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Näytenumero

PerusS:n puolueneuvosto Järvenpäässä
14.-15.082004. Tervetuloa! Tee huonevarauksesi
pikaisesti    (ks. ilmoitus takasivulla)

Takarivissä (vas) Aaro Mikkonen, Rolf “Fred” Sormo, Marjo
Pihlman Pauli Artturi Luttinen, Pekka Sinisalo ja eturivissä
Tony Halme ja Ari Halme

Espoon Isossa Omenassa oli loppukirin vuoro vaalien alusviikolla

Puheenjohtaja Soini tekee johtopäätöksiä vaalituloksesta. Sivu 3.

Ari Halme odottaa äänestäjää saapuvaksi kohdalleen
vaalimainoskortti valmiina kädessä.

Thomas Sundbäck tuli vaalitilaisuuteen suoraan
työpaikalta. Repussa oli lista Arri Halmeelle
esitettäviä kysymyksiä. – “Äänestin Perussuoma-
laista eduskuntavaaleissa 2003.

Timo Soini on juuri kahvittanut puolisen tusinaa
äänestäjää ja tähyilee lisää kahvitettavia.

PerusS:n kansanedustaja Tony Halme ja EU-
vaaliehdokas, metsäinsinööri Aaro Mikkonen
vaihtavat vaalityökokemuksia.

Ari Halme valmistautuu…

Kuopion torilla oli tiivis tunnelma

Myös kansanedustaja, PerusS:n puheenjohtaja
Timo Soini kävi Kuopiossa. Taustalla vasemmalla
Juha Hujanen keskustelee eläkeläisäänestäjän
kanssa

Vaasan Rewell Centerissä Roy Rabb asettaa
mikrofonia Halmeiden korkeudelle

Perussuomalaisten kannatus vaalipiireittäin

1. Uusimaa vp 0.7 % 1.936
2. Vaasa vp 0.7 % 1.494
3. Helsinki vp 0.6 % 1.104
4. Satakunta vp 0.6 % 412
5. Etelä-Savo vp 0.6 % 257
6. Pirkanmaa vp 0.5 % 719
7. Oulu vp 0.5 % 674
8. Pohjois-Savo vp 0.5 % 317
9. Pohjois-Karjala vp 0.5 % 235
10. Varsinais-Suomi vp 0.4 % 589
11. Häme vp 0.4 % 482
12. Kymi vp 0.4 % 406
13. Keski-Suomi vp 0.4 % 330
14. Lappi vp 0.3 % 142
15. Ahvenanmaa vp 0.1 % 5

Koko maa 0,5 % 9.102
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Valta jaettiin
äänestäneiden kesken -
Kansanäänestys EU:n

perustuslaista
Valta EU-vaaleissa jaettiin äänestä-
neiden kesken. Äänestysprosentti
jäi silti alhaisemmaksi kuin koti-
maisissa eduskunta- ja kunnallis-
vaaleissa, vaikka EU säätelee
direktiiveillään suomalaisesta lain-
säädännöstä jo yli 80%. Nyt jää
jännitettäväksi suoritetaanko Suo-
messa kansanäänestys EU:n perus-
tuslaista. Kahdeksassa EU-maassa
kansanäänestyksestä on jo tehty si-
tova päätös. Juuri vaalien alla Hel-
singin Sanomien mielipide-palstal-
la Perussuomalaisten Nuorten hel-
sinkiläinen hallituksen jäsen Tom-
mi Ojala vaatii: EU-perustuslaista
kuultava kansan ääntä. YLE:n suu-
ressa vaalikeskustelussa eduskun-
tapuolueiden puheenjohtajista vain

vasemmistoliiton Suvi-Anne Sii-
mes ja perussuomalaisten Timo
Soini kannattivat kansanäänestystä,
koska perustuslaki vie EU:ta ratkai-
sevasti liittovaltion suuntaan ja
EU:n perustuslaki asettuu Suomen
perustuslain yläpuolelle. EU muut-
tuu siis ratkaisevasti siitä, mitä se
oli, kun v. 1993 Suomessa järjestet-
tiin neuvoa antava kansanäänestys
EU:n liittymisestä. Sen jälkeen on
mm lakkautettu Suomen Markka.

Kunnallisvaalit lähestyvät
– Puolueneuvosto

kokoontuu Järvenpäässä
Ehdokkaiden, kansanedustajien ja
puoluejohdon työntäyteisen ja näky-
vän EU-vaalityön pohjalta on nyt
hyvä lähteä kohti kunnallisvaaleja.
Ehdokkaiksi lähteville on laadittu
tukeva opaskirja ”Kuntalaisen puo-
lesta 2004 - Perussuomalaiset rp:n
kunnallisvaaliopas”, jota jaetaan pii-
rien ja puoluetoimiston kautta veloi-
tuksetta kaikille ehdokassuostumuk-
sen allekirjoittaneille. Kirja-arvoste-
lu toisaalla lehdessä. Kunnallisvaali-
suostumuksia saa piireistä ja puo-
luetoimistosta sekä istuvilta kunnan-
valtuutetuilta kesän mittaan.

Järvenpään puolueneuvoston ko-
kouksessa elokuussa 2004 esillä ei
ole henkilövaaleja, mutta Perussuo-
malaisten kunnallisvaaliohjelma sen
sijaan lyödään lukkoon. Järvenpään
puolueneuvoston kokoukseen tulevat
siis ratkaisevat PerusS:n tämän hetki-
sen kunnallispoliittisen linjan. Teh-
kääpä nyt pikaisesti huonevarauksia.

Poliittisten

virkanimitysten paluu

Poliittiset virkanimitykset olivat
“maan tapa” 70- ja 80-luvuilla.
Punamultapuolueet jakoivat sulle-
mulle periaatteella lähes kaikki
merkittävät virat keskenään. Mikä-
li herrahissi takkuili tilan puuttees-
sa, perustettiin tuhansia uusia vir-
koja. Tältä ajalta on perintönä eräs
maailman laajimmista
byrokratioista sekä sen kylkiäisenä
vakiintunut lappu-, luukku- ja
jonotussysteemi. Lisävitsauksena

Puoluesihteeri
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tuli vielä uusien verojen ja kiel-
tojen keksimisen himo.

Jo viime eduskuntavaalien
alla oli täysin selvää, että mikä-
li punamultapohja palaa halli-
tukseen, kokevat myös poliitti-
set virkanimitykset renessans-
sin. Erityisen musta päivä tällä
saralla koettiin viime keväänä,
kun presidentti Tarja Halonen
nimitti Suomen Pankin pääjoh-
tajaksi viime laman isän, val-
tiotieteen kandidaatti Erkki Lii-
kasen. Kun paikalle piti saada
demari, eivät esimerkiksi sitou-
tumattoman valtiotieteen tohto-
ri Sixten Korkmanin ansiot pal-
jon vaa´assa painaneet. Tällä
hetkellä Suomen Pankin johto-
kunnassa on kaksi demaria.
Minkään muun puolueen edus-
tajat eivät ole joukkoon kelvan-
neet. Sattumaako? -Uskokoon
ken tahtoo.

Kun Suomi syöksyi 1980-
luvun lopulla talouspoliitti-
seen lamaan, valtionvarainmi-
nisterinä oli Erkki Liikanen.
Hän ei jäänyt sammuttele-
maan syttynyttä paloa, vaan
loikkasi kiireesti komissaarik-
si Brysseliin. Liikasen seuraa-
ja valtionvarainministerinä oli
toinen demari, Matti Louekos-
ki. Nyt he ovat Suomen Pan-
kin pääjohtaja ja varajohtaja.

On selvää, että missään muussa sel-
västi porvarienemmistöisessä maas-
sa tämä ei olisi mahdollista kuin
Suomessa.

Mitäköhän presidentti Halonen
ajatteli Suomen Pankin pääjohtaja-
nimitystä tehdessään? Tulivatko
mieleen laman sadattuhannet uhrit,
taloudelliseen ahdinkoon ajetut ko-
titaloudet ja ikuiseen velkavankeu-
teen joutuneet kansalaiset? Tuskin-
pa. Tulivatko mieleen edes ne tu-
hannet maallisen vaelluksensa oma-
kätisesti päättäneet ihmiset, jotka ei-
vät kestäneet elämänsä pohjan ro-
mahtamista ja yhteiskunnan kyl-
myyttä? Vai luottiko presidenttim-
me siihen, että kansa on jo unohta-
nut? Pahinta olisi, jos kyse on välin-
pitämättömyydestä.

Laman uhreille ei ole valoa näky-
vissä eikä armahdusta tulossa. Van-
hojen puolueiden poliittiset kivikas-
vot osaavat kiertää tai ohittaa vas-
tuun, siitä Suomen Pankin johtajani-
mityskin oli jälleen karmaiseva esi-
merkki. Erään seikan nämä tahot
kuitenkin unohtavat. Vaikka pankki-
en alttarille uhratuilta kansalaisilta
vietiin lähes kaikki muu, jotain jäi
silti ahdingon lisäksi jäljelle: Muisti.
Siksi on varmaa, että onpa demarei-
den seuraavana presidenttiehdok-
kaana kuka tahansa, hän löytää edel-
lä mainitut  asiat vielä monta kertaa
edestään.

