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Järvenpään eväillä kohti
kunnallisvaalivoittoa
Puolueneuvostomme Järvenpäässä pitä-
mä kokous oli menestys monessa suh-
teessa. Järjestelyt onnistuivat hyvin ja
väkeä oli paikalla ennätysmäärä. Huo-
miota kuitenkin herätti, että tiedotusvä-
lineet loistivat poissaolollaan laajalla rin-
tamalla. Vaikka puolueemme kannattaji-
en lupamaksut ja veromarkat kelpaavat
esimerkiksi Yleisradion pohjattomalta
tuntuvaan kassaan, ei tuollakaan suun-
nalla kokoustamme noteerattu millään
tavoin. Liekö asiaan vaikuttanut kunnal-
lisvaalien läheisyys? Demareiden erilai-
sille lausunnoille sitä vastoin löytyi sa-
maan aikaan runsaasti tilaa ja niistä
kehiteltiin tyhjyyttä kumisevia ja ansai-
tusti nopeasti unohtuvia pääjuttuja.

Muutama vuosi sitten maassamme
vaikutti poliittinen tähdenlento Nuor-
suomalaiset. Sen kaikista vähänkin mer-
kittävimmistä kokouksista saimme kat-
sella pitkiä pätkiä kaikilta televisiokana-
vilta. Hyvä saavutus tuolloiselta kahden
kansanedustajan puolueelta. Tuo, jos
mikä todisti, että val-lan-pi-tä-jiä mielis-
telemällä pääsee median lemmikiksi ja
julkisuutta riittää. Meitä epäkohtiin roh-
keasti puuttuvia Perussuomalaisia ei ole
koskaan kohdeltu tiedotusvälineissä
silkkihansikkain. Emme sitä kaipaakaan.
Tasapuolinen kohtelu, vaikka puolueem-
me kokoon suhteutettuna, ei silti liene
koh-tuu-ton vaatimus.

Järvenpään kokous osoitti, että puo-
lueemme on mennyt voimakkaasti eteen-

Pitkäaikaistyöttömät
eläkkeelle
Vanhasen-Kalliomäen-Enestamin
hallituksen on tunnustettava tosi-
asiat ja päästettävä ainakin 30.000
pitkäaikaistyötöntä asteittain eläk-
keelle. Erityisen perusteltua olisi
päästää eläkkeelle nämä ikään-
tyneet työttömät, joilla ei ole mi-
tään mahdollisuutta työllistyä ny-
kyoloissa. Kortistossa roikotta-
minen on aivan turhaa pitkäai-
kaistyöttömien pompottamista.
Kun todellisesta tarpeesta huomi-
oidaan vain kymmenesosa ja se-
kin aiotaan toteuttaa vasta puo-
lentoista vuoden kuluttua, niin ei
voi ruusuja hallituksen politiikalle
tästäkään uudistuksesta antaa.
Tämä teksti - 30.000 henkilön eläk-
keelle pääsyvaatimuksen - piti tul-
la jo edelliseen PerusSuomalai-
seen, mutta palstatilan takia se jäi
pois. Ehkä siitä syystä Vanhasen-
Kalliomäen-Enestamin -hallitus
uskalsikin alentaa lukumäärää pil-
kun siirrolla vasemmalle?

Maatalouden alasajo
meneillään
EU:n asetuksen mukaan oikeu-
den EU-tukiin saa se, jonka vil-
jelyksessä pelto on keväällä 2006.
Mikäli pelto on silloin vuokrat-
tuna, oikeuden saakin vuokra-

viljelijä ja vielä pysyvästi. Kun
Suomessa on jo ajettu alas ka-
nanmunan-, lihan-, maidon- ja
sokerijuurikastuotannon kannat-
tavuus, voidaan peltonsa vuok-
ralle antaneelta ja tilan ulkopuolel-
la työssäkäyvältä tai juuri eläk-
keelle siirtyneeltä entiseltä viljeli-
jältä leikata enää maahan liittyvä
tuki. Näin täydennetään maata-
louden alasajo ryöstämällä vielä
lopuksi ruumiskin. Talonpojan
tappolinja jyllää edelleen.

Kaksoiskuntalaisuus
Kaksoiskuntalaisuus pitäisi maa-
seudun asutettuna, turvaisi pe-
ruspalvelut ja alentaisi suurten
kaupunkien asuntopulaa

Kaksoiskuntalaisuus antaisi
kansalaisille nykyisten pakollisten
velvollisuuksien sijasta myös vai-
kutusmahdollisuuksia ja sitoisi
kansalaista kakkosasuntonsa koti-
kunnan asioihin ja alentaisi suur-
ten kaupunkien asuntopulaa, mi-
käli kakkosasunnoista saisi tehdä
myös talviasuttavia. Kun EU-kan-
salainen voi jo nyt, asuessaan
Suomessa, äänestää suomalaisen
asuinkuntansa kunnallisvaaleissa,
tulisi sama mahdollisuus olla
myös suomalaisella kakkoskodis-
saan asuvalla. PerusS:n linjan mu-
kaisesti, toisen EU-maan kansalai-
selle ei saa antaa parempia oikeuk-
sia Suomessa kuin, mitä valtio
suomalaisille omassa maassaan
antaa. Tämä haiskahtaa hoitamat-
tomalle ja leväperäiselle Vanhasen
hallituksen suunnittelemattomalle
maahanmuuttopolitiikalle. Maa-
seudun asutuksesta huolehtiva
uudistus, jonka perusteella ihmi-
nen voisi olla kahden kunnan jä-
sen, tulisi toteuttaa mitä pikimmin,
eikä vasta vuosikymmenten kulut-
tua, kuten pääministeri Matti Van-
hanen mielipiteenään esittää.

Kansanäänestys presiden-
tinvaalien yhteyteen
Kansanäänestys vahvistaisi demo-
kratiaa. Kesän EU-vaalien tulokset
kertovat, ettei kaikissa EU-maissa
äänestetty lainkaan samasta asias-
ta. Kansanäänestys voisi tuoda
jäsenmaihin yhteisen poliittisen
keskustelun. Siksi EU:n perustusla-
ki onkin saatava kansan pun-
nittavaksi. Erillisessä kansanäänes-
tyksessä äänestysinto saattaisi
EU-vaalien tapaan olla laihaa, mut-
ta Presidentinvaalit ovat sellainen
vetonaula, että äänestyspaikoille
on jopa tungosta. Oikeusministeri
Johannes Koskinen (sdp) ehdot-
taa eli on näyttämässä vihreätä va-
loa sille, että kansanäänestys EU:n
perustuslaista voitaisiin järjestää
vuoden 2006 presidentinvaalien
yhteydessä. Uutispäivä Demarin
haastattelema Koskinen perustelee
ehdotustaan taloudellisilla syillä ja
äänestysaktiivisuudella. Tätä oike-
usministerin näkemystä on syytä
tukea, vaikka pääministeri Vanha-
nen (kepu) onkin lähtenyt vetä-
mään mattoa kansanäänestyksen
alta. Kun pääministeri on kutsunut
kaikki eduskuntapuolueet –
Perussuomalaisia myöten – ensin
neuvotteluun 03.09.2004 kansanää-
nestyksestä, niin jo sitä ennen on
hän yksipuolisesti keskustelun lo-
pettamiseksi eduskunnan kesä-
tauolla pakottanut muut hallitus-
puolueet – puheenjohtajien Lippo-
sen (sdp) ja Enestamin (rkp) johdol-
la – tyrmäämään kansanäänestys-
ajatuksen. On oikein – kuten
PerusS:n puheenjohtaja Soini on
tuonut esiin – kysyä, että miksi kut-
sua porukka koolle, kun diktato-
risesti kuitenkin etukäteen ilmoite-
taan, mitä mieltä neuvotteluasiasta
saadaan olla. Mielestäni tämä asia
osoittaa sen, että Kepun hännys-
telyssä on menty liiallisuuksiin.
Käyttäisin tässä vanhaa kepun
Suomenmaassakin julkaistua sa-
nontaa, että ”Kepu pettää aina”.

päin. Uutta voimaa on tullut ilahdutta-
vassa määrin puolueen riveihin. Ken-
tän voimakasta tulevaisuuden uskoa
uhkuva asenne oli rohkaisevaa. An-
saittua ihmetystä kuitenkin herätti se,
että kokouspaikalta puuttui kovin
monta piirin puheenjohtajaa ja piiri-
sihteeriä. Onhan sellainen tilanne
luonnoton, jossa innokas kenttäväki
on paikalla, mutta useat piirijohtajat
puuttuvat ilman perusteltua syytä.
Puolueen ko-vim-mat piiritason työn-
tekijät olivat toki tälläkin kertaa
te-hok-kai-na mukana, mikä oli kan-
nustavaa ja loi pohjaa kunnallisvaali-
voitolle.

Puolueneuvoston kokous oli lois-
tava tilaisuus esittää uusia ideoita ja
ottaa kantaa keinoihin, joilla kunnal-
lisvaaleissa menestytään. Paljon
evästyksiä tulikin kunnallisvaalijulis-
tusta varten sekä jul-ki- lau-sumien
pohjiksi. Toivottavasti se loistava
työmoraali ja yhteishenki joka Jär-
venpäässä vallitsi, le-viää osallistujien
mukana piiri- ja kuntatasolle, tuotta-
en Perussuomalaisten listoille
en-nä-tys-määrän kunnallisvaalieh-
dokkaita.

Rikosneuvokset
linnanjuhliin?
Lisääntyneen väkivallan vuoksi eten-
kin vanha kansa epäröi liikkua yksin
ulkona. Ei näitä sota-ajatkin nähneitä
ihmisiä pelota niinkään mahdollinen
kipu ja särky. Suurin huoli tulee siitä,
kuinka he pystyvät pienestä eläk-
keestään maksamaan roistoille kaikki
ne sakot ja korvausvaatimukset, jotka
heille käräjillä todennäköisesti mät-
käistään. Mikäli nimittäin erehtyvät
pahoinpitelytilanteessa puolustamaan
itseään. Kehityshän suomessa on
mennyt siihen suuntaan, että uhri on
syyllinen ja syyllinen onkin oikeas-
taan uhri.

Kun konna oikeussalissa sepittää
tunteikkaan tarinan siitä, kuinka “lap-
sena oli märät lapaset sekä kaikenlais-
ta muutakin harmia ja huonoa tuuria”,
rapsahtaa rangaistus yleensä lievim-
män kaavan mukaan. Jo vanhastaan
on tuttua, että raha on meillä ihmis-
henkeä arvokkaampaa. Se näkyy
ar-vo-va-lin-noissa:  Murhatuomio
päättyy aikanaan, velkavankeus ei
milloinkaan.

Saksassa oli Hitlerin aikana sellai-
nenkin virka kuin rikosneuvos. Sillä
tittelillä toimi kuuluisassa Kotkanpe-
sässä herra nimeltään Peter Högl. Hä-
net teloitettiin Berliinissä 02.05.1945.
Suomalaisethan ovat tunnetusti alttii-
ta Saksalaisille vaikutteille. Ostivathan
Sonera-herratkin suuressa vii-sau-
des-saan  meille kymmenillä miljar-
deilla euroilla huonot Itä-Saksalaiset
ilmat. Ei olisikaan yllätys, jos meillä
alettaisiin hieman muunneltuna nou-
dattamaan vanhaa saksalaista arvoni-
mimallia. Suomalainen tittelinkipeys
ja rikollisten hyysääminen yhdistetty-
nä saattavat hyvinkin johtaa lähitule-
vaisuudessa mielenkiintoisiin ratkai-
suihin. Ehkäpä Tasavallan Presidentti
alkaa jo piankin nimittää moninkertai-
set linnakundit ja pitkään vankiloiden
korkeakoulua käyneet rikosneuvok-
siksi. Siellä sitten itsenäisyyspäivän
linnanjuhlissa talouspuolen rötösher-
rat, jotka tuntevat paikat jo hyvin en-
nestään, sekä ryöstö- ja väkivaltapuo-
len rikosneuvokset kekkuloisivat su-
lassa sovussa, maljoja kilistellen ja an-
siomitaleitaan esitellen. Tässäkin juh-
lassa jäisi tavalliselle kansalle taas se
tuttu rooli: Maksaa ja ihmetellä.

Päätoimittaja
s o r m o@p e r u s s u om a l a i s e t . f i

Puoluesihteeri
h a n n u . p u r h o @ e d u s k u n t a . f i
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Halonen ei vaadi EU:n perustuslaista kansanää-
nestystä. Tasavallan presidentin Tarja Halosen mie-
lestä ei ole välttämätöntä, että EU:n perustuslaista
järjestetään Suomessa neuvoa-antava kansanäänes-
tys. Halonen sanoo Väli-Suomen sanomalehtien
haastattelussa, ettei sopimus muuta unionia niin
paljon, että se pitäisi ehdottomasti alistaa kansanää-
nestykseen. Presidentin mielestä on kuitenkin hyvä,
että pääministeri Matti Vanhanen (kesk) selvityttää
asiaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansan-
edustaja Timo Soini ilmoitti olevansa pettynyt Ha-
losen kielteiseen näkemykseen kansanäänestykses-
tä. Soinin mielestä Vanhasen mielipide asiasta on
nyt ratkaiseva.

(Helsingin Sanomat – STT 01.07.2004)

Internet ohitti lehden asunnonostajien tiedonläh-
teenä. Alle 24-vuotiaista jo 63% on löytänyt tänä
vuonna kotinsa verkosta. Vielä viime vuonna sano-
malehti oli internetiä edellä prosenttiosuuksin 45–
42, tänä vuonna internet oli edellä 47–38.

(Helsingin Sanomat 22.07.2004)

Suuret jäsenmaat kahmivat avainpaikat europar-
lamentissa. Lista - Saksa, Ranska, Britannia, Italia,
Espanja, Puola - uuden europarlamentin tärkeimpien
avainpaikkojen jaosta osoittaa selkeän trendin: lä-
hestulkoon kaikki merkittävimmät paikat on jyvitetty
suurimmille jäsenmaille.

(Helsingin Sanomat 25.07.2004)

Oikeuspolitiikasta myös laajempaa keskustelua.
Julkisuudessa on käyty keskustelua murha- ja tap-
potuomioista. Keskustelu ei kuitenkaan saisi typis-
tyä pelkkiin henkirikoksiin, vaan Suomessa on tar-
peen laajempikin oikeuspoliittinen keskustelu. Oike-
udenkäytön rehellisyys, puolueettomuus, kaiken-
puolinen toimivuus ja legitimiteetti ovat oikeuden-
mukaisen yhteiskunnan perusta. Oikeusturvakysy-
mykset ovat runsaasti kansanedustajille palautetta
tuova asia. Tosiasia on, että Suomessa on varsin
merkittävä joukko ihmisiä, jotka tuntevat, että heitä
on kohdeltu väärin ja että he eivät ole saaneet oike-
utta. Tämä asia on syytä ottaa vakavasti, eikä leima-
ta ilman asiallisia perusteita kaikkia valittajia “höy-
rypäiksi”. Yhtä tärkeää on pohtia sitä, että onko esi-
merkiksi kaavoittamisesta valittamisissa menty liian
pitkälle eli onko “kiusantekovalittaminen” todellinen
ongelma vai ei. Kansan keskuudessa kuulee paljon
puhetta siihen suuntaan, että käräjille ei kannata
mennä, jos ei ole täysin varaton tai sitten kunnolla
varoissaan. Ovatko oikeudenkäynnin kustannukset
perusteltuja ja tolkullisia? Suomen jäsenyys Euroo-
pan unionissa näkyy myös eduskunnan lakivalio-
kunnassa. On jo syytä käydä kunnon keskustelua
myös siitä, miten ja kuinka paljon EU aiheuttaa pai-
neita lainsäädäntöömme ja ovatko kaikki ne paineet
sopusoinnussa omien lakiemme kanssa. Entä mikä
merkitys on EY:n tuomioistuimen päätöksillä? Moni
kansalainen on ollut toiveikas esimerkiksi autovero-
päätösten suhteen, mutta törmännyt käytännön vai-
keuksiin. Ovatko päätöksen olleet selviä, mikä on
niiden velvoittavuus ja merkitys? Kaiken kaikkiaan
maassamme on tarpeen laajempi oikeuspoliittinen
keskustelu, johon tarvitaan laajaa mielipidekirjoa;
tutkijoita, oikeusoppineita, poliittisia päättäjiä, medi-
aa ja kansalaisia.

(Timo Soini, PerusS:n puheenjohtaja, Eduskun-
nan lakivaliokunnan jäsen, Espoo, Helsingin Sa-
nomat 03.08.2004)

On hyvä käydä selventävä keskustelu kansanää-
nestyksestä

(Pääkirjoitus Helsingin Sanomat 04.08.2004)

Edelliset vaalit vaikuttavat kyselyjen
tuloksiin. Suomessa puoluekannatus- ja vaaligallu-
peja tekevät mm Taloustutkimus ja Suomen Gallup.
Yleisradio julkaisee Taloustutkimuksen tuloksia ja
Helsingin Sanomat pääasiassa Suomen Gallupin.
Kyselyihin valitaan vastaajat iän, sukupuolen ja
asuinpaikan mukaan. Vastaajat edustavat suomalai-
sia äänioikeutettuja eli esimerkiksi Uudellamaalla
asuvia on vastaajissa enemmän kuin lappilaisia. Ta-
loustutkimuksen tutkijat haastattelevat vastaajaa tä-
män kotona, Suomen Gallup tekee tutkimuksensa

Loppukiri

Puolueneuvoston kokouk-
sessa oli tekemisen meininki.
Väkeä oli runsaasti ja kes-
kustelu oli vilkasta. Nyt meil-
lä on selvät linjat, kansan-
tajuinen ohjelma ja hyvät
tukipuut kampanjalle. Vielä
yhteen asiaan on kiinnitettä-
vä huomiota ja se on ehdo-
kashankinta. Monin paikoin
olemme onnistuneet hyvin,
mutta hajonta on valtavaa.
Listat pitää jättää tiistaina
14.päivä syyskuuta. Nyt on
loppukirin paikka. Tämän
asian tärkeyttä ei voi liikaa
korostaa. Hankitaan jokainen ainakin yksi ehdokas  ennen
listojen jättöä ja tulos on jälleen hiukan parempi.

Vanhojen puolueiden valta on helppo haastaa. Useassa
kunnassa on selvä tilaus asukkaita kuuntelevalle ja hei-
dät huomioivalle politiikalle. Tämä mahdollisuus on roh-
keasti hyödynnettävä. Rohkea epäkohtiin puuttuva ote ja
perusteltujen parannusesitysten esiintuonti tuo kanna-
tusta. Kunnallisvaalit ratkaistaan kussakin kunnassa erik-
seen. Kunnallisvaalitulosta ei tehdä Arkadianmäellä eikä
TV:n vaalikeskusteluissa - se taistelu voitetaan kotikun-
nassasi.

Valtion talousarvio

Eduskunta saa rutiinibudjetin käsiteltäväkseen. Suuria
uutisia ei siihen sisälly. Tällä tekeleellä ei työttömyys
olennaisesti alene. Hallitukselta puuttui rohkeus tehdä
tarpeellisia uudistuksia. Suomi on yhä enemmän virka-
miesten ja ammattiliittojen pyörittämä maa. Se johtuu sii-
tä, että hallitus ei näytä haluavan maata johtaa vaan alis-
tuu seurailemaan kolmikannan jalanjälkiä.

