti kaikki tahot
eivät ole vieläkään omaksuneet  voimassa
olevaa  perustuslakia ja sen merkitystä kan-
sallisvaltion perusturvana.  “Suomen halli-
tusmuodon 1§ mukaan Suomi on täysivaltai-
nen tasavalta... ja   2§ Valtiovalta Suomessa
kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville
kokoontunut eduskunta. Korkeinta lainsää-
däntövaltaa käyttää eduskunta yhdessä ta-
savallan presidentin kanssa. 95§ “Tämä
hallitusmuoto on kaikilta osiltaan oleva pe-
ruuttamattomana perustuslakina, eikä sitä
voida muuttaa, selittää tai kumota“.

Miten hyvin äänestäjät, kansanedustajat
ja ministerit ovat Suomessa perustuslakiin ja
kansallisvaltion peruspilareihin tutustu-
neet?

Kirjailija Santeri Alkio ( 1862-1930)  toimi
valtiomiehenä  Suomen  perustuslain ja hal-
litus-muodon säätämisen aikana. Maalaislii-
ton, nykyisen Suomen Keskustan ideologi
ja nuorisoseuraliikkeen johtaja tulkitsi  ras-
kaiden kokemusten jälkeen ja Suomen itse-
näisyyden aamun sarastaessa aikalaisilleen
seuraavasti:   “Suomi on 750-vuotisen vie-
raan vallan alaisena olemisen kautta saanut
juuri hallinnossaan kestää niin suunnatto-
man omien voimien menetyksen, että meihin
on piintynyt aivan sairaalloinen itseluotta-
muksen  puute juuri hallitsemiskykyyn näh-
den”.  Ja kuin ennustaen tulevaa:  “ Keino-
tekoinen enemmistö, jota yritetään luoda
valitsijain selän takana voi yhden onnistu-
mismahdollisuuden sijaan luoda monia kan-
sallisen onnettomuuden mahdollisuuksia“.
Santeri Alkio tuskin hyväksyisi nykyistä
menoa, hän oli myös omaksunut tunnuslau-
seekseen Paavalin sanat “ Tutkikaa kaikki ja
pitäkää se mikä hyvä on. ”  On itsestään
selvää, että kerran on edessä se päivä jol-
loin Suomen kansakin kyselee legimitteet-
tinsä perään. Kuitenkin sen verran aikaa sai
suomalaisetkin jo vapauttansa haistella!

Aaro Mikkonen metsätalousinsinööri
EU-vaaliehdokas. P-Suomalaiset rp

den päätännässä kuten  maakunta tai pieni
kunta, siirtomaa suuren Euroopan reuna-
alueella.

Yhden prosentin äänellä ei ole päätöksen-
teon kanssa mitään tekemistä. Sopimukses-
sa ei ole siis kysymys pelkästään sotilaalli-
sista liittoutumisesta ja velvoitteiden aset-
tamisista. On  kyseessä täydellinen  Suo-
men oman  perustuslain ja valtiomuodon
kumoaminen. Samalla sinetöityisi Suomen
kansalle kuuluvan vallan luovuttaminen
Eurooppa-valtiolle.

Suomen perustuslaillisen valtiomuodon
mukaisesti valta kuuluu Suomessa kansalle
ja  se on luovuttamaton. Kansansuussakin
Suomen itsenäisyyttä on lastenkin suussa
totuttu pitämään  kykynä päättää itse omis-
ta asioista.   Jokainen, joka vähänkin tark-
kaan perehtyy ehdotettuun sopimukseen
Euroopan perustuslaista tulee vakuuttu-
neeksi siitä, että Suomen kansallinen perus-
tus-lakimme ja valtiomuoto eivät  anna oike-
utta esitettyä sopimusta hyväksyä ja luo-
vuttaa kansalle kuuluvaa valtaa pois Suo-
men kansalta!

Kohteliaasti ilmoitan. Suomen hallituksella
eikä kenenkään  johdolla  ole Suomen kansalta
saamaa valtakirjaa allekirjoittaa sopimusta. Tu-
len Suomen kansalta saamien inhimillisin (pois
lukien kaiken väkivallan)  ja hyvin henkisin
voimin, minkä Jumala suo,  vastustamaan  lu-
vattoman  ja Suomen kansallisen edun vastai-
sen sopimuksen allekirjoittamista! Jos joku sen
allekirjoittaa; Julistan “turhan reissun” laitto-
maksi ja allekirjoittajat saakoot kansan edessä
hyvin piankin oman häpiän! Tämä on samalla
tiedonanto Suomen hallitukselle!

Kunnioittaen  Aaro Mikkonen.
Metsätalousinsinööri
EU -vaaliehdokas, Perussuomalaiset rp

Paltamontie 56A, 89200 Puolanka
Puh 044 - 542 8050

11.5.2004 Tämä tiedonanto saatettakoon
kaikkien Suomalaisten tietoon!
- Tiedotusvälineet: Tuntekaa NYT oma vas-
tuunne!

on jatkoa vuosikymmen takaiselle  kehityk-
selle ja asian sinetöimistä. Tämän jälkeen on
muodostunut instituutio, oikeushenkilö, ni-
meltä Euroopan unioni. Sen asettama perus-
tuslaki kattaa kaikki valtiollisen toiminnan
periaatteet ja alueet. Uusi perustuslaki  si-
too tämän jälkeen kaikkia jäsenmaita ja sen
kansalaisia. Sopimus on uusi ja kattavampi
kuin mitä Suomen kansa on kansanäänes-
tyksessä vuonna 1992 saanut äänestää ja
ymmärtää!

Jos  Vanhasen hallitus allekirjoittaa Eu-
roopan perustuslakia koskevan sopimuksen
suomen sotien jälkeiselle valtiomuodolle ei
jäisi   mitään sijaa. Suomi olisi  omien asioi-

Aaro Mikkonen

sähköposti:
aaro.mikkonen@webbinetti.net

kotisivut:
www.aaromikkonen.net
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Nimi: Vesa-Matti Saarakkala
Synt: 24.3.1984 Kurikassa
Koulutus: ylioppilas
Sotilasarvo: jääkäri
Perhe: tyttöystävä
Kielitaito: suomi, englanti ja

    pakkoruotsi
Harrastukset: historia, lehtien lu-
keminen ja niihin kirjoittaminen,
jääkiekko, rullaluistelu, uinti ja las-
kettelu
Työkokemus: Työharjoittelijana
ala-asteella sekä urheiluvälineliik-
keessä, kesätöissä nurmikonleik-
kaajana sekä autonpesijänä. Li-
säksi lehdenjakamista vapaaeh-
toistyönä.

Tausta: Kiinnostuin politiikasta yläasteen yhteiskuntaopin
tunneilla. Tutustuin vapaa-ajalla eri poliittisiin puolueisiin ja
luin politiikka-uutiset tarkkaan sanomalehdistä. Perussuo-
malainen aate ja tapa tehdä politiikkaa vetosi minuun par-
haiten. Koin, että Perussuomalaiset oli uusi, ryvettymätön,
isänmaallinen ja EU-kriittinen vaihtoehto.

Liityin puolueeseen 17-vuotiaana. Puolueen valitsin itse, il-
man painostusta. Perheessäni ei ole muita poliitikoita. 18-
vuotiaana aloin kirjoitella sanomalehtiin ja käydä kokouksis-
sa. Tulin myös valituksi Perussuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piiritoimikuntaan. Paitsi että olen käynyt kokouksissa
ja vaalipaneeleissa, olen jakanut ystävieni kanssa myös tu-
hansittain PerusSuomalainen -lehteä. Viime eduskuntavaa-
leissa avustin Raimo Vistbackaa.

Ylioppilaaksi valmistuin keväällä 2003 yleisarvosanalla Exi-
mia. Reaalista ja äidinkielestä kirjoitin "ällän". Lappeenran-
nan puoluekokouksessa viime kesänä minut valittiin puo-
luehallitukseen ja viime syksynä Perussuomalaisten Nuor-
ten puheenjohtajaksi. Olen aina ollut vapaaehtoinen otta-
maan luottamustoimia vastaan, mutta en ole joutunut tyr-
kyttämään itseäni puolueemme luottamustoimiin. Kävin ar-
meijan Kainuun Prikaatin jääkärikomppaniassa lyhyen kaa-
van mukaan (puolessa vuodessa), koska tulin lukemaan yli-
opiston valtio-opin pääsykokeisiin ja teen joka päivä
järjestötyötä puolueessamme.

Kansan-
äänestys

EU:n
perustus-

laista

Isossa-Britanniassa järjestetään
kansanäänestys EU-perustuslais-
ta. Laista, joka olisi kansallisten
perustuslakien yläpuolella ja liit-
tovaltioisi EU:n. Laista, joka käy-
tännössä valmisteltiin EU-byro-
kraattien toimesta epädemokraat-
tisin menetelmin nopealla aikatau-
lulla.

Suomessa vallankahvassa ole-
vat suuret puolueet eivät ole läm-
menneet kansanäänestykselle.
On muka valittu eduskunta päät-
tämään asiasta - aivan lapsellinen
ajatus. Viime eduskuntavaaleissa
ei puhuttu mitään EU:sta eikä sen
perustuslaista. Kansa ei saanut
tietää yksittäisten edustajien mie-
lipiteitä EU-asioista. Puolueiden
linjat jäivät vielä enemmän hämä-
rän peittoon.

 Tästä johtuen emme ole mie-
lestäni antaneet eduskunnalle
valtakirjaa päättää suomalaisten
puolesta EU-perustuslain hyväk-
symisestä tai hylkäämisestä. Var-
sinkaan, kun kyse on isosta asi-
asta, joka toteutuessaan merkitsi-
si luopumista omasta itsenäisyy-
destä.

Ja onhan toki selvää, että edus-
kunnassa on puoluekuri. Kerma
päättää, miten äänestetään. Siellä
perustuslain hyväksyminen olisi
läpihuutojuttu. Ei riitä, että Perus-
suomalaiset ainoina yksimielisesti
vastustaisivat EU:n perustusla-
kia.

Kyse ei ole siitä, onko kansalla
tarpeeksi tietoa päättää asiasta
vai ei. Kyse on yksinkertaistettu-
na siitä, haluammeko elää EU-liit-
tovaltiossa, luopua itsenäisyy-
destämme ja uskoa, että se on
meille hyväksi? Asioita ei voi aina
edes ajatella pelkästään järjellä.
On kuunneltava myös tunteita.
Mutta ennen kaikkea on kuunnel-
tava kansaa.

 Suomen perustuslain mukaan
on mahdollista järjestää neuvoa-
antava kansanäänestys tärkeistä
asioista. Eikö tämä ole sellainen?

Vesa-Matti Saarakkala

Perussuomalaiset päättivät pitkän harkinnan jälkeen lähteä
mukaan eurovaaleihin.

Päätös mukaan lähtemisestä syntyi, kun suuri osa kan-
nattajistamme oli sitä mieltä, että mukaan on mentävä, niin
vastenmielistä kuin EU:n kehitys on viime vuosina ollutkin.
Kaduilta huutelemalla ei voi vaikuttaa. Päätöstä helpottivat
myös kristillisdemokraattien halukkuus solmia vaaliliitto ja
valtion antama eurovaalituki.