Tällaisessa tilanteessa onkin vält-
tämätöntä, että maassamme on Pe-
russuomalainen puolue. Puolueem-
me on vielä pieni eikä meillä ole
valtakunnan kipparin paikka hallus-
sa. Silti on selvää, että me Perussuo-
malaiset emme tule tunnottomasti
ummistamaan silmiämme ja sulke-
maan korviamme laman uhrien ah-
dingolta. Niin eduskunnassa kuin
kunnallisvaalienkin osalta tämä
vuosi tulee olemaan meille Perus-
suomalaisille erityinen ja voimakas
näytön paikka unohdetun kansan
puolustamisessa.

Taistolaisuus voimissaan

Kieroon kasvaneiden 70-luvun va-
semmistolaisten niin sanotusta
taistolaisliikkeestä tehdään jatkuvasti
uusia tutkimuksia ja kirjoja. Aatteen
kannattajat pörhistelevät tyyliin:
“Kyllä murhaa saa suunnitella, jos se
ei toteudu, ei mitään rikostakaan ole
tapahtunut”. Heidän puolustautu-
misensa tavallaan ymmärtää. -Kuka-
pa väärennetyn taulun ostamisella-
kaan kehtaisi kehuskella.

Vaikka taistolaisuudesta puhutaan
usein menneessä olomuodossa, ei se
mihinkään ole kadonnut. Toki ulko-
muoto on joiltain osin muuttunut.
Esimerkiksi punaisten lippujen lie-
huttajia näkyy vähemmän. Aatteen
“pesäpaikat” ovat silti entiset. Tie-
teen, kulttuurin, Yleisradion sekä
kirjallisuuden alueelta huokuu
eteemme jatkuvasti taistolaisuuden
jälkikaikuja.

Erilaiset musiikkiin liittyvät, alan
merkkihenkilöitä esittelevät historii-
kit, ovat minulle erityisen tuttuja.
Niiden joukosta ei juurikaan löydy
kokoomateosta, jossa ei esiteltäisi
maamme lähes kaikkia kommunis-
min esilaulajia. Sen sijaan on pa-
remminkin sääntö kuin poikkeus,
että mieluummin on “tilan puuttee-
seen” vedoten unohdettu satojenkin
suosikkisävelten ja sanoitusten teki-
jät. -Löytyypä edelleen jopa Nobel-
kirjailijoitakin, jotka aikoinaan ehä-
tettiin leimaamaan fasisteiksi, ja sik-
si heidän tuotantoaan ei ole vielä-
kään suomennettu. Tässä valossa
onkin hupaisaa, että monista koti-
maamme taistolaiskirjailijoista on
myöhemmin tullut menestyneitä
kioskiviihteen ja roskaromaanien
kirjoittajia.

Ellei taistolaisuus yhä eläisi, kuin-
ka olisi mahdollista, että eduskun-
nastakin heitä löytyy yhä puolen tu-
sinaa? Eihän eduskuntaan kukaan
omilla äänillään pääse. Tämän lisäk-
si tulee muistaa, että eduskunnan ul-
kopuolelta löytyy useitakin puoluei-
ta, joissa taistolaisuus ja stalinismi
ovat suuressa kunniassa.

Aivan yhtä tärkeää, kuin on tutkia
70-luvun taistolaisuutta, olisi selvit-
tää tuon hurmosliikkeen vaikutuska-
navia ja lonkeroita tämän päivän
Suomessa. Miksi meillä yhä suosi-
taan aatetta, jonka ihanteena sekä
päämääränä ovat vainot, kansan-
murhat ja valtavat joukkohaudat?
Fasismin palvonta meiltä on aivan
oikein kitketty. Toinen, vähintään-
kin yhtä vaarallinen aate, taistolais-
stalinismi tuntuu olevan vallasväen
erityisessä suojeluksessa, parem-
massa kuin liito-oravat.

P.S. Eurovaalien jälkipuintia

Olimme Eurovaaleissa mukana vii-
dellä ehdokkaalla. Aikaa vaa-
litaistelun käymiseen jäi valitetta-
van vähän. Oman vaalipiirini osalta
se merkitsi muun muassa sitä, että
kukaan ehdokkaistamme ei ehtinyt
50 kilometriä lähemmäs
vaalipiirimme rajaa. Myöskään yh-
dessäkään alueemme maakunta-
lehdessä ei näkynyt ehdokkaittemme
mainoksia. Miksi? Tällaisiakin seik-
koja kannattaa pohtia. Näin vaalien
jälkeen kannattaakin miettiä: Mitä
teimme oikein, mitä väärin ja mitä
olisi pitänyt tehdä toisin? Kymessä
kuten esim. Hämeessäkin jaettiin
kaikki PerusSuomalaiset ja yleis-
mainokset, jotka saatiin. Yleis-
mainonta ei käytännössä vaikuttanut
juuri  mitään. Äänestäjämme jäivät
kerta kaikkiaan kotiin.

Ihmeellisintä valtakunnallisesti
on, että monessa ns. tyhjässä kun-
nassa tuli kohtuullisesti ääniä. Sitä
vastoin monin paikoin puolueemme
jäsenetkään eivät äänestäneet, aina-
kaan Perussuomalaisten ehdokkaita.
Kuinka tämä on mahdollista? Tämä
on tietysti vakavan itsetutkistelun
paikka.

On selvää, että niissä piireissä,
joissa oli oma ehdokas ja satsattiin
paljon rahaa, pärjättiin parhaiten.
Näillä alueilla myös vaali-innostus
oli muuta Suomea suurempi. Perus-
suomalaiset ovat kuitenkin valta-
kunnallinen puolue. Viimeistään
kunnallisvaaleissa, joiden vaalipääl-
likkö olen, meidän on saatava koko
maassa rivimme kuntoon. Silloin on
todellinen näytön paikka niilläkin
henkilöillä, jotka syystä tai toisesta
EU-vaaleissa “huilasivat”. Emme
voi jättää puolta Suomea kesannol-
le. Jo uskottavuuden vuoksi tarvit-
semme menestystä mahdollisimman
tasaisesti koko Suomen alueella. Se
on puolueemme tulevaisuuden pe-
rusedellytys. Viime kunnallisvaa-
leissa oli 300 tyhjää kuntaa. Ponnis-
teluun niiden elvyttämiseksi ja saa-
miseksi mukaan toimintaan on kiin-
nitettävä erityistä huomiota.

Perussuomalainen puolue tarvit-
see jokaisen jäsenensä ja kannatta-
jansa täysipainoisen työpanoksen.
Kuntatason menestys on puolueem-
me juuret. Järvenpäässä pidettäväs-
sä puolueneuvoston kokouksessa
joudumme vakavasti miettimään
kaikkia edellä mainittuja kysymyk-
siä. Tulemme varmasti tekemään
myös päätöksiä siitä, että työnteosta
palkitaan, ei joutenolosta. Siksi toi-
vonkin Järvenpään kokoukseen
mahdollisimman runsasta osanot-
toa. Hyvät ideat Perussuomalaisten
eteenpäin viemiseksi ovat tervetul-
leita. Ja vielä tervetulleempia ovat
kaikki ahkerat käsiparit, jotka to-
teuttavat nämä ideat käytännössä.

EU-vaalit käyty
Vaalitulos ei ollut Perussuomalaisten kannalta kehuttava. Vaalitulosta ja

Perussuomalaisten jäsenmäärää verratessa havaitsee selvästi, että osa

jäsenistä jätti jopa äänestämättä Perussuomalaista ehdokasta. Vaikka

näin tapahtui myös Vasemmistoliitossa ja Sosiaalidemokraateissa,

meidän on vaalituloksesta osattava tehdä oikeat johtopäätökset.

Ensimmäinen lienee se, että meidän on keskityttävä poliittisessa niihin

eduskuntavaalipiireihin, joissa meillä on menestymisen mahdollisuuksia.

Parhaat vaalipiirit olivat Uusimaa ja Helsinki. Vaasassakin saatiin

kohtuullinen tulos, vaikka äänistä hävisikin puolet.

PerusS:n ehdokkaiden äänimäärät:
Ari Halme 4.049, Pekka Sinisalo 1.923, Vesa-Matti Saarakkala 1.675,

Harri Lindell 810, Aaro Mikkonen 655
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Muut tiedotus-
välineet
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Suomalaisena Luxemburgissa. Suomalaisia arvos-
tetaan EU-instituutioissa siitä, että heidän kanssaan
sovitut aikataulut pitävät. Lisäksi meidän rehellisyy-
teen luotetaan. Kyllä Suomi on loppujen lopuksi hie-
no maa ja paras meille suomalaisille.
(Pekka Sinisalo, Suomen Mieli 02/2004)

Tiesitkö, että Vanhasen hallitus sai eduskunnan
suurelta valiokunnalta toukokuun puolivälissä val-
tuudet hyväksyä EU:n perustuslakiin muotoilut, jotka
eivät turvaa julkisten palveluiden säilyttämistä kan-
sallisessa päätösvallassa? Tiesitkö myös, että tämä
päätös on julistettu salaiseksi? Tiesitkö, että hallitus
on EU:n hallitusten välisessä konferenssissa sopinut,
että EU:n perustuslaista jätetään pois nykyiseen pe-
russopimukseen kuuluvat hyvinvointipalveluiden
suojalausekkeet? Jos et tiennyt, allekirjoita kansanää-
nestys adressi.                (Vaihtoehto EU:lle 2/2004)

Suomen EU-jäsenyys jakaa ehdokkaat jyrkästi
kahteen leiriin ”Hinnat ovat nousseet, vaikka meille
toista väitettiin, esim. rajuimmin kahvikuppi ja vessa-
maksut”, kirjoittaa Harri Lindell (PerusS).
(Helsingin Sanomat 25.05.2004)