Pientä kiitostakin on annettava. Perussuomalaiset ovat
väsymättömästi pitäneet esillä sotiemme veteraanien asiaa.
Nyt heille on tulossa 20 miljoonan euroa lisäpotti. Eihän se
tarpeeksi ole, mutta on kuitenkin tyhjää parempi. Sama ti-
lanne on pienimpien eläkkeiden nosto  ensi maaliskuun
alussa seitsemällä eurolla kuukaudessa. Onhan se vuosita-
solla vanha viisi satanen, ei paljon, mutta tyhjää parempi.

Perussuomalaiset esittävät budjettiin oman vaihtoeh-
tonsa eduskunnassa.

EU:n perustuslaki

Kansaa harhautetaan EU:n perustuslakiasiassa ran-
kimman jälkeen. Hallitus ja vanhat puolueet sanovat, ettei
EU:n luonne olennaisesti muutu. Se ei pidä paikkaansa;
EU:sta tulee oikeushenkilö, sille tulee syyttäjävirasto, ul-
koministeri ja presidentti, toimivaltasuhteet muuttuvat
vain muutamia mainitakseni.

Olennaista on kuitenkin Suomen asema. Meillä puhu-
taan EU:n muuttumisesta, kun kyse on Suomen, isän-
maamme, aseman muuttumisesta ja Suomen kansalle kuu-
luvan vallan luovuttamisesta pala palalta EU:lle.

Karmeaa oli, että viime EU-vaaleissa kansa laajasti viit-
tasi kintaalla koko asialle ja vanhojen puolueiden valta
kasvoi. Kiitos kuitenkin sille piskuiselle ja valistuneelle
joukolle, joka antoi tukensa Perussuomalaisten ohjelmalle
ja ehdokkaille. Meidän ei tarvitse linjaamme hävetä. His-
toria tulee sen näyttämään.

Puheenjohtaja

“Kansaa harhautettiin EU:n
perustuslakiasiassa.”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Muut tiedotusvälineett i m o . s o i n i @ e d u s k u n t a . f i

puhelimitse. Kyselyn raakatulosta korjataan vertaa-
malla sitä äänestysvilkkauteen ja puolueiden kanna-
tukseen edellisissä vaaleissa. Näin haamuäänet eli
vastaajat, jotka ilmoittavat äänestävänsä, mutta eivät
äänestäkään, putoavat kyselyn tuloksesta pois. Heitä
on vastaajista parikymmentä prosenttia. Esim Talous-
tutkimus muutti vuoden alussa puoluekannatuskyse-
lyjään niin, että edellisissä vaaleissa äänestämättä
jättäneen vastaus saa pienemmän painon tuloksessa.
EU-vaalien ja presidentinvaalien kyselyissä ei tehdä
näitä korjauksia, koska vaalit ovat enemmän henkilö-
vaalien luonteiset kuin kunta- tai eduskuntavaalit.
Tulosten virhemarginaali eli luottamusväli tarkoittaa
satunnaisvaihtelusta syntyvää epävarmuustekijää.
Jos puolueen kannatukseksi ilmoitetaan 10% ja virhe-
marginaali on 2%, tulos voi olla 8–12% välillä. Mitä
enemmän vastaajia, sitä pienempi on virhemarginaali.
(Helsingin Sanomat 05.08.2004)

Perussuomalaiset haastaa keskustan kunnallis-
vaaleissa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo
Soini sanoo puolueensa haastavan keskustan mah-
dollisimman monessa kunnassa syksyn kunnallis-
vaaleissa. Hänen mukaansa keskusta on “kiristämäs-
sä otettaan” maaseudusta. Yhden puolueen ylivalta
on Soinin mukaan vahingollista. “Poliittinen moniar-
voisuus ja taloudellinen menestys ovat riippuvaisia
toisistaan”, Soini katsoo. Hän mainitsee esimerkkinä
menestyvästä kunnasta Espoon, jonka valtuustossa
ovat kaikki eduskuntapuolueet edustettuina.

(Helsingin Sanomat 10.08.2004)

Globaalissa maailmantaloudessa demokratia ei
olekaan kapitalismin ihannejärjestelmä. Ei ole sat-
tuma, että tuotanto siirtyy juuri Kiinaan. On aivan
luonnollista, että Hong Kongin suurliikemiehet aset-
tuvat kommunistihallituksen puolelle, demokratialii-
kettä vastaan.

(Maippi Tapanainen, Ydinlehti, elokuu 2004)

Kansanäänestys presidentinvaalien yhteyteen
Oikeusministeri Johannes Koskinen (sd) ehdot-

taa, että kansanäänestys EU:n perustuslaista voitai-
siin järjestää vuoden 2006 presidentinvaalien yhtey-
dessä. Uutispäivä Demarin haastattelema Koskinen
perustelee ehdotustaan taloudellisilla syillä ja äänes-
tysaktiivisuudella. Laaja mielipidekysely on kuitenkin
Koskisen mukaan vielä parempi idea kuin varsinai-
nen äänestys. “Kansanäänestyksissähän on se huo-
no puoli, että kansa ei niissä lähde tasaisesti liikkeel-
le, vaan liikkeellä ovat joko innokkaimmat kannattajat
tai vastustajat. Se ei välttämättä kuvaa kovin tarkasti
koko kansan mielipidettä”, Koskinen toteaa. Koski-
sen mukaan Suomessa pitäisi pohtia myös mahdolli-
suutta sitovien kansanäänestysten järjestämiseen.
Nykyinen laki sallii vain neuvoa-antavat kansanää-
nestykset. (HS 11.08.2004)

Matkapuhelimien säteily aiheuttaa muutoksia so-
lujen proteiineissa. Päähän kohdistuvaa säteilyä voi
välttää hands free –laitteella.

(Helsingin Sanomat 14.08.2004)

Perussuomalaiset lähtevät hakemaan kunnallis-
vaaleissa ”lopullista läpimurtoa”. Perussuomalais-
ten puolueen puheenjohtaja Timo Soini uskoo, että
kannatus pystytään tuplaamaan viime kunnallisvaa-
leista. Tuolloin puolue sai läpi reilut 120 valtuutettua.
Perussuomalaisten puolueneuvosto hyväksyy kun-
nallisvaaliohjelman viikonlopun kokouksessaan [Jär-
venpäässä]. Puheenjohtaja Soini arvosteli kokouksen
aluksi hallitusta poliittisten valtiosihteereiden virko-
jen perustamisesta ja puoluetuen korottamisesta.
Nämä esitykset ovat tulossa ensi vuoden budjettiin.
(Kaleva ja Keski-Uusimaa 15.08.2004)

Kansanedustajat tulivat kuulemaan kansaa Jan-
nelle. ”Ongelmat konkretisoituvat ihmisten parissa”.
Järvenpäässä kokoustaan pitävät Perussuomalaiset
tapasivat kansaa kadulla [=Sibeliuksen kadun osasta
tehty kävelykatu, joka on nimetty Janneksi]. PerusS:n
viikonlopun puolueneuvoston kokoukseen Järven-
päähän saapuneet kansanedustajat Timo Soini, Rai-
mo Vistbacka ja Tony Halme viettivät lauantain aamu-
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“Arvoisa kokousväki, hyvät
perussuomalaiset”
Nyt on Perussuomalaisilla mahdollisuus
kasvattaa vaikutusvaltaansa Suomen kun-
nissa ja kaupungeissa. Tämän kokouk-
semme tärkein tavoite on hyväksyä ohjelma
ja periaatteet, joilla otamme vaalivoiton.
Loppukiri alkaa nyt.

Meillä on kuukausi aikaa hankkia lisää hy-
viä ehdokkaita. Meidän on rohkeasti tarjotta-
va ehdokkuutta. Ehdokashankinnan onnis-
tuminen ratkaisee vaalituloksemme. Perus-
suomalaiset on näissä kunnallisvaaleissa
vaihtoehto vanhoille puolueille; suuri mah-
dollisuus saada uutta perusvoimaa mahdolli-
simman moneen kuntaan. Kansa ei ole tyyty-
väistä vallanpitäjiin, vaikka gallupit näin an-
tavatkin erheellisesti ymmärtää. Uskottavalle
haastajalle on selvää kysyntää, sellaiselle,
joka puuttuu epäkohtiin tehokkaasti.

Kunta ei ole ihmiselle virasto, vaan se on
jokaisen ikioma syntymä- ja kotikunta,
usein myös rakas. Kunta on ihmistä varten
ja siksi päätökset kunnissa on tehtävä ih-
misten, meidän asukkaiden ehdoilla. Elämme
ihmisten maailmassa, emme säädösten ja la-
kien pusikossa.

Kysymys on yksinkertaisesti siitä kuinka
me kuntalaiset tajuamme mahdollisuutem-
me, kuntalaisena. Uskallatko sinä antaa
“herrojen” päättää kaikesta? Asioista, jois-
sa ovat sinun rahasi, sinun elämäsi ja laste-
si tulevaisuus.

Minä en ole valmis jättämään oman lähi-
ympäristöni asioita pelkästään vanhojen
Vanhasten ja vanhojen puolueiden ja työ-
lästyneitten virkamiesten päätettäväksi. Ha-
luan vaikuttaa itse.

Kunnissa jaetaan valtuustopaikkojen li-
säksi myös painoarvoltaan merkittäviä ja
tärkeitä lautakuntapaikkoja, joita kannattaa
ja pitää tavoitella kun siltä tuntuu että on
jotain annettavaa.

Minä haluan Sinut mukaan näihin
vaaleihin ehdokkaaksi!
Perussuomalaisten voima on teissä; sinussa;
jäsenistössämme. Puoluejohto tarvitsee puo-
lueen, uskon, toivon ja rakkauttakin. Kan-
sanedustaja on kansan edustaja, sinun. Yk-
sin johto tai kansanedustajien vetoapu yh-

teiskunnan ja kunnan asioissa kuntalaisen
puolesta ei ole riittävä.

Nyt meidän on rohkeasti tavoiteltava tä-
hän kunnallisvaaliin ehdokasmäärämme
kasvattamista. Kun jokainen puolueen jä-
sen lähtee ehdokkaaksi ja hankkii lisäksi yh-
den ehdokkaan on vaalivoittomme varma.
Kuntalaisten elämä tulee perusasioissa hel-
pommaksi.

Hyvät perussuomalaiset
Puolueemme kannatus on gallupeissa va-
kiintunut n. 2,5 prosentin tasolle. Vaali-
piireittäin kannatuserot ovat merkittäviä.
Olennaista on, että kannatuksemme on mie-
lipidetiedusteluissa selvästi korkeammalla
tasolla kuin viime eduskuntavaaleissa. Nyt
on yhtälailla olennaista, että jokaisessa vaa-
lipiirissä ja jokaisessa kunnassa on hen-
kilöitä, joita halutaan äänestää. Nyt äänes-
tetään Perussuomalaisia persoonia ja henki-
löitä, todellisia vaihtoehtoja.

Gallupit eivät ratkaise, ne ovat suuntaa
antavia ja hyvä niin. Niissä näkyy valitetta-
vasti Kepun otteen kiristyminen laajasta
maaseudustamme. Itä-Suomessa meillä
näyttää olevan vaikeuksia nostaa kannatus-
tamme. Nyt ilokseni näen siellä selviä valo-
pilkkuja, kuten Joensuussa ja Kuopiossa,
joissa ollaan lähdössä voimakkaasti vaalei-
hin. Selvää innostusta ja eteenpäinmenoa
sitten vaalien on mm Satakunnassa, Uudel-
lamaalla, Hämeessä ja Lapissa. Helsingin ja
Vaasan lukemat ovat samoin selvästi keski-
arvon yläpuolella.

Kaiken kaikkiaan puolueemme on kehitty-
nyt, kasvanut ja mennyt eduskuntavaaleista
lukien selvästi eteenpäin. Gallupit kertovat
yleisen mielialan suuntaa ja määrää puolueen
tunnettavuudesta. Ne ovat selvästi nousseet.

Varsinainen vaalitaistelu on aina nostanut
puolueen kannatusta. Jos ehdokkaalla on
ennakkokaavailuissa realistinen, vaikka pie-
nikin läpipääsyn mahdollisuus, on se aina ja
selvästi lisännyt äänimääräämme ja kanna-
tustamme. Tämä gallup oli meille sikäli hyö-
dyllinen, että siitä näimme suuntaa.

Hyvä perussuomalaiset, Vanhat
puolueet eivät ole miksikään
muuttuneet
Keskustan murtautuminen hallitukseen ei
ole Suomessa muuttanut yhtään mitään;
työttömyys on kestämättömällä tasolla, ter-
veydenhuollossa hoitotakuuseen kohdis-
tuu suuria toiveita, mutta rahoitus on epä-
varmaa. Kuusta katsottuna ja käppyröissä
tilanne on vielä kohtuullisen hyvä, mutta ih-
misten tasolla ja arjessa tilanne on toinen.

Nuoret perheet ovat rajusti velkaantunei-
ta! Ei heidän taloutensa kestä mitään tur-

vattomuutta, päät eivät kestä epävarmuutta.
Isovanhempien ja ikäihmisten kohdalla ti-
lanne huononee. Tie- ja liikennerahat laa-
hustavat lapsenkengissä. Ja niin edelleen,
lista on kiusallisen pitkä, tiedätte kyllä näitä
luetella kukin kunnistanne.

Ainoa asia mihin vanha punamultapohjai-
nen jakopolitiikka on tuonut selvästi lisää,
ovat puoluetuki ja puolueteknikkojen rahoi-
tus. Viime vuonna puoluetukeen tehtiin
“kertaluonteiseksi” kehuttu vaalitarkistus ja
nyt puoluetukea korotetaan “kustannusta-
son” nousua vastaavasti.

Milloin eläkkeitä korotetaan kustannusta-
son nousun mukaan?  Punamultahallitus on
keksinyt uudet henkilöt toimintaelokuvaan-
sa, “puolueteknikot”, jotka se häveliäästi
verhoaa poliittisiksi valtiosihteereiksi.

Perussuomalaiset eivät tällaisia uusia po-
liittisia pönöttäjiä hyväksy. Me esitämme
syksyn budjettikäsittelyissä puoluetukira-
hojen korottamista poistettavaksi budjetis-
ta. Samaten vastustamme uutta poliittista
herraluokkaa, näitä mainitsemiani poliittisia
koreografeja, “puolueteknikoita”.

Eikö olekin mielenkiintoista, hallituksen
pääpuolueiden nokkamiehet pääministeri
Vanhanen ja valtiovarainministeri Kalliomä-
ki joutavat kyllä kunnallisvaaliehdokkaiksi
Nurmijärvelle, mutta tarvitsevat samalla hal-
lituksessa puolueteknikon salkunkantajak-
seen? Ehkä juuri tämän vuoksi he ovat her-
roille tarpeen.

Vanhat puolueet esiintyvät vaihtoehtoina
toisillensa. Tämä ei pääsääntöisesti ole oi-
kein, tilanne ei ole tämä. Ne ovat kaikki valmii-
ta hallitukseen toistensa kanssa, niin kuin sa-
teenkaarihallitus osoitti. Kiistely on teatteria
kansalle ja täysin näennäistä. Vanhasen halli-
tus noudattaa raitiovaunun tarkkuudella Lip-
posen hallituksen talouspolitiikan kaviouraa.

 Se, mikä keskustalle oli vielä ennen edus-
kuntavaaleja kauhistus, on nyt sen arkirutii-
nia: kaikki toteutuu nyt sen omina poliittisi-
na päätöksinä hallituksessa.

Hyvät perussuomalaiset, pari sanaa EU-
kansanäänestyksestä: sehän paljastaisi
kuplapolitiikan

Miksi vanhat puolueet eivät halua
kansanäänestystä EU:n perustuslaista?
Siihen on kaksi syytä. Ensinnäkin ne eivät
halua tunnustaa EU:n luonteen reipasta
muuttumista ja ilmiselvää kiusallista tosiasi-
aa: EU:n perustuslaki on huono pienten
maiden vaikutusvallan kannalta.

Toinen syy on se, että vanhojen puoluei-
den ja niiden myötäjuoksijoiden kritiikitön
EU-myönteisyys paljastuisi. Olisihan se de-
mokratian kannalta erittäin noloa järjestää
keskustelutilaisuuksia, kun vanhat puolueet
kehuisivat kilvan omien lakiemme yläpuolel-
le asettuvaa EU:n perustuslakia.

Tilanne muistuttaisi Kekkosen ajan presi-
dentinvaaleja, jossa kilvan kehuttaisiin ke-

nen Kekkonen olisi paras. Perussuomalaiset
kannattavat kansanäänestystä, koska sopi-
muksen mukanaan tuomat muutokset ovat
merkittäviä ja koska näin on edes teoriassa
ainoa mahdollisuus torjua sopimus.

Olli Rehn sai EU:n laajentumissalkun.
Salkkua on kehuttu, mutta onko siinä tolk-
kua? Kuinka kauan EU-pullataikinan pitää
paisua ennen kuin se lätsähtää silmille? Ha-
luammeko todella Turkin joskus EU:n jäse-
neksi? EU:lle voi käydä kuten sadun Tyyriil-
le Tyllerölle, joka muurille kipusi ja Tyyris
Tyllerö muurilta putosi.

Palaan takaisin tähän tärkeään vaaliin:
Eduskuntavaaleista on suunnilleen puoli-
toista vuotta. Rami, Tony ja minä olemme
tehneet puoluetta tunnetuksi Arkadianmäel-
lä ja kansalle kansan parissa niin hyvässä
kuin pahassakin; siis tässä meidän ihmisten
inhimillisessä elämässä ja arjessa.

Jokainen suomalainen tuntee tai ainakin
tunnistavat Perussuomalaiset, sen että olem-
me ihmisen kokoinen puolue ja että olemme
eri tavalla reiluja kuin yleensä politiikassa
ajatellaan. Emme peittele tekemisiämme, emme
hylkää ihmistä vaikeina hetkinä, emme keski-
ty syyllisten etsimiseen yhteiskunnassam-
me, emme vihaa ketään emmekä mitään, vaan
haluamme aidosti tehdä jotain muuta kuin
kahmia valtaa tai rahaa: haluamme tuoda tur-
vaa suomalaisen arkeen.

Jo puolueemme nimikin kertoo mitä ja kei-
tä olemme – Perussuomalaisia; tavallisia ih-
misiä, jotka haluamme hoitaa asiamme ja
asuinkuntamme sellaisena, jotka kelpaa an-
taa eteenpäin perintönä. Maat ja mannut on
säilytettävänä elinkelpoisena monimutkais-
tuvassa maailmassa.

Tehkäämme sellaisia asioita joita itse käsi-
tämme ja puuttukaamme niihin asioihin joihin
meille annetaan mahdollisuus. Asettukaa eh-
dolle, kertokaa ajatuksistanne ympäristös-
sänne ja ryhtykäämme entistä voimakkaam-
min tuomaan esiin rakentavaa kritiikkiä; me
olemme oikea puolue ja vähintään yhtä hyviä
kuin kollegamme ja muut Arkadianmäellä vai-
kuttavat – siellä samalla työmaallahan me
olemme kuin vanhatkin puolueet.