  Perussuomalaisten tavoitteena on tarjota kansalle uskot-
tava EU-kriittinen vaihtoehto. Koemme sen velvollisuudek-
semme. Toivomme, että EU-kriittiset kansalaiset lähtevät
vaaliuurnille ja äänestävät rohkeasti meitä. Tiedän, että mo-
nen tekee mieli nostaa kädet pystyyn ja antautua eurokrati-
an edessä tai mennä ja antaa äänensä suurten puolueiden
rahaehdokkaille. Näin ei toivottavasti kuitenkaan käy.

Eurooppaan lähdemme ajamaan röyhkeästi oman maamme
etuja, kuten muut EU:n jäsenet Suomea lukuun ottamatta
ovat tähänkin asti tehneet. Suurin osa päättäjistämme Eu-
roopassa on ajanut vain omia etujaan ja myötäillyt Brysse-
lin byrokraattien mielipiteitä. Kaikki on nielty purematta ja
tuloksena on se, että nyt maha on kuralla. Kouraan on toki
lyöty jäsenmaksu, jota on osaltamme korotettu. Lisäksi uu-
desta EU-maasta Slovakiasta virtaa meille jo nyt elintasopa-
kolaisia.

Vesa-Matti Saarakkala

Näpäytyksen
paikka

Vuosina 2002-2003 EU:n tulevaisuus-
konventti luonnosteli EU-perustuslain.
Mukana olivat myös Lipposen hallituk-
sen edustajana tutkija Teija Tiilikainen ja
eduskunnan edustajana nykyinen päämi-
nisterimme Matti Vanhanen. Myöhem-
min, kun hallitus vaihtui, Tiilikainen oli
myös Vanhasen hallituksen edustajana.

Suomen eduista ei pitänyt kiinni sen pa-
remmin Lipponen kuin Vanhanenkaan.
Liittovaltio-Lipposen ja Vanhasen juoksu-
likka sai ohjeet hyväksyä kaikki mitä Suo-
melle epäedulliseen perustuslakiluonnok-
seen kirjattiin, koska luonnokseen piti voi-
da tehdä muutoksia vielä hallitusten väli-
sessä konferenssissa viime syksynä. Näin
ei kuitenkaan ollut. Viimeiset muutokset
EU-perustuslakiin tehtiin pienessä kabi-
netissa ranskalaisten ja saksalaisten toi-
mesta, suljettujen ovien takana.

Erimielisyys EU:ssa pienten ja suurten
maiden sekä uusien ja vanhojen maiden
välillä on silmiinpistävää jo nyt. Eikä
ihme. Niin epädemokraattisesti ja byro-
kraattisesti EU toimii - eli ei siis toimi.

Vesa-Matti Saarakkala
kirjoitti ylioppilaaksi
v. 2003.

Kun kaikki maat ajavat EU:ssa vain omaa
etuaan, varmistuu toki samalla se, ettei
EU:sta kovin helposti pystytä tekemään
liittovaltiota. Suomenkin on siis syytä
luopua nöyristelystä.

Vain ulkoinen uhka voi toimia yhdistävä-
nä tekijänä eri kulttuurien ja kansojen se-
kamelskassa. Niinpä. Ja siksi nyt marssi-
taankin terrorismia vastaan. Viime huipu-
tuskokouksessa päätettiin, että jos johon-
kin EU-maahan isketään, ovat muut vel-
vollisia antamaan apua. Löydettiin uusi ta-
kaportti, jota kautta voidaan luoda EU:lle
yhteiset sotajoukot. Suomeakin viedään
nyt mukaan terrorismin vastaiseen sotaan.
Onko terrorismin uhka Suomessa todelli-
nen, kysyn vaan!

Jos sama tahti jatkuu, EU-perustuslaki-
kin runnotaan pian läpi. Vain kansalais-
ten vastarinta ja kansanäänestyksen kiel-
teiset tulokset voivat jarruttaa asiaa.
Kansa voi vaikuttaa, mikäli sille annetaan
mahdollisuus. Eurovaaleissa on yksi nä-
päytyksen paikka.

Vesa-Matti Saarakkala



Suomalaisia arvostetaan EU-instituutioissa muun muassa
siitä, että heidän kanssaan sovitut aikataulut pitävät. Mui-
den – lähinnä eteläeurooppalaisten kanssa – se onkin huo-
mattavasti vaikeampaa. Heille sovitut ajat ovat jonkinlainen
suositus, joista voidaan neuvotella ja joustaa. Tähän tottu-
minen on suomalaiselle melko työlästä. Tämän olen itsekin
joutunut kokemaan työssäni Euroopan Yhteisöjen tuomio-
istuimessa Luxemburgissa. Lisäksi meidän rehellisyyteemme
luotetaan. Toimittaessani työnantajalleni epämääräisen ka-
san asiakirjoja (jopa vanhempieni virkatodistukset) ihmette-
lin, että mihin näitä kaikkia oikein tarvitaan? Vastaus oli, että
“kyllähän teihin suomalaisiin voi luottaa, mutta kun on nämä
muut.”

Tätäkö se on se kuuluisa eurooppalainen identiteetti?
Onko sellaista lopulta olemassakaan? Minusta ei. On kui-
tenkin hienoa kuulla, että meihin luotetaan, että “Suomen
henki jyllää” meissä. Itsestäni on huomattavasti helpompaa
asioida muiden pohjoismaalaisten ja saksalaisten tai brittien
kanssa kuin esimerkiksi espanjalaisten tai italialaisten kans-
sa. Uusista jäsenmaista minulla on vasta vähän kokemuksia,
mutta ainakin puolalaiset tuntuvat olevan melko ujon sortti-
sia.

Suomen tie Euroopassa

Suomen on ajettava – puolue- ja mielipide-eroavaisuuksista
huolimatta – yhteistä rakennepolitiikkaa EU:ssa. Pohjois- ja
Itä-Suomi on jatkossakin säilytettävä tukialueina. Harvan
asutuksen huomioiminen on pelkästään oikeudenmukaista.
Tämän on varmaan jokainen huomannut ajaessaan Suomen
sydänmailla. Tilaa riittää, mikä tietysti nostaa kuljetuskus-
tannuksia ja vaikeuttaa yrittämistä. Sitä on pienempien ja
runsasväkisempien maiden asukkaiden vaikea ymmärtää.

Komission ajaman EU:n alue- ja rakennepolitiikan tarkoi-
tuksena sanotaan olevan pyrkimys tukea laajentuvan EU:n
kilpailukykyä. Suomen ja sen edustajien on pidettävä huoli
siitä, että se todella myös koituu meidän parhaaksemme.

Enemmistöllä uusien jäsenmaiden kansalaisista on vahva
luottamus Euroopan unioniin. Mitä tämä luottamus sitten
pitää sisällään? On totta, että unionin painoarvo nousee
maailman politiikan saralla, mutta onko se omiaan lisämään
talouden kilpailukykyä vai tuleeko Itä-Euroopan köyhistä ja
infrastruktuuriltaan jälkeen jääneistä valtioista samanlainen
taloudellinen riippakivi kuin Itä-Saksa on vieläkin yhdisty-
neessä Saksassa? Uusien maiden demokraattinen perinne
on heikko. Korruptio ja rikollisuus rehottaa. Mikäli tahdom-
me, että näistä valtioista muodostuu todellisia eurooppalai-
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sia valtioita on uusien jäsenmaiden demokraattista kehitystä
tuettava. Pelkän rahan pumppaaminen ei riitä, jos rahat vain
valuvat muutaman hämärätaustaisen suuryrittäjän taskuun.
Suomi on tällöin vaarassa joutua vain tyhmän maksumiehen
rooliin. Erilaiset EU-tukia huijaavat tahot on saatava edes-
vastuuseen valvontaa ja sanktioita koventamalla. Tässä on
suuri työsarka edessä tänä vuonna valittavalla EU-parla-
mentilla.

Brysselin paperihelvetti

EU:n byrokratiasta ja sen kaikkivoipaisuudesta kiertää mo-
nia kertomuksia. Valitettavasti niistä monet ovat totta. EU:n
laitoksia vaivaa virastokankeus ja valtava, kalliksi tuleva,
turhan paperin siirtely paikasta toiseen. Sinällään eri kansal-
lisuudet tulevat omien huomioideni perusteella toimeen
keskenään aivan asiallisesti, mutta välillä isot maat suhtau-
tuvat pienempiin melko alentuvasti. Lisäksi EU:n laitoksissa
vallitseva eräänlainen feodaalinen arvo- ja nokkimisjärjestel-
mä – ihmiset kategorisoidaan palkkaluokkansa mukaan – on
suomalaisesta hämmentävä.

Tavoitteenani on toimia byrokratian vähentämiseksi ja
toimintojen virtaviivaistamiseksi. Muutoin on vaarana, että
tietyt paperin pyöritystä rakastavat tahot lamaannuttavat
toiminnallaan koko järjestelmän. Suomen järkiperäisistä ja
demokraattisista käytänteistä voisi ammentaa oppia koko
EU:n toiminnalle.

Kyse Suomen turvallisuudesta

Suomen etua ajavan ihmisen on pakko myöntää, että kan-
sallista turvallisuutta koskevissa asioissa erilaiset Suomen
imagoon liittyvät asiat ovat sivuseikka. Näin ollen kannatan
miinojen säilyttämistä. Miinat ovat olleet ja ovat edelleen
tärkeä osa Suomen puolustusta. Suomi ei ole ikinä kylvänyt
niitä pitkin mäkiä viattomien siviilien turmioksi. Miinat mer-
kitään sota-aikana pikkutarkasti karttoihin, ja rauhan aikana
ne ovat visusti lukkojen takana varastoituina. Miina on hal-
pa ja pelotevoimaltaan tehokas ase. Niiden korvaaminen pi-
kaisesti vaihtoehtoisilla asejärjestelmillä syö jo nyt liian
pientä puolustusbudjettiamme liiaksi. Miinat korvaavaa jär-
jestelmää on rakennettava pikkuhiljaa. Miinat eivät säily
ikuisesti ja niiden vanhennuttua ne on hävitettävä. Se on
loogista ja rationaalista. Ei ole mitään järkeä tuhlata varoja
toimivien aseiden hävittämiseksi ulkoministeriön tai tasaval-
lan presidentin imagon vuoksi. Osallistuminen miinanraiva-
ukseen niissä maissa, joissa niitä on käytetty holtittomasti,
on parempaa mainosta maallemme.

Ulkoministerimme haluaisi EU:n perustuslakiin aseistarii-
suntapykälän. Ajatus on kaunis, mutta ei tästä maailmasta.
EU:n militarisoimista tai sen mahdollista voimapolitiikkaan
nojautuvaa suurvaltapyrkimystä on toki vastustettava. Tur-
vallisuuspoliittisesti Suomella on kolme mahdollisuutta. Jat-
kaa puolueettomana, mikä mielestäni on ontuvaa koska
kuulumme jo EU:hun, tai liittoutuminen. Liittoutumisvaihto-
ehtoja on kaksi. Nato-jäsenyys tai EU:n yhteinen puolustus.
Ainakaan tulevat uudet jäsenvaltiot eivät perusta EU:n yh-
teisestä puolustuksesta. Vain Natolla on tällä hetkellä us-
kottavaa kykyä puolustaa jäseniään. EU:n oma sotilaallinen
puolustuskyky on heikko ja sen mahdolliset turvatakuut
toistaiseksi lähinnä poliittinen solidaarisuuden osoitus –
sotilaallinen paperitiikeri.