Suomen kansa on kasvatettu kannattamaan arvo-
maailmaa, jossa tieto kansalta joko salataan tai vää-
ristellään.          (Taisto Vaetoja, Metro 27.05.2004)

Taloustutkimus: Kristillisdemokraattien kannatus
oli 5,5% ja Perussuomalaisten 2,1%.
(Helsingin Sanomat 01.06.2004)

Oikeuskanslerin viraston mukaan, on epäselvää,
onko kirjastoilla oikeutta periä asiakkaalta maksu
kirjan varaamisesta.
(Helsingin Sanomat 01.06.2004)

Myyrmannin uhrit jäivät heitteille.
(Metro 02.06.2004)

Turkin EU-jäsenyys? Perussuomalaisten ehdokas
Harri Lindell sen sijaan uskoo, että terrorismin mah-
dollisuus EU:ssa kasvaisi, jos Turkki pääsisi unionin
jäseneksi.                 (Helsingin Sanomat 02.06.2004)

Miksi hallitus vaikenee kansanäänestyksestä?
Kahdeksan EU-maata on tehnyt päätöksen alistaa pe-
rustuslaki kansanäänestykseen. Suomessakin tätä on
esitetty poliittisen kentän eripuolilta. Panttaako halli-
tus kantaansa kotimaan vaalitaktisista syistä?
(Kansan Uuutiset 02.06.2004)

Suomen turvallisuuspolitiikka jakoi EU-ehdok-
kaat eri leireihin Sanomatalon vaalitilaisuudessa
keskiviikkona, vaan ei puoluerajoja myöten. EU-
myönteinen tohtorikolmikko Alexander Stubb (kok),
Alpo Rusi (kesk) ja Lasse Lehtinen (sd) olivat valmiita
hyväksymään Suomen liittymisen puolustusliitto Na-
toon ennemmin tai myöhemmin. Perussuomalaisten
Ari Halme oli täsmälleen vastakkaista mieltä: Suomen
pitää hoitaa itse omat rajansa.
(Ari Halme PerusS, Helsingin Sanomat 03.06.2004)

Jos tomaattiin istutetaan geeni, joka saa sen säily-
mään kuukauden, kelpaako se enää ravinnoksi? Ari
Halme lähestyi tomaatteja käytännöllisesti: geeni-
muunnellun ruoan pitäisi olla merkitty selvästi, jolloin
kuluttaja saisi valita, mitä ostaa. Hän itse ilmoitti mais-
taneensa geenimuunneltua ruokaa vieraillessaan Yh-
dysvalloissa veljensä Tony Halmeen luona. “Olen
kokeillut sitä ja tässä vielä seison”, hän sanoi.
(Ari Halme PerusS, Helsingin Sanomat 03.06.2004)

Mediatorilla sanottua. ”Pelottava skenaario on se,
että esimerkiksi vesi muuttuisi Suomessa markkina-
hyödykkeeksi.”
(Ari Halme PerusS, Helsingin Sanomat 03.06.2004)

Soini Mediatorilla Helsingin Sanomien ja TV-Nelosen
puoluejohtajien yhteisohjelmassa

TYLY

       TULOS
Eurovaalit menivät Perussuomalaisilta penkin alle. Syitä on
useita. Ensin haluan kuitenkin kiittää ehdokkaita, jotka teki-
vät minkä voivat. Kansa, eikä edes oma kenttä vastannut
huutoon. Läpi Suomen myös “ omat pettivät “. Olen tien-
nyt, että kenttämme ja kannattajamme ovat EU-vastaisia.
Nyt tuo vastaisuus eli nukkuminen tuotti sen tuloksen, että
Suomea edustaa entistä notkeampi euroedustajien joukko.

Ari Halme, Harri Lindell, Aaro Mikkonen, Vesa-Matti Saa-
rakkala ja Pekka Sinisalo kävivät kovan taiston. He uhrasivat
aikaa ja varoja, jotta meillä olisi ollut mitä ja ketä äänestää.
Kaverit olisivat ansainneet paremman palkinnon. Jokainen
puolueemme aktiivi saa luvan katsoa peiliin ja katsoa pit-
kään! Meillä on olemassa Suomessa tämän vaalin tuloksena
runsaasti kuntia, jossa on viime kunnallisvaaleissa ollut
enemmän ehdokkaita, mitä nyt saimme tällaisesta kunnasta
ääniä!!! Luvut puhuvat karua kieltä. Selityksiä ei tarvita.

Töitä ei ole tehty.Tämän luulisi loukkaavan jokaisen it-
seään kunnioittavan perussuomalaisen omaatuntoa. Rat-
kaisu ei ole kiukuttelu tai selittely.

Ratkaisu on se, että tulevissa kunnallisvaaleissa teke-
mättömyys korvataan kovalla työllä ja vaalivoitolla.

On kyllä käsittämätöntä, että meillä oli laajoja alueita,
joissa ei edes vaalijulisteita oltu saatu esille. Mitä mahta-
vat miettiä puolueemme johtoelimissä olevat henkilöt, kun
heidän kunnasta puolue on saanut alle kymmenen ääntä.

Mitä vaatimuksia tuollaisella perussuomaisten kunnalla voi
ollapuoluejohtoon päin?

SELVIÄ SYITÄ
Vaaliliitto teki sen, että ehdokkaita ei ollut tarpeeksi. Jos oli-
simme olleet mukana täydellä listalla olisimme ehkä saaneet
20 000 ääntä eli yhden prosentin.

Se ei ole ratkaisevaa. Ratkaisevaa on se, että tuolla 20 000
lisä-äänellä tästä vaaliliitosta olisimme saaneet paikan. Tätä
mahdollisuutta ei tajuttu. On tietenkin selvää, että joku tai
jotkut kansanedustajat olisi pitänyt asettaa ehdolle. Siinä on
myös oma virhearvioni. Tosin vaaliliittokumppani ei sitä ha-
lunnut. Naisehdokas puuttui myös.

Puolueen EU-kriittinen linja oli epäselvä. Pitäisi olla joko
täysin kielteinen tai täysin myönteinen. Viesti oli epämääräi-
sen kriittinen. Tuolla linjalla ei ollut kannatusta.Puolueen lin-
jaa ei osattu markkinoida. Siitä puoluejohto ja eduskuntaryh-
mä ovat osaltaan vastuussa.

Alhainen äänestysprosentti kertoi sen, että meillä ei ole
virkaa EU-puolueena, eikä Suomen kansaa EU kiinnosta. Tä-
hän mennessä EU:ta vastustamallakaan ei ole saatu
ääniä.Pienempiä puutteita ja syitä on muitakin. Suuri yhtei-
nen häpeämme on, että Suomen kommunistinen Puolue sai
enemmän ääniä kuin Perussuomalaiset.

Jos tuo ei herätä meitä, voimme yhtä hyvin miettiä mihin ja
kuka tätä  puoluetta tarvitsee?

MUUTOKSET TARPEEN
Tällä menolla emme voi jatkaa. Vaikka EU-vaaleissa Perus-
suomalaiset ovat aina menestyneet kehnosti on saatu varoi-
tus syytä ottaa vakavasti. Nyt ei mitattu eduskuntavaalikan-
natusta, eikä kunnallisvaalikannatusta. Tiedämme kuitenkin
tilanteen, mikäli emme pysty terävöittämään työtämme.

Olen johtanut Perussuomalaisia vuodesta 1997 ja viime
vuodet ovat olleet nousujohteisia. Nyt tuli herättävä takapak-
ki ja omasta puolestani takaan, että muutoksia on tulossa. En
katsele enää päivääkään puolueemme ja piirien johtopaikoilla
henkilöitä, jotka eivät laita itseään likoon. Meillä on vielä aikaa
ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Tulen esittelemään Jär-
venpään puolueneuvoston kokouksessa elokuun puolivälis-
sä strategian siitä miten me menemme eteenpäin.Syksyn piiri-
kokouksissa on myös muutoksen aika. Tulosvastuu tulee nyt
ankarimman päälle Perussuomalaiseen puolueeseen.

Tasainen taloustuki on historiaa. Nyt alamme maksamaan
tuloksista. Äänet ovat määräävä mittari. On myös selvää,
että vuoden päästä pidettävässä puoluekokuksessa kaikki
johtopaikat ovat uusjaossa. Niille haluavat esittäkööt työ-
näytteen ennen valintoja.

KUNNALLISVAALIT
Kunnallisvaalityö on aloitettava välittömästi. Nyt on suori-
tettava tehokas ja monipuolinen ehdokashankinta. Se on
tehtävä kunnissa ja piireissä. Meillä on jonkin verran talous-
ja henkilövoimavaroja. Voin taata, että nuo paikat eivät ole
lepokiviä. Monipuolinen ehdokasasettelu on vaalivoittomme
tae. Mikäli sitä ei tehdä, ei tule tuloksiakaan.

Eurovaalit eivät peruuttamattomasti ratkaiseet mitään. Toi-
vottavasti tulos herätti nyt kentän, sillä vaalitulos oli taattua
tavaraa lekalla  leukaluihin ja selkäranka sirkkeliin-
linjalla.Eurovaaleissa emme pudonneet kuin matolta lattialle,
mutta sekin pudotus teki kipeää.