Jos kansaa johdetaan harhaan, on velvol-
lisuutemme tehdä osamme oikaistaksemme
niitä epäkohtia joita huomaamme. Yhteis-
kunnan rakentaminen ei ole pönötystä eikä
oman egon turvottamista – se on nöyryydel-
lä tehtävää työtä, joka vaatii pitkää pinnaa,
hyviä hermoja ja suurta sydäntä. Kaikki
tämä meihin on asennettu jo syntymähet-
kellä – käyttäkäämme lahjojamme, sillä ky-
seessä on isänmaa, äidinkieli ja sisarusrak-
kaus – Pidetään huolta toisistamme. Nyt se
tehdään vaalityön muodossa, jotta arki on
hyödyllinen ja arvokas tulevaisuudessa.
Vaaleissa pitää saada ÄÄNIÄ. Mennään ha-
kemaan niitä.

Perussuomalaiset vaihtoehto

vanhoille puolueille

PPPPPererererer ussuomalaisten puheenjohtaja,ussuomalaisten puheenjohtaja,ussuomalaisten puheenjohtaja,ussuomalaisten puheenjohtaja,ussuomalaisten puheenjohtaja,

kansanedustaja Timo Soini avasikansanedustaja Timo Soini avasikansanedustaja Timo Soini avasikansanedustaja Timo Soini avasikansanedustaja Timo Soini avasi

PPPPPererererer ussuomala i s ten puolueneuvostonussuomala i s ten puolueneuvostonussuomala i s ten puolueneuvostonussuomala i s ten puolueneuvostonussuomala i s ten puolueneuvoston

kokouksen Järvenpäässä 14.8.2004kokouksen Järvenpäässä 14.8.2004kokouksen Järvenpäässä 14.8.2004kokouksen Järvenpäässä 14.8.2004kokouksen Järvenpäässä 14.8.2004

todeten mm. seuraavaa:todeten mm. seuraavaa:todeten mm. seuraavaa:todeten mm. seuraavaa:todeten mm. seuraavaa:

Puheenjohtaja Soini saa kokousväen naurunremakkaan

Eturivissä Harri Lindell, Helena ja Raimo Vistbacka, Tiina Soini, Katja Halme, Tony Halme.



Perussuomalaisten eduskuntaryhmän toi-
mintaa Perussuomalaisten Lappeenrannan
puoluekokouksen 07-08.06.2003 ja Järven-
pään puolueneuvoston kokouksen 14-
15.08.2004 väliseltä ajalta selosti eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka

Yleistä
Selostus puolueen eduskuntaryhmän toi-
minnasta kattaa käytännössä kaksien eri
valtiopäivien, vuoden 2003 valtiopäivien
syysistuntokauden ja vuoden 2004 valtio-
päivien kevätistuntokauden aikana tapahtu-
neen toiminnan. Selostuksessa ei puututa
yksityiskohtaisesti ajanjakson aikana
käsiteltyihin lakeihin tai muihin tapahtumiin,
vaan keskitytään tarkastelemaan eduskunta-
ryhmän toimintaa yleisemmältä kannalta,

sekä liitteenä on luettelo kyseinä ajanjakso-
na käytetyistä puheenvuoroista, tehdyistä
aloitteista ja kirjallisista kysymyksistä.

Ryhmän rakenne
Perussuomalaisten eduskuntaryhmään kuu-
luu kolme kansanedustajaa: Tony Halme
Helsingin vaalipiiristä, Timo Soini Uuden-
maan vaalipiiristä ja Raimo Vistbacka Vaa-
san vaalipiiristä.

Ryhmän puheenjohtajana on toiminut
kansanedustaja Raimo Vistbacka ja varapu-
heenjohtajana kansanedustaja Timo Soini.
Ryhmän pääsihteerinä on ollut Kari Bärlund
(sairaslomalla 06.01.2004 – 30.06.2004) ja vt.
pääsihteerinä pääsihteerin sairasloman ajan
Hannu Purho.

Eduskunnan työ 2003-2004
Eduskunnan käsittelemien asioiden määrä
oli sekä vuoden 2003 valtiopäivien syys-
istuntokaudella että myös vuoden 2004 val-
tiopäivien kevätistuntokaudella suhteellisen
vähäinen. Uusi hallitus ei saanut annettua
eduskunnalle lakiesityksiään samaan tahtiin
kuin niitä tulee hallitukselta keskimäärin.
Tästä johtuen eduskunta poti hetkittäin
jopa työpulaa.

Syysistuntokaudella 2003 eduskunnalla
oli 70 täysistuntoa ja 13 suullista kyselytun-
tia. Istunnoissa hyväksyttiin yhteensä 106
hallituksen esitystä ja yksi hylättiin ja halli-
tus perui yhden esityksensä.

Kevätistuntokaudella 2004 pidettiin edus-
kunnassa 82 täysistuntoa ja 18 suullista ky-
selytuntia. Istunnoissa hyväksyttiin 116
hallituksen esitystä ja hallitus perui yhden
esityksensä.

Ryhmän toiminta
Ryhmän ja sen kansanedustajan työ jakaan-
tui selkeästi kahteen eri osaan: eduskunnan
lainsäädäntötyöhön ja muuhun normaali-
rutiiniin kuuluviin tehtäviin, joista suuren va-
liokunnan EU -asiat muodostavat jatkuvasti
kasvavan osuuden, ja toisaalta kansalaisten

yhteydenottoihin vastaaminen ja niistä esille
tulleiden asioiden hoitaminen ja valvominen.

Kansalaiset lähestyvät ryhmää ja lähinnä
suoraan kansanedustajia niin puhelimitse,
kirjeitse kuin myös maakunnissa liikuttaessa
henkilökohtaisesti tapaamalla. Näiden yh-
teydenottojen määrä on yhteensä useita sa-
toja vuodessa, mikä kertoo hyvin sen työ-
määrän, mikä niiden johdosta seuraa lukui-
sien valitusten, kanteluiden, kyselyiden ja
muiden kirjelmien muodossa. Voidaankin
perustellusti väittää, että tämä osa perus-
suomalaisten kansanedustajien työssä on
jopa suurempi kuin sen virallinen, ts. lain-
säädännöllinen ja muu poliittinen työ. Ryh-
män näkyvä toiminta kansalaisten oikeuksi-
en puolustajana ja sen harjoittama arvostelu
korkeinta laillisuudenvalvontaa ja sen tä-
mänhetkistä tilaa kohtaan on johtanut ky-
seisen sektorin jatkuvaan kasvuun.

Jokaisella eduskuntaryhmällä, olipa siinä
yksi tai viisikymmentä edustajaa, on edus-
kunnan täysistunnoissa sama virallinen 15,
10, 7 tai 3 minuutin puheenvuoro hallituksen
selontekojen ja tiedonantojen ja budjettiesi-
tysten lähete- ja palautekeskusteluissa sekä
välikysymys- ja ilmoituskeskusteluissa.
Merkittävä osa näistä, eduskunnan poliitti-
sesti merkittävimpinä pidetyistä keskuste-
luista televisioidaan suorina lähetyksinä.
Niiden julkisuusarvo on siis suuri ja jatku-
vasti kasvamassa. Ongelmana on vain se,
että lehdistö ei juuri noteeraa pienten edus-
kuntaryhmien puheenvuoroja omassa
Eduskuntaa käsittelevässä uutisoinnissaan.
Onkin voitu selvästi havaita, että jokaisen
TV-puheen jälkeen yhteydenotot ryhmään
lisääntyvät ja myös puolueiden kannatus-
kyselyissä tapahtuu perussuomalaisten
osalta “liikettä” ylöspäin. Viime aikoina on
ollut havaittavissa pyrkimyksiä rajoittaa te-
levisioitavien keskustelujen kestoa siten,
etteivät pienimmät eduskuntaryhmät mah-
tuisi mukaan suoraan lähetykseen. Näin on
kuluneen vuoden aikana käynyt useampaan
kertaan ja ryhmä on kirjelmöinyt asiasta
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Kansanedustaja
PerusSuomalaiset

sekä eduskunnan puhemiesneuvostolle että
Yleisradiolle. Mitään lupauksia ei tilanteen
korjaantumisesta esimerkiksi istuntoja ai-
kaistamalla ole saatu vaan päinvastoin
suurten ryhmien ja virkamieskunnan taholta
on esitetty ryhmäpuheenvuorojen siirtämis-
tä vielä myöhäisempään ajankohtaan siten,
että puhemies antaisi ennen niitä puheen-
vuoroja yksittäisille kansanedustajille “har-
kintansa mukaan”. Tämä pimentäisi perus-
suomalaisten ryhmäpuheenvuorot lopulli-
sesti televisioitavista istunnoista.

Eduskuntaryhmän viralliset ryhmäpu-
heenvuorot ovat merkittävä poliittinen asia
myös koko puolueelle, sillä ne ovat käytän-
nössä lähes ainoa paikka, jossa puolueen
linja ja kanta eri asioihin on mahdollista saa-
da laajemmin kansalaisten tietoon. Usein
linja joudutaan varta vasten luomaan näitä
puheita valmistellessa. Pääsihteerin johdol-
la tehtävään valmistelutyöhön osallistuukin
siksi koko puolueen johto puheenjohtajan ja
puoluesihteerin johdolla.

Tilastoa toiminnasta
Kansanedustaja Vistbacka on pitänyt
katsauskauden aikana yhteensä 155 pu-
heenvuoroa, joista 66 kpl syysistunto-
kaudella 2003 ja 89 kpl kevätistuntokaudella
2004. Kirjallisia kysymyksiä hän on tehnyt 40
kappaletta ja tämän lisäksi hän on jättänyt 41
talousarvioaloitetta. Lisäksi hän on tehnyt
ponsilausumaehdotuksia täysistunnoissa ja
vastalauseita valiokunnan mietintöihin.

Kansanedustaja Timo Soini on pitänyt
katsauskauden aikana yhteensä 162 pu-
heenvuoroa, joista 77 kpl vuoden 2003
syysistuntokaudella ja 85 vuoden 2004 ke-
vätistuntokaudella. Kirjallisia kysymyksiä
hän on jättänyt 3 kpl, talousarvioaloitteita
13 kpl, lisätalousarvioaloitteita 2 kpl ja laki-
aloitteita 2 kpl. Tämän lisäksi kansanedusta-
ja Soini on jättänyt vastalauseita valiokun-
nan mietintöihin ja tehnyt muutos- ja ponsi-
lausumaesityksiä täysistunnoissa.

Kansanedustaja Tony Halme on pitänyt
katsauskauden aikana yhteensä 28 puheen-
vuoroa, joista 3 kpl vuoden 2003 syysistun-
tokaudella ja 25 vuoden 2004 kevätistunto-
kaudella. Kirjallisia kysymyksiä hän on teh-
nyt 2 kpl, talousarvioaloitteita 7 kpl, lisäta-
lousarvioaloitteita yhden ja lakialoitteita hän
teki yhden. Mainittakoon, että kansanedus-
taja Halme oli sairaslomalla käytännössä
koko vuoden 2003 syysistuntokauden käy-
den täysistunnoissa vain erittäin tärkeiden
asioiden esillä ollessa ryhmän pyynnöstä.
Tämä selittää hänen muita ryhmän edustajia
vähäisemmät valtiopäivätoimet.

Lisätietoja perussuomalaisten eduskunta-
ryhmän jäsenten puheista ja muista valtio-
päivätoimista saa ryhmän kansliasta pää-
sihteeri Kari Bärlundilta, puh. 09-432 3276
tai E-mail kari.barlund@eduskunta.fi tai
eduskunnan internet-sivuilta osoitteesta
www.eduskunta.fi

Kansanedustajien
valiokuntajäsenyydet ja muut
edustukset
Kansanedustaja Raimo Vistbacka kuuluu
jäsenenä Liikennevaliokuntaan ja Kansain-
välisen Parlamentaarikkojen Liiton Suomen
johtokuntaan sekä varajäsenenä Pohjois-
maiden neuvoston Suomen valtuuskun-
taan. Lisäksi hän on jäsenenä useissa edus-
kunnan toimikunnissa ja työryhmissä ryh-
män puheenjohtajan ominaisuudessa.

Kansanedustaja Timo Soini kuuluu jäsene-
nä Lakivaliokuntaan ja varajäsenenä Suureen
valiokuntaan (jäsenenä sen työvaliokuntaan
ja moniin jaostoihin) sekä IPU:n Suomen val-
tuuskunnan johtokuntaan. Hän on lisäksi ol-
lut puolueen puheenjohtajan ominaisuudessa
jäsenenä useissa valtioneuvoston asettamis-
sa komiteoissa ja työryhmissä.

Kansanedustaja Tony Halme kuluu jäse-
nenä Puolustusvaliokuntaan ja varajäsene-
nä Lakivaliokuntaan ja Tulevaisuusvalio-
kuntaan.
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PerusS:n Naisten puheenjohtaja
Marja-Leena Leppänen esitteli
naisten toimintakertomuksen
2003 –2004

Perussuomalaiset Naiset ovat pyrkineet ku-
luvan vuoden toiminnassaan vahvistamaan
naisten toimintaa puolueessa ja luomaan
uusia keinoja sekä arvioimaan niitä arvoja,
joihin puolueemme toiminta perustuu.

Joudumme toteamaan, ettemme voineet
tarjota vielä puolueelle vahvaa naisehdokas-
ta EU-vaaleihin, mutta naisjärjestö on kuiten-
kin toimintakauden aikana luonut vahvaa
pohjaa tulevalle poliittiselle toiminalle.

Kauden aikana olemme valmistaneet kaksi
naisliitettä Perussuomalainen lehteen. Kum-
mastakin liitteestä olemme saaneet positii-
vista palautetta sekä puolueen sisältä että
ulkopuolelta. Viimeisin voimain näyttömme
on uusi naisesitteemme.

Kansanedustajavaaleissa Naiset kustan-
sivat ehdokkaille lehti-ilmoitukset, mikä oli
merkittävä tuki ehdokkaille ja tunnistettiin
selväksi tueksi naisjäsenille. EU-vaaleihin
Perussuomalaiset Naiset osallistuivat Nyt-
kiksen järjestämään naisristeilyyn. Paneeli-
edustajana oli Vaili K Jämsä, joka istui kris-
tillisten naisehdokkaan vieressä ja kertoi,
että olemme kuitenkin vaaliliitossa heidän
kanssaan. Vaili K Jämsä näkyi televisiossa
osallistujana Baltian maiden naisten EU-
vaalien sekä naisten asemasta kootussa oh-
jelmassa EU:n vuoksi. Tärkeä viesti naisris-
teilyltä oli, että meidän naisten tulee muis-
taa valvoa oikeutemme osallistua, vaikka
määrävähemmistönä jos ei muuten, kunnal-
liseen päätöksentekoon.

Kokoukset ja tapaamiset:
Perussuomalaiset Naiset pitivät vuosikoko-
uksensa 2003 Oikeutta eläkeläisten loma-
kodissa Rauhalassa. Vieraana olivat myös
kansanedustaja Raimo Vistbacka sekä vara-
puheenjohtaja Harri Lindell.

Syksyllä 2003 kävimme Oulussa. Naisten
sihteeri Vaili K Jämsä oli järjestänyt esitelmä- ja
keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa Oulun
yliopiston naistutkimuksen professori Kaarina
Kailo kertoi meille varoituksen sanoja uuden li-
beralistisen talouspolitiikan vaikutuksista köy-
hille maille, mutta myös Suomessa ja sen vai-
kutuksista erityisesti naisten asemaan. Oulun
Attacistä olivat nuoret yliopistotutkijat Juho-
Antti Tuhkanen ja Aleksi Haapanen kertomas-
sa yhdistyksensä toiminnasta sekä kertomassa
Tobin veron tarkoitusperistä. Päivi Tomperi ja
Merja Heikkinen ovat Oulun NYTKIS:n vetäjiä
ja sen ohella myös Oulun yliopiston tutkijoita
ja he kertoivat väkivallan uhrien auttamisesta
ja naisten palvelevasta puhelimesta.

Vuonna 2004 kokoonnuimme toukokuus-
sa puoluetoimistolle Helsingissä. Olimme
suunnitelleet Viron risteilyä, johon olisimme
liittäneet myös paikalliseen kulttuuriin ja
naistoimijoihin tutustumista, mutta osallis-
tujia ei löytynyt tarpeeksi. Kokouksessa
teimme kuitenkin päätöksen, että valmistel-
emme naisesitteen ja löimme aikataulun luk-
koon jo kuukauden sisällä pidettävään
suunnitteluviikonloppuun.

Kesäkuussa tapasimme Hauhossa Tuula
Kuusisen kesäpaikassa. Istuimme koko vii-
konlopun Tuulan kauniissa olohuoneessa
ja saimme valmista aikaan.

Verkottuminen ja yhteistyö muiden nais-
järjestöjen kanssa

Tärkein yhteistyöelin meille on ollut val-
takunnallinen NYTKIS ELI NAISJÄRJES-
TÖT YHTEISTYÖSSÄ -järjestö, jonka
edustajanamme on toiminut Aira Kosonen.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

PerusS:n Naiset – puoluetoiminnan kantava voima

Naisten vuosikokous
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Nuoret haluavat äänensä

kuuluviin kunnallisvaaleissa

Ainoastaan yksi kuudesta nuoresta ei aio
äänestää tulevissa kunnallisvaaleissa. Li-
säksi nuorista joka viides on valmis kunnal-
lisiin luottamustoimiin. Nuorten vaikuttaja-
ryhmien, kuten nuorisovaltuustojen, jäse-
nistä joka toinen on halukas ehdokkaaksi
kunnallisvaaleissa, jos vain heitä
ymmärrettäisiin pyytää ehdokkaaksi. Nuoril-
le tärkein syy äänestämättä jättämiseen on
vaikeus löytää itselleen sopiva ehdokas.
Tiedot käyvät ilmi valtion nuorisoasiain
neuvottelukunnan (Nuoran), Nuoriso-
tutkimusverkoston ja Suomen Kuntaliiton
teettämästä tutkimuksesta, joka tarkastelee
nuorten osallistumista ja vaikutusmahdolli-
suuksia paikallistasolla. Tutkimus julkais-

Eri-ikäisiä ja eri aloilta ehdokkaaksi
Piirit ja puolueosastot ovat valmistautuneet
kuntavaaleihin keväästä lähtien. Kuntavaali-
ehdokkaiden hankinta jatkuu yhä.
Vaalistrategioita ja alueellisia kunta-
vaaliohjelmia on tehty niin piiri- kuin kunta-
tasolla. Nyt voi myös hyödyntää takasivulla
julkaistua PerusS:n kunnallisvaalijulistusta.

Ehdokaslistat on jätettävä 14.9, joten sii-
hen asti on aikaa täydentää ehdokaslistoja.
Puoluetoimisto suosittelee silti listojen jät-
töä jo ma 13.09. Toivomme, että osastot ak-
tiivisesti pyytävät eri ikäisiä ja eri ammatin
harjoittajia kuntavaaliehdokkaiksi. Yhteise-
nä kriteerinä on hyvä pitää puolueemme po-
litiikkaan ja arvoihin sitoutumista.

Kuntavaaleissa piirien ja osastojen rooli
on tärkeä. Puolue informoi piirejä ja odottaa,
että piirit vievät viestiä eteenpäin osastoille.
Piirien vaalipäällikköinä toimivat piirien pu-
heenjohtajat ellei piirissä toisin ole sovittu.
Vaalipäälliköille olemme lähettäneet ja lähe-
tämme vaali-infoa ja materiaalia. Piirien kaut-
ta tietoa ja vaalimateriaalia levitetään osas-
toille ja sitä kautta yksittäisille ehdokkaille.