Uskottava puolustus ja NATO

Koska Venäjän tulevasta kehityksestä ei kukaan voi sanoa
mitään varmaa, on Suomen säilytettävä oma uskottava puo-
lustuksena. Suomea puolustaa parhaiten suomalainen. Mi-
käli EU:sta muodostuu valtioliitto, mitä en kuitenkaan pidä
suotavana, on Suomen tuettava EU:n puolustushankkeita.
Muutoin en näe toistaiseksi juuri muuta uskottavaa keinoa
tehostaa Suomen puolustusta ja kohentaa kansalaisten tur-
vallisuutta kuin liittyä Natoon, vaikka tiedänkin, että enem-
mistö Suomen kansasta ei tätä kannatakaan. Näin saisimme
verrattain vähäisin kustannuksin tukevan suojamuurin Na-
ton materiaalisen ylivoiman ja tuen muodossa.

Suomen on ajettava politiikkaa, jossa konfliktien ennaltaeh-
käisyyn paneudutaan painokkaasti. Akuutein uhka Suomen
turvallisuudelle on Ranskan ja Saksan ajama Venäjän viisumi-
vapaus EU:n jäsenmaissa. Tämä kahden suuren jäsenmaan
hanke on uhka Suomen harjoittamalle maahantulopolitiikalle.
EU:n yhteinen linja Venäjä-suhteissa on luotava ja sitä luota-
essa on uskallettava puhua myös aroista asioista, kuten ih-
misoikeuskysymyksistä ja järjestäytyneestä rikollisuudesta.

EU toimii huonosti

Talouden vapauttaminen oli keino yhdistää EU-maiden
markkinat. Työvoiman ja pääoman liikkuvuus yli rajojen on
toteutettu. Epäkohtia on silti vielä paljon, ja osin tästä joh-
tuen ihmisten tuki EU:lle on pieni. Itsekin olen EU-kriittinen.
Unioni toimii huonosti, eikä näytä pystyvän uudistamaan ra-
kenteitaan. EU:n sosiaalinen malli ei toimi. Eriarvoisuus kasvaa
ja sen myötä ihmisten turvattomuus. Muukalaisvihamielisyys
versoaa. Unionin tärkeänä tehtävänä onkin mielestäni luoda
yhteiskunnan vakaus. Varakkaiden maiden ihmiset voivat pa-
remmin ja ovat tyytyväisempiä elämäänsä. Näin ollen yrittäjyyt-
tä ja sen mukanaan tuomaa työllistävää vaikutusta on tuettava.

Työvoiman liiallisesta verottamisesta olisi päästävä pää-
oman verottamisen lisäämisellä. Tämä lisäisi ostovoimaa ja
loisi työtä. Investointien turvaamiseksi pääomankaan vero-
tus ei tosin saa nousta liian suureksi. Yritysten toimintaym-
päristöä on uudistettava kilpailua ja turhaa byrokratiaa kar-
simalla. Yrittäjyyttä olisi lisäksi tuettava verohelpotuksilla ja
erilaisilla käynnistystuilla, mutta yritysten on erilaisia tukia
saadessaan myös ymmärrettävä toimia vastuullisesti. Eetti-
nen toimintatapa ei voi olla ristiriidassa yritysten taloudelli-
sen menestyksen kanssa. Yritysten on kannettava vastuuta
paitsi tuotteidensa laadusta ja turvallisuudesta, myös työ-
paikkojen säilyttämisestä ja erityisesti työntekijöiden hyvin-
voinnista, jaksamisesta sekä koulutuksesta.
Pekka Sinisalo
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Motto:

Dum finnorum spiritas regnat,

Europa monstruosa nobis timenda non est

(Niin kauan kuin Suomen henki jyllää,

ei tarvitse pelätä mitään hirviö-Eurooppaa)
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Häme
Pj Harri Kerijoki Kaarnatie 6 C
18120 Heinola 050-547 7101
Vpj Onni Hiltunen Kuohutie 6 B 27
16300 Orimattila 0400-423 737
040-549 7457 03-752 6987 (p+f)
Ps Merja Muronen Mäntytie 11
11310 Riihimäki 019-724 444
E-mail: merja.muronen@yahoo.com
Th Johannes Hannukkala
Karjainmäentie 130 14620 Tyrväntö

03-671 4637
Etelä-Pohjanmaa

Pj Pentti Kokko
Kettukalliontie 30 62100 Lapua
06-437 6816 0500-367 876
E-mail: kokko.pentti@netikka.fi
Vpj Lauha Lylyoja Aninkuja 424
61800 Kauhajoki 06-235 3124
Vpj Antti Maunus
63120 Leppälänkylä 06-525 5484
Ps Ossi Sandvik
Lintulantie 88 61270
050-567 3531 06-457 4515
E-mail: ossi.sandvik@eduskunta.fi
Th Orvo Hakala Karpakankatu 21
60320 Seinäjoki 06-423 3157
Piiritoimisto: Työväenkatu 4 A
60100 Seinäjoki 06-423 4847
Avoinna varmimmin keskiviiko klo 12-19

Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo Trullevintie 17, 67300
Kokkola tai PL 52, 67101 Kokkola
06-830 1616 0500-369 998

06-830 1457 (fax)
E-mail: alpo.ylitalo@co.inet.fi
Vpj Jukka Riippa
Tokoi, 69100 Kannus    06-870 399
Ps Arto Pihlajamaa
Pihlajamaantie 184, 69850 Patana
0400-167 832 06-862 7123
Th Toivo Mäkelä Niittykuruntie 35
69600 Kaustinen 06-861 1200

Keski-Suomi
Pj&Th Pentti Tuomi
Tuomelantie 186 43220 Mahlu
040-765 7846 014-439 166
Vpj Reijo Rokkamäki Virtasalmentie
293, 41220 Höytiä 014-817 155
Ps Jorma Uski
Kiljanderinkatu 3 B 8 40600 Jyväskylä
040-589 2565 014-213 026
E-mail: jorma.uskin@luukku.com

Pohjois-Savo (ent.Kuopio)
Pj Ari Lievonen Luikonniement. 39 F
19, 73670 Luikonlahti 017-671 514
041-580 2590 017-677 170 (fax)
Vpj Harri Väänänen Rönkönniementi
17, 73200 Varpaisjärvi 040-575 7896
E-mail: harri.vaananen@varpaisjarvi.fi
Ps Pirjo  Kaunisaho Pien-Maaninka-
järventie 202, 71745 Haatala

044-274 7347
Th Ate Savolainen Saahkarintie 410
71380 Mustinlahtii 017-386 5156

Kymi
Pj Hannu Purho Savitaipaleentie 265
54500 Taavetti 050-573 8157
E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi

09-454 0466 (fax)

Vpj Raimo Muukka Papinkatu 3
54710 Lemi 05-414 6184
Ps Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22 53650 Lappeenranta
040-775 1757 05-416 9500
E:mail: marja-leena.leppanen@

lappeenrannan-laatusiivous.inet.fi
Th Auli Kangasmäki
Kuitontie 193 54820 Kotimäki
05-454 7685 040-556 9159
E-mail: auli_kangasmaki@hotmail.com

Lappi
Piirijärjestö perusteilla, yhteyshenkilö:
Juha Antinkaapo
Vammavaara PPA 1, 95355 Koivu
016-438 112 0400-605 382

Etelä-Savo (ent. Mikkeli)
Pj Erkki Rakkolainen 050-559 4855
Naistenlahdentie 82, 57810 Savonlinna
015-536101 050-546 6948
Vpj Pekka Leskinen  Hiekkointie 95
51440 Vuojalahti 015-437 205
Ps Timo Hirvonen Maaherrankatu
28 A 1 50100 Mikkeli
015-222 277 040-7300724
E-mail: timo.hirvonen@dnainternet.net
Th Esko Ottelin
Länsipellontie 3 50180 Mikkeli
0500-251 857 015-367 104(fax)

Oulu ja Kainuu
Pj Timo Tervonen Pentinpurontie 133
88270 Vuolijoki 08-688 423
Vpj Matti Pehkonen 049-381 445
Salmijärventie 116 87950 Kuluntalahti
Ps Ahti Moilanen Ikäläntie 3
91600 Utajärvi 08-542 2004
E-mail: ahti.moilanen@mail.suomi.net
Th Tauno Ikonen
Itärinteentie 12 90360 Oulu
0400-588 608 08-531 8046
E-mail: tauno.ikonen@ouka.fi

Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus Majakkakatu 8
39700 Parkano 03-448 5218
0400-984 238 03-448 0350 (fax)
E-mail: paakari@jippii.fi
Vpj Anna-Liisa Niemitunturi
Päärtinpolku 4 D 32, 33560 Tampere

03-363 1431
Ps Tapani Yli-Harju Pähkinä-
mäenkatu 6 D 27 33840 Tampere
03-266 1037 050-595 6313
E-mail: yliharjut@kolumbus.fi
Th Heleena Pekkala
Ristimäentie 12 D 15 33470 Ylöjärvi
03-348 0974 040-704 4059

Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8 80200 Joensuu
013-137 529 0400-375 472
E-mail: osmo.kokko@kolumbus.fi
Vpj Pirkko Hyvärinen
Kaarnalammintie 14 83400 Viinijärvi
013-647 338 040-727 0010
Ps-th Petri Kokko
Kalattomantie 58 83500 Outokumpu
050-521 9008 013-561 153
E-mail: petri@opaasi.fi

Satakunta
E-mail: satakunnan.perussuomalaiset@jippii.fi
Pj Harri Lindell Yrittäjänkatu 5

32700 Huittinen 02-666 2777
040-913 4659 02-546 1533(fax)
E-mail: kansan.sanomat@saunalahti.fi
Vpj Seppo Toriseva
Penunvahe 10 26100 Rauma
050-517 2810 02-822 1250
Ps Anssi Joutsenlahti Keskus-
katu 58 as 14 38700 Kankaanpää
02-572 2205 050-368 0750
06-2112510
Th Simo Riuttamäki
Löysälänkatu 12 32700 Huittinen
02-561 271 0400-437 495
Tiedottaja Anne Laine 02-666 2778
E-mail: kansan.sanomat@saunalahti.fi

Uusimaa - Nyland
E-mail: peruss@perussuomalaiset.fi
Piirin postiosoite: Mannerheimin-
tie 40 B 56 00100 Helsinki
09-454 0411 09-454 0466 (fax)
Pj Timo Soini 050-511 3027
E-mail: timo.soini@eduskunta.fi
Vpj Pauli Artturi Luttinen Laaja-
metsänkuja 6 F 84 01620 Vantaa
09-898 938 050-350 0284
Vpj Tapani Savolainen Toivolanraitti 81
01940 Palojoki 09-879 5327
Ps Rolf “Fred” Sormo 050-542 3704
E-mail: sormo@perussuomalaiset.fi
Th Teija “Tepa” Merinen Kaarelantie
86 G 83, 00420 Helsinki 040-576 8597
E-mail: teija.merinen@luukku.com

Varsinais-Suomi - Egentliga
Finland

Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14 21490 Marttila
050-514 6764 02-484 5773
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi
Vpj Juhani Pilpola
Ahteentie 2 21420 Lieto
02-487 9287 050-380 9787
E-mail: juhani.pilpola@ts-group.fi
Vpj Rauno Vuorio
Rauhankatu 32 as. 3 20100 Turku
02-253 5081 02-253 5082
Ps Aarre Lahtonen Rauhan-
katu 2 as 22 23500 Uusikaupunki
02-842 3943 040-550 6123
Th Pertti Hannula
Täperäntie 1 21420 Lieto
02-487 6031 02-232 8400