En ole koskaa kirjoittanut näin tikkuista palstaa omille jou-
koille, mutta nyt oli aihetta. Tiedän, että jokainen rehellisesti
asiaa tutkiva henkilö tietää, että emme antaneet kaikkeamme.
Ja politiikassa pitää ajaa täysillä. Demokratiassa ei kansaa
voi syyttää vaan toimia itse paremmin.

KIITOS KUITENKIN
Kiitos kuitenkin kaikille Perussuomalaista ehdokasta äänes-
täneille. Ikävä kyllä edes kaikki jäsenet eivät käyneet äänes-
tämässä oman puolueensa ehdokkaita.

Madonluvut on nyt luettu ja parannusta on tultava. Olem-
me saaneet ankaran varoituksen tehostaa työtämme. Kun
otatte yhteyttä haluan paitsi kuulla mielipiteenne ja huolenne
myös kuulla mitä olet tehnyt yhteisen asiamme eteen.

Minun käsitykseni mukaan puolueemme perusta on terve,
jolle voimme rakentaa. Ilmoittaudu ajoissa mukaan Järven-
pään kokoukseen, sillä siellä päätetään mihin suuntaan puo-
luettamme aletaan viedä ja kehittää. Tule päättämään, sillä
siellä äänesi kuuluu.Myönteisyyden voima on tappionkin
hetkellä muistettava. Emme saa katkeroitua tai vetäytyä syr-
jään. Meillä on puolue, jonka perusta on luja ja jonka pelas-
tava työ on isänmaalle tarpeen.Puolueemme on myös ainoa
vaihtoehto nykyiselle menolle. Siksi tämä yhteinen kana-
vamme on mittaamattoman arvokas. Me voimme vaikuttaa ja
muuttaa puoluettamme. Vanhoissa puolueissa se ei ole mah-
dollista. Meillä on ja se on myös väistämätöntä.

Puheenjohtaja
t i m o . s o i n i @ e d u s k u n t a . f i
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Me olemme kaikki kodittomia vaeltajia
 ja kaikki me olemme sisaruksia.
Alastomina, repaleissa kuljemme,
reppu selässämme,
mutta mitä omistavat
ruhtinaat meihin verraten?

Ilmojen halki virtaavat meille aarteet,
kullassa arvioimattomat.
Mitä vanhemmiksi tulemme,
sitä enemmän tiedämme olevamme
sisaruksia.

Jos minulla olisi suuri puutarha,
kutsuisin sinne kaikki sisarukseni.
Jokainen ottaisi mukaansa
suuren aarteen.
Kun ei meillä ole mitään kotimaata,
me voisimme tulla kansaksi.
Me rakennamme muurin
puutarhan ympäri,
että ei mikään maailman ääni
saavuta meitä.

Hiljaisesta puutarhastastamme
annamme maailmalle uuden elämän.

Edith Södergran: Suuri puutarha

Kuva: Jukka Heiskanen, Futureimagebank

Virkamies vai

luottamusmies

Valtaa on lähes kaikissa organisaatioissa
hamuttavaksi Toivottavasti jokainen valtaa
haluava myös ymmärtää sen mukanaan tuo-
man vastuun. Uusi hallintolaki on tuonut li-
sää vastuuta ja palvelumyönteisyyttä virka-
miesten tehtävänkuvaan. http://www.om.fi/
22112.htm  Virkamiesten on vastattava aina
kyselyyn viipymättä ja neuvottava keneltä
apua on saatavissa, jos on ottanut yhteyttä
väärään virkamieheen. Itse asiassa heidän
tullee siirtää asia oikealle virkamiehelle ja il-
moittaa siitä asianosaiselle. Virkamiehet val-
mistelevat ja toteuttavat luottamusmiesten
heille antamat tehtävät. Näitä päätöksiä he
eivät voi enää muuttaa, mutta asioiden
valmistelijoina heillä on mahdollisuus vai-
kuttaa päätöksiin.

Toimiessani kansallisessa toimikunnassa,
joudun toteamaan, miten tärkeä elin virka-
mieskoneisto on. Postia ja tietoa meille toi-
mikunnan jäsenille tulee viikoittain ja pitäisi
muun työn ja toimien lisäksi vielä perehtyä
toimikunnan asioihin. Suurimman työn lop-
putuloksesta tekevät pääsihteerimme ja työ-
valiokunta.

Sama on tilanne kunnissa. Ei tavallisella
kunnan valtuuston jäsenellä ole aikaa pa-
neutua valtuuston 10 senttiäkin paksuihin
muistioihin jokaista kokousta ennen. Siksi
on tärkeää olla yhteydessä valtuuston jäse-
niin ennen kokousta, jos haluaa varmistaa,
että asiaan on todella perehdytty.

Uusi kunnallisoppaamme auttaa Perus-
suomalaisia luottamusmiehiä taas toimimaan
tulevissa valtuustoissa ja luottamuselimis-
sä.

 Vaili K Jämsä, Oulu

Aikansa kutakin...

Brändi
Nainen on brändi - ollut jo aikojen alusta
meidän aikoihimme ja myös tästä eteenkin
päin! Niin, on!

Naisen asema uuden sukupolven synnyt-
täjänä on niin hämmästyttävä, etteivät mie-
het taida milloinkaan päästä tästä ihmeestä
oikein “kärryille”.

Kuitenkin perheen/talouden vastuukuluja
on edelleen pyrittävä tasaamaan. Tähän
suuntaan on mm. lainsäädäntöä jo pisem-
män aikaa kehitetty. Kehittämistä ja tasapai-
noilua perheen vatuunkannon ja talouden
osalta tulee riittämään. Tuskin tämä elämän
puoli tuleekaan täysin valmiiksi?

Tulot
Viimeisimpien uutisointien perusteella on
harmillista edelleenkin todeta, että miesten
keskipalkka on 2.600 euroa/kk:ssa, mutta
naisten vain 2.100 euroa/kk:ssa. Valtava ero
naisten tappioksi!

Todettava on, että tämä naisten työn ali-
arvostus kulkee koko naisen työelämän lä-
vitse ja seuraa naista myös eläkkeellä olles-
sa.

Haitallisesti nämä tuloerot kohdistuvat
myös perheen/talouden koko taloudenhoi-
toon, kulutus- ja ostovoimaan. Yhteiskun-
nan bruttokansantuotteeseen ja kotimaisen
tuotannon kulutuksen nostamiseen naisten
alhaisemmat tulot ovat jarruina. Tulevissa
TUPO-neuvotteluissa näitä jarruja olisi ru-
kattava vähintään 10% naisten palkkojen
suuntaan. Nyt. Myöhemmin toiset 10%
naisten palkkojen hyväksi. Mitä sanovat
kansanedustajamme?

Luova talous
Sitra on keksinyt teettää ohjelman - julkaistu
myös kirjana - Luovasta taloudesta, joka on
nyt myös brändi!

Yrityselämässä luovaa taloutta ovat mm.
suunnittelu ja kehittäminen. Konsultointikin
tietyiltä osiltaan.

Kautta aikojen on luovaa taloutta edusta-
neet mm. taiteilijat, erilaiset käsityöläiset,
useat yksityisyrittäjät  ja puutarha-ala. Ko-
titaloustöiden moniosaajat - naiset!

Aikaisempina aikoina luova talous on ol-
lut suoranaista kituuttamista eteenpäin päi-
västä toiseen. Nyt luvataan (teoriassa) le-
veämpää leipää ja vakaampaa taloutta. Luo-
vuus ja lahjakkuus nostetaan ylimmälle or-
relle ja käytännön toimiin!

Kaikkea kanssa...
Niinpä, en sitten löytänyt yhtään naista eh-
dokkaaksi EU-vaaleihin? Synkkää!

Puolueen 2. varapuheenjohtaja kirjoitti,
että työnantajat, palkatkaa miehiä töihinne.
Miehet tulevat halvemmiksi kuin naiset
työntekijöinä.

Olen edellä kertonut “tulot”, että miehet
tulevat kalliimmiksi kuin naiset työntekijöi-
nä! Ns. sosiaalikulut on tasapainotettava
sekä miehille että naisille. Nyt suurimman
taakan kantavat NAISET! Tämä on tutkittua
tietoa!

Hilkka Salonen

Hämeenlinnan PerusSuomalaiset

PerusSuomalaiset Naiset / kesäliite 2004

Niin - EU-vaalit olivat ja menivät. Puolueem-
me oli mukana vaaleissa, hyvä niin. Tulos ei
nyt ollut kovin rohkaiseva. Anneli Jäätteen-
mäki keräsi potin, kiitos hänen kaatajilleen.

Perussuomalaiset Naiset eivät tällä kertaa
olleet asettaneet naisehdokasta EU-vaalei-
hin. On kyselty syitä siihen, syy on hyvin
yksinkertainen, puolueemme varapuheen-
johtajaa on kysytty, samoin allekirjoittanut-
ta.

Mutta yrittäjän kiireisiin vedoten, en voi-
nut suostua. Sitä paitsi puolueella oli jo-
nossa tulossa hyviä mies-ehdokkaita. Kun
olimme vaaliliitossa ehdokaspaikkoja oli
vain viisi ja ehdokkaamme olivat parhaasta
päästä.

Valitettavasti vain suuri äänestäjäkunta ei
ollut sitä rekisteröinyt, koska eivät lähteneet
liikkeelle.