Kirjoittakaa paikallislehtiin!
Toivomme, että puolueosastot olisivat aktii-
visesti esillä kuntavaalien alla. Kirjoitelkaa
paikallisiin lehtiin, olkaa esillä kauppa-
keskuksissa ja toreilla. Jakakaa tilaisuuksis-
sa kädestä käteen ja postiluukkuihin
ehdokasesitteitänne ja puolueen vaaliohjel-
mia ”Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta”
-teemalla.

PerusSuomalainen –lehteä on mahdollista
saada jakoon vaalikuntiin. Kukin ehdokas
voi lähettää 10 osoitetta, joille PerusSuoma-

PerusS:n nuorten sihteeri ja kaupunginvaltuutettu Mikko
Nurmo (Valkeakoski) sekä entinen nuorten puheenjohtaja

Jouni ”Jone” Viitanen (Tampere) miettivät, miten saada lisää
nuoria ehdokkaiksi.
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Potkua kuntavaalityöhön!

Reijo Ojennus kertoi eläkeläistoiminnasta

Tervetuloa Lomakeskus Rauhalaan Saarijärvelle
Toimittuani tämän kuluneen kesäkauden Oikeutta Eläkeläisille yhdistyksen puheenjohta-
jana, on se myöskin kausi, joka allekirjoittaneen osalta jäänee ainoaksi, päättyen ensi
vuoden keväällä. Tämä kausi on sikäli historiallinen, että Perussuomalaiset puolueesta
tuli vuosikokouksen sääntömuutoksella Oikeutta Eläkeläisille yhdistyksen taustaryhmä.
En tässä yhteydessä käy sen tarkemmin selvittämään tämän sääntömuutoksen vaikutuk-
sia, mutta tässä yhteydessä toivon, että kaikki Perussuomalaiset ottaisivat järjestömme
sillä tavalla omakseen, että käyttäisivät ennen kaikkea, Saarijärvellä sijaitsevan Oikeutta
eläkeläisille ry:n omistaman Lomakeskus Rauhalan palveluja hyväkseen.

Oikeutta Eläkeläisille yhdistyksen jäsenet saavat huomattavia alennuksia lomavuoro-
kausihinnoista. Samat oikeudet on luvattu Perussuomalaiset puolueen jäsenille. Suu-
rempia porukoita ajatellen, niistä voidaan neuvotella vieläkin tarkemmin.

Tuon – viime vuonna aloitetun – keväisen sääntömuutoksen jälkeen on minulta ky-
selty yhdistyksemme puolueettomuudesta. Olen vastannut, että ainakin niin kauan
kuin allekirjoittanut on puheenjohtajana yhdistys säilyy - niin kuin tähänkin - asti puo-
lueettomana eläkeläisten etujärjestönä, jonka teeseissä näkyy vahvojen perustajavai-
kuttajien Tyyne Audejevin ja Eino Sareksen kädenjälki.

Minä uskon, ettei mitään ristiriitaa tässä synny myöskään Perussuomalaiset puolu-
een kanssa. Toivomme yhdistyksessä, että yhteistoiminta toisi lisää käyttövuorokausia
Lomakeskus Rauhalalle.

Puolue voi varmasti järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia, kokouksia jne. Rauhalas-
sa. Me olemme valmiita neuvottelemaan todella edullisista pakettihinnoista.

Oikeutta Eläkeläisille ry:n
puheenvuoron puolueneuvoston kokouksessa Järvenpäässä

piti OE:n puheenjohtaja Reijo Ojennus.

Perussuomalaiset

Nuoret aktivoituivat
Puheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsen
Vesa-Matti Saarakkala selosti Perussuoma-
laiset Nuoret - toimintaa aikavälillä
18.10.2003-15.8.2004

Vuosien hiljaiselon jäl-
keen Perussuomalaiset
Nuoret ovat taas saaneet
toimintansa käyntiin. Toi-
minta käynnistettiin uu-
destaan viime vuoden lo-
kakuussa, jolloin  koolle
kutsuttiin Perussuoma-
laisten Nuorten vuosiko-
kous ja järjestölle valittiin
uudet johtohenkilöt.
Vuosikokouksen pää-
paikkana oli hotelli Alba
Jyväskylässä. Kokouk-
sessa käsiteltiin lähinnä
henkilövalintoja. Veto-
vastuu vaihtui. Uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin
Vesa-Matti  Saarakkala. Ensimmäiseksi varapu-
heenjohtajaksi kunnanvaltuutettu Harri Väänä-
nen Varpaisjärveltä ja toiseksi varapuheenjohta-
jaksi Ann-Marii Lindell Huittisista. Sihteeriksi
kaupunginvaltuutettu Mikko Nurmo Valkeakos-
kelta. Hallitukseen em. lisäksi Tommi Ojala Hel-
singistä ja entinen puheenjohtaja Jouni Viita-
nen Tampereelta.

Nuorten toiminta sai uutta vauhtia –
puheenjohtajasta leivottiin EU-ehdokas
Alustavaan toimintasuunnitelmaan kirjattiin mm.
seuraavia asioita: Jäsenmäärää kasvatettava vii-
delläkymmenellä seuraavien kahden vuoden aika-
na. Hallitus kokoontuu vähintään kaksi kertaa
vuodessa. Lisäksi myös muita/ylimääräisiä koko-
uksia, kun tarpeellista. Kartoitetaan järjestön tilan-
netta. Säännöt tarkastettava ja niitä mahdollisesti
uudistettava. Osallistutaan erilaisille messuille/jär-
jestetään yleisötapahtumia mahdollisuuksien mu-
kaan. Tehdään omat nettisivut ja harkitaan PerusS-
paitojen / PerusS-lippalakkien ym. teettämistä ja
markkinoimista jäsenille sekä kiinnostuneille esim.
PerusSuomalainen-lehden välityksellä.

Kokouksessa annettiin julkilausuma, joka kä-
sitteli nuorisotyöttömyyttä, ulkomaista työvoi-
maa ja suuryritysten irtisanomisia. Julkilausuma
julkaistiin ainakin PerusSuomalainen-lehdessä
sekä Ilkka-lehdessä (STT). Puheenjohtajavaih-
doksesta raportoitiin myös em. lehdissä sekä
Kurikka-lehdessä..

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet jokai-
nen mahdollisuuksien mukaan piirijärjestöjen
kokouksiin ja ne, jotka toimivat kunnallisissa
luottamustoimissa, myös muihin kokouksiin.
PerusS:n Etelä-Pohjanmaan piirikokouksessa
viime syksynä oli paikalla myös julkinen sana.

PerusS-Nuoret pääsivät näkyvästi esille mm.
sanomalehti Pohjalaisessa Pakkoruotsi pois -
teemalla. Jälkeenpäin tarkasteltuna olimmekin ai-
kaamme edellä, sillä nyt ruotsinkielen kirjoitta-
minen lukioissa muuttuu vapaaehtoiseksi.

Perussuomalaisten puoluehallitus kokousti
11.12.2003 ja lupasi puolueen nuorisojärjestölle ta-
loudellista ja aatteellista tukea. Nuorten hallituksen
jäsen Tommi Ojala luonnosteli ja kokosi yhdeksi ni-
teeksi Olen Perussuomalainen -tietoiskuvihkosen,
jota aiotaan jatkossa painaa suurempia määriä.

Hallituksen jäsenet ovat pitäneet yhteyttä toisiin-
sa mm sähköpostin avulla ja olemme saaneet muita
yhteydenottoja myös puolueen ulkopuolisilta.

“EU-kansalaisadressiin” PerusS-Nuoret kerä-
sivät joitakin satoja nimikirjoituksia. Hallituksen
jäsenet Saarakkala ja Ojala kotiutuivat armeijas-
ta 9.1.2004.

Nuorten uusi hallitus kokoontui ensimmäisen
kerran varsinaisesti 24.1.2004 puoluetoimistolle.
Paikalla olivat vpj Harri Väänänen, siht. Mikko
Nurmo, jäsen Tommi Ojala ja pj. V-M Saarakka-
la. Päätettiin lähettää PerusS-Nuorten vanhat
säännöt yhdistysrekisterikeskukseen ja rekiste-
röidä PerusS-nuoret yhdistykseksi. Asiasta
huolehti päätoimittaja Sormo. Paperit tulivat sit-
temmin takaisin yhdistysrekisterikeskuksesta ja
niissä oli merkattuna tarvittavat muutokset, joi-
ta oli yllättävän paljon.

Annettiin myös julkilausuma: Huumaaminen
sallittava pakkokäännytyksissä. Päätettiin, että
kaikki Perussuomalaiset -puolueen alle 35v jä-

taan ehdokasasettelun päättymisen jälkeen
keskiviikkona 15.09.2004, jolloin nuorten on
enää turha ilmoittautua ehdokkaiksi tämän
syksyn vaaleihin.

lainen lähetetään postijakelun kautta. Lue
tarkemmin erillisestä jutusta.

Kampanjamateriaalia saatavissa
Erilaista kampanjamateriaalia on saatavissa.
Käyttäkää tilaisuuksissa PerusS-ilmapalloja, ky-
niä ja tarjotkaa esitteiden lisäksi karkkeja tai jos
puhtia riittää niin kahvia ja pullaa. PerusS-pinssit
on tarkoitettu ehdokkaille, niitä ei ole myynnissä

Pienen tarjottavan äärelle on aina helpom-
pi jäädä juttelemaan. PerusS-ilmapallot ovat
näkyvää ja lapsiperheille mieluisaa mainos-
ta. Kaasupulloja saa suunnilleen 100 euron
hintaan ja sillä määrällä täyttää 300 palloa.

” Äänestä Perusvoimaa valtuustoon“
Kuntavaalien vaali-iskulause on “Äänestä
Perusvoimaa valtuustoon”. Tällä haluamme
viestittää, että äänestämällä voi vaikuttaa.
Kuntavaaleissa tavoitteemme on reilut 1.000
ehdokasta. Se on 200 enemmän kuin viime
kuntavaaleissa. Kannatuksemme kasvu on
merkki siitä, että yhä useammassa kunnassa
on mahdollista olla mukana.

Älkää epäröikö kysyä neuvoa ja apua.
Tosi tiukan paikan tullen voi ottaa yhteyttä
suoraan allekirjoittaneisiin.

Toivotamme kaikille oikein hyvää ja tulok-
sellista vaalityötä ja menestystä.

puoluesihteeri Hannu Purho
puh 050 – 573 8157,
e-mail: hannu.purho@eduskunta.fi
vaalikoordinaattori Jussi Niinistö
puh 050 – 576 7239,
e-mail: niinisto@perussuomalaiset.fi
tiedotuspäällikkö Rolf ”Fred” Sormo
puh 050 – 542 3704,
e-mail: peruss@perussuomalaiset.fi

senet voivat kuulua automaattisesti
myös PerusS-Nuoriin. Muilta nuorten
hallituksen hyväksymiltä jäseniltä jä-
senmaksu on10 euroa/vuosi.

Maaliskuussa PerusS-nuorille valmis-
tui omat nettisivut, jotka teki POINTLE-
VEL ja Sami Vaskola. Puolue kustansi si-
vujen tekemisestä aiheutuvat kulut. Sit-
temmin sivujen päivittämisessä on ollut
ongelmia lähinnä POINTLEVELIN aloite-
kyvyttömyyden takia. Sivujen sisällöstä
on vastannut puheenjohtaja. Ideoita on
tiedusteltu muiltakin hallituksen jäseniltä.
Maaliskuussa julkistettiin nuorten pu-
heenjohtajan eurovaaliehdokkuus.

Tommi Ojalalle päätettiin nimetä jat-
kossa PerusS-Nuorten toiminnanjohta-
jaksi. Ojala on suunnitellut myös Pe-
rusS-Nuorten paikallisyhdistyksen pe-
rustamista Helsinkiin.

Helmikuun lopulla pj osallistui PS-
Nuorten edustajana vaalit 2004 -seminaa-
riin Helsingin säätytalolla. Tapasin mm.
Allianssi ry:n edustajan Aleksi Tiiran,
jonka kanssa ollaan oltu yhteydessä
myös jälkeenpäin. Lupasin, että PerusS-
Nuoret tulevat jatkossa osallistumaan
mahd. koulujen politiikkapaneeleihin, joi-
ta Allianssi järjestää. Myöhemmin Tiira
ottikin yhteyttä ja lupasi lähettää paneeli-
keskustelujen aikatauluja, vaikka PerusS-
Nuoret eivät ole edes Allianssi ry:n jäsen.

Jatkossa PerusS-Nuoret tulevat näky-
mään toivon mukaan myös nettisivus-
toilla poliittiset.fi., joilla esitellään eri po-
liittisia nuorisojärjestöjä. Näille nettisi-
vustoille laadituista jutuista vastaa pu-
heenjohtaja.

Allianssin lukioissa järjestettäviä pa-
neeleita järjestettiinkin viime keväänä
jonkin verran. Kaikilla nuorisojärjestöillä
oli vaikea saada edustajiaan paikalle
koulukäynneille. Puheenjohtajana edus-
tin PerusS-Nuoria Seinäjoen lukiossa
toukokuussa. Aiomme osallistua myös
Allianssin tulevien kunnallisvaalien alla
nuorille suunnatun politiikkaa esittele-
vän lehden tekemiseen.

Eurovaalit sujuivat Perussuomalaisilta
Nuorilta verrattain hyvin, kun muiste-
taan, että meillä on vain pari sataa jäsen-
tä. Kilpailin 1.675 äänellä tasapäisesti
mm. kokoomusnuorten kärkiehdokkaan
kanssa ja voitin äänimäärissä KD-nuor-
ten puheenjohtajan sekä vasemmisto-
nuorten kärkiehdokkaan. Useat viher-
nuorten ehdokkaat hävisivät minulle,
vaikka vihreiden kannatus onkin tunne-
tusti suurin nuorten keskuudessa. Ehkä
sanonta “pää pilvissä, jalat maassa” oli
ymmärretty vihreissä vaalihuuman
noustessa väärin ja vanha viisaus olikin
vaalipäivää edeltäneissä bileissä saanut
viherleirissä muodon “Pää pilvessä -
mieli maassa”.
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Harri kerijoki, Johannes Hannukkala jaOrvo Hakala Etualalla Helena Hiltunen, Erkki Aho ja Onni Hiltunen

Ilmapalloja-hattuja-Jarvenpaa

Puheenvuorosihteeri Ahti Moilanen, puheenjohtaja Timo Soini ja puoluesihteeri hannu Purho

Harri Lindelin Kokousrupeama alkoi jo perjantaina puoluehallituksen kokouksella. Harri lisäksi kuvassa
Helena Ojennus, Vaili-Kaarina jämsä ja Vesa-matti Saarakkala

“Ja meillä Sonkajärvellä on 28 ehdokasta”, toteaa Arto Kainulainen.

JohannesHannukala ja heinolalaiset Harri kerijoki, Hannu Ojala ja Pekka Rautkoski Johannes Hannukka puhumassa veteraanien asioista
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1. Yleistä
Niille, jotka ovat aiemminkin osal-
listuneet kuntavaaleihin, voi todeta
vaalitoiminnan olevan pääsääntöi-
sesti samanmuotoista,  maksimi-
ehdokasmäärä 1,5 kertaa valittavi-
en kunnanvaltuutettujen määrä oli
voimassa jo kahdeksan vuotta sit-
ten. Lukumäärä pyöristetään tarvit-
taessa alaspäin kokonaislukuun.
Kaavakkeet ovat hieman uudis-
tuneet, mutta samoja tietoja tarvi-
taan. Eniten apua näistä ohjeista
lienee ensikertalaisehdokkaille, -
vaaliasiamiehille ja -kuntavastaa-
ville, mutta kyllä konkarienkin sopii
vilkaista näitä neuvoja.

2. Vaalimateriaali
Yleisenä  lähtökohtana on, että puo-
lue vastaa valtakunnan tason kus-
tannuksista, piirijärjestöt piiritasosta
ja paikallisosastot paikallistasosta.
Jokainen ehdokas kustantaa sen
lisäksi henkilökohtaisen mainon-
tansa itse. Tätä varten on syytä pi-
kaisesti kartoittaa lähiympäristön
pienet offsetpainot, joissa erilaista
vaalimateriaalia voidaan painattaa
kohtuullisilla hinnoilla. Puolueella ei
ole mitään “omaa” kirjapainopainoa.
Ehdokas voi ottaa vastaan tal-
kooapua vaalimateriaalin jakoon,
mutta yli 1.700 euron rahallisista
yksittäistuista on läpimenneiden
varsinaisten ja varavaltuutettujen
tehtävä selvitys vaalien jälkeen.

3. Vaaliorganisaatio
Kunnassa tapahtuvasta vaalityöstä
vastaa paikallisosasto, joita on eri
puolilla Suomea n. 150.  Jos omassa
kunnassasi ei vielä ole Perussuo-
malaista paikallisosastoa, on perus-
tamis- tai sääntö- ja nimenmuutos-
kokouksella kiire. Vaalilaki ei vaadi
vaalipapereita sisään jättävän yh-
distyksen rekisteröintiä Yhdistys-
rekisterissä. Mahdollista on myös
käyttää naapurikunnan tai piiri-
järjestön apua papereitten teknises-
sä hoitamisessa.

Paikallisosaston tehtävänä on
hankkia ääniä puolueelle, ei yksit-
täisille ehdokkaille ellei paikallinen
vaaliliittotilanne esim edellytä ään-
ten keskittämistä, jolloin on syytä
etukäteen sopia oman väen kesken
kelle ehdokkaista keskitetään ja
miten asiasta viestitetään

.
3.1.Vaaliorganisaation
tehtävistä
Vaalitaistelussa Perussuomalais-
ten tulisi näkyä ja vaikuttaa kaikis-
sa mahdollisissa tapahtumissa.
Henkilökohtainen vaikuttaminen
on vaikuttamisen keinoista paras.
Ihmiset muodostavat useinkin
mielipiteensä sen pohjalta, mitä
mielipidettä edustaa heitä lähellä
oleva ja heidän arvostamansa
henkilö. Siksi vaalikampanjan tu-
lee perustua myös henkilökohtai-
sen vaikuttamisen muotoihin.

Hyvään tulokseen päästään riit-
tävän tehokkaalla ja etukäteen yk-
silöidyllä vaalityöllä. Vaikuttamis-
kohteet tulee jakaa toimintakoh-
teiksi. Kullekin toimintakohteelle
tulee nimetä yksi vastuullinen yh-
dyshenkilö (tarvittaessa apulai-
sia). Yhdyshenkilön valinnan
edellytyksenä on, että toiminta-
kohde kunnan-/kaupunginosa on
hänelle tuttu: hän asuu tai toimii

vakituisesti siellä. Kun vaalityön
yhdyshenkilöitä on nimetty, tulee
heitä perehdyttää tehtäväänsä pai-
kallisosaston johdon ja nykyisten
kunnanvaltuutettujen toimesta.

Perehdyttämiseen tulisi sisällyttää:
A) Ennen vaalitilaisuutta: Po-

liittinen tilanne, yhdysmiehen teh-
tävät vaalitilanteessa, vaalilaki
pääpiirteissään, vaalien tekninen
toteutus, ehdokaskysymykset.

B) Vaalitilanteessa: PerusS:n
vaalitavoitteiden kuntakohtainen
selvittäminen, puolueen valtakun-
nalliset ohjelmat, äänitavoitteet.