Helsinki-Helsingfors
E-mail: peruss@perussuomalaiset.fi
Piirin postiosoite: Mannerheimin-
tie 40 B 56 00100 Helsinki
09-454 0411  09-454 0466 (fax)
Pj Jouni Pykäläinen Mätästie 5 F 121
00770 Hki 0400-503 618
Vpj Pirjo Seppä
Vuosaarentie 9 D 38 00980 Hki
09-344  5438 044-310 0348
Vpj Tommi Rautio Saanatunturintie
1 D 30 00970 Helsinki
040-546 9477 050-572 3953
Vpj Esa Marttinen Kontulankaari
11 G 208 00940 Helsinki

09-306 329
Ps Heikki LehtiYlänkötie 3P, 00650 Hki
09-752 4087 040-5251504
E-mail: hlehti@nettilinja.fi
Th Teija “Tepa” Merinen Kaarelantie
86 G 83, 00420 Helsinki 040-576 8597
E-mail: teija.merinen@luukku.com
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Perussuomalaiset tarmolla
kunnallisvaaleihin

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry
päätti kevätkokouksessaan aloittaa tarmok-
kaan valmistautumisen ensi syksyn kunnal-
lisvaaleihin. Piiri päätti asettaa tavoitteek-
seen 100 uusmaalaista kunnallisvaaliehdo-
kasta ja voittaa vaaleissa 20 valtuustopaik-
kaa. Listoille tulee julkisuudessa tunnettuja
nimiä. Kampanjaveturina toimii puolueen
puheenjohtaja, kansanedustaja ja Espoon
kaupunginvaltuutettu Timo Soini.

Perussuomalaisten piirien kuulumisia      (sivulle 13)

Uudenmaan piiri

PerusS:n Etelä-Pohjanmaan piiri piti ke-
vätkokouksen su 04.04.04  Jalasjärven
OP-kokoustilassa.

Helena ja Reijo Ojennuksen pariskunta
Parkanosta oli tullut vierailemaan. Puoluetta
edusti kansanedustaja Raimo Vistbacka.
Lehdistöä oli saatu myöskin paikalle (Pohja-
lainen, Ilkka sekä paikallislehti). Puhetta piti
piirin pj. Pentti Kokko ja sihteerinä toimi pii-
rin siht. Ossi Sandvik. Kokoukseen saapui
ennätykselliset 61 henkeä, joka oli meille yl-
lätys ja mukava sellainen. Käytiin rutiini ko-
kousasioiden lisäksi keskustelua vaaleista
sekä muista päivän polttavista asioista. To-
tesimme nuorisotyöstä sen verran, että se
on nytkähtänyt eteenpäin EU-vaaliehdok-
kaan Vesa-Matti Saarakkalan hyvän alun
johdosta.

Kuvat: Petri Sandvik ja Pentti Kokko

Teksti: Pentti Kokko

Etelä-Pohjanmaan piiri

Tunnollinen kenttämies, Ylistaron

Perussuomalainen Antti Kytömäki on aina

aktiivisesti asialla, kun miestä tarvitaan.

Kansanedustaja Vistbacka Helena-vaimonsa

kanssa keskustelemassa kokoustauolla Pe-

rusS:n nuorten puheenjohtaja ja EU-vaali-

ehdokkaan Vesa-Matti Saarakkalan kanssa.

Salissa oli ahdasta, mutta katto korke-alla,

kun PerusS:n Etelä-Pohjalaiset kokoustivat.

PerusS:n Kymen piiri tuomitsee

poliittiset virkanimitykset
PerusS:n  Kymen piirin kevätkokous pidettiin Luumäellä 17.4. Kokouk-
sen antamassa julkilausumassa tuomittiin jyrkin sanoin poliittiset vir-
kanimitykset.

- Punamullan paluu hallituspolitiikkaan on tuonut takaisin myös
sulle-mulle virkanimitysautomaatin. Lyhyen ajan kuluessa kepu ja de-
marit ovat jakaneet 70-luvun malliin puolentusinaa korkeaa virkaa kes-
kenään. Sisäministeriön kansliapäällikön viran sai sd, vastalahjaksi ta-
lousneuvoston pääsihteerin tuolin kepu. Suomen Akatemian pääjoh-
tajuus meni demareille, vastapainoksi Sitran yliasiamiehen paikka ke-
pulle, jne. Samaa tasajakokaavaa aiotaan käyttää Suomen Pankin pää-

johtajaa nimitettäessä. Virkapakettiin kytkeytyy vapautuva EU-komis-
saarin paikka. Edellä mainittu poliittinen suojatyöpaikka on tarkoitus
ohjata demareille, jälkimmäinen kepulle. Tällainen meno romuttaa enti-
sestään kansalaisten uskoa poliitikkojen kykyyn hoitaa muita kuin
omia ja puolueensa asioita. Valitettavaa kiihtyvässä virkapakettikäh-
minnässä on erityisesti se, että kansa todennäköisesti reagoi poliitti-
siin pääjohtajatason nimityksiin jättämällä laajasti äänestämättä tule-
vissa EU- ja kunnallisvaaleissa. Tämä taas romuttaa demokratian oi-
keudenmukaista ja tasapuolista toteutumista entisestään.

- PerusS:n Kymen piiri kummeksuu myös Erkki Liikasen paraati-
marssia EU-komissaarin paikalta suoraan Suomen Pankin pääjohtajan
pallille. Presidentti Halonen joutuu tässä asiassa uransa vaikeimmalle
moraaliselle temppelinharjalle. Yhtenä laman isänä toimineen Liikasen
nimittäminen SP:n pääjohtajaksi, olisi karhun palvelus kymmenille tu-
hansille laman uhreille ja “huonosti hirtetyille” ylivelkaantuneille.

Kymen piiri
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Muut tiedotusvälineet
Perussuomalaiset asettivat kaksi eurovaali-

ehdokasta. Perussuomalaiset ovat asettaneet
kaksi uutta eurovaaliehdokasta. He ovat yrit-
täjä ja puolueen varapuheenjohtaja Harri Lin-
dell, 44, Huittisista ja metsätalousinsinööri,
kunnanvaltuutettu Aaro Mikkonen, 46, Puo-
langalta. Puolue on aiemmin asettanut kolme
ehdokasta. He ovat yrittäjä Ari Halme Van-
taalta, filosofian maisteri Pekka Sinisalo Hel-
singistä ja perussuomalaisten nuorten pu-
heenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala Kurikas-
ta. Perussuomalaisilla on eurovaaleissa viisi
ehdokasta. Puolue on vaaliliitossa Kristillis-
demokraattien kanssa. Vaaliliitolla on tavoit-
teena saada ainakin yksi edustaja läpi. Puo-
lueen keskeinen vaaliteema on suomalaisten
ja kansallisen edun puolustaminen EU:ssa.
(STT-Ilkka-Iltasanomat 16.04.2004)

Timo Soini vaatii Yleen pätevää pääjohtajaa.
Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Timo

Soini vaatii, että Yleisradion tulevassa pääjohtajassa on yh-
distyttävä viestinnän ammattitaito, yhteiskunnan eri ilmiöille
tilaa antava näkemys ja talousasioiden hallinta. ”Ylen pää-
johtajan valinta on tärkeä nimitys. Jäsenkirjaperusteinen
virhevalinta on tuhoisaa sivistyspolitiikkaa. Tärkeintä on,
että Yleisradiosta kehitetään monipuolinen ja Suomen kan-
saa kunnioittava ja kuunteleva väline”, hän sanoi sunnun-
taina Joensuussa. Soini muistutti, että moniarvoinen ja mo-
nipuolinen viestintä on olennainen ja tärkeä osa suomalais-
ta kansanvaltaa.               (Helsingin Sanomat 19.04.2004)

Rumaa peliä käydään Helsingissä, jossa Eva-Riitta Sii-
toselle yritetään valita seuraaja jo ennen ensi syksyn kun-
nallisvaaleja. Kuitenkaan ei ole edes varmaa, että lähinnä
menojen leikkauksilla kunnostautunut ylipormestari pääsee
europarlamenttiin. Kansanvaltaa pitäisi kunnioittaa sen ver-
ran, että uusi kaupunginjohtaja valitaan vasta vaalien jäl-
keen. Pääkaupunki pärjää siihen saakka sijaisjohtajalla. Il-
meisesti kokoomus on niin varma vaalitappiosta, että kahmii
kaiken mahdollisen koriinsa sitä ennen.
(Ilta-Sanomat 19.04.2004)

Tanskalaiset viljelijät kaatavat maahan miljoonia lit-
roja maitoa, jotta maitokiintiön ylitys jäisi mahdollisimman
pieneksi. Artikkelissa kerrotaan tarkat tiedot siitä, kuinka
monta miljoona Tanskan kruunua viljelijät tällä tavalla sääs-
tävät. Tanskalaiset viljelijät olivat etujärjestönsä kehotuk-
sesta menetelleet tuolla tavalla. Myös suomalaiselle mai-
dontuottajalle olisi edullisempaa kaataa maito maahan kuin
ylittää Kiintiönsä viemällä maito meijeriin. EU:n yhteisen
maatalouspolitiikan seurausta on se, että joissakin maissa
maitoa kaadetaan maahan.
(tanskalainen Politiken lehti, Kristityn Vastuu, 22.04.2004)

”Euroopan Unionista tulee noin 70-80% Suomen lain-
säädännöstä.”
(Europarlamentaarikko Marjo ”Havuja Perkele” Mati-
kainen-Kallström (kok), 23.04.2004, Europa 02/2004)

”Monet luulevat vieläkin, ettei EU-parlamentilla ole val-
taa, eivätkä ole vaivaantuneet uurnille. Luulevat väärin.
Poliittisten puolueiden tulee ryhdistäytyä ja tehdä EU tutuksi.”
(Europarlamentaarikko Arja Alho (sdp), 23.04.2004,
Europa 02/2004)

Minne katosi laskutaito? Harmaan talouden tutkinnasta
mukavan leipäpuun hankkineet verovoudit väittävät, että
valtiolta jää saamatta lähes 10 miljardia euroa verotuloja
vuodessa. Jos väite pitäisi pakkansa, Suomessa olisi lähes
koko kansantalouden kokoinen harmaan liiketoiminnan
sektori.                      (Aarno Laitinen, Iltalehti 24.04.2004)

Perussuomalaisten Soini: Punamulta näytti karvansa
Erkki Liikasen (sd) Suomen Pankki -nimityksen arvostelu
jatkuu opposition piirissä. Perussuomalaisten puheenjohta-
ja Timo Soini sanoi puoluevaltuustonsa kokouksessa Hel-
singissä, että “Sdp ja kepu ovat tehneet imperiumin vastais-
kun ja palauttaneet poliittiset jäsenkirjanimitykset kunni-
aan”. “Uusi punamulta on näyttänyt karvansa”, Soini pääs-

teli puolueväkensä edessä. Soinin mielestä nimityksestä vii-
me kädessä päättänyt presidentti alistui “virkapaketin ruse-
tin sitojaksi”, mikä oli ikävä yllätys ja pettymys.
(STT ja Helsingin Sanomat 25.04.2004)