Vaalityötä tehtiin vaalipiirissämme hyvin
pienellä joukolla, joitakin tuhansia lehteä
jaettiin talouksiin sekä levitettiin ulkomai-
nokset lähes jokaiseen alueemme kuntaan.
Valitettavasti omatkaan eivät EU-kriittisyy-
dessään osallistuneet PerusS:n vaalityöhön
ja jättivät jopa äänestämättä puolueemme
ehdokasta. Tällainen edesvastuuton toimin-
ta veti maton alta niiltä Perussuomalaisilta,

Marja-Leena Leppänen,
Perussuomalaisten naisten
puheenjohtaja

EU-Parlamenttivaalien jälkeen.

jotka ovat vakavasti valmistautuneet kun-
nallisvaaleihin.

Tulevia kunnallisvaaleja varten onkin
tehtävä todella paljon ja tuplasti työtä, että
saamme lisää toimintakykyistä joukkoa tal-
koisiin ja suostumaan myös ehdokkaiksi.
Uskon vahvasti, että EU-vaalien tulos ei ole
suuntaa antava tulevia kunnallisvaaleja aja-
tellen. Olipahan kunnallisvaalityön lähtö-
laukaus. Hyvin koulutetut ja muutenkin hy-
väosaiset äänestivät EU-vaaleissa. Keski-
verto suomalainen jätti äänestämättä.

Syksyn kunnallisvaalien tulos on tärkeä
puolueellemme. Ehdokashankinta, vaaliliitot
ja työ mahdollisesti sitoutumattomien kans-
sa on aloitettava nyt. Vaaleihin on vain vä-
hän aikaa. Kaikissa suurissa kaupungeissa
tulisi pyrkiä vaaliliittoihin, jotta valtuusto-
paikka olisi mahdollista saavuttaa.

EU-vaalityötä tehdessäni, huomasi aivan
selvästi että puolueemme on hyväksytty
yleisesti. Kielteistä ja kylmää suhtautumista
en havainnut - enemmän myönteistä ja ys-
tävällistä suhtautumista.

Toivon ja vetoan jäsenistöömme, että jo-
kainen meistä jakaisi puolueemme lehteä ir-
tonumeroita talouksiin aina silloin tällöin
100 - 200 kpl. Tällä tavalla saamme puolu-

eemme linjaa ja tavoitteita erilaisten ihmis-
ten tietoisuuteen paremmin kuin muiden tie-
dotusvälineiden suodattamana. Uskon tällä
tavalla myös useamman ajattelevan myön-
teisemmin puolueestamme, kun on todellista
tietoa siitä mihin me pyrimme vaikuttamaan.

Merkille pantavaa oli käytyjen EU-vaalien
kohdalla myös se, että lehdistö ja tiedotus-
välineet varoivat visusti kirjoittamasta mi-
tään Perussuomalaisten ehdokkaista - olim-
me todellisessa uutispimennossa.

Alueemme päälehti Etelä-Saimaa ei kirjoit-
tanut tai esitellyt kertaakaan ketään meidän
ehdokkaistamme. Myöskään alueemme leh-
dissä ei ollut ainuttakaan maksullista ilmoi-
tusta yhdestäkään ehdokkaastamme. Täy-
tyy ihmetellä, että saimme senkään vertaa
ääniä käydyissä vaaleissa.

Pelko puolueemme menestymisestä on
sulkenut tiedotusvälineet. Ryhtykäämme
töihin siis  itse!

Siemen on istutettu.

Marja-Leena Leppänen
PerusS:n Naisten puheenjohtaja
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Ketjutettu pätkätyö

ihmisarvoa nakertava

ongelma
 

Ketjutettu, pätkissä toteutuva työ on laaja
ongelma nuorilla ja keski-ikäisillä yksinhuol-
tajanaisilla. Vähättelemättä nuorten perhei-
den huolia (itselläni on neljä lasta ja neljä las-
tenlasta), sanoisin, että nuoret sentään vielä
näkevät tulevaisuuden kokeilemattomina
mahdollisuuksina ja että uskoa on jäljellä
omaan arvoon työmarkkinoilla.

Meillä vanhemmilla mahdollisuudet vaki-
naistamattomuuden jatkuessa vähenevät
päivä päivältä ja pelko tulevaisuudesta li-
sääntyy. Eläkeikään on vielä 10-15 vuotta,
ylikin. Virtaa on, terveyttäkin, sekä kykyä ja
tahtoa tehdä työtä! Meitä ketjutetussa työs-
sä olevia on pelkästään sairaaloiden palve-
luksessa satoja (muutama tuhat). Me koem-
me, että työnantajamme mitätöivät meidän
arvomme, koska noin kaksikymmentävuoti-
aat, juuri valmistuneet ja muutaman kuukau-
den työelämässä olleet tyttöset (ja kaikkien
edelle valinnoissa menevät pojat), katsotaan
vakinaiseen toimeen valittaessa kerta toisen-
sa jälkeen pätevämmiksi, kuin useita vuosia
työnantajan palveluksessa olleet hakijat. Va-
litettavasti tämä johdon asenne siirtyy her-
kästi saadun toimen myötä nuoreen kolle-
gaan. Mielestämme suuri määrä koulutusra-
hoja ja monipuolista kokemusta heitetään
hukkaan näin toimien. Se ei ole työn vakina-
sitamiseksi laaditun lain tai tasa-arvolain hen-
gen mukaista, eikä se ole säästöäkään laajem-
min asiaa ajatellen. Olen sisätauteihin ja kirur-
giseen sairaanhoitoon erikoistunut sairaan-

Oulun ja Kainuun piirin hallituksen jäsen
Urpo Viitala on eläkkeellä oleva yrittäjä. Hän
on vasta tehnyt poikansa kanssa sukupol-
venvaihtojärjestelyt. Häneltä saimme ostaa
aina kokouksen yhteydessä tai muuten tava-
tessamme tilansa purkitettua naudanlihaa.
Oulussa jo pitkään toiminut ja kunnanvaltuu-
tettunakin toiminut Eila Kokkonen, antoi tä-
män reseptin keittoon, jota hän tekee
lihasäilykkeestä. Jos ei ole saatavilla Urpon
lihasäilykettä voi käyttää myös ́ nötköttiä´.

1 litra vettä
1 pussi sekavihanneksia, pakaste
1 kasvisliemi kuutio
1 purkki säilykelihaa

Lisää kiehuvaan veteen kasvisliemikuutio
sekä sekavihannekset. Anna kiehua niin
että vihannekset kypsyvät, lisää liha ja nos-
ta keitto pois liedeltä.

Kirjoittaja kokeilisi tätä mökillä kuivatuilla
vihanneksilla.

--------
Lapsesta saakka on äitini Waili Jämsä

tehnyt tätä salaattia. Helppoa tarjota vaikka
mökillä grillimakkaran kanssa.

Salaattia kasvimaalta
½ dl kermaa (kahvikerma käy)
1 tl etikkaa
1rkl sokeria
½ tl suolaa
1 keitetty kananmuna

Pese salaatti. Sekoita reippaasti keske-
nään salaattikastikkeen aineet. Paloittele ka-
nanmuna.

Revi salaatti aika suuriksi palasiksi, lisää
muna, kaada kastike salaatinlehdille ja se-
koita.

Vaili K Jämsä, Oulu

Helppoa,
maukasta ja
edullista
kesäruokaa:

Katja Halme on uusia nuoria naisia, jotka
näkevät puolueemme toimintaa läheltä. Kat-
ja on kampaaja ja aloittanut uuden toimini-
men Helsingissä, Kampaamo Napsissa.

Katja on perustanut oman yritystoimin-
tansa vasta viime syksynä. “Aloittelevan
kampaajan on haettava ja perustettava oma
asiakaspiirinsä. Yrittäjän taipaleella ei vielä
alussa ole tullut vastaan suurempia epäkoh-
tia”, selvittää Katja, “Verotus nostaa kuiten-
kin palvelujen hintoja.”

Tällä hetkellä muodin mukaan väreinä
hiuksissa käytetään useita värejä tuomaan
syvyyttä ja eloa hiuksiin, mutta tulos voi
olla tasavärinen. Geometriset muodot ovat
nyt leikkauksessa in.

Teemme haastattelua Taivalkoskella Ou-
lun- ja Kainuun piirin kokouksen aikana. Kat-
ja on käymässä miehensä kanssa Lumimieski-
sassa. ja muistaa käyneensä edellisen kerran
lapsena  Taivalkoskella. “Kalle Päätalon kir-
joja ei minulla itselläni ole, mutta lähisukulai-
seni ovat aina harrastaneet hänen kirjojaan.”
muistelee Katja. Katja on kotoisin Pohjois-
Pohjanmaalta Raahesta  “Raahe ja sen van-
hakaupunki ovat vierailun arvoisia paikkoja”.

Uusia kasvoja
Katja kertoo hymyillen ylpeästi, “Raahe oli
suurin ja vilkkain satama Suomessa purjelai-
va-aikakautena.” Katja ei itse kuitenkaan ole
erityisen kiinnostunut veneilystä.

Katja on nykyaikaisia naisia ja muunto-
kouluttautui Napsi-kampaamoketjun koulu-
tuksessa kampaajaksi. Pohjakoulutuksel-
taan Katja on kokki, mikä sekin on tämän
päivän muotiammatteja. Katja halusi uuden
ammatin ja kehottaa muitakin uudelleen
kouluttautumaan. “Joidenkin on tosin pak-
ko vaihtaa ammattia joko terveydellisistä tai
taloudellisista syistä. Erityiskoulussa kou-
lutus painottui ammattiaineisiin, mikä lyhen-
si minun koulutusaikaani.” selvittää Katja.