3.2. Vaalipäällikön / paikallis-
osaston puheenjohtajan tehtävät

3.2.1. Kokoaa vaalityöryhmän
(laajennettu / supistettu osaston
hallitus)

3.2.2. Kartoittaa vaalitapahtumat
3.2.3. Kartoittaa toimintakohteet
3.2.4. Luo yhdysmiesverkoston

(PerusS:n jäsenet ja tukijat)
3.2.5. Vastaa vaalikoneiston

kouluttamisesta
3.2.6. Organisoi varainkeräyksiä

(virallinen lupa myönnetään vain
rekisteröidylle yhdistykselle, joka
toki ilman lupaakin saa ottaa vas-
taan lahjoituksia)

3.2.7. Luetteloi eri äänestäjäryh-
miä

3.2.8. Johtaa ja valvoo vaalimai-
nontaa

3.2.9. Valvoo vaaliluetteloiden
tarkistusta

3.2.10. Huolehtii vaalijulisteiden
kunnosta

3.2.11. Johtaa vaalipalvelua
3.2.12. Järjestää erilaiset vaaliti-

laisuudet
3.2.13. Järjestää vaalimateriaalin

levityksen
3.2.14. Organisoi vaalitarkkailun
3.2.15. Järjestää vaalikuljetukset

(pitkä ennakkoäänestysaika, laitos-
ja kotiäänestys sekä vaalien yksi-
päiväisyys on siirtänyt vaalikulje-
tuksia ennakkoäänestysaikaan)

3.2.16. Organisoi vaalien päätyt-
tyä julisteiden poiston

3.2.17. Hoitaa yhteydet piiri- ja
puoluetoimistoon

4. Kunnallisvaaliehdokkaan ja
PerusS:n jäsenen tehtävät kunnal-
lisvaaleissa

Perussuomalaisina voimamme
olkoon rehellisyydessä, ryhdik-
kyydessä ja todellisessa auttami-
sen halussa. PerusS:laisten kanna-
tuksen perusta olkoon aktiivinen
kunnallisvaaliehdokas ja toimiva
jäsen. He vievät asiaamme eteen-
päin.

4.1. Toimi näin:
4.1.1. Perehdy ilmestyneiden Pe-

rusSuomalainen -lehden artikkelei-
hin, julkaistuihin puolueen ohjel-
miin jne.

4.1.2. Tutustu uusiin henkilöihin.
4.1.3. Tapaa ihmisiä.
4.1.4. “Unohda” vaalimateriaalia

ym Perussuomalaisuudesta kerto-
vaa baareihin, terveyskeskuksiin jne.

4.1.5. Käy seuraamassa kuntasi
valtuuston kokouksia. Kerro
eteenpäin Perussuomalaisten saa-
vutuksista ja tavoitteista.

4.1.6. Käy erilaisissa tilaisuuk-
sissa.

4.1.7. Osallistu paikallisosaston
kokouksiin

4.1.8. Käy PerusS:n puhetilai-
suuksissa ja muissa tapahtumissa

4.1.9. Hanki uusia jäseniä ja/tai

Vaalikampanjasta - Vaalipaperit sisään viimeistään 14.09.2004 klo 16.00
tilaajia tai jopa ilmoituksia Perus-
Suomalainen-lehdelle

4.1.10. Osallistu vaalimateriaalin
jakamiseen.

4.1.11. Kirjoita yleisönosastoihin.
4.1.12. Tavatessasi PerusS:n toi-

minnasta kiinnostuneen henkilön,
ota nimi + osoite ylös ja toimita
tiedot paikallisosastosi puheen-
johtajalle tai sihteerille.

4.2. Ehdokkaan kampanjasta
4.2.1. Alustavat toimet: Peruste-

taan oma “vaaliporukka”. Tämän
porukan vetäjästä on paljon kiinni.

4.2.2. Tilanteen kartoitus
- kunnassa asukkaita / äänioike-

utettuja, valitaan valtuutettuja x
kpl (Kuntalaisen Puolesta 2004 –
opas sivu 17)

- jonkinlainen arvio mahdollises-
ta äänimäärästä aikaisempien vaa-
lien valossa

- PerusS:n valtuutettujen määrä
nyt ja vaalien jälkeen (olettamus)

- nimetyt ehdokkaat, omat mah-
dollisuudet heidän joukossaan

- paljonko hankittava ääniä, jot-
ta läpimeno varma

4.3. Toiminnan suunnittelu
Ottaen huomioon äänestysalu-

een, ammatilliset järjestöt, harras-
tusjärjestöt jne tarkistetaan oman
“vaaliporukan”  kokoonpano. Eri-
tellään toiminnan painopisteet:
Minne kannattaa satsata ja minne
voimavaroja mahdollisesti ei kan-
nata tuhlata. Toiminta on suunni-
teltava uusien kannattajien saami-
seksi, ei muita PerusS:n ehdokkai-
ta vastaan.

4.4. Yhteydet äänestäjiin
- mitä ehdokkaasta halutaan kertoa
- missä tavoitetaan äänestäjät
- vaalitilaisuudet (omat, puolu-

een yhteiset ja vastustajien)
4.5. Vaaliteemat
- puolueen teemat
-teemat omassa kunnassa (Puo-

lueen valtakunnallista vaalijulis-
tusta voi hyödyntää lisäämällä sii-
hen oman kunnan nimi ja paikalli-
sia tavoitteita kuten paikallistiet,
koulut, kaavoitus, jätehuolto, pe-
rustoimeentulo  …

- ehdokkaan omat ideat ja kun-
nassa korjausta vaativat asiat

4.6. Vaalimateriaali
- EU-Parlamentin Suomen tiedo-

tustoimiston materiaali (lähinnä
ehdokkaan tiedon varmistamiseksi
vaalipaneeleita ym varten)

- puolueen yhteinen valtakun-
nan / paikallistason vaalimateriaali
(hyvin vähäistä näissä vaaleissa)

- ehdokkaan oma vaalimateriaali
(lehtiset, kasetit, video, lehtimai-
nonta, julisteet, Internet...)

- Lehdistön käyttö (maakunta-
lehdet, paikallislehdet. Perussuo-
malainen julkaisee ehdokaslistoja
mahdollisuuksien mukaan)

4.7. Ehdokkaan oma vaalityö
- Puhetilaisuudet, muut esiinty-

miset ja esilläolo.
4.8. Muut suunnittelussa huo-

mion otettavat asiat
- Mitä maksaa, mistä rahat
- Aikataulu
- Vaalikuljetukset jo ennakkoää-

nestyksen aikana
4.9. Mitkä tekijät ratkaisevat
- Vaaleissa on tärkeintä, että an-

netaan ääniä.
- Puolueen tai vaaliliiton koko-

naisäänimäärä ratkaisee valittavi-
en valtuutettujen lukumäärän.

Henkilökohtainen äänimäärä suu-
ruusjärjestyksessä henkilön . . .

4.10. Tulos, sen arvostelu ja tu-
levaisuuden suunnitelmat

Älä sokaistu suosiosta, siitä on
pitkä matka kannatukseen.

5. Puhetilaisuudet
5.1. Vastustajien tilaisuudet
Jos tilaisuus on pieni, ei kannata

sen yleisökatoa parantaa urkkijoi-
den suurella osallistumisella. Yksi
tarkkailija, joka saa suunsa auki,
riittää. Tälle henkilölle annetaan
ohjeet ja tehokkaat aseet ko. puo-
luetta vastaan.

Jos tilaisuus on suuri ja siihen
tulossa runsaasti väkeä, voidaan
mukaan lähteä suuremmalla jou-
kolla. On järjestettävä pätevä ky-
symyksien esittäjä, jota toiset nä-
kyvästi tukevat. Tällöin annamme
vastustajillemme kuvan, että hei-
dän vastustuksensa on voimakas
ja että Perussuomalaisilla on voi-
makas kannatus. Taitavasti hoi-
dettuna vastustajien tilaisuus voi-
daan “varastaa” ja tehdä siitä
PerusS:n tilaisuus.

Vastustajien puhetilaisuutta ei
kuitenkaan koskaan saa häiritä. Pu-
hujien on annettava rauhassa pu-
hua. Kun tulee yleisön kysymysten
aika, oikaistaan puhujien valheet ja
hämäysyritykset. Muista, että suut-
tuja menettää yleensä aina pelin.

5.2. Omat tilaisuudet
Runsaslukuinen yleisö on omi-

en tilaisuuksien onnistumisen
avain. Tilaisuuksia tulee etukäteen
mainostaa sellaisin keinoin, että
äänestäjät kiinnostuvat.

Jos puhuja on kokematon tai hä-
nellä ei ole kaikkea tarvittavaa tie-
toa, on järjestettävä yleisön jouk-
koon asiat hallitsevia henkilöitä,
jotta vastustaja ei saa kiinni tietä-
mättömyydestä. Yliotteen saami-
seksi on yleiskeskustelun aluksi
järjestettävä muutama tehokas tu-
kimiespuheenvuoro.

Kättentaputukset ja muut aplodit
kohottavat sekä puhujan että ylei-
sön mielialaa. Massatilaisuuksissa
tämä on tärkeä asia. Yleisö ymmär-
tää, että suuri enemmistö on puhu-
jan kanssa samaa mieltä. Pienetkin
yksityiskohdat kannattaa muistaa:
näkyvä materiaali, liput, viirit, julis-
teet, kukat... luovat tunnelmaa.

Jos puhetilaisuuteen saapuu ky-
vykäs vastustaja, on hänet vasta-
kysymyksin saatava puhumaan it-
sensä pussiin. Hyvälle vastusta-
jalle on kuitenkin annettava hänel-
le kuuluva arvo. Asiat tappelevat,
eivät ihmiset. PerusS:lla on kansaa
puolustavat aseet. Meidän ei tar-
vitse mennä asiattomuuksiin.

6. Yhteenvetona
6.1.Jokainen ehdokas liikkeelle
6.2.Kaikki Perussuomalaiset jä-

senet ja tukijamme vaalityöhön
6.3.Toimintaa ennakkoäänestyk-

sen alkamisesta vaalihuoneistojen
sulkemiseen saakka.

7. Eräitä kunnallisvaalien 2004
keskeisiä määräaikoja

Määräajat on tarkemmin vieressä.
8.Otteita kuntien vaaliasiamies-

ten / vara-asiamiesten ohjeista
8.1. Vaalipapereiden jättäminen

keskusvaalilautakuntiin
8.1.1. Puoluetoimisto toimittaa

kaikki viralliset vaalipaperit nime-
tyille vaaliasiamiehille ohjeineen.
Puoluetoimisto esitäyttää paperit

mahdollisuuksien mukaan. Kunti-
en vaaliasiamiesten varamiehille
toimitetaan asiasta tieto sekä vara-
paperit tarpeen vaatiessa.

8.1.2. Vaaliasiamiehen on yh-
dessä vara-asiamiehen kanssa toi-
mitettava paperit kunnan keskus-
vaalilautakuntaan viimeistään tii-
istaina 14.9.2004 ennen klo
16.00. Turvallisuuden vuoksi vie
paperit jo maanantaina 13.09.2004
ennen klo 16.00. Vaaliasiamiehen
tulee heti papereiden jättämisen
jälkeen ilmoittaa kunnallisvaalieh-
dokkaiden nimet ja yhteystiedot
myös puoluetoimistoon. Vaaliliit-
tokunnissa paperit on syytä viedä
yhdessä vaaliliittokumppaneiden
kanssa viimeistään maanantaina
13.09 tai jopa edellisviikolla..

8.1.3. Vaaliasiamiehen on toimi-
tettava myös puoluetoimistolle
kopio lopullisesta ehdokaslistasta.

8.1.4. Mikäli papereiden sisään-
jätössä tai muissa asiaan liittyvis-
sä seikoissa on epäselvyyttä, on
välittömästi otettava yhteys seu-
raaviin henkilöihin:

puoluesihteeri Hannu Purho
puh 050 – 573 8157,
e-mail:
hannu.purho@eduskunta.fi
vaalikoordinaattori Jussi Nii-

nistö puh 050 – 576 7239,
e-mail:
niinisto@perussuomalaiset.fi
tiedotuspäällikkö Rolf ”Fred”

Sormo puh 050 – 542 3704,
e-mail:
peruss@perussuomalaiset.fi
8.1.5. Papereita keskusvaalilau-

takuntaan jätettäessä on syytä ky-
syä, että onko kaikki paperit vas-
taanottajien mielestä kunnossa.
Jos vaaliasiamies jättää paperit
yksin sisään (tätä ei suositella) on
pyydettävä ehdottomasti kuitti
papereiden sisäänjätöstä.

8.1.6. Tarvittavia lisälomakkeita
voi itse monistaa, mikäli “susikap-
paleita” pääsee syntymään niin
paljon, että puoluetoimiston lähet-
tämät loppuvat. Keskusvaalilauta-
kunnan väitteitä siitä, että vain al-
kuperäiset kelpaavat, ei tarvitse
uskoa! Hätätilassa  “voipaperille”
kirjoitetutkin lomakkeet kelpaavat,
kunhan niissä on laissa vaaditut
tiedot (esim  suostumus ehdok-
kaaksi ja vakuutus valtuutetuntoi-
men vastaanottamisesta sekä nimi,
henkilötunnus ja kotikunta). Valta-
kirja ja suostumus palkkionpidä-
tykseen ei ole laissa vaadittu ja se
toimitetaan vasta menestyksek-
käästi käytyjen vaalien jälkeen
palkkionmaksajalle eli kunnalle.

8.1.7. Mikäli keskusvaalilauta-
kunta huomauttaa korjausaikana,
että jokin ehdokas on suostunut
kahden puolueen ehdokkaaksi, ei
vaaliasiamiehen tule poistaa hä-
nen suostumustaan. Näin ehdo-
kas tulee hylätyksi myös kilpailijan
listalta!

8.1.7. Äänioikeutettu on, kun on
jonkun kunnan jäsen ja vaalikel-
poinen, kun kotikunta on vaalipa-
pereiden sisäänjättöaikana ko
kunta, jossa aikoo asettua ehdolle.
(Vieressä tarkemmin asiasta)

8.2.Viralliset vaalipaperit
Täyttömalleja ei tähän ohjee-

seen ole liitetty. Niitä löytyy
”Kuntalaisen Puolesta 2004” -op-
paasta:
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Olen aikoinaan 1980-luvulla ol-
lut Helsingin kaupungin ahkerin
kaupungin elinten päätöksiin vali-
tusoikeutta käyttämällä puuttunut
kunnan jäsen. Toimintani oli jopa
siinä määrin tuloksellista, että pal-
jastin mm kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Harri Holkerin lait-
tomat toiminnat valtuustoa johta-
essaan. Silloin yksijäsenisen val-
tuustoryhmän edustaja sai asiat
äänestykseen päästäessään vara-
valtuutetun kannattamaan teke-
määnsä esitystä. Holkerin aikana
varavaltuutettuja kutsuttiin pärs-
täkertoimen perusteella väärässä
järjestyksessä valtuuston kokouk-
siin. Valitukseni perusteella tämä-
kin laittomuus on korjattu. Helsin-
gin kaatopaikkakysymyksestä tein
valituksen, jolla kuitenkin valitus-
oikeus hylättiin, koska valittajat ja
valittaneet järjestöt eivät asuneet
500 m päässä suunnitellusta kaa-
topaikasta. Tällä perusteella, si-
joittamalla Helsingin kaatopaikka
valitusoikeuden ulkopuolelle, se
olisi pitänyt sijoittaa Helsingin
maantieteellisen keskustan alueel-
la sijaitsevalle Suomen ensimmäi-
selle luonnonsuojelualueelle, mikä

Yleistä

Vaaliavustus on vapaaehtoinen
suoritus oikeussubjektilta toiselle.
Se on tavallisesti vastikkeeton.
Siihen sisältyy lahjoittamistarkoi-
tus. Lisäksi avustukseen on voitu
liittää määräys sen käyttötar-
koituksesta. Kolmea ensin mainit-
tua tekijää on tavattu pitää lahjan
tunnusmerkkeinä. Tästä johtuen
on vaaliavustuksen yleensä kat-
sottu olevan perintö- ja lahjavero-
laissa (PerVL) tarkoitettu saanto.
Lahjan ja tulon välinen raja ei kui-
tenkaan aina ole selkeä. Jos avus-
tus käsitellään verotettavana
tulona, ei sen verottaminen lahja-
na ole mahdollista.

Lahjan veronalaisuudesta
Lahjaveroa on suoritettava, kun
omaisuus lahjana siirtyy toiselle.
Lahjaveroa ei kuitenkaan suoriteta
sellaisesta omaisuudesta, joka on
annettu aatteelliselle yhdistykselle
taikka muulle yhteisölle, laitokselle
tai säätiölle, jolla on yleishyödyl-
linen tarkoitus (PerVL 2.1 §). Esi-
merkkeinä yleishyödyllisestä toi-
minnasta on pidetty esim. poliittista
toimintaa. Lahjaveroa ei suoriteta
alle 3.400 euron arvoisesta lahjasta.

Puolueen saama
vaaliavustus
Puoluerekisteriin merkittyä puolu-
etta sekä sen jäsen-, paikallis-,
rinnakkais- tai apuyhdistystä pi-
detään tuloverolain mukaan yleis-
hyödyllisenä yhteisönä. Yleishyö-
dyllisenä yhteisönä voidaan pitää
myös muuta yhteisöä, jonka varsi-
naisena tarkoituksena on valtiolli-
siin asioihin vaikuttaminen (TVL

Yleinen

vaalikelpoisuus

1. Kuntalain 33 §:n mukaan
valtuutetun yleisen vaalikelpoi-
suuden edellytykset ovat:

- Henkilöllä on kotikunta siinä
kunnassa, jossa hän on ehdokkaa-
na. Henkilön kotikunta määräytyy
kotikuntalain perusteella. Kunnal-
lisvaaliehdokkaan vaalikelpoisuus
ratkaistaan kunnan keskusvaali-
lautakunnan kokouksessa
23.09.2004, jolloin viimeistään eh-
dokkaaksi asetetun kotikunnan on
oltava asianomainen kunta. (Käy-
tännössä ehdokkaan kotikunnan
pitänee olla ehdokaskunta jo sil-
loin kun ehdokashakemukset jäte-
tään eli 14.09.2004.)

- Henkilö ei saa olla vajaavaltai-
nen. Vajaavaltaisella tarkoitetaan
henkilöä, joka on oikeuden pää-
töksellä julistettu vajaavaltaiseksi
(holhoustoimilaki 2 §).

- Henkilöllä on jossakin kunnas-
sa äänioikeus sinä vuonna, jona
valtuutetut valitaan.

2. Äänioikeus kunnallisvaaleis-
sa edellyttää kuntalain 26 §: n mu-
kaan, että

- henkilö viimeistään vaalipäivä-
nä täyttää 18 vuotta

- henkilön kotikunta on kysei-
nen kunta väestötietojärjestelmän
tietojen mukaan 03.09.2004 klo 24.

On siis mahdollista, että henki-
löllä on äänioikeus jossain muus-
sa kunnassa kuin siinä, jossa hän
on ehdokkaana. Vaalikelpoisuus
ratkaistaan myöhemmin kuin ääni-
oikeus.