Viihdekapellimestareiden hommat ovat menneet säh-
kömiehille.
 (Kapellimestari Aarno Raninen 60-v, Helsingin Sanomat
27.04.2004)

Kirjasto muuttuu, mitä puuttuu? Tony Halme tyrmää
Risto Ahdin. Runoilija Risto Ahti suree suomen kielen ja
kulttuurin katoamista kirjastoista. Nykyisin Suomen kirjaili-
jaliittoa johtava Kari Levola koki pari vuotta sitten järkytyk-
sen, josta piisaa vieläkin puhetta. Internetissä toimivan kir-
jallisuuslehti Kiiltomadon päätoimittajana hän halusi selvit-
tää, mitä kirjoja kirjastot vähenevillä varoillaan hankkivat.
Tulos kirpaisee yhä. Kirjastojen aineistot löytyvät verkosta,
jos vain jaksaa kärsivällisesti etsiä. Levolan kärsivällisyys
loppui aakkosissa 23 ensimmäisen kunnankirjaston sivuilla.
Runeberg-palkitun Risto Ahdin runokirja ”Vain tahallaan
voi rakastaa” löytyi vain kolmesta kirjastosta. Sen sijaan
Tony Halmeen Tuomiopäivä komeili yhdentoista kirjaston
hyllyllä. Pikainen nettihaku paljastaa, että ainakin pääkau-
punkiseudun kirjastoista löytyy tällä haavaa molempien
herrojen tuotantoa melko mukavasti. “Kirjastoapurahat
ovat sidottuja kirjastojen kirjahankintoihin, ei siihen kuinka
paljon kirjailijan kirjaa lainataan. Uusi uhka on EU. Meillä on
Pohjoismaissa poikkeuksellisesti kansallinen rahoitusmalli
kirjastoapurahoissa”, Levola huomauttaa. Kulttuurisesti va-
kavinta tietoyhteiskunnassa on se, että yleinen lukutaito on
radikaalisti heikentynyt. Tuloksen näkee kouluissa. Oppilaat
eivät hallitse enää sanataidetta, jota ei opeteta edes äidin-
kielen tunneilla. Suomen kielestä on tullut vieraiden kielten
oppimisen apukieli. Kieli on suomalaisen kulttuurin ja kan-
sallisen identiteetin perusta. Se on ollut sitä 150 vuotta.
(Helsingin Sanomat 29.04.2004)

Eduskunnan mieskaunokit, olkaa hyvä! Tässä he tule-
vat – eduskunnan kymmenen charmikkainta, komeinta ja
eroottisesti vetovoimaisinta miestä. Heidät on valinnut erit-
täin korkeatasoinen ja poliittisesti edustava kolmen naisen
raati, jolla on kehittynyt miesmaku: pinnallinen koreus ei
heitä hämää. Jotain eduskunnan miesten ulkoisista avuista
kertoo se, että kolme asiantuntijaani laativat listan samassa
ajassa kuin joivat kupin kahvia. Tarjosin perussuomalaisten
Tony Halmetta. Raati ei ollut kuulevinaan.
(Anneli Sundberg, Helsingin Sanomat 29.04.2004)

Kun pitää tunnelmia aistia, kyllä meikämanne lähtee luu-
haamaan Itä-Helsingin kapakoihin. Ennustin Tony Halmeen
voiton jo monta kuukautta etukäteen. Se kerrottiin mulle ka-
pakoissa, joissa keskiolut maksoi alle 20 markkaa.”
(Keskustan kampanjoita vuodesta 1987 suunnitellut mai-
nostoimiston toimitusjohtaja Juha Louhivuori, Helsingin
Sanomat 30.04.2004)

EU-perustuslaista kansanäänestys
Britanniassa järjestetään kansanäänestys EU-perustus-

laista. Laista, joka olisi kansallisten perustuslakien yläpuo-
lella ja liittovaltioisi EU:n. Suomessa suuret puolueet eivät

ole lämmenneet kansanäänestykselle. On
muka valittu eduskunta päättämään asiasta.
Viime eduskuntavaaleissa ei puhuttu mitään
EU:sta eikä sen perustuslaista. Kansa ei saa-
nut tietää yksittäisten edustajien mielipiteitä
EU-asioista.  Puolueiden linjat jäivät vielä
enemmän hämärän peittoon. Tästä johtuen
emme ole mielestäni antaneet eduskunnalle
valtakirjaa päättää suomalaisten puolesta EU-
perustuslain hyväksymisestä tai hylkäämises-
tä. Varsinkaan, kun kyse on isosta asiasta,
joka toteutuessaan merkitsisi luopumista
omasta itsenäisyydestä. Ja onhan toki selvää,
että eduskunnassa on puoluekuri. Siellä pe-
rustuslain hyväksyminen olisi läpihuutojuttu.
Kyse ei ole siitä, onko kansalla tarpeeksi tie-
toa päättää asiasta vai ei. Kyse on yksinker-
taistettuna siitä, haluammeko elää EU-liittoval-
tiossa, luopua itsenäisyydestämme ja uskoa,
että se on meille hyväksi. Asioita ei voi aina
edes ajatella pelkästään järjellä. On kuunnelta-

va myös tunteita. Mutta ennen kaikkea on kuunneltava kan-
saa. Suomen perustuslain mukaan on mahdollista järjestää
neuvoa-antava kansanäänestys tärkeistä asioista. Eikö tämä
ole sellainen?
(Vesa-Matti Saarakkala, puheenjohtaja, Perussuomalai-
set nuoret, Helsingin Sanomat 01.05.2004)

Oppositio ruoti työttömyysongelmaa. Perussuomalais-
ten puheenjohtaja Timo Soini vaati kotimaisen kysynnän
nostoa parantamalla pienituloisten ostovoimaa.
(Teksti-TV 02.05.2004)

Ruotsalaisista 52% tahtoisi kansanäänestyksen EU:n
uuden perustuslain hyväksymisestä, kertoi Sydsvenska
Dagbladet -lehti. 43% antaisi valtiopäivien päättää
suoraan. Temo-tutkimuslaitoksen kyselyssä kansanäänes-
tyksen vaatijoiden osuus on lähes kaksinkertaistunut
syksystä. Hallitus on tyrmännyt ajatuksen kansanäänestyk-
sen järjestämisestä.          (Helsingin Sanomat 05.05.3004)

Britit saavat päättää EU:n perustuslaista. EU:n perus-
tuslakiluonnos tekee Unionista suurvaltion ja jäsenmaista
sen epäitsenäisiä osia. Kyseessä on sen suuruusluokan
asia, että Britannian pääministeri, työväenpuolueeseen kuu-
luva Tony Blair ilmoitti 20.04., että Unionin perustuslain voi-
maantulo Britanniassa ratkaistaan kansanäänestyksellä.
(Vapaa Suomi, Toukokuu 2004)

Verotulot eivät riitä ihmisten työllistämiseen julkisella
sektorilla. Valtio ottaa velkaa, mutta hallitus ei suostu edes
keskustelemaan nopeiden luovutusvoittojen verotuksesta
tai pörssiverosta.                   (Kristityn Vastuu, 06.05.2004)

Pirkanmaan Perussuomalaisia Harakanpesässä
(TV 07.05.2004)

Perussuomalaisille oma presidenttiehdokas. Perus-
suomalaiset asettavat seuraaviin presidentinvaaleihin oman
ehdokkaan, sanoi puolueen puheenjohtaja Timo Soini
Espoossa. ”Itsenäisenä puolueena meille ei tule kuuloon-
kaan asettua ensimmäisellä kierroksella minkään muun puo-
lueen ehdokkaan taakse”, hän sanoi. Ehdokkaan päättää
ensi vuoden puoluekokous. Soini kannattaa kokoomuksen
puheenjohtajaehdokkaan Ilkka Kanervan avausta opposi-
tion porvariryhmien laajemmasta yhteistyöstä.  ”Perussuo-
malaiset olisivat valmiit vakavasti harkitsemaan valtakunnal-
lista vaaliliittoa kokoomuksen ja kristillisdemokraattien
kanssa vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.” Soinin laskujen
mukaan tällainen vaaliliitto ohittaisi paikkamäärässä sekä
Sdp:n että keskustan.       (Helsingin Sanomat 09.05.2004)

Tony Blairin päätös järjestää Britanniassa kansanää-
nestys EU:n perustuslaista kouraisi sielua muualla Eu-
roopassa. Britannian EU-suhde palautui perimmäisiin kysy-
myksiin – ollako vai eikö olla osa Eurooppaa. Komissaari
Chris Patten arvostelikin kotimaataan puolittaisesta sitoutu-
misesta: “Kansanäänestyksessä on kyse siitä, aikooko Bri-
tannia pysyä unionin jäsenenä.”
(Pääministeri Matti Vanhasen (kepu) talouspoliittinen
neuvonantaja Olli Rehn, jonka mielestä äänestystä ei
Suomessa tarvita, Helsingin Sanomat 09.05.2004)

Kuva: Futureimagebank
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Kun Baltian maat itsenäistyivät, Suomi olisi
voinut saada Karjalan takaisin, jos olisi toi-
mittu …  (Raimo Ilaskivi, YLE-TV 09.05.2004)

Kriittinen kiitoraketti Kurikasta tutki tar-
kasti eri puolueiden ohjelmat. Yhteiskunnalli-
set asiat ovat Vesa-Matti Saarakkalan, 20, intohi-
mo ja innoituksen lähde. Hänen lempivaikutta-
jansa onkin Robin Hood, joka ottaa rikkailta ja
antaa köyhille. Perussuomalaisten oma Robin
Hood pyrkii Suomen kolmanneksi nuorimpana
ehdokkaana (EU:n) parlamenttiin.
(Pohjalainen, 11.05.2004)

Sotaveteraaneille (linja-autojen) ilmais-
matkoja Haukiputaalla, Oulunsalossa, Oulussa,
Kempeleessä ja Kiimingissä, jossa Waili Jämsä ja
13 muuta allekirjoittajaa tekivät ilmaislipuista
(Kiimingin) kunnalle esityksen.
(Kaleva 11.05.2004)

Milloin oikeusministeriö uskoo sosiaalipoli-
tiikkaan? Jos SDP haluaa irrottautua kannatuk-
sensa ikuisesta lukkiutumisesta 23-25 prosent-
tiin, on sen annettava toivo köyhille ja kurjille –
astuttava äänestämättömien ja Tony Halmeen
tontille.
(Kansanedustaja Ilkka Taipale, Uutispäivä
Demari 12.05.2004)

Puolueet ajavat Suomen etua eurovaali-
kampanjoissa. Osa eduskuntapuolueista suun-
taa eurovaaleihin vahvasti Suomen etua painot-
taen. Selvimmän poikkeuksen Suomi-lähtöiseen
linjaan tekee vihreä liitto, jolla on yhteinen vaali-
ohjelma Euroopan vihreiden kanssa. Toisessa
äärilaidassa ovat Perussuomalaiset, joiden koko
eurovaaliohjelma perustuu Suomen ja EU:n vas-
takkainasetteluun. Suomen etu tarkoittaa käy-
tännössä eri asioita. Sdp:n EU-vaalipäällikkö
Reijo Paananen katsoo, että koko Euroopan asi-
oiden ajamisen ja Suomen edun välillä ei ole mi-
tään ristiriitaa. Sen sijaan Perussuomalaisten ja
kristillisdemokraattien vaaliohjelmissa vaaditaan
Suomen puolustamista suuria jäsenvaltioita vas-
taan.
(Helsingin Sanomat 13.05.2004)