“Europarlamenttiehdokas, lankomieheni,
Ari Halme on mielestäni rauhallinen, jämpti
ja  varmasti hyvä ehdokas.” vakuuttaa Kat-
ja, “Ari on aina ollut yrittäjä ja tuntee elä-
mää ja sen eri puolia laajasti. Hän on pelan-
nut ammattilaisena käsipalloa Saksassa.
Hän on naimissa ja hänellä on tyttö ja poi-
ka, jotka ovat jo aikuisia. Ari asuu Vantaalla,
missä käymme usein kyläilemässä mieheni
kanssa. Lisäksi käymme mielellämme yhdes-
sä ulkona syömässä.”

Juttelimme Katja Halmeen kanssa
Lumimieskisan aikana Oulun ja Kainuun piirin
kokouksen tauolla Taivalkoskella.

Katja oli ensimmäisen kerran Linnan juhlis-
sa Itsenäisyyspäivänä. “Juhlat olivat kivat ja
tunnelma oli rennompi kuin odotin. Tungos
oli hankala, mutta ihmiset juttelivat vapautu-
neesti.” naurahtaa Katja, kun tiedustelen asi-
aa häneltä. Perussuomalaisten kansanedusta-
jien puolisot ovat jo tulleet tutuiksi Katjalle.

Katjan perhe-elämä muuttui vuosi sitten
keväällä Tonyn kansanedustaja kauden al-
kaessa. “Urheilija- ja monitoimimiehen vai-
mon elämä ei ollut niin säännöllistä kuin
kansanedustajan puolison. Ympäri Suomea
ja maailmaakin järjestettyjen kilpailujen ja
keikkojen vuoksi jouduimme aikaisemmin
olemaan paljon tienpäällä.” miettii Katja.

Keskustelimme perheistämme ja kerroin,
että läheiselläni on selkäydinsyöpä, jonka
ainoa parantava hoitomuoto on kantasolu-
siirto. “Olemme mieheni kanssa ilmoittautu-
neet jo vuosia sitten luuytimen luovuttajik-
si. Vielä ei ole kuitenkaan sattunut kohdalle
potilasta, jolle olisi käynyt meidän kanta-
solumme.” Katja kertoi.

Katja on horoskoopiltaan härkä ja pitää
itseään tyypillisen härkäpäisenä.

Vaili K. Jämsä
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Perussuomalaisten Naisten vuosikokous
Puolueneuvoston kokouksen yhteydessä 14.-15.8.2004, Järvenpäässä.

Tarkempi aika ja paikka seuraavassa lehdessä.

AJATELMA- Kuultua
Kuulin radiosta aika terävän huomion tästä
yksityistämispuumista: Jos kunnallinen tai
valtiollinen yritys on niin kannattava, että
yksityisten kannattaa se ostaa, niin kannat-
taako yhteiskunnan myydä sellaista yritys-
tä? Miettikääpä sitä kunnissanne, kun kun-
nallisten yhtiöiden yritysmuotoa halutaan
muuttaa.
V. K. Jämsä

hoitaja. Omavastuisen koulutuksen ansiosta
minulla on hoitotyöstä ajan tasalla olevat tie-
dot opiskelutodistuksineen. Sillä ei näytä ole-
van merkitystä työn ketjuttamisen loppumi-
seksi. Olen informoinut asiasta ministereitä
Sinikka Mönkäre ja Tarja Filatof toivoen, että
he tekevät yleisesti voitavansa pätkätöiden
ketjuttamisen lopettamiseksi.

Marjo Pihlman, Espoo

Märkää, märkää
Rakentamistoiminta ei vain saa itseään kuntoon. Seinien ja lattioiden ei anneta kuivua niin,
että lattiat pysyisivät ja seinät eivät halkeilisi jo uusissa rakennuksissa. Jos lattian laittajat
ja seinien rappaajat olisivat suoraan vastuussa tilaajille, eivät he suostuisi pinnoittelemaan
vielä kosteita pintoja. Nyt rakennusten hankkijat ovat gryndereiden uhkapelin nappuloina.
Vaikka lattiat olisivat vielä kosteita, haluavat rakennuttajat pysyäkseen aikataulussa, ko-
keilla onneaan ja laittaa matot mittausten mukaan liian kosteille pinnoille. Maksajina ovat
sekä yksityiset että julkinen talous.
V. K. Jämsä
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Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkai-
den vaalitoiminnan tueksi on julkaistu opas:
”Kuntalaisen puolesta 2004 – Perussuo-
malaiset rp:n kunnallisvaali- ja yhdistys-
opas”.

Oppaasta löytyy ohjeita niin yksittäisen
ehdokkaan vaalityöhön kuin vaalipaperei-
den täyttöön ja paikallisen puolueosaston
johtohenkilöiden tehtäviin vaalityössä..
Liitteinä löytyvät piiri- ja paikallisyhdistys-
ten mallisäännöt sekä kylmien kuntien
käynnistämiseen tarkoitetut ohjeet SMP:n
puolueosastojen nimi- ja sääntömuutos, jol-
la niistä tehdään perussuomalaisia puolue-
osastoja, joiden kautta osallistutaan sitten
syksyllä kunnallisvaaleihin. Tällä hetkellä
rekisteröityjä PerusS-yhdistyksiä löytyy
yhdistysrekisteristä noin 170 kpl, joilla viime
kunnallisvaaleissa PerusS oli mukana 1/3
Suomen kunnista. Nyt olisi tarkoitus kak-
sinkertaistaa ehdokaskuntien lukumäärä.

Otteita oppaan sisällysluettelosta
Poliittinen tilanne ja vaaliohjelmat, Oikeus-
ministeriön ohjeita, ehdokasasettelu ja sii-
hen liittyvät kaavakkeet, äänestäminen,

määräajat, järjestökoneisto kuntoon, henki-
lökontaktit, koulutus, vaalityö, vaalimate-
riaali, vaalityö, vaaliorganisaatio, vaalipääl-
likön tehtävät, ehdokkaan tehtävät ja esi-
merkki ehdokkaan kampanjasta, asialinja ja
palvelulinja, tiedottamisesta, yhdistyksen
perustaminen joka kuntaan, suhteellisten
vaalien taulukko, ehdokasasettelulomak-
keet, vaalirahoitus jne.

Opastyöryhmään ovat kuuluneet vetäjä-
nä kunnanvaltuutettu, puoluehallituksen jä-
sen Lauri Heikkilä, puolueen 2. varapuheen-
johtaja Harri Lindell, eduskuntaryhmän pää-
sihteeri Kari J. Bärlund ja kunnanvaltuutet-
tu, puoluesihteeri Hannu Purho. Kirjan
tekstien pohjana on käytetty päätoimittaja-
tiedotuspäällikkö Rolf ”Fred” Sormon
vuonna 1984 toimittamia opasteoksia:
”SMP:n valtuustoehdokkaan työohjeet
1984” ja ”Neuvottelutaito”. Luvasta näi-
den pohjateosten sisällön käyttämiseen tä-
män oppaan laatimisessa työryhmä lausuu-
kin kiitoksensa: ”Sormon vuosien varrella
tekemät materiaalit ovat edesauttaneet op-
paan toteuttamista.”

Tiina Sivonen

H a r t a u s h e t k i

Juhannus, mittumaari eli Johannes Kastajan
päivä on keskikesän, yöttömän yön ja Suo-
men lipun päivä. Saamme iloita suvivirren
“Jo joutui armas aika” sanoin Luojamme kä-
sivarren tekemistä väkevistä luomisteoista,
jotka luonnon vehreydessä ovat puhjenneet
meidän kaikkien ihailtaviksi.

Luonnossa kukkivat sireenipensaat ja
omenapuut ovat aivan ihastuttavia. Syystä
eräs lähetystyöntekijä totesi haastattelus-
saan kaipaavansa lähetyskentällä juhan-
nuksen aikaan kaikkein eniten juuri Suomen
kukkaan puhkeavan luonnon tuoksua.

Mehän kohtaamme Jumalan luonnossa,
elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheis-
sa eli historiassa. Oman kansamme sota-ai-
kojen tapahtumissa on nähtävissä Jumalan
käden väkevää varjelusta. Erityisesti Jumala
puhuu Pyhässä Sanassaan ja Pojassaan
Jeesuksessa Kristuksessa.

Juhannukselle nimensä antanut Johannes
Kastaja on kesän kohokohtamme erityisil-
moitus. Hänen syntymänsä on maailman-
historian täydellisesti kääntäneen tähtihet-
ken Jeesuksen syntymän valmistelua. Saka-
rias-isä ymmärsi hyvin saaneensa olla mu-
kana ihmiskunnan käännekohdassa. Nyt al-
koi aivan uusi Herramme Jeesuksen valta-
kunta, jonka esiairueena  huutavan äänenä
erämaassa sai olla hänen ja hänen iäkkään
vaimonsa Elisabetin poika. Siksi Sakarias
kehottikin antamaan pojalleen nimen Johan-
nes - Jumala on armollinen.

Yhä tänä päivänä Johannes ja siitä johde-
tut nimet Juhani, Jussi, Jukka, Juha, Juho,
Juhani, Janne, Jani jne. ovat poikien tavalli-
simpia nimiä. Ja kaikissa näissäkin on poh-
jimmiltaan kysymys siitä, että Jumala on ar-
mollinen. Sakarias näki profeettojen satojen
vuosien saatossa esittämien ennustusten
olevan täyttymässä: Kiitetty olkoon Herra,
Israelin Jumala, sillä hän on katsonut kan-
sansa puoleen ja valmistanut sille lunastuk-
sen.