Kuntalain 33 §:n 2 momentin
mukaan valtuustoehdokkaalta
vaaditaan kirjallinen suostumus
valtuutetun toimen vastaanottami-
seen. Suostumuksen sisällöstä
säädetään tarkemmin vaalilain 153
ja 155 §:ssä.

KHO 1981 II 13: Suostumusta ei
voitu peruuttaa sen jälkeen, kun
puolueen vaaliasiamies oli anta-
nut keskusvaalilautakunnalle puo-
lueen hakemuksen ehdokaslisto-
jen julkaisemisesta.

KHO 1981 II 14: Henkilö oli an-
tanut puolueelle suostumuksen
vastaanottaa valtuutetun toimi ja
vakuutuksen, ettei hän ollut suos-
tunut muun puolueen tai valitsija-
yhdistyksen ehdokkaaksi. Henkilö
ei voinut yksipuolisesti peruttaa
antamaansa suostumusta. Kun
hänet oli asetettu kahden puolu-
een ehdokkaaksi, oli hänen nimen-
sä poistettava ehdokaslistojen yh-
distelmästä.

(Suomen Kuntaliiton yleiskirje
2004, vaalikelpoisuutta valtuus-
toon rajoitetaan (kuntalain 34§) lä-
hinnä jääviyssyillä: valtion virka-
mies, jolla kunnallishallintoa kos-
kevia valvontatehtäviä, johtavissa
tehtävissä kunnan, kunnan mää-
räämisvallassa olevan yhteisön tai
kuntayhtymän palveluksessa)

22 §). Puolueen vaalitoimintaan
annettu avustus saattaa sisältää
määräyksen, jonka mukaan avus-
tus on käytettävä nimetyn tai ni-
mettyjen ehdokkaiden vaalimai-
nontaan. Tällaisesta määräyksestä
huolimatta puolue voidaan katsoa
lahjansaajaksi, jos avustus on esi-
merkiksi kirjattu puolueen kirjan-
pitoon. Puolueen saamaa vaali-
avustusta voidaan pitää verosta
vapaana lahjana.

Valitsijayhdistyksen saama
vaaliavustus
Valitsijayhdistyksen toiminta voi-
daan rinnastaa rekisteröidyn puo-
lueen toimintaan, koska yhdistyk-
sen tavoitteena on saada ehdokas
valituksi luottamustehtävään. Voi-
daan myös katsoa, että valitsija-
yhdistyksen varsinaisena tarkoi-
tuksena on vaikuttaa valtiollisiin
asioihin. Tällöin valitsijayhdis-
tyksenkin toiminta on yleishyö-
dyllistä toimintaa. Verotuksen
kannalta ei ole merkitystä sillä,
kuinka pysyväksi valitsijayhdis-
tys on perustettu ja tuleeko ehdo-
kas valituksi. Valitsijayhdistyksen
saamaa vaaliavustusta voidaan
pitää verosta vapaana lahjana.

Ehdokkaan tukiryhmän
saama vaaliavustus
Ehdokkaan valitsemiseksi peruste-
tun tukiryhmän hallinnoimia varo-
ja voidaan pitää erityiseen tarkoi-
tukseen varattuna varallisuusko-
konaisuutena. Tukiryhmää voi-
daan siten pitää verotuksessa yh-
teisönä (TVL 3 §). Tukiryhmän ta-
voitteena on saada ehdokas va-

lituksi luottamustehtävään. Tämän
vuoksi voidaan katsoa, että eh-
dokkaan tukiryhmän varsinaisena
tarkoituksena on vaikuttaa valtiol-
lisiin asioihin. Ehdokkaan tukiryh-
män toiminta on siten yleis-
hyödyllistä toimintaa. Verotuksen
kannalta ei ole merkitystä sillä,
kuinka pysyväksi tukiryhmä on
perustettu ja tuleeko ehdokas vali-
tuksi. Ehdokkaan tukiryhmän
saamaa vaaliavustusta voidaan
pitää verosta vapaana lahjana.

Ehdokkaan saama
vaaliavustus
Periaatteellista eroa ehdokkaan
tukiryhmälle maksetun ja ehdok-
kaalle maksetun avustuksen välillä
ei olisi syytä tehdä, jos antajan
tarkoitus ja rahan tosiasiallinen
käyttö on samanlaista. Ehdok-
kaan saamaa vaaliavustusta on
pidettävä ehdokkaan veronalai-
sena lahjana, jos samalta anta-
jalta kolmen vuoden aikana saa-
dun avustuksen määrä nousee 3
400 euroon  tai sen yli. Kun lah-
jan arvo nousee edellä mainittuun
määrään, on lahjansaajan annetta-
va lahjaveroilmoitus. Mainittua
summaa pienemmistä lahjoista ve-
roilmoitusta ei tarvitse tehdä. Lah-
javeroilmoituksen lisäksi ehdokas
on velvollinen ilmoittamaan saa-
mansa vaaliavustuksen myös kun-
nan keskusvaalilautakunnalle, jol-
le on ilmoitettava kunkin yksittäi-
sen tuen arvo ja antajan nimi, jos
se ylittää eduskunta- ja kunnallis-
vaaleissa 1.700 euroa.

Vaalimenojen korvaamisesta
saatu etu
Puolueen nimeämän ehdokkaan
vaalimainonnasta saatavan edun
voidaan periaatteessa katsoa tule-
van sekä ehdokkaan että puolueen
hyväksi. Käytännössä näitä etuja
on kuitenkin mahdotonta erottaa

Vaaliavustusten ja –menojen
käsittely verotuksessa

toisistaan. Näin ollen ehdokkaalle ei
yleensä synny veronalaista etua sii-
tä, että vaalimainonnan menoja on
maksanut muu kuin ehdokas itse.

Oikeuskäytännössä on katsottu,
ettei ehdokkaan puolesta maksetuis-
ta vaalimainonnan menoista synty-
nyt ehdokkaalle veronalaista etua,
koska mainostamiseen käytetyt va-
rat eivät olleet ehdokkaan määrää-
misvallassa (KHO 1981/2236). Tä-
män ratkaisun periaatetta voitaneen
soveltaa myös ehdokkaan puolesta
maksettuihin muihin vaalimenoihin.
Edellä olevaa periaatetta ei kuiten-
kaan voida soveltaa ehdokkaan ra-
hana saamaan vaaliavustuk-
seen, koska varat tulevat tällöin eh-
dokkaan määräämisvaltaan.

Vaalimenojen
vähennyskelpoisuus
ehdokkaan verotuksessa
Vaalimenojen ei voida katsoa liitty-
vän niin läheisesti ehdokkaan
tulonhankkimistoimintaan, että
vaalimenot voitaisiin vähentää eh-
dokkaan veronalaisista tuloista.
Sen vuoksi vaalimenoja on pidettä-
vä vähennyskelvottomina menoina
(KHO 1971/1686). Jos ehdokas ra-
hoittaa vaalimenonsa lainavaroilla,
tästä lainasta maksettuja korkoja ei
voida pitää tuloverolain 58 §:n
tarkoittamina tulonhankkimiseen
kohdistuvina korkoina. Ne eivät siis
ole lainkaan vähennyskelpoisia.

Vaalimenojen
vähennyskelpoisuus
yritysverotuksessa
Poliittisen toiminnan tukemisesta
aiheutuneet menot eivät ole vä-
hennyskelpoisia yrityksen vero-
tuksessa, koska nämä menot eivät
yleensä liity riittävän läheisesti
yrityksen harjoittamaan elinkeino-
toimintaan.
(Otteita verohallinnon kirjeestä
2004)
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8.2.1. Ilmoitus puolueen jäseniä
kunnassa edustavasta yhdistyksestä

8.2.2. Ilmoitus puolueen vaali-
asiamiehestä ja varamiehestä sekä
vaaliasiamiehille annettu valtakirja

8.2.3. Puolueen ehdokashakemus
8.2.4. Ehdotus puolueen ehdo-

kaslistaksi
8.2.5. Puolueen ehdokkaan

suostumus ja vakuutus.
8.2.6. Ilmoitus puolueiden vaali-

liitosta (jos PerusS on tehnyt kun-
nassa vaaliliiton)

8.2.7. Lisäksi erillinen luettelo
ehdokkaista henkilötunnuksineen
ja osoitteineen, henkilötunnukset
on merkittävä suostumukseen ja
ehdokaslistaan. Henkilötunnuksia
tarvitaan ehdokkaan henkilöllisyy-
den varmentamiseksi. Niitä ei saa
jakaa tiedotusvälineille, mutta
puoluetoimisto tarvitsee niitä tie-
toja. Keskusvaalilautakunta ei jaa
henkilötunnuksia, vaikka muu eh-
dokastieto onkin julkista.

8.3 Ehdokkaiden numerot
8.3.1.Keskusvaalilautakunta

suorittaa ehdokashakemusten tar-
kastuksen, vaaliliittojen, puoluei-
den ja yhteislistojen keskinäisen
järjestyksen määräämisen ehdo-
kaslistojen yhdistelmässä ja antaa
mahdolliset huomautukset vaali-
asiamiehille ma 20.09.2004 pidettä-
vässä kokouksessa. Ehdokaslisto-
jen järjestys arvotaan. Tämän jäl-
keen voi tiedustella alustavia eh-

dokasnumeroita, jotka kuitenkin
saattavat vielä muuttua.

8.3.2. Vaaliasiamiehen on tehtä-
vä edellä mainittuihin asiakirjoihin
vaaditut ja itse haluamansa ke
korjaukset 22.09.2004 ennen klo
16.00 esim. jos ehdokkaan ammat-
tia halutaan muuttaa. Kysymys on
erityisesti niistä tiedoista, jotka
julkaistaan ehdokaslistojen yhdis-
telmässä.

8.3.3.Keskusvaalilautakunnan to
23.9. 2004 pidettävässä kokouk-
sessa vahvistetaan lopullisesti eh-
dokkaiden numerot. Vaaliasiamies
tiedustelee numerot ja ilmoittaa ne
välittömästi ehdokkaille ja puolue-
toimistolle!

8.3.4. Oikeusministeriön Inter-
net-sivuille kaikki asetetut ehdok-
kaat ilmestyvät numeroineen vii-
meistään seuraavana päivänä,
perjantaina 24.09.2004.

8.4. Vaaliasiamies keskusvaali-
lautakuntaan

Puolueen vaaliasiamiehellä tai
hänen varamiehellään on oikeus
olla saapuvilla läänin keskuslauta-
kunnan niissä kokouksissa, joissa
suoritetaan ääntenlaskentaa.

8.5. Vaalituloksista tiedot puo-
luetoimistoon

Vaaliasiamiehen on heti, kun se
on mahdollista, tiedotettava ään-
ten laskennan tulos puhelimitse
tai kirjeitse puoluetoimistoon.

on nykyisin jo Unesconkin kautta
kansainvälisesti suojeltu. Jopa sil-
loinen Helsingin kaupunginjohtaja
Raimo Ilaskivi kutsui minut puhut-
teluun vaatien minua lopettamaan
perustuslaillisten kansalaisoikeuk-
sien käyttämisen. Sen verran an-
noin periksi, että tarpeettomia vali-
tuksia en tee, enkä toisaalta ollut
enkä vieläkään ole tehnyt.

Nyt 2000-luvulla on ruvettu -
isokenkäisten tukemana ja kansa-
laisten laillista aktiivisuutta hal-
veksien – vaatimaan valitusoike-
uksien rajoittamista. Tälle on an-
nettu halveksiva nimitys –NIMBY
eli Not In My Back Yard eli minun
takapihalleni ei saa tulla mitään
uutta. Mielestäni, oman kokemuk-
seni ja aktiivinen vuosikymmeniä
jatkunut toimintani kaupungin-
osayhdistyksissä on antanut ko-
kemusperäistä tietoa, että kansa-
laisten ja kansalaisjärjestöjen toi-
minta ja varsinkin valitustoiminta
on ymmärrettävää ja inhimillistä,
koska kunnallinen byrokratia
unohtaa liian helposti asukkaat ja
kuntalaiset eli veronmaksajat. On
olemassa kymmenien tuhansien
ihmisten kaupunginosia, joilla ei
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Kansalaisten perustuslaillinen

muutoksenhakuoikeus uhattuna
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ole ainuttakaan kaupunginvaltuu-
tettua. Tieto ei silloin kulje sen
enempää luottamushenkilöille kuin
virkamiehillekään.

On väärin vaatia kansalaisten
perustuslaillisen valitusoikeuden
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päivän tavaten ihmisiä keskustan kävelyka-
dulla. Kansanedustajien lisäksi paikalla oli
runsaasti myös muuta puolueväkeä. –
”Olemme perinteisesti aina kokouspaikka-
kunnalla lähteneet juttusille kansan pariin,
että ihmiset pääsevät kertomaan asioistaan.
Meiltä on kyselty mm jäteasioista, eläkeasi-
oista, yrittäjien asioista ja velkajärjestelyis-
tä; ne asiat aina tulevat esiin näissä tilai-
suuksissa. Ihmisten kertomuksista saa
konkreettisen näkökulman asioihin. On an-
toisaa kuunnella heitä, se pitää arjessa kiin-
ni. Perussuomalaisten kannatus on Uudella-
maalla kasvussa”, kansanedustaja Timo
Soini totesi.

(Keski-Uusimaa 15.08.2004)

Tony Halme pyrkii kaupunginvaltuus-
toon Helsingissä. Kansanedustajaa huolet-
tavat terveydenhoito ja nopeusrajoitukset.
Kansanedustaja Tony Halme (PerusS) läh-
tee ehdolle Helsingin valtuustoon lokakuun
kunnallisvaaleissa. Halme kertoi aikeistaan
Perussuomalaisten puolueneuvoston koko-
uksessa Järvenpäässä. Halme sanoi vastan-
neensa puolueen puheenjohtajan Timo Soi-
nin vetoomukseen, että kaikki kynnelle ky-
kenevät lähtisivät vaaleihin mukaan. Halme
piti osallistumistaan kunnallisvaaleihin vel-
vollisuutenaan äänestäjiään kohtaan. Jär-
venpään kävelykadulla seisoessaan Halme
arveli tulevansa valituksi. “Olen stadilainen
ja ihmiset tietää mut.” Halme sanoi kuntou-
tuneensa hyvin vuodentakaisesta välikoh-
tauksesta, jonka päätteeksi Halme vietiin
teho-osastolle. Hän sanoo, että möhläykset
on möhlitty “enkä muille ole tehnyt pahaa
kuin itselleni”. Hän arvelee saavansa sym-
patiaääniä. Halme tunnusti, että kunnallis-
politiikka ei ole hänelle tuttua. Halme sanoo,
että terveydenhoito on “koko Helsingissä
rempallaan”. Hän ei pidä siitä, että kotikul-
milla Hertsikassa terveysasema on auki vain
kello 17:ään ja sen jälkeen pitää mennä Mal-
mille. Sotaveteraanien asiat eivät Halmeen
mukaan ole Helsingissä kunnossa. Hän ai-
koo puuttua siihen, että Helsinki on jättä-
nyt käyttämättä [500.000 euroa palautettiin]
sotaveteraanien kuntoutukseen tarkoitettu-
ja rahoja. Taannoinen päätös laskea nope-
usrajoitukset Helsingin keskustassa 30 kilo-
metriin tunnissa jurppii myös. “Siinä ei ole
mitään järkeä. Fillarillakin pääsee kovem-
paa.” Soinin mukaan Perussuomalaiset voi-
vat Halmeen johdolla saada kolme neljä
paikkaa Helsingin valtuustoon. Soini lähtee
ehdokkaaksi Espoossa, mutta sitoutumat-
tomien listalla. Näin hän uskoo, että sitoutu-
mattomat voivat saada neljä paikkaa Es-
poon valtuustoon ja kaksi niistä voisi olla
Perussuomalaisia. Jos Perussuomalaiset
menisivät omalla listallaan, Soini uskoo, et-
tei muita pääsisi läpi kuin hän itse. Puolueen
kolmas kansanedustaja Raimo Vistbacka
on edelleen asettumassa ehdolle kotikun-
nassaan Alajärvellä.

(Helsingin Sanomat 15.08.2004)

Vanhanen: Kansanäänestys on liian ras-
kas väline tiedottamiseen. Hallitusryhmät
sopivat, ettei EU-kansanäänestystä järjes-
tetä. Ennen hallituksen kannan julkistamista
Vanhanen lähetti kaikille eduskuntapuolueil-
le kutsun kokoontua 3. syyskuuta pääminis-
terin virka-asuntoon Kesärantaan keskuste-
lemaan kansanäänestyksen tarpeesta.
“Mitä ihmettä me oikein menemme neuvot-
telemaan?” Perussuomalaisten johtaja Timo
Soini totesi Vanhasen kutsusta Kesäran-
taan.

(Helsingin Sanomat 16.08.2004)

Unionista tulee oikeushenkilö, sille tulee
ulkoministeri ja pääministeri, vallanjako
muuttuu pienille maille epäedulliseen suun-

Muut tiedotusvälineet

taan ja EU:lle perustetaan syyttäjänvirasto.
Jos nämä eivät ole suuria muutoksia, niin
mitkä sitten.

(PerusS:n puheenjohtaja Timo Soini, Il-
talehti 16.08.2004)

Poliittisia pönöttäjiä ei tarvita. Punamul-
tahallitus on päättänyt perustaa ”poliittisia
valtiosihteereitä”, yhteensä yhdeksän kap-
paletta ja palkka 7.000 euroa kuussa. Nämä
politiikan yläpään pönöttäjävirat ovat täy-
sin tarpeettomia ja antavat väärä esimerkin
byrokratian purkamisesta. Julkinen Valta
teettää pätkätöitä mm sairaanhoitajilla ja kar-
sii laitos- ja päiväkotihenkilökuntaa, ihmisiä,
jotka ovat todella tarpeen, mutta turvottaa
samalla poliittista yläluokkaa. Voiko sanojen
ja tekojen ristiriita olla suurempi? Edellinen
valtiovarainministeri Sauli Niinistö piti val-
tiosihteereitä tarpeettomina esitti kysymyk-
sen, mihin tarvitaan aikanaan entisiä poliitti-
sia sihteereitä? Vastausta ei ole kuulunut.
Pääministeri Matti Vanhanen on EU-perus-
tuslain kansanäänestyksen torjuessaan ko-
rostanut, että EU:n luonne ei merkittävästi
muutu. Samaan hengenvetoon hallitus pe-
rustaa kuitenkin uutta herraluokkaa hoita-
maan mm ”kasvavien EU-asioiden painet-
ta”. Jo on aikoihin eletty.