Suomi yhä nettomaksaja EU:ssa. Suomi oli
valtion tilinpäätöksen mukaan EU:n budjetin
nettomaksaja 2003. Suomi maksoi EU:n budjet-
tiin 123 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä
EU:n budjetista sai.
(Helsingin Sanomat 15.05.2004)

Pekkarinen yli-innokas yksityistäjä. Perus-
suomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin mie-
lestä kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekka-
rinen (kesk) on liian innokkaasti yksityistämässä
valtionyhtiöitä. Soini huomauttaa kannanotos-
saan, että “vähempikin into riittäisi”.  ”Valtion-
yhtiöt ovat olleet tärkeä tekijä suomalaisten hy-
vinvoinnin kehittämisessä ja takaamisessa”, hän
perustelee. Soinin mukaan liikelaitostamiset ja
yksityistämiset Suomessa eivät ole olleet mitään
katkeamatonta riemukulkua. ”Yhteisen kansallis-
vaurauden hallinnassa ja myynnissä pitää nou-
dattaa malttia ja harkintaa”, Soini sanoo.
(STT ja Helsingin Sanomat 16.05.2004)

Viime eduskuntavaaleissa herkimpiä taisi pe-
lottaa äänestää suvaitsevaisuutta korostavia li-
beraaleja, kun äänestä saattoi hyötyä Perussuo-
malaisten Tony Halme. Lopulta oli käydä päin-
vastoin. Halme melkein nosti äänivyöryllään
eduskuntaan yhden liberaalin. Nyt liitossa ovat
vain perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit.
Ne eivät ole aatteellisesti kovin kaukana toisis-
taan.
(Helsingin Sanomat 17.05.2004)

 Opetusneuvos Seppo Hannulan puhe
Kuopion torilla vappuna

Kuopiossa aloitti uudelleen Perussuoma-
laisten yhdistys. Se nukkui melkein kaksi
vaalikautta, mutta kehittyi nopeasti, kun
alkusysäys tuli. Puheenjohtajana toimii
Ilkka Krogerus ja sihteeri-taloudenhoita-
jana Pauli Ruotsalainen. Muita hallituk-
sen jäseniä ovat Heikki Pesonen, Juha
Hujanen, Erkki Römpötti, Pertti Kuusela,
Ate Savolainen, Martti Tuomainen ja
Pentti Miettinen. Kuopiossa yhteiskun-
nan rakennemuutos näkyi tuloerojen
kasvuna. Köyhät jäivät yhä huonom-
paan asemaan. Valtaa käyttävien puolu-

eiden kannattajat ovat varakkaita, joiden peruspalvelujen tarve on vähäinen. Kuopi-
on verovarojen jako sai uuden suunnan. Peruspalveluja supistettiin ja rahat ohjattiin
kerskarakentamiseen. Vaikka jalkapalloilijat lensivät pääsarjasta, rakennettiin heille
lämmitettävä keinonurmikenttä ja tulossa on katsomo hienoine VIP-tiloineen. Kuopi-
olle rakennetaan uutta brandia, Saaristokatu kulkemaan yli Kallaveden. Neljän kilo-
metrin matkalle tulee siltoja, joista korkeimman ali pääsevät matkustajalaivat ja purje-
veneet. Sille ei ole liikenteellistä tarvetta ja lähes kaikki ympäristövaikutukset on tut-
kimatta. Katu on ristitty Herrojen pikatieksi. Samanaikaisesti on leikattu peruspalve-
luja. Ihmiset joutuvat tuomioistuimien kautta hakemaan oikeutta saadakseen lainmu-
kaisia palveluja. Valtakunnallisissa tutkimuksissa, joissa verrattiin eri kuntien anta-
mia terveydenhoitopalveluja, oli Kuopio aina häntäpäässä. Perussuomalaiselle ajat-
telulle oli syntynyt luonnollinen tarve, kertoi opetusneuvos Seppo Hannula
PerusS:n vapputilaisuudessa 2004 Kuopion torilla.

Työpaikkojen lisäys
karkaa hallituksen

käsistä
PerusS:n Keski-Pohjanmaan piirin vuosi-

kokous pidettiin 3.4. Halsualla. Paikalla oli
kansanedustaja Raimo Vistbacka avustaji-
neen sekä PerusS:n EU-vaaliehdokas ja
puolueen valtakunnallisen nuorisojärjestön
puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala Kuri-
kasta. Piirikokous antoi seuraavan julkilau-
suman:

”Kun maan hallitus ei ole pystynyt toteut-
tamaan ohjelmaansa kirjattua 100.000 työ-
paikan lisäystä, vaan työpaikat ovat saman-
aikaisesti vähentyneet noin 30.000, niin pii-
rikokous esittää hallitukselle seuraavaa
vaihtoehtoa.

1) Jokainen pienyrittäjä joka työllistää it-
sensä mukaan lukien 1-10 työntekijää, saa
vähentää kaikki maksamansa palkkakulut
sotu- ja vakuutusmaksut ALV-laskelmassa.

2) Kulutuksen kautta työllisyys paranee.
Ei kulutus sillä lisäänny, että suurituloisille
annetaan verohelpotuksia. Kulutus lisään-
tyy sillä, että annetaan pieneläkeläisille,
pienpalkkaisille, lapsiperheille, yksinhuolta-
jille jne. lisää rahaa. Se menee kaikki suo-
raan kulutukseen.”
(- Toivo Mäkelä)

Keski-Pohjanmaan piiri

Perussuomalaisten aineisto
kiinnostaa pitkäkyntisiäkin

Jopa rikollisella tavalla pyritään Perussuomalaista aineis-
toa saamaan käsiksi. Puoluesihteeri Hannu Purho joutui
varkauden kohteeksi, kun hänelle oltiin toimittamassa
Suomen Eduskunnan ja Eduskuntapuolue Perussuoma-
laisten sekä Perussuomalaisen puolueen ja PerusSuoma-
lainen -poliittinen aikakauslehden tiedoilla varustettua tie-
tokonetta. Laitetta Lappeenrannan postista haettaessa
havaittiin, että puoluesihteeri Purhon tietokone on viety
lukitusta huoneesta. Mikään muu lukitun huoneen aineis-
to ei ollut pitkäkyntisille kelvannut. PerusS:n puolueko-
kous pidettiin vuonna 2003 Lappeenrannassa. Herättikö
se paikallisten vorojen mielenkiinnon puoluettamme koh-

taan vai onko kyseessä puoluevakoilu, varkaus vai itämafian tilaustyö? Vai oliko sit-
tenkin motiivina estää Perussuomalaisten menestymisen tulevissa EU-vaaleissa?
Posti ja poliisi tutkivat asiaa. Puoluesihteeri Purho toimii kansanedustaja Timo Soi-
nin avustajana Eduskunnassa.

PerusS:n
puolueneuvosto
Järvenpäässä

14.-15.082004.
Tervetuloa!

Hotelli Rivoli Jär-
venpää sijaitsee
aivan Järven-
pään keskustas-
sa, rautatiease-
man vieressä.
Kokous- ja kurs-
sihotellina Rivo-
li on useissa tut-

kimuksissa ollut Suomen parhaimpien hotelli-
en joukossa. Hotellin monipuolinen ravinto-
latarjonta koostuu palkitusta Casa Toscana
ruokaravintolasta, Heven yökerhosta sekä
My Way pubista… Näin esitellään puolue-
neuvoston kokouspaikkaa Internetissä. Mut-
ta mehän olemme menossa tekemään kaus-
kantavia ja kunnallisvaalitulokseen vaikutta-
via ohjelmallisia päätöksiä.

Kokouksessa on osallistumisoikeus kai-
killa Perussuomalaiset – Sannfinländarna
rp:n jäsenillä. Kokouksessa on puhe-, esi-
tys- ja äänioikeus kaikilla Lappeenrannan V
puoluekokouksessa 2003 puoluevaltuus-
toon valituilla, sekä niillä kunnallisvaaleissa
2000 valituilla kunnan valtuutetuilla, jotka
ovat ilmoittautuneet Perussuomalaisten jä-
seneksi tai sitoutumattomaksi valtuutetuksi.

Ilmoittaudu Puolueneuvoston kokouk-
seen ja tee hotellivarauksesi pikaisesti. Ku-
kin osanottaja huolehtii itse majoitukses-
taan. Huonevaraukset suoraan hotellista

Kahden hengen huoneissa 43 €/hlö/vrk
Yhden hengen huoneessa 80 €/huone/vrk

Hinnat sisältävät runsaan aamiaisen nouto-
pöydästä, aamusaunan ja –uinnin.
Puh 09 - 271 41, fax 09 - 271 5755
rivoli@rivolijpaa.fi

Tervetuloa päättämään ja viihtymään.
PerusS:n paikallinen yhdyshenkilö
Jussi Niinistö 050 – 576 7239

Perussuomalaisten EU-vaaliehdokkaat ja kansanedustajat yhteiskuvassa

Eduskuntatalon portailla.

Kuvassa vasemmalta: Harri Lindell, Vesa-Matti Saarakkala, kansanedustaja

Tony Halme, Aaro Mikkonen, Ari Halme, Pekka Sinisalo, sekä kansanedustajat

Raimo Vistbacka ja Timo Soini.
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Katkaisemmeko siteet
historiaamme?

(HS Mielipide 07.04.2004)

Ruotsin kielen asemasta viime viikkoina käyty kes-
kustelu ei ole jäänyt keneltäkään huomaamatta. Näen-
näinen pikkuasia, toisen kotimaisen kielen pakollisuus
ylioppilastutkinnossa, on kuitenkin osa huomattavas-
ti suurempaa kysymystä.

Huolimatta opetusministerin lupauksista tukea
ruotsin opetusta on selvää, että ruotsin kielen erityis-
asema maamme koulutusjärjestelmässä häviää, jos
ruotsista tehdään vapaaehtoinen tutkinnossa.

Muutama vuosi sitten ylioppilastutkintolautakun-
nan puheenjohtaja professori Aatos Lahtinen osoitti,
että ne abiturientit, jotka olivat suorittaneet matematii-
kan kokeen pakollisena, saavuttivat huomattavasti
paremmat tulokset kuin ne, jotka kirjoittivat kokeen
ylimääräisenä.

Kokeen pakollisuus näyttää siis olevan motivoiva
tekijä eikä suinkaan päinvastoin. Kuitenkin oppilaiden
heikkoa motivaatiota on käytetty ensisijaisena argu-
menttina ruotsin kielen pakollisuutta vastaan ylioppi-
lastutkinnossa.

1970-luvun peruskoulu-uudistuksen lähtökohtana oli
koulutuksen tasa-arvo. Kaikilla haluttiin olevan mah-
dollisuus päästä osallisiksi maamme molempien kan-
salliskielten osaamisesta ja täten kansakunnan histo-
riasta ja identiteetistä. Aikaisemmin tämä oli ollut muu-
taman harvan etuoikeus.

Ruotsin kielen taito on sitä paitsi itsestäänselvyys
tämän päivän työmarkkinoilla, joilla pohjoismaiden
merkitys korostuu fuusioitumisen ja yritysten yhteis-
työprojektien myötä.