Ja juuri Johannes sai olla parannussaar-
nallaan tienavaajana Jumalan Karitsalle,
joka pois ottaa maailman synnin, sillä juuri
Jeesushan valmisti meille pelastuksen.

Suokoon Taivaallinen Isämme, että voi-
simme ymmärtää ja tuntea sen, minkä Saka-
riaskin ymmärsi Jumalan valtakunnasta, niin
ettei yksin saamamme kaunis kesä vaan
myös Jumalan Sanassaan ilmoittama Ihmi-
sen Poika, Vapahtajamme saisi olla veteä-
mässä meitä anteeksiantamuksen, rauhan,
ilon, autuuden ja siunauksen osallisuuteen.

Hyvää mittumaaria

Anssi Joutsenlahti, kirkkoherra

(Kirkkoherra Joutsenlahti oli SMP:n
kansanedustaja 1979-1987.)

SMP:n valtuustoehdokkaan
työohjeet 1984 Neuvottelutaito
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Palveluiden

ulkoistaminen tuo

turvattomuutta

Palveluyhteiskunnassa on turvattava hei-
koimmat palveluiden saajat ahneilta ihmisil-
tä. Kuuntelin juuri radiosta, kuinka jossain
kunnassa oli vakio taxikuljettaja tyhjentänyt
tutuksi tulleen asiakkaansa tilit. Kuinka
voimme olla varmoja eri paikkakunnilla asu-
vien vanhenevien vanhempiemme oikeus-
turvasta, kun yhä enemmän palveluja siirre-
tään kunnilta palveluyrityksille. Ovatko yrit-
täjät vastuussa työntekijöistään.

Samoin on vaarana se, että kunnat hank-
kivat palvelut tulevaisuudessa halvimmalla
hinnalla, mikä tarkoittaa usein sitä, että pien-
yrittäjä kilpailutetaan liian tiukoille. yrittäjä
joutuu näin tekemään ja teettämään työt lii-
an vähällä työntekijämäärällä. Jos yksi
työntekijä sairastuu, joutuu työantaja mak-
samaan kuitenkin hänen ja sijaisen palkan.

Palveluiden kilpailuttamisessa kunnissa
tulee olla tarkkoja ja tulee luoda riittävät
seurantajärjestelmät palveluiden laadusta.

Vaili K Jämsä

Ota hattu ja tule mukaan.

Lauantaina 14.8.2004

Kaikki naiset

kaikenlaisine

hattuineen,

Tervetuloa!

Perussuomalaiset Naiset ry

PerusSuomalaiset Naiset / kesäliite 2004

Naisten iloinen hattutapahtuma

Järvenpään torilla.

Tutustu Perussuomalaiset Naiset ry:n esitteeseen
sivuillamme http//:www.perussuomalaiset.fi.
Kunhan saamme sen painosta, lähetetään sitä
kaikkiin piireihin. Tässä jotain otteita uutuudesta.

Naisen elämä on

iloinen asia
Me Perussuomalaiset Naiset haluamme ra-
kentaa turvallisen yhteiskunnan, jossa on
hyvä hoitaa yhteisiä asioita.

Nainen – usko itseesi, usko naiseen
-Me naiset yhdistämme voimamme, sillä
meillä on monia tehtäviä. Tasapainottelemme
kodin, työn, luottamustehtävien ja harras-
tusten välillä.
-Puolustamme heikkoja ja sorrettuja.
-Naisyrittäjyys on tärkeä asia nyt ja tule-
vassa palveluyhteiskunnassa.
Nainen turvaa tulevaisuutesi,
tulevaisuutemme.
-Lapsen oikeus lapsuusrauhaan
-Ihmisen ja luonnon tasapaino
-Suomen kielen ja kulttuurin säilyttäminen
-Toimi niin, että kestävä kehitys toteutuu.
-lasten kotihoito todelliseksi vaihtoehdoksi
-turvallinen koti ilman väkivaltaa
-vanhusten hoidon resurssit palautettava
inhimillisiksi
-pienyrittäjien työ on tehtävä mahdolliseksi
Tule mukaan – vaikutetaan yhdessä!
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Muut tiedotusvälineet
”Helsingissä työttömät kaipaisivat koulu-

tusta tietokoneiden käytöstä, mutta sitä ei an-
neta. Maaseudulla puolestaan saa atk-koulu-
tusta, mutta siellä ei työllisty sen avulla.”
(Helsingin Työttömien toiminnanjohtaja
Markku J. Kekäläinen työttömien eduunval-
vontatapahtumassa 500 osanottajan kuunnel-
lessa eduskuntatalon portailla  03.06.2004)

Ilmapalloja, tulitikkuja ja lisää kierroksia
Sanomatalon Mediatorilla, jossa järjestettiin
kolme eurovaalitilaisuutta. Mediatorin kojujen
tarjoama vaalimateriaalikin näytti melko ta-
vanomaiselta. Jokaisella puolueella on oma
lehti, joillakin useita. Kortteja on jaossa run-
saasti, julisteita ja esitteitä tukuittain. Nimikir-
joitusten metsästäjillä oli auvoisat markkinat.
Tuossahan Tony Halme jököttää kuin patsas
Perussuomalaisten kojun vieressä. Viikon hät-
kähdyttävin vaaliuutinen ei tullut tällä viikolla
Sanomatalosta, vaan Helsingin itäisestä lähi-
östä Kontulasta. Kansan Uutisten etusivulla komeili torstai-
na kuva Kontulan postista, jossa kansa jonotti äänestä-
mään. Jonoa oli ulos asti. (Helsingin Sanomat 05.06.2004)

Perussuomalaisten eurovaaliehdokas Aaro Mikkonen
nosti keskusteluun unionin uuden perustuslain, joka kattaa
ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Ulkoministeri Erkki Tuomioja
muistutti asiaa kummasteelle Mikkoselle, että yhteinen ulko-
ja turvallisuuspolitiikka ovat jo osa unionin toimintaa.
”Unioni ei ole, eikä siitä ole tulossa, eikä siitä ole syytäkään
tehdä sotilasliittoa.” Kuvateksti: Kainuun mies, Perussuo-
malaisten Aaro Mikkonen toi paneeliin mukanaan oman
Suomen lippunsa.                                    (Kaleva 08.06.2004)

Maakuntajoukot eivät korvaa varuskuntia. Maakunta-
joukkojen ansiosta monen innokkaan reserviläisen tiedot ja
taidot saadaan mielekkääseen käyttöön, mutta varuskuntien
korvaajiksi niistä ei ole.       (Kainuun sanomat 08.06.2004)

Vanhanen lupasi selvittää kansanäänestyksen tarpeen.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini piti itsestään
selvänä, että uusi perustuslaki muuttaa EU:n luonnetta. Sen
näkee Soinin mukaan jo Daily Mailin pääkirjoituksesta.

”Kun äänestysprosentti on 31 ja suurin äänestysaktiivisuus
on Kauniaisissa, niin se kertoo, ketkä viime kerralla (EU-
vaaleissa) äänestivät.”     (Helsingin Sanomat 09.06.2004)

Mediatorilla sanottua - ”On yhtä todennäköistä saada
25-jäseninen unioni toimimaan kuin pystyä istuttamaan
kookospähkinälle aivot.”
(PerusS:n puheenjohtaja Timo Soini, Helsingin Sanomat
09.06.2004)

- ”Kun äänestysprosentti on 31 ja suurin äänestysaktiivi-
suus on Kauniaisissa, niin se kertoo, ketkä viime kerralla
[EU-vaaleissa] äänestivät.”
(SDP:n puoluesihteeri Eero Heinäluoma Helsingin Sano-
mat 09.06.2004)

Halmeen veljekset ja kahvi kiinnostivat Espoossa
Nuoret eivätkä vanhemmatkaan naiset arastelleet pysäh-

tyä eurovaaliehdokas Ari Halmeen (ps) juttusille kauppa-
keskus Isossa Omenassa Espoossa keskiviikkona. Miehet-
kin ottivat häneltä mielellään esitteen ja suuntasivat sitten
nauttimaan perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin
tarjoamaa kahvikupillista. Ohikulkijoita houkuteltiin esittei-
den ääreen myös kansanedustaja Tony Halmeen, Ari Hal-

Kuva: Futureimagebank

meen pikkuveljen voimin. Ihmiset kättelivät ja
taputtivat pikkuveli-Halmetta selkään. “Ko-
meita poikia teillä täällä”, joukko naisia totesi.
Vaalikoordinaattori Jussi Niinistö vitsaili, että
Tony Halme on samassa tehtävässä kuin kris-
tillisdemokraattien ravihevonen Forilla: ihmis-
ten houkuttimena. Tony Halme on kiertänyt
ehdokkaiden mukana kampanjoimassa, sa-
moin muut perussuomalaisten kansanedusta-
jat. “Toivomme, että puolueen kolmen kan-
sanedustajan äänet siirtyisivät viidelle euro-
vaaliehdokkaallemme”, Soini sanoi. Hän us-
koi lujasti vaaliliiton kristillisdemokraattien
kanssa tuovan yhden paikan, vaikka tuoreet
gallupennusteet näyttivätkin muuta. Ehdokas
Pekka Sinisalo jakoi esitteitään vasta toista
viikkoa. “Asun Luxemburgissa ja kampanjoin
kaksi viikkoa Suomessa. Työpaikastani EY-
tuomioistuimesta on vaikea saada lomaa”,
hän perusteli lyhyttä kampanjaansa. Sinisalo
oli yllättynyt suomalaisten EU-tiedon vähyy-

destä: “En tiedä, eikö ole kiinnostusta vai eikö asioista ker-
rota.” Eurovaaliehdokas Aaro Mikkonen oli lähtenyt Hel-
sinkiä kohti kotiseudultaan Kainuusta jo aamukolmelta.
“Vähän väsyttää, mutta täytyy ottaa kampanjassa loppukiri.”
(Helsingin Sanomat 10.06.2004)