(Timo Soini PerusS:n puheenjohtaja,
kansanedustaja, Metro 17.08.2004)

Kenen valta? Kun valta kuuluu kansalle,
kenelle se kuuluu? Kysymys on vaivannut
mieltä, kun olen seurannut keskustelua
EU:n perustuslaista. Nyt voin vastata sii-
hen. Ainakaan Suomessa valta ei kuulu
kansalle, vaikka niin väitetään ja vaikka joku
on lukenut Suomen perustuslakia niin, että
siinä selvästi sanotaan, että ”valtiovalta
Suomessa kuuluu kansalle”. Tämä kävi sel-
väksi, kun Matti Vanhanen vanhaan tsaristi-
seen ja breshneviläiseen tapaan selitteli, et-
tei mitään kansanäänestystä uudesta EU:sta
tarvita. Tarja Halosen tapaan ”hänestä tun-
tui”, ettei uusi perustuslaki merkittävästi
muuta jäsenvaltioiden ja unionin vallanja-
koa. Minä en välitä tippaakaan siitä, mitä
Vanhasesta tai Halosesta tuntuu. En halua,
että maan kohtalosta päätetään mutu-peri-

aatteella. Tärkeämpää on tietää ja arvioida,
mitä todella tapahtuu. Unionin perustuslaki
hyväksytään joka tapauksessa eduskunnas-
sa. Se ei voi olla mikään tahansa läpihuuto-
juttu, jossa 2/3 enemmistö yksillä valtiopäi-
villä hyväksyy sen kuten minkä tahansa
kansainvälisen sopimuksen. Vallan siirto
Unionille, josta tulee juridinen henkilö ja it-
senäinen toimija, merkitsee nyt viimeistään
muutosta Suomen poliittiseen järjestelmään.
Suomalaisista tulee yhä selvemmin EU:n
alamaisia. Johtopäätös on itsestään selvä.
Eduskunnan on tehtävä päätöksensä kaksil-
la valtiopäivillä tai vaikeutetun säätämisjär-
jestyksen kautta, 5/6 enemmistöllä. Kansan-
äänestys voi tuke eduskunnan päätöksen-
tekoa ja suomalaisen kansanvallan kannalta
se saattaisi olla hyvä asia. Mitä Vanhaset ja
Haloset pelkäävät, kun eivät uskalla antaa
kansalaisille äänivaltaa asiassa? Sitäkö, että
kansa äänestää väärin? Sitäkö, että Suomel-
ta menisi maine EU:ssa? Demokratian vasta-
kohta ei ole vain diktatuuri, vaan myös nä-
ennäisdemokratia. Siihen suistutaan, jos
kaupanteko maan perustuslain kustannuk-
sella onnistuu.

(Leif Salmén, Iltalehti 18.08.2004)

Tony Halme haluaa isäksi. ”Kumpikin jät-
ti pillerit pois”

(Tony ja Katja yhteiskuvassa, Iltalehti
20.08.2004)

Oppositiopuolueet tyrmäävät budjetin.
Hallituksen budjettiesitys ei saa kiitosta op-
positiopuolueilta. Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Timo Soini arvostelee hallituk-
sen budjettiesitystä rohkeuden puutteesta.

(Metro 20.08.2004)

Budjetti kelvoton työttömyyden vähentä-
misessä. Oppositiopuolueet moittivat val-
tion ensi vuoden talousarviota työttömyy-
den vähentämisen suhteen kelvottomaksi.
Kansaneläkkeen yllätyskorotus saa kehuja.
Veronalennusten lykkäämistä tuloneuvotte-
luihin sen sijaan arvostellaan. Perussuoma-
laisten puheenjohtajan Timo Soinin mielestä
hallitus jää veroratkaisun siirron takia työ-
markkinajärjestöjen armoille.

(Helsingin Sanomat 20.08.2004)

Joka viidettä kiusattu työpaikalla. Joka
kolmas naistyöntekijä ja 13% miestyönteki-
jöistä on kokenut häirintää työpaikallaan.
Yhteensä joka viides työntekijä on kokenut
kiusaamista, häirintää ja henkistä väkivaltaa.
Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen v.
2003 työolotutkimuksesta. Tutkimukseen
haastateltiin 4.000 palkansaajaa eri aloilta.

(Helsingin Sanomat 21.08.2004)

Kännykät säteilevät enemmän maaseu-
dulla kuin taajaan asutuilla seuduilla.
Asia paljastuu Ruotsin Ympäristötervey-
denhuollon tutkimuksista. Syynä on maa-
seudun harvempi tukiasemaverkosto, jol-
loin tarvitaan voimakkaampia puhelimen
signaaleja, jotta sanoma välittyisi. Maaseu-
dulla matalin voimakkuus riitti puheluihin
vain 3% ajasta. Eräässä keskisuuressa kau-
pungissa vastaava osuus oli 22%. EU:n
sähkömagneettisen säteilyn raja-arvoja ei
kuitenkaan ylitetty.

(Dagens Nyheter ja SVT Text på Inter-
net 21.08.2004)

Tietoa perustuslaista on tarjolla. Sopi-
mus Euroopan perustuslaista on viimein
[18.06.2004] hyväksytty. Euroopan valtioi-
den päämiehet allekirjoittavat perustuslailli-
sen sopimuksen Roomassa 20.10.2004. Sen
jälkeen sopimus pitää ratifioida jokaisessa
jäsenmaassa. Useat jäsenmaat ovat jo il-
moittaneet järjestävänsä sopimuksen hy-
väksymisestä kansanäänestyksen ja tästä
mahdollisuudesta keskustellaan myös Suo-
messa. Unionin uudistusprosessin kannalta
ratkaisevaa on saada kansalaiset tiiviisti
mukaan keskusteluun EU:sta ja sen kehi-
tyksestä. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus
tutustua uuteen sopimukseen omalla äidin-
kielellään, sekä saada vastauksia heitä as-
karruttaviin kysymyksiin. Mitä perustuslaki
merkitsee unionin kansalaisten näkökulmas-
ta? Tuleeko EU:sta liittovaltio? Väheneekö
Suomen vaikutusvalta? Miten käy hyvin-
vointivaltion? Kaikki keskeiset EU-asiakirjat
on saatavilla internetistä. Avainasemassa
vastauksien löytämisessä kansalaisten ky-
symyksiin on kuitenkin EU-kansalaistiedo-
tus. Komission ja Euroopan parlamentin yl-
läpitämän kansalaisten tietopisteen lisäksi
Suomessa on kattava alueellisten EU-tieto-
pisteiden verkosto (joista kaikista 19 Eu-
rooppa-tiedotuspisteistä oli EU-vaalien alla
saatavissa PerusS:n ehdokkaita esittelevä
PerusSuomalainen –poliittinen aikakausleh-
ti 06/2004).

(Europa-lehti 04/2004 elokuussa, Eu-
roopan komission Suomen Edustuston
lehti)

Soini harkitsisi joustavaa bensiiniveroa.
Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansan-
edustaja Timo Soini neuvoo hallitusta jous-
tavoittamaan bensiiniveroa niin, että öljyn
hinnan noustessa veron osuus pienenisi ja
hinnan laskiessa veron osuus nousisi. Täl-
laisia joustoja on Soinin mukaan suunnit-
teilla ainakin Unkarissa.

(Helsingin Sanomat 22.08.2004)

Yrittäjät pelkäävät Helsingin poliisivir-
kojen vähentämistä. Helsingin yrittäjät ovat
huolissaan asiakaspalveluyritysten turvalli-
suudesta, mikäli poliisivirkoja vähennetään.
Yrittäjät pelkäävät erityisesti, että huume- ja
alkoholiriippuvaisten aiheuttamat ongelmat
lisääntyvät. Myös Helsingin kauppakamari
on huolestunut. Kauppakamari on pyytä-
nyt sisäministeriötä selvittämään talousri-
kostutkinnan tilanteen ennen päätöksen te-
kemistä. Helsingin elinkeinoelämä kärsii,
kun talousrikosten tekijät voivat jatkaa toi-
mintaansa rikostutkinnan viivästyessä,
muistuttaa kauppakamari.

(Helsingin Sanomat 22.08.2004)

s i vu l ta  3s i vu l ta  3s i vu l ta  3s i vu l ta  3s i vu l ta  3

Kuva: Futureimagebank



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 1111111111 PerusSuomalainen 8/2004

Miten Suomen Natura-ehdotus on
syntynyt?
Ympäristöministeriön oma tiedote kertoo
seuraavaa: Suomella on entuudestaan hyvä
suojelualueiden verkosto sekä valtioneu-
voston vahvistamat suunnitelmat tiettyjen
luontotyyppien suojelemiseksi. Tällaisia
suojeluohjelmia on tehty esimerkiksi soille,
lintuvesille, harjuille, lehdoille, vanhoille
metsille ja rannoille. Natura 2000-ohjelma on
tehty suurelta osin niiden suojeluohjelmien
ja aiemmin kootun tiedon pohjalta.

Suomi jätti EU:n komissiolle tammikuussa
1996 valtion maita koskevan Natura 2000-
kohdeluettelon, jonka valmisteluun osallis-
tuivat ympäristöministeriö, Metsähallitus,
Suomen Ympäristökeskus ja Metsäntutki-
muslaitos.

Alueelliset ympäristökeskukset ovat teh-
neet ehdotuksensa Natura 2000-verkostoon
mukaan otettavista kohteista omilta toimin-
ta-alueiltaan. Ehdotukseen sisältyy uusia
alueita, myös yksityisten omistuksessa ole-
via ja joidenkin vanhojen suojelukohteiden
rajauksia on tarkistettu. Ympäristökeskukset
toimittivat ehdotuksensa ympäristöministe-
riölle lokakuussa 1996. (Tiedote löytyy Olet
Maamme Armahin Suomenmaa kirjan sivul-
ta 378-379.)

Ympäristöministeriön vuonna 1997 teke-
mä suojeluehdotus käsitti lähes 1500 koh-
detta, joiden pinta-ala on 4,9 miljoonaa heh-
taaria. Maa-alueita verkostoon sisältyy noin
3,5 miljoonaa hehtaaria. Pääosa alueista
koostuu perustetuista suojelualueista ja
vahvistettuihin luonnonsuojeluohjelmiin
kuuluvista alueista. Mukaan on kuitenkin
otettu 170.000 hehtaaria ulkopuolisia aluei-
ta, joista 100.000 hehtaaria on yksityismaita.

Ympäristöministeriön ehdotus oli keväällä
1997 kuultavana. Maanomistajat jättivät muis-
tutuksia 14.300 kappaletta, Ympäristöministe-
riö kävi läpi muistutukset ja sai valmiiksi tar-
kistetun ehdotuksen huhtikuun puolivälissä
1998. Muistutusten perusteella Natura-ala pie-
neni 263.000 hehtaaria eli viidellä prosentilla.

Maanomistajilla on mahdollisuus jatko-
muistutuksiin vastineista 8.5.1998 mennessä.
Muistutuksia tehtiin 6.638 kappaletta. Minis-
terityöryhmä käsitteli muistutukset, joiden pe-
rusteella tehtiin tarkistuksia Natura-kohteisiin.

Valtioneuvoston päätös Natura
2000:sta elokuussa 1998
Valtioneuvosto teki päätöksen Natura 2000-
verkoston Suomen ehdotuksen hyväksymi-
sestä 20.8.1998. Suomi esittää komissiolle
ehdotuksen mukaiset alueet sisällytettäväk-
si Natura-ohjelmaan. Tässä yhteydessä il-
moitettiin että riidattomat alueet että vali-
tuksenalaiset alueet, joiden osalta on tarkoi-
tus tehdä varaus. Valtioneuvoston päätök-
sestä maanomistajilla oli mahdollisuus valit-
taa korkeimpaan hallinto-oikeuteen syksyllä
1998. Valituksia tuli noin 850 kappaletta ja
ne koskivat 5.000 asianosaista.

Kun valtioneuvosto teki Natura-päätök-
senä 20.8.1998, oli suuri osa tietokantalo-
makkeista todellisuudessa täyttämättä, tai
täytetty puutteellisesti. Kaikkia suojeltavia
eläin- ja kasvilajeja sekä luontotyyppien ar-
viointeja ei kireän aikataulun vuoksi oltu eh-
ditty tehdä. Ongelma ratkaistiin ympäristö-
ministeriössä niin, että arviointeja kuvaavat
kirjainmerkinnät päätettiin yksinkertaisesti
lisätä asiakirjoihin valtioneuvoston päätök-
sen jälkeen. Ympäristöviranomaisilta oli ko-
konaan jäänyt arvioimatta suhteellinen suo-
jelun taso eli kuinka uhanalainen laji on ver-
rattuna koko maan tilanteeseen. Ympäristö-
viranomaiset katsoivat, että suojeltava laji
tai luontotyyppi riittää valinnan perustaksi
Naturaa. Tämä on vastoin EU-direktiivejä.
Ympäristöviranomaiset viittasivat kintaalla
EU-direktiivin yksityiskohtaisille ohjeille.

KHO:n päätös Natura 2000:sta
14.6.2000

Natura on arvovaltakysymys
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi suurimman
osan maanomistajien Natura-valituksista
14.6.2000 antamassaan päätöksessä. Muun
muassa MTK:n mielestä Naturan toteutuk-
sessa oli niin vakavia virheitä, että valtio-
neuvoston päätös olisi pitänyt palauttaa
uuteen valmisteluun.

Eurooppa-oikeuden professori Pertti Eila-
vaara arvostelee KHO:n ratkaisua MOT-oh-
jelmassa 26.5.2003ankarasti: ... perimmäinen
tärkeä kysymys koko korkeimman hallinto-
oikeuden toimivallan ja tulkintavallan käy-
tössä on ollut se, että onko kaikkien suojel-
tavaksi esitettyjen lajien ja luototyyppien
osalta tehty tällainen näiden lajien, yksit-
täisten lajien suhteellisen merkityksen
omaava kansallinen vertailu vai ei. Tämä on
jokaisen asianosaisen peruskysymys. Täl-
laista ei ole yleisesti ottaen Suomessa tehty,
eikä varsinkaan kaikkien lajien osalta. Sana-
muodon, direktiivin sanamuodon ja liitteen
sanamuodon mukaan ne on tehtävä. Sa-
moin yhteisön tuomioistuin on 2001, kor-
keimman hallinto-oikeuden päätöksen jäl-
keen vahvistanut tämän kannan kahdessa-
kin tapauksessa”.

“Kun selkeää yhteisön tuomioistuimen
linjaa ei ole ollut, se on monin osin tullut
vasta korkeimman hallinto-oikeuden pää-
tösten jälkeen, sillä on ollut ilmeinen perus-
te ja suoranainen velvoite pyytää yhteisö-
jen tuomioistuimelta ennakkoratkaisuja”.

Korkein hallinto-oikeus ei pyytänyt EY-
tuomioistuimelta ennakkoratkaisua.

Eilavaaran mukaan yhteisöjen oikeusjär-
jestyksen mukaan tällaisessa tapauksessa
kansallinen ratkaisu tai laki väistyy, se on
yleinen tilanne. EY-tuomioistuimien päätök-
sien piti tehdä lopulta ympäristöministeriöl-
lekin selväksi, että arviointitietoja ei ollut
lupa lisätä papereihin jälkikäteen. Tietojen
asianmukainen täydentäminen olisi edellyt-
tänyt uutta kuulemista ja valtioneuvoston
käsittelyn. Siihen ei ole katsottu olevan va-
raa, koska se olisi palauttanut koko Naturan
takaisin lähtöruutuunsa. Vuosien työ olisi
valunut hukkaan ja moni olisi menettänyt
kasvonsa.

Tietokantalomakkeet enemmän tai
vähemmän puutteellisesti täytetty
Suomi siis luovutti EU:lle Natura-esityksen-
sä, jonka tietokantalomakkeet olivat aukko-
ja täynnä, sillä merkitsevyysarvioinnit oli-
vat enemmän tai vähemmän tekemättä
sadoilta Natura-alueilta. Siksi komissio on
useampaan kertaa pyytänyt täydentämään
lomakkeiden arviointitietoja.

Nyt ympäristöministeriö valitsi helpoim-
man tien. Se yksinkertaisesti päätti, että arvi-
ointitietojen lisäyksillä ei ole vaikutusta
maanomistajien etuihin. Sen jälkeen ympä-
ristöministeriö alkoi pelaamaan useilla asia-
kirjoilla. Yksi oli tarkoitettu esitettäväksi ko-
timaisille maanomistajille, toiset EU:lle. On-
gelmaksi tuli se, että valtioneuvoston arkis-
toon tallennettu alkuperäinen asiakirja-ai-
neisto ei vastannut enää sitä, mitä Suomes-
ta ilmoitettiin EU:lle. Erot eivät ole vähäpä-
töisiä, koska ne koskevat koko päätöksen
olennaisia perusteluja eli ovat oikeusvaiku-
tuksiltaan merkittäviä. Toukokuussa 2001
vaihdettiin ympäristöministeriöstä valtio-
neuvoston arkistoon 46 mappia Natura-
asiakirjoja. Arkistossa ollut alkuperäisen
valtioneuvoston päätöksen aineisto kulje-
tettiin ympäristöministeriön suojiin.

Valtioneuvoston arkistoon säilötty valtio-
neuvoston päätös ei olekaan enää valtio-
neuvoston päätös, vaan aivan jotain muuta,
johon virkamiehet ovat jälkeenpäin jättäneet
jälkensä.

Tulostusongelmia?
Ympäristöministeriölle kysymys valtioneu-
voston asiakirja-aineiston vaihtamisesta on
äärettömän hankala. Ympäristöministeriö

väittää, että mitään ei ole muutettu jälkeen-
päin, vaan kysymys on tulostusongelmasta.
Alkuperäisessäkin valtioneuvoston päätök-
sessä olivat vaaditut arviointikirjaimet koh-
dallaan, mutta ne eivät vain tulleet näkyviin
paperille tulostettaessa. Samalla tulostus-
ongelmaselityksellä ympäristöministeriö on
kuitannut lukemattomat muutkin Naturaan
liittyneet epäselvyydet ja puutteet. Jopa tie-
tokoneen ruudulla näkyvän tiedon väitetään
tulostuvan paperille toisen sisältöisenä.
Natura-tietokannan väitetyt tulostusongel-
mat ovat jatkuneet vuosikausia.

Suomen Ympäristökeskuksen tutkimus-
professori Heikki Toivonen ja vanhempi tut-
kija Jan Ekebom ovat 16.12.1999 kirjallisesti
ilmoittaneet vastauksessaan Nro
SY95L0024-050 maanviljelijä Markku Sahl-
stedtin kirjeeseen 23.11.1999, että :

Sovellutusohjelman kaikki versiot toimi-
vat. Myös uusin versio (v.1.4) on toiminut
moitteettomasti ainakin lokakuusta 1999
lähtien.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että tulostus-
ongelmat ovat rikosten peittelyä.

Luonnonsuojelulain muutosesitys
eduskunnalle 21.11.2002
Hallitus antoi 21.11.2002 eduskunnalle
viattomantuntuisen lakiesityksen luonnon-
suojelulain muuttamisesta (HE 251/2002) si-
ten, että Natura 2000-alueiden päätös-
asiakirjoja voitaisiin muuttaa pelkästään ym-
päristöministeriön päätöksellä. Hallitus ää-
nesti lainmuutoksesta äänin 8-5. Eduskunta
päätti 27.11.2002 lähettää lakiesityksen
ympäristövaliokuntaan käsiteltäväksi, jonka
tulee pyytää asiasta perustuslakivaliokun-
nan, hallintovaliokunnan ja maa- ja
metsätalousvaliokunnan lausunnot. Lakiesi-
tys raukesi eduskunnassa helmikuussa 2003.

MTK kanteli EU-komissiolle
MTK vaatii kanteli Suomen Naturasta EU-
komissiolle. MTK:n mukaan Suomen ehdo-
tus laadittiin käytännössä alueellisissa
ympäristökeskuksissa tarkastellen vain kukin
luontotyypin ja lajin maakunnallista tilannet-
ta. Tämän seurauksena alueiden valtakunnal-
lisen suhteellisen merkittävyyden arviointi jäi
suorittamatta, jolloin luontodirektiivin liitteen
III ensimmäisen vaiheen edellyttämät muut-
kin arvioinnit ja luokitukset ovat vastaavasti
virheellisiä. Tällöin myös EU:n Natura 2000-
tietolomakkeille tallennetut tiedot ovat vir-
heellisiä.