Teemmekö oikein suomenkielisiä nuoria kohtaan,
jos he eivät voi kilpailla näillä työmarkkinoilla samoin
edellytyksin kuin ruotsinkieliset ikätoverinsa?

Jos hallitus päättää tehdä ruotsin kielestä vapaaeh-
toisen, se jää historiaan sinä hallituksena, joka katkaisi
siteet maamme historialliseen ja kulttuuriseen identi-
teettiin.

Tutkinto ilman ruotsin kieltä johtaa siihen, että ruot-
sin kielestä tulee yksi Suomen monikansallisen maan
monista vähemmistökielistä, kuten Helsingin Sanomien
Heleena Savela ennustaa (Kuukausiliite, huhtikuu).

Pohjoismainen identiteetti muuttuu historiakirjojen
luvuksi ja yhteydenpito muihin pohjoismaihin hoituu
niin kuin muinoin niiden kautta, jotka puhuvat ruot-
sia, nimittäin suomenruotsalaisten.

Jos ruotsin kieli poistetaan tutkinnosta, seuraukset
näkyvät 20–30 vuoden kuluttua.

Julkista keskustelua ruotsin asemasta on leimannut
populismi ja koulutuspoliittisen näkemyksen puute.

Oppilaan valinnanvapaus on näyttänyt olevan en-
sisijainen peruste muutoksille. Kaikki vaikea tai ikävä
pitää voida valita pois.

Millainen henkinen potentiaali maassamme on kah-
denkymmenen vuoden jälkeen tällaisin lähtökohdin?

Ja kahdenkymmenen vuoden päästä voi olla liian
myöhäistä korjata nyt tehdyt virheet.

Mirja Saari, professori
Jan-Ola Östman, professori
Carita Rosenberg-Wolff, lehtori
Helsingin yliopiston pohjoismaisten kielten ja
pohjoismaisen kirjallisuuden laitos

Ei julkkiksia, edes yksi
Perussuomalainen!

EU: n parlamenttivaalit ovat ovella. Vaaliliittomme an-
siosta meillä on mahdollisuus viimeinkin osallistua
meidän Eurooppamme asioiden hoitoon. Muistakaam-
me maanosamme sosiaaliset instituutiot, joihin vaikut-
taa nimenomaan EU: n poliittiset päätökset. Ryhtiä
Perussuomalaiset äänestäjät!

Jorma E. Taivainen, kauppateknikko, Vantaa

Ylioppilastutkinnosta
keskustelu yksisilmäistä

(HS Mielipide 07.04.2004)

Ylioppilastutkinnon rakenteesta käyty keskustelu on
ajautunut omituisen yksisilmäiseen suuntaan.

Puhutaan yhdestä lukion pakollisesta aineesta,
ruotsin kielestä, kun pitää päättää, onko sellainen yli-
oppilastutkinto opiskelijoita ja heidän jatko-opintolai-
toksiaan palveleva, joka koostuu kaikille pakollisesta
äidinkielen kokeesta ja sen lisäksi kolmesta opiskelijan
valitsemasta tutkinnon kokeesta.

Ehdotetussa, kokeillussa, toimivaksi todetussa tut-
kinnossa on valittava neljästä kokeesta äidinkielen
kokeen lisäksi toisen kotimaisen kielen, jonkin vieraan
kielen, reaaliaineiden tai matematiikan koe.

Opiskelija valitsee näistä kolme ja yhdessä niistä
pitkän oppimäärän mukaisen kokeen. Jo näin pääsee
ylioppilaaksi, kokeita voi tämän vähimmän lisäksi ke-
rätä useitakin.

Ollaan päättämässä toimivasta, valinnaisuutta tuo-
vasta tutkinnon rakenteesta. Lukion tuntijako on en-
nallaan. Päästötodistuksen saamiseksi on suoritetta-
va yli kymmenen aineen pakolliset kurssit ja ylioppi-
lastodistuksen saamiseksi on saatava lukion päästö-
todistus.

Päätetäänkö nyt historian, biologian, kemian, mate-
matiikan tai ruotsin kielen vaikutuksesta Suomen tu-
levaisuuteen vai ylioppilastutkinnon valinnaisesta ra-
kenteesta?

     
Marja-Liisa Lindell
Tikkakoski

NATO-jäsenyydellä
riskinsäkin?

Mielestäni suomalaisessa NATO-keskustelussa olisi
muistettava kysyä myös, mitkä ovat jäsenyyteen liit-
tyvät mahdolliset riskit. Niitäkin nimittäin on, eikä vä-
hiten terrorismiin liittyvinä. On muistettava, että terro-
risteille NATOn jäsenet ovat Yhdysvaltain liittolaisia.
Kansainvälisesti toimivien terroristien pääkohteina
ovat olleet, Yhdysvallat ja sen johtamia poliittisia ja
sotilaallisia hankkeita tukevat valtiot.

Antero Tanskanen, Helsinki

Eläkevakuutuksista
Kova parku on noussut hallituksen aikeista huonon-
taa jo voimassa olevien vapaaehtoisten eläkevakuu-
tusten ehtoja. Itse en tätä huutoa ymmärrä. Kuvitteli-
ko joku ihan oikeasti, että laitettuaan rahansa kiinni
vakuutusmyyjään ylisanoilla myymään vakuutukseen
mitään muutoksia ei lainsäädännössä tapahdu seuraa-
vaan kolmeenkymmeneen vuoteen? Luottiko joku ulf-
sundqvistien ja muiden sanaan siitä, että eläkesäästä-
minen on turvallinen vaihtoehto? Jos näin on, en yh-
tään ihmettele miksi meillä joka kerta valitaan samat
ääliöt Arkadianmäelle vaikka homma mene vuosi vuo-
delta huonompaan suuntaan.

Kim Lindblom, Helsinki
lindblomkimi@suomi24.fi

Oikeutta Eläkeläisille ry koolla

Puheenjohtajan nuija siirtyi
Hiltuselta Ojennukselle

Perussuomalais-henkinen valtakunnallinen eläkeläisjärjestö
Oikeutta Eläkeläisille ry (OE) piti vuosikokouksensa
16.05.2004 Saarijärvellä. Kokous oli sikäli historiallinen, että
lopullisesti ja yksimielisesti hyväksyttyjen uusien sääntöjen
myötä OE otti askeleen kohti Perussuomalaisten kansallista
perhepiiriä ja järjestöperhettä. Entinen SMP:n eläkeläis-
järjestö oli ajautunut aikoinaan täysin sitoutumattomaksi
järjestöksi ja menettänyt sen seurauksena kokonaan yhteis-
kunnan taloudellisen tuen. Nyt kiinnittäytyminen PerusS:iin
lisännee OE:n toiminnallista uskottavuutta ja päästää OE:n
uuteen nousuun.

Kokous oli hyvähenkinen. Kokous siis käsitteli sääntö-
muutosta kolmannen kerran, mutta lopullisesti sääntömuu-
tos astuu voimaan vasta, kun Yhdistysrekisteri on ne siu-
nannut. Edellisvuoden toimintakertomus hyväksyttiin ja
vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti. Henkilövalinnat
vuosikokouksessa ja välittömästi pidetyssä hallituksen ko-
kouksessa saivat aikaan seuraavanlaisen OE:n hallituksen
toimihenkilöineen: Reijo Ojennus (pj, Parkano), Onni Hiltu-
nen (vpj, Orimattila), Maija-Liisa Kirkkomäki (vpj, Kylmäkos-
ki, Kalle Kemppainen (j, Halkosaari), Veikko Poikonen (j, Ka-
jaani), Aune Vartiainen (j, Kiuruvesi) ja hallituksen ulkopuo-
linen sihteeri Pentti Tuomi (Saarijärvi).

Oikeutta Eläkeläisille ry Lomakeskus Rauhala tarjoaa pal-
veluksiaan toisaalla lehdessä ja PerusS:n jäsenille myös jä-
senhintaan. Käykääpä tutuiksi.

Perussuomalaisten näkemys:

10 hyvää syytä järjestää
kansanäänestys EU:n

perustuslaista!
1. Kansalaisten tahto toteutuu. EU:n perustuslain ensim-

mäisessä artiklassa todetaan: “Tällä perustuslailla, joka il-
mentää Euroopan kansalaisten ja valtioiden tahtoa rakentaa
tulevaisuutta yhdessä, perustetaan Euroopan unioni, jolle
jäsenvaltiot antavat toimivaltaa yhteisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi.”

2. EU:n oikeutus vahvistuu. Kansanäänestys olisi tapa
kuroa yhteen nopean kehityksen tuloksena syntynyttä kui-
lua 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-linjauksil-
la on kauaskantoisia vaikutuksia, niitä on maamme jäsenyy-
den aikana vain harvoin nostettu vaaliteemoiksi.

5. EU:n perustuslaki on tärkeä ratkaisu unionin histori-
assa. 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. Kan-
sanäänestys saisi puolueet selkiyttämään EU-linjauksiaan ja
vahvistaisi näin edustuksellisen demokratian pohjaa.

7. Perustuslain valmistelukunta ja Euroopan parlament-
ti suosittelevat. Suurin osa konventin jäsenistä (97/105) ja
Euroopan parlamentti on suositellut kansanäänestyksen
järjestämistä.

8. Monessa EU-maassa äänestetään. Monessa muussa
EU-maassa, esimerkiksi Tanskassa, Alankomaissa ja Luxem-
burgissa - on päätetty järjestää kansanäänestys EU:n pe-
rustuslaista.

9. EU:n puolustusyhteistyön syveneminen. Kansanäänes-
tys antaisi mahdollisuuden arvioida EU:n yhteistä puolus-
tusta ja sen merkitystä Suomelle.

10. Kansanäänestys olisi mahdollisuus. Suomen perus-
tuslaki tarjoaa mahdollisuuden neuvoa antavan kansanää-
nestyksen järjestämiseen. Viimeaikaisten mielipidetieduste-
lujen mukaan moni suomalainen haluaisi kertoa kantansa
EU:n perustuslaista järjestettävässä kansanäänestyksessä.

Allekirjoita adressi osoitteessa: www.kansanaanestys.fi
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RUUTU PIMENI

Välikysymyspuheenvuorot:
1. Antti Kalliomäki (sdp), ministeri .... 15 min 52 s
2. Irina Krohn (vihr), 1. allekirjoittaja . 20 min 52 s

Ryhmäpuheenvuorot:
3. Mari Kiviniemi (kesk) .................... 9 min 43 s
4. Mikko Elo (sdp) ............................. 10 min 42 s
5. Tapani Mäkinen (kok) ..................... 11 min 28 s
6. Outi Ojala (vasl) ............................. 10 min 36 s
7. Satu Hassi (vihr) ............................. 10 min 54 s
8. Mikaela Nylander (rkp) ................... 8 min 52 s
9. Kari Kärkkäinen (kd) ...................... 8 min 46 s

YLE katkaisi lähetyksen Halmeen muutaman
alkuvirkkeen jälkeen
10. Tony Halme (peruss) .................... 8 min 6 s

Suomessa on viime vuosikymmenen aikana eletty varsin
raamatullisella tavalla: niille, joilla on ollut ennestäänkin pal-
jon omaisuutta, on yhteiskunnan toimesta sallittu rohmuta
lisää ja niiltä, joilla on ollut ennestäänkin vähän, on otettu
sekin pois. Tulonjaossa on Suomessa tapahtunut historiam-
me suurin siirtymä palkansaajilta pääoman saajien hyväksi.
Vuodesta 1995 vuoteen 2000 bruttokansantuotteemme kas-
voi 500 miljardista tapetusta markasta 800 miljardiin mark-
kaan eli lähes 40 prosentilla ja tämä kasvu meni lähes koko-
naan 20 000 rikkaimman suomalaisen taskuun. (Ed. Kuosma-
nen: Demareitten linja!) - Se toimii näköjään edelleen. Sieltä
se ei suinkaan Lipposen hallituksen toiveiden mukaisesti
ohjautunut kotimaiseen kulutuskysyntään vaan toimi peli-
merkkeinä vuoden 2000 pörssikuplaa edeltäneissä osake- ja
optiopeleissä. (Ed. Elo: Demarien linja toimii aina!)