EU-sopimuksesta ei tarvita kansanäänestystä.
(Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 10.06.2004)

EU-perustuslaista kuultava kansan ääntä.
(Tommi Ojala, toiminnanjohtaja, PerusS:n H:gin piiritoi-
mikunnan jäsen, PerusS:n Nuorten hallituksen jäsen,
Helsingin Sanomat 10.06.2004)

20. Pekka Sinisalo PerusS.
(Helsingin Sanomien vaalikoneessa suosiota keränneet
ehdokkaat, 10.06.2004)

EU-kansanäänestys ei sytytä puolueita. Suurten puoluei-
den johtajat eivät toivo EU-perustuslaista kansanäänestys-
tä. Ylen TV1:n eurovaalikeskustelussa vain vasemmistolii-
ton Suvi-Anne Siimes ja perussuomalaisten Timo Soini
vaativat kansanäänestyksen järjestämistä.
(YLE TV1, 10.06.2004 klo 21.05-23.00 ja Teksti-TV)

EU-perustuslaista

kuultava kansan ääntä

Vuosina 2002-2003 Euroopan tulevaisuuskonventti
luonnosteli EU:n perustuslain. Suomesta oli lähetetty
hallituksen edustajana Teija Tiilikainen ja eduskunnas-
ta nykyinen pääministeri Matti Vanhanen. He olivat
saaneet ohjeet hyväksyä kaikki luonnokseen kirjattavat
asiat, sillä muutoksia piti voida tehdä vielä hallitusten
välisessä konferenssissa viime syksynä. Näin ei kui-
tenkaan tapahtunut, vaan viimeiset muutokset tehtiin
suurten maiden toimesta. Tämän luonnoksen allekir-
joittivat vain muutamat Suomen tulevaisuuskonventin
valtuuskunnasta. Luonnos onkin osoittautunut lopulli-
seksi EU:n perustuslaiksi, jonka tarkoitusta ja merkitys-
tä ei ole tavalliselle kansalle selvitetty.

Perustuslaki on tarkoitus allekirjoittaa heinäkuussa.
Kun kaikki EU-maat ovat sopimuksen hyväksyneet,
syntyy Euroopan liittovaltio. Sopimus on siis katta-
vampi ja sitovampi kuin se mihin suomalaiset kansan-
äänestyksellä maamme liitti vuonna 1995. Sopimukses-
sa ei ole kysymys vain sotilaallisen tuen antamisesta.
Sen tarkoitus on täydellinen Suomen perustuslain ja
valtiomuodon kumoaminen.  Valta siirtyy siis uudelle
oikeushenkilölle, Eurooppa-valtiolle.

Suomessa keskustelua herättänyt yhteinen puolus-
tus (ja hyökkäys) sisältyy artikloihin 15 ja 40. Unionin

toimivalta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla
käsittää kaikki ulkopolitiikan alat ja kaikki unionin tur-
vallisuuteen liittyvät kysymykset, muun muassa yhtei-
sen puolustuspolitiikan, joka voi johtaa yhteiseen puo-
lustukseen, unionin rauhanturvaamistehtäviin osallistu-
misen sekä sitoutumisesta asteittain parantamaan yh-
teisiä sotilaallisia voimavaroja ja teknologisen perustan
vahvistamista. Lisäksi sopimus kattaa unionin talous ja
rahapolitiikan, sosiaalipolitiikan, tuomioistuin-vallan ja
lähes kaiken mikä perinteisesti kuuluu tunnusmerkkinä
käytettävästä valtiosta. EU:n perustuslaki onkin ensisi-
jainen jäsenvaltion perustuslakiin nähden.

Muuten voisimme antaa hallituksemme allekirjoittaa
sopimuksen ja antaa se eduskunnan hyväksyttäväksi,
mutta useimmat kansalaiset eivät saaneet tietää ehdok-
kaidensa kantaa EU:n perustuslakiin viime vaaleissa.
Emme siis ole antaneet heille valtakirjaa päättää niin va-
kavasta kansallisesta asiasta puolestamme. Myöskään
puoluekurin ja enemmistöhallituksen takia emme voi
eduskunnan antaa tehdä päätöstä mahdollisesta itse-
näisyyden luovuttamisesta. Jos ja kun hallitus sopi-
muksen heinäkuussa hyväksyy, ainakin kaikki hallitus-
puolueiden edustajat äänestävät päätöksen puolesta.
Näin ollen maassamme täytyy järjestää ainakin neuvoa-
antava kansanäänestys.

Toisena niin sanottuna ongelmana on Suomen oma
perustuslaki. Suomen perustuslaillisen valtiomuodon
mukaisesti valta kuuluu Suomessa omalle kansalle ja se
on luovuttamaton. Perustuslakimme ja valtiomuoto ei-
vät anna oikeutta hyväksyä ja luovuttaa kansalle kuu-

luvaa valtaa pois Suomen kansalta. Kun sopimus on al-
lekirjoitettu, sotien jälkeisestä valtiomuodosta ei jäisi
juuri mitään jäljelle. Eduskunnallakin olisi enää pieni
osa valtaa Suomen lainsäädännöstä. Olisimme omien
asioidemme päätännässä kuten pieni syrjäinen maakun-
ta tai siirtomaa. Suomen hallitusmuodon (1 §) mukaan
Suomi on täysivaltainen tasavalta ja (2 §) valtiovalta
Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville
kokoontunut eduskunta. Korkeinta lainsäädäntövaltaa
käyttää eduskunta yhdessä tasavallan presidentin
kanssa. (95 §) Tämä hallitusmuoto on oleva kaikilta
osiltaan peruuttamattomana perustuslakina, eikä sitä
voida muuttaa, selittää tai kumota.

Toivoisinkin tämän kirjoituksen herättävän edes muu-
taman äänestäjän vaatimaan oikeuksiaan päättää perus-
tuslakimme koskemattomuuden rikkomisesta ja sen sisäl-
lön muuttamisesta. Suomen perustuslain mukaan on
mahdollista järjestää neuvoa-antava kansanäänestys tär-
keistä asioista. Aiommeko antaa eduskuntamme halvek-
sua myös oikeuttamme siihen? Kuten eräs toisinajattelija
on sanonut, ”Eivät ihmiset vuoriin kompastu, vaan ki-
viin”. Ollaan siis niitä kiviä, jotka suurella joukolla vaati-
vat poliitikoiltamme kansanäänestystä uudesta, vanhan
perustuslakimme korvaavasta sopimuksesta. Tee päivän
poliittinen teko ja käy allekirjoittamassa adressi osoit-
teessa www.kansanaanestys.fi

Tommi Ojala, PerusS:n Nuorten
toiminnanjohtaja,
PerusS:n Helsingin piiritoimikunnan jäsen



E-mail

Vapaa Sana

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

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
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Hanki TV:stä tuttu PerusS:n
T-paita ja lippis

Puolueen tunnuksilla (PerusS) on nyt
saatavissa T-paitoja ja lippiksiä. Tun-
nus on sama kuin rintamerkkiin eli
pinssiin suunniteltu, mutta näissä
tekstiileissä brodeerattuna eli
ommeltuna. T-paidat ovat 100% puu-
villaa. Lippalakit ovat harjattua puuvil-
laa ja takana kankainen säätöhihna
antiikkisoljella. Värivaihtoehtoja on

suuret toimituskulut ja saamme näin pi-
dettyä paitojen ja lippisten hinnat koh-
tuullisina. Ensimmäinen ennakkotilaus-
ten jakelu Järvenpään puolueneuvos-
ton kokouksessa elokuussa käteismak-
sulla tai puolueen tilille suoritetulla
maksukuitilla.

kaksi: ns. suomenlipun-ulkojulisteen-sini-
nen sekä valkoinen. Päätoimittaja-tiedotus-
päällikkö Rolf ”Fred” Sormo toiminut vaali-
tilaisuuksissa mannekiinina niin TV:ssä kuin
tässäkin. Hänen päällään olevat tekstiilit
ovat EU-vaalitaistelun aikana tulleet TV:stä
tutuiksi.

Hinnasto
1 kpl 2kpl =>

T-paita 15 •/kpl 10 •/kpl

Lippis 1 kpl 2 kpl =>
15 •/kpl 10 •/kpl

T-paita + lippis yht. 25 •

T-paitojen koot ovat seuraavat:
Lapset: 104, 112, 128, 140, 152 (cm)
Aikuiset: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Toimitusaika on noin kaksi viikkoa tilauk-

sesta. Käytännön syistä keräämme yhteen
tilaukseen suuremman erän, jotta vältämme

Vaalitulos

Olisikohan piirien kutsuttava kriisiko-
koukset koolle? Järkyttävää,etteivät
enää omatkaan jaksa/halua äänestää
omia ehdokkaita. Miten meidän käy
kunnallisvaaleissa? Ei hyvältä näytä!

Tyyne Hyvärinen

Puolueen ja toimituksen

sähköposti:

peruss@perussuomalaiset.fi