Kokonaisuudessaan alueiden valinta on
perustunut pääasiassa alueellisten ympäris-
tökeskusten aiemmin muissa yhteyksissä ja
muihin tarkoituksiin tekemistä selvityksistä
ja inventoinneista. Nämä selvitykset poik-
keavat sisällöltään, menetelmiltään ja tavoit-
teiltaan direktiivin luonnontieteellisistä va-
lintaperusteista. Natura-alueet on Suomes-
sa valittu noudattamatta direktiivien aluei-
den valintaa koskevia sitovia säännöksiä.
Ympäristöministeriö peittelee asiaa kieltäy-
tymällä luovuttamasta UHEX-suojattua
sähköisen tietokannan tietosisältöä CD-
ROM-levykkeellä sekä kieltämällä komissio-
ta luovuttamasta tämän hallussa olevaa ky-
seistä levykettä kenellekään.

MTK katsoo, että Korkeimman hallinto-oi-
keuden Natura-tulkinta on väärä jo yksinään
siitä syystä, että KHO:lla on velvollisuus
EY:n perustamissopimuksen mukaan pyytää
ennakkoratkaisua, jos tällainen tulkintakysy-
mys tulee esille sellaisessa kansallisessa tuo-
mioistuimessa, jossa kansallisen lainsäädän-
nön mukaan ei saa hakea muutosta.

Eduskuntakyselyjä
38 kansanedustajaa jätti 3.4.2001 kirjallisen
kysymyksen 464/2001 eduskunnan puheen-
miehelle, jossa he tiedustelivat, että onko
Suomen Natura 2000-ehdotuksen käsittelyn
yhteydessä maanomistajia kuultu hallinto-

menettely- ja hallintolainkäyttölain edellyt-
tämällä tavalla, onko kuulemisen jälkeen
täydennettyjen asiakirjojen osalta menetelty
edellä mainittujen säännösten edellyttämäl-
lä tavalla ja mihin toimenpiteisiin hallitus ai-
koo ryhtyä mahdollisten menettelytapojen
laiminlyöntien oikaisemiseksi?

Suomi on ilmoittanut valtioneuvoston
päätöksessä VNP 22.1.2004 Suomen Natura-
alueiden määräksi yhteensä 1806 aluetta, joi-
hin sisältyy SCI-alueita pinta-alaltaan yh-
teensä 4,77 miljoonaa hehtaaria. Euroopan
unionin komission Natura 2000-verkoston
rahoitusta koskevan loppuraportin mukaan
Suomi on ilmoittanut jo tammikuuhun 2003
mennessä yhteensä 1.832 aluetta. Ympäristö-
ministeriö on jo vuonna 2003 ilmoittanut Na-
tura-verkostoon 26 aluetta ja 1,239 miljoonaa
hehtaaria enemmän SCI-alueita kuin valtio-
neuvosto on tähän saakka tehnyt päätöksiä.
31.3.2004 teki 19 kansanedustajaa asiasta
eduskunta kyselyn, johon ympäristöministeri
Jan Erik Enestam vastasi, että EU:n ylläpitä-
mien tilastojen ja Suomen valtioneuvoston
päätösten välillä ei ole eroa. On syytä epäillä,
että ympäristöministeri Jan Erik Enestam kä-
sitteli totuutta varomattomasti.

EU:n ympäristökomissaari Margot
Walhström vastasi EU-parlamentaarikko
Kyösti Virrankosken kysymykseen, että Suo-
men Natura-alueissa on 1,2 miljoonan hehtaa-
rin epäselvyys. Pinta-alaero vastaa lähes kah-
ta entisen Uudenmaanläänin kokoista aluetta.

Lapin Natura EY-tuomioistuimessa
Lapin Liitto ja alueen kunnat ovat
haastaneet EY-komission EY-tuomiois-
tuimeen Lapin Naturasta. Suomen hallitus
hätääntyi tilanteesta päätti EU-ministeriva-
liokunnan päätöksellä lähteä tukemaan EU-
komissiota. EU-ministerivaliokunnan päätös
tehtiin pääministeri Matti Vanhasen esitte-
lystä. EU-ministerivaliokunta oli erittäin
varajäseninen, sillä varsinaisista jäsenistä
oli paikalla ympäristöministeri Jan Erik
Enestam sekä oikeusministeri Johannes
Koskisen neljäs sijainen ministeri Tuula
Haatainen, maatalousministeri Juha Korkea-
ojan kolmas sijainen ministeri Liisa Hyssälä
sekä ministeri Lehtomäen neljäs sijainen mi-
nisteri Tanja Karpela. EU-ministerivaliokun-
nan 3b kohdassa puolletaan väliintulo-
hakemuksen esittämistä ja väliintulo-
kirjelmän laatimista Lapin liitto ym. vastaan
komissio (T-141/04) ja Kurt Martin Mayer
ym. vastaan komissio (T-137/04) asiassa, ai-
heena Natura-alueet.

Kenen arvovallasta on kysymys?
Oikeuskansleri valvoo hallituksen toimien lain-
mukaisuutta. Vihreän oikeuskanslerin olisi pitä-
nyt valvoa, että Suomen Natura-ratkaisussa
noudatetaan EY:n direktiivejä ja Suomen lakia.
Myös eduskunnan oikeusasiamiehen olisi pi-
tänyt valvoa, että eduskunnassa noudatetaan
Suomen lain Natura-asioissa. Korkeimman hal-
linto-oikeuden olisi pitänyt pyytää EY-tuomi-
oistuimelta ennakkoratkaisua ennenekuin teki
oman ratkaisunsa Suomen Natura-asiassa. Nyt
KHO:n päätös on ristiriidassa EY-tuomioistui-
men päätöksen kanssa ja KHO:n annettava
periksi. Ympäristöviranomaiset ovat tietoisesti
vääristelleet virallisia asiakirjoja ja muuttaneet
tietokantoja, joilla on merkittävää oikeudellista
merkitystä myös virallisiin asiakirjoihin.
Ympäristöviranomaiset ovat koko ajan jälkikä-
teen muuttaneet tiedostoja niin, että ei ole
kuultu maanomistajia.

Laillisuusvalvojat ovat tietoisesti tehneet
vääriä päätöksiä samoin kuin poliisiviran-
omaiset tutkintapyyntöjä ratkaistaessa. Suo-
men hallitukset ovat tietoisesti toimineet vas-
toin EY:n direktiivejä ja Suomen lakia.

Erkki Aho

PerusS:n kaupunginvaltuutettu,
Kalajoki
puh. 08-462763
gsm 044-3025948
email e.ahoky@kotinet.com
http://groups.msn.com/Suomiparemmaksi/
omawebsivu28.msnw



Saimme lauantaiksi 14.08.2004 koleahkon
pilvipoutaisen sään, joka mahdollisti tori-
tapahtumaan osallistumisen iloisin mielin.
PerusS:n kansanedustajien kokoontumista
kävelykadulle oli seuraamassa sekä kokouk-
seen osallistujia että lauantain ostoskier-
tueellaan olleita järvenpääläisiä. Itse varmis-
tin kokouksen dokumentointia myöhempää
internet-uutisointia varten videokameran ta-
kana. Jotenkin aavistelin, etteivät hallituk-
sen lujassa talutusnuorassa olevan kansal-
lisen, veromarkoilla pyörivän, YLE:n määrä-
rahat riitä kunnallisvaalivuonna pienen
vaihtoehtopuolueen sanoman uutisointiin.

Tämän elämänasenteen, jossa mottona
on, että aina pitää tulla toimeen omillaan,
opin sotaveteraani isältäni. Tähän elämän
asenteeseen kuului kuitenkin myös aina
heikompiosaisten auttaminen. Tämä vete-
raanien periaate on, että kaveria ei jätetä.
Sodassa ja politiikassa on aina myös tar-
peen arvioida tuleva tilanne ja sen seurauk-
set. Siksi minäkin otin varalta kameran mu-
kaan, jotta saadaan materiaalia internetin
kautta tapahtuvaa digitaalista sanoman ju-
listusta varten. Viime kuukausina kansalais-
ten kiinnostus Perussuomalaisia kohtaan on
selvästi lisääntynyt. Siten oli arvattavissa,
että suurten puolueiden hallitsemat tiedo-
tusvälineet pyrkivät entistä tehokkaammin
pimittämään meidät kunnallisvaalien alla.

Nyt teitä puolueemme veteraanit tarvitaan
jälleen kerran. Teidän täytyy lähteä ehdok-
kaiksi kunnallisvaaleihin. Ja jos ette itse
enää lähde, niin teidän täytyy huolehtia sii-
tä, että kunnassanne asetetaan ehdokaslis-
toille nuorempia, jotka lähtevät ajamaan tei-
dän ja tavallisten kuntalaisten etua tulevalle
valtuustokaudelle.

Lauantaina iltapäivällä minä jatkoin koko-
uksen kuvaamista. Ensiksi vuorossa oli pu-

Järvenpäässä, hotelli Rivolissa oli
sunnuntaina 15.08. leppoisa tunnel-
ma, vaikka kysymyksessä oli puolue-
neuvoston kokous.

Olin puheenjohtajavuorossa ja
edessäni istui salintäysi yleisö, joka
näytti odottavan uteliaana, miten tuo
mies johtaa tätä kokousta.

Kyllä se oli haastava ja mielenkiin-
toinen tehtävä, onneksi olin tottunut
olemaan satojen ihmisten edessä kai-
ken huomiopisteenä.

Eteen lähtiessä ajattelin soveltaa kokous-
tekniikkaa tiukemman kaavan mukaan eli
nuija pöytään; keskustelu asiasta alkaa ja
nuija pöytään; keskustelu asiasta loppuun
ja kopsis; asia loppuun käsitelty.

Kuitenkin kun näin monet ystävälliset,
odottavat kasvot nauhana edessäni, otin
rennomman huumorilla höystetyn roolin,
joka mielestäni oli oikea, tilanteeseen sopiva.

Asiat etenivät ja työjärjestys lyheni riva-
kasti.

Jo perjantaina oli puolueneuvoston ko-
koussarja alkanut kohdallani puoluehallituk-
sen kokouksella ja nyt oli kolmas päivä,
mutta väsymyksestä ei ollut tietoakaan.

Tulevaisuudessa näen puolueen yhä kas-
vavana kannatuslukujen valossa, ja ihmet-
telin median poissaoloa, vaikka meillä on jo
kolme kansanedustajaa eduskunnassa.

Vertasin tilannetta edesmenneisiin ja kuo-
pattuihin Nuorsuomalaisiin, joilla oli aikoi-
naan kaksi kansanedustajaa ja kameroita
tupa täynnä, kun he kokoontuivat.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen 8/20041212121212 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Lauri Heikkilä kuvasi videolle kokousta

Kokousterveisiä puheenjohtajapöydän takaa

Kyllä tilanne on mielestäni meille epäoi-
keudenmukainen. Julkisen sanan pitää mie-
lestäni olla tasapuolinen jokaista poliittista
puoluetta kohtaan, ja sitä se ei nyt Järven-
päässä todellakaan ollut.

Mikä syy median moiseen käyttäytymi-
seen? Mielestäni se on pelko, he näkevät
meidät uhkana valtapuolueille ja ovat sen
takia vetäneet pimennysverhot eteemme.

Mitäkö haluaisin sanoa lopuksi lehden lu-
kijoille?

Kiitän tietenkin kokoukseen osallistuneita
hyvästä kokouksesta ja monista mielenkiin-
toisista keskusteluhetkistä. Toivotan kaikille
myös poissaolleille lämpimät terveiset Järven-
päästä näin kirjoitetun artikkelin välityksellä.

Harri Lindell
PerusS:n varapuheenjohtaja
PerusS:n Satakunnan piirin
puheenjohtaja

Puolueneuvoston kokous kameran takaa

heenjohtaja Timo Soinin avauspuhe. Sitten
käsiteltiin kunnallisvaaliohjelmaa ja pohjus-
tettiin puolueen erityisohjelmia ja julkilausu-
mia. Sunnuntaina kuvasin jonkin verran vä-
hemmän, koska nauhat alkoivat täyttyä. Sii-
nä kameran läpi katsellessani keksin toisen-
kin syyn siihen miksi YLE ei tullut kuvaa-
maan. Salissa ei todellakaan ollut YLE:lle mi-
tään kuvattavaa, sillä heidän kohteenaan-
han ovat perinteisesti olleet tyhjät tuolit ja
nuokkuvat kuulijat. Avauspuheen aikana
salissa oli 102 kuulijaa ja oviaukoissa seiso-
vat pälyilivät vapaita tuoleja, joita taisi olla
peräti kaksi. Toinen tuoli tyhjeni, kun nou-
sin kameran taakse seisomaan.

Nyt on sitten aika tutkia tallennettua ma-
teriaalia ja tehdä siitä poimintoja, jotka aika-
naan (toivottavasti jo lähipäivinä) tulevat
Perussuomalaisten internet-sivuilla kävijöi-
den katseltaviksi. Nyt on myös korkea aika
hakea täydennystä ehdokaslistoillemme, jo-
ten kaikki mukaan kunnallisvaalitalkoisiin.
Parhaiten voimme vaikuttaa puolueemme
kunnallisvaalivoittoon ennen 14.09.2004 ja
se tehdään hankkimalla ehdokkaita puolu-
eelle mahdollisimman moneen kuntaan.
Kunnissa, joissa meillä ei ole yhtään ehdo-
kasta, on tuloksemme auttamatta nolla jo
ennen äänestyksen alkua. Tämän lehden il-
mestyttyä meillä on enää noin kaksi viikkoa
aikaa toimia, joten lähdetään jo tänään pa-
nemaan ehdokaslistat kuntoon ja yritetään
ajatella mahdollisia tuttuja ehdokkaiksi
myös sammuneisiin naapurikuntiin, koska
kaveria ei jätetä.

Kiivasta loppurutistusta toivottaen

Lauri Heikkilä, kunnanvaltuutettu
Elektroniikan ja
tietoliikennetekniikan tohtori
PerusS:n Varsinais-Suomen piiri ry:n
puheenjohtaja
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Lea Mäkipää, Auli Kangasmäki, Marja-Leena Leppänen ja Tony Halme esittelevät PerusS-ilmapalloja.

Kokouksen varapuheenjohtajat Vaili-Kaarina Jämsä, Harri
Lindell ja puoluesihteeri Hannu Purho

Olavi Eteläinen (Heinävesi),
Hannu Purho (Luumäki) ja

Tony Halme (Helsinki)



Olin Perussuomalaisten puolueneuvoston
kokouksessa Järvenpäässä vastaanotto-
pöydän takana. Kokouksen asiallisuudesta
ei tingitty tälläkään kertaa, vaikka hyvää
mieltä ja tunnelmaa lisäsivät Perus-
suomalaiset ilmapallot ja -karkit. Asiallisuu-
desta vastasivat hyvät alustuspuheen-
vuorojen pitäjämme. Myös kokousväki sai
perinteisesti tuoda esille ajatuksiaan ja mie-
lipiteitään.

Naisten hattutapahtuma Järvenpään toril-
la oli hieno juttu. PerusS-karkista saivat
suun makeaksi niin aikuiset kuin lapsetkin ja
PerusS-ilmapallo Hassun Hattutädin tai
kansanedustajan antamana taisi tuottaa iloa
kaikille. Kaupunkilaiset vapautuivat hieman
juttelemaankin. Päivä oli tuulinen ja kolea,
mutta onneksi ei satanut! Vaikka välillä oli
pidettävä tosissaan lieristä kiinni, ettei tuuli
vie, uskon että me naiset olimme tyytyväisiä
kaikenlaisine hienoine hattuinemme.

Järvenpään torilla naisten esitteellä oli
ensi esiintyminen. Penkillä istuva rouva sil-
mäili tarjoamani esitteen kannessa hymyile-
vää nuorta äitiä lapsineen, ojensi tuokkosta
ja sanoi: “Ota mansikka! Ota se kaikkein
kaunein siitä, se suuri!” Hän sai esitteemme
ja PerusS-karkin, minä suuren punaisen
mansikan. Sinä lyhyenä hetkenä, kun katse-
emme kohtasivat, tiesin, että meillä molem-
milla oli hyvä mieli.

Mies polkupyörineen pyysi esitteemme ja
siltä pohjalta keskustelimme mm vammais-
palvelulain subjektiivisten oikeuksien laa-
jentamisen merkityksestä invalidisoituneen
kansalaisen jokapäiväisessä elämässä. Hän
pyysi muistuttamaan kansanedustajiamme
siitä, että ajaisivat työttömien asiaa edel-
leenkin! Itse hän ei tohtínut poikia puhutel-
la, joten lupasin kertoa terveiset Raimolle,
Timolle ja Tonylle: Työtön Tane Järvenpään
torilla muistuttaa, että osalle suomalaisista on
epävarmaa arjesta selviytyminen. Hän kertoi
selviytyvänsä päivästä päivään sen koke-
muksen turvin, että Taivaanisä vastaa ruko-
ukseen. Enpä voinut kieltää, ettei näin olisi!

Kokouksesta
Kokousväki näytti saapuvan hyväntuulista
odotusta säteillen, kuin aikuiset lapset maa-
ilmalta, kesäiseen perhetapaamiseen, eri
puolilta Suomea. Olen iloisesti ihmetellyt
tälle meidän puolueelle ominaista kodikasta
ja ystävällistä tunnelmaa, johon uudenkin
oli pari vuotta sitten helppo astua mukaan.
Taitaa johtua tämän puolueen ihmisistä!

Eteisestä tarkastellen näytti, että kokouk-
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seen osaa ottavia oli kiitettävästi, salin täy-
deltä ja vähän ovesta ulos pursuen. Muuta-
ma tuoli oli nostettu oven suulle käytävän
puolelle, mutta ovet olivat auki ja kuuluvai-
suus ja näköyhteys säilyivät. Mahdollisim-
man paljon koetin olla kuulolla.

Erityistä iloa tuottivat ne ystävät, jotka
uusina halusivat ilmoittautua mukaan toi-
mintaan, tai se puoluetoveri, joka monta
vuotta vastuuta kannettuaan harkitsi syr-
jään vetäytymistä, mutta yön yli asiaa har-
kittuaan palasi sittenkin! Kiitos ja tervetu-
loa!

Ilo oli keskustella pitkäaikaisen, uskolli-
sen jäsenen kanssa, joka oli ollut perusta-
massa sitä ihan ensimmäistä puoluetta, sitä
SPP:tä, joka oli ennen SMP:tä. Hän kertoili
Poutiaisesta ja Vennamosta, monessa hän
oli ollut mukana vuosien varrella. Vielä oli
virtaa ja herrasmiehen olemus. Tämän shar-
mikkaan veteraanin punaiseen sydänliiton
lippalakin lippaan sain kunnian laittaa nimi-
kirjoitukseni. Pikkuisen alkulempimisen jäl-
keen kirjoitín niin kauniisti kuin osasin. Tiin-
akin kirjoitti. Meistä kolmesta se oli haus-
kaa. Lakissa oli tyylikkäästi ja hyvässä järjes-
tyksessä tärkeitä pinssejä, mm. Savonlinnan
pinssi oopperajuhlan innoittamin aihein ja
tietysti upouusi PerusS-pinssi