Kuvaavaa tälle menolle on se, että joka päivä siirtyy maa-
ilmassa näyttöpäätteeltä toiselle noin 2 000 miljardia dollaria

niin kutsuttua spekulaatiorahaa, josta vain 5 prosenttia tar-
vitaan maailmanlaajuisiin investointeihin ja maailmankaup-
paan. Loput noin 95 prosenttia toimii uhkapelirahana, jolla
heilutellaan eri maiden kansantalouksia. Kun tähän vielä yh-
distetään vakaaksi vakuutetun euron arvon heilahtelu lähes
50 prosentilla suhteessa dollariin, on helppo ymmärtää se
toimintaympäristö, jossa Suomenkin kansantalous toimii.
Meitä viedään niin, ettemme ehdi edes vikisemään. Ylikor-
kea euron kurssi on saanut lisäksi vientikauppamme ja kil-
pailukykymme lähes 1990-luvun alussa tehtyä noin 40 pro-
sentin devalvaatiota edeltäneelle surkealle tasolle.

Työllisyyden parantaminen ja työllisyysasteen kohottami-
nen on ollut sekä Lipposen molempien hallitusten että myös
nykyisen Vanhasen hallituksen päätavoitteita. Lipponen lu-
pasi puolittaa työttömyyden siinä lähellekään onnistumatta,
ja Vanhanen puolestaan lupasi luoda Suomeen 100 000 uut-
ta työpaikkaa. Nyt on vasta ensimmäinen erä pelattu ja ti-
lanne on 4-0. Työllisyysaste on päinvastoin alentunut kah-
della prosentilla, ja työttömien määräkin on ollut nousussa.
On todellakin perusteltua käydä keskustelua työllisyydestä
ja niistä linjauksista, joilla nykyinen meno saadaan muuttu-
maan. On siis aikalisän paikka ja tämä välikysymys antaa
siihen hyvän mahdollisuuden. - (Ed. Pulliainen: Hallitusneu-
votteluthan tässä on edessä! - Eduskunnasta: Ja pakolaisia
lisää!) Ei, ei! Pakolaiset tulevat myöhemmin puheeseeni, äl-
kää yhtään huoliko, että minä ne unohdan. - Hallituksella ei
ole tippaakaan syytä pieneenkään ylimielisyyteen, vaan sen
on otettava opposition yhteinen huoli suomalaisten tulevai-
suudesta tosissaan.

Työllisyyttä on Suomessa viimeisten halli-
tusten toimesta yritetty parantaa pitkälti yhteen
ainoaan keinoon luottaen eli verotusta alenta-
malla. Vaikka verotusta on kevennetty kaikilta
osin, on valtakunnassa tehtyjen työtuntien
määrä tänään silti pienempi kuin kevennyksiä
edeltäneenä aikana. Monissa kansainvälisissä
tutkimuksissa onkin todistettu, että tuloveron-

kevennyksin saadut lisätyöpaikat tulevat erittäin kalliiksi
yhteiskunnalle ja lisäksi ne ovat vakava uhka hyvinvointi-
palveluiden ylläpitämiselle, josta olemme viime vuosina saa-
neet monia ikäviä esimerkkejä, kuten leipäjonot, sosiaali- ja
terveyspalveluiden heikkenemiset, vanhusten ja veteraani-
en hoidon tason huononemiset ja lapsiperheiden pahoin-
voinnin lisääntymiset. Monissa maissa ympäri maailmaa on
erittäin matala veroaste mutta valtavat työttömien joukot.
Niin Suomen kuin muidenkin EU-maiden hallitusten yksisil-
mäinen veronalennuskilpailu on käytännössä johtanut sii-
hen, että maat kilpailevat keskenään siitä, mikä maa suostuu
vähiten hyötymään tuotannollisesta toiminnastaan.

Perussuomalaisten mielestä Suomen verotuksen pääon-
gelma ei ole suinkaan liian korkea tuloverotus vaan liian
korkea välillinen vero välttämättömyystarvikkeista ja -palve-
luista. Alentamalla esimerkiksi ruuan, vaatteiden ja jalkinei-
den, parturi- ja kampaamopalvelujen, matkojen, asumiseen

Ruutu Pimeni liittyvien asioiden sekä muiden välttämättömyyspalvelujen
ja -tavaroiden arvonlisäveroa päästäisiin aivan toisen tasoi-
siin työllisyyttä parantaviin tuloksiin kuin tulo- tai pääoma-
veroa alentamalla. Tasasuuruiset veronalennukset tulove-
roon päinvastoin lisäävät köyhimmän väestönosan kurjistu-
mista ja rikastuttavat rikkaita. Samalla tavalla kurjistumista
lisää myös hallituksen politiikka suosia töiden pätkimistä,
osa-aikaistamista ja suoranaista ansiotason alentamista. Sen
sijaan tulisi turvata kunnollinen ansiotaso kaikesta työstä ja
korottaa pienimpiä sosiaalietuuksia. Silloin vaikutettaisiin
tehokkaimmin kulutuskysynnän lisääntymiseen. Nykyinen
politiikka johtaa vain yhteiskunnan tulonsiirtojen supistumi-
seen entisestään ja köyhien määrän lisääntymiseen.

Tuottavuutta ja kilpailukykyä on yritetty parantaa puris-
tamalla se vähentyvien työntekijöiden selkänahasta. Työ-
tahtia on kiristetty, ja se näkyy selvästi työntekijöiden ja
perheiden pahoinvoinnin lisääntymisenä. Joustot eivät kui-
tenkaan riitä kilpailemaan esimerkiksi Kiinan 50 sentin tunti-
palkoille ja 14-tuntisille työpäiville. Tuotantoa siirretään hal-
patuotantomaihin, vaikka esimerkiksi Nokian kännyköiden
hinnasta työn osuus on vain muutama prosentti. Tuotta-
vuus on kasvanut niin nopeasti, että työvoiman tarve ei
kasva, ja kaiken lisäksi palkansaajille päätyy vain murto-osa
ripeästä tuottavuuden kasvusta, kuten Palkansaajien tutki-
muslaitos on omassa tutkimuksessaan todennut. Johtopää-
tös tästä kaikesta onkin se, että markkinaehtoinen täystyöl-
lisyys ei ole mahdollista, tarvitaan yhteiskunnan toimia
työttömyyden merkittäväksi alentamiseksi. Nykyiset toimet
ovat kuitenkin tehottomia tai virheellisiä. Perussuomalaisten
mielestä merkittävää työllisyyden kohentumista voidaan
olettaa tapahtuvan vasta silloin, kun tuotannosta ja tuotta-
vuuden kasvusta syntyvä varallisuus jaetaan oikeudenmu-
kaisesti kaikkien kansalaisten kesken eikä sitä päästetä mo-
nikansallisen pääoman taskuun. (Ed. Gustafsson: Tehän
vastustatte sitä, ed. Soini ainakin!) - Nyt te olette väärän
puolueen kaveri. Minä olen perussuomalainen. Minä en ole
vasemmisto. - Verotuksessa tulee pääomasiirtojen verotuk-
sella korvata se vaje, joka syntyy välillisen verotuksen ke-
ventämisestä ja pienimpien tulojen veroista vapauttamisesta.

Samaan aikaan, kun valtio ja kunnat valittavat rahapulaan-
sa, sijoitetaan valtavia summia turhuuteen. Tästä hyvinä
esimerkkeinä käyvät kaavailtu Musiikkitalo ja turha Vuosaa-
ren satama. Näilläkin rahoilla olisi voitu saada esimerkiksi
Kontulan ja Jakomäen lähiöiden elinolosuhteita paranne-
tuiksi ja työllistetyksi työttömiä. Valtiolla näyttää olevan
myös löysää rahaa kulutettavaksi perusteettomien pakolais-
ten hyysäämiseen ja tapausten oikeuskäsittelyihin, kun to-
dellinen perussuomalaisten esittämä pikakäännytys hylät-
tiin uudesta ulkomaalaislaista. Nyt maksamme noin 1 000
euroa jokaisen tapauksen oikeudenkäyntikuluja ja lisäksi ra-
haa palaa Ulkomaalaisviraston ja poliisin toimintakuluissa,
pakolaisten ylläpito- ja sosiaalikuluissa, terveydenhuoltoku-
luissa ja lennättämisessä lopuksi kotimaahansa. Rahaa näyt-
tää olevan siis tähän mutta ei järkevään työllistämiseen.

Tämä Tony Halmeen esittämä PerusS:n
ryhmäpuheenvuoro pimennettiin
Yleisradion toimesta lähes
kokonaisuudessaan, vain muutama ensi
virke pääsi läpi eduskunnan käsitellessä
12.05.2004 välikysymystä, jonka aiheena
oli ”Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja
työllisyys.” Juuri kun Halme oli päässyt
pönttöön aloittamaan puhetta, niin YLE:n
toimittaja puhui Halmeen puheen päälle
ja ilmoitti lähetyksen loppuvan. Sopii
kysyä, miksi Tony Halmeen ensimmäinen
PerusS:n eduskuntaryhmän
ryhmäpuheenvuoro sensuroitiin.
Huomiota herättää lisäksi se, että
kyseessä oli Halmeen neitsytryhmäpuhe.

PerusSuomalaisten varapuheenjohtaja, EU-vaali-
ehdokas Harri Lindell  kannattaa ruuan alv:n vero-
remonttia. Hän olisi valmis nostamaan ns. roska-
ruuan verokäytäntöä ylöspäin samalla kun perus-
elintarvikkeista perittävää veroa pitäisi lasken. Vä-
hävaraisten ihmisten on saatava mahdollisuus ostaa
peruselintarvikkeensa edullisemmin kuin nykyisin.

Lindell kertoo myös kannattavansa julkisten tilo-
jen savuttomuutta. Hänen mukaansa Eu:ssa olisi
luotava yhdenmukaiset normit tupakoinnista kuten
myös elintarvikkeiden verokäytännöstä.

Tulevien Eu-vaalien pääteemaksi hän nimesi suo-
malaisten etujen ajaminen unionissa eikä suinkaan
unionin asioitten ajamista, Lindell sanoi teeman ole-
van myös unionin vastaisten ihmisten ajatusmaail-
man mukaista. “Eu:ssa olemme emmekä voi emme-
kä eroa unionista; ainoa tie on huolehtia suoma-
laisten ihmisten etujen ajamisesta, vaikka muitten
maitten edustajat haukkuisivatkin itsekeskeisyy-
destä.”

Puolueen varapuheenjohtajan kannattaa
suomalaisten etujen ajamista EU:ssa

Kannanotto Satakunnan piirin kokouksessa Kankaanpäässä
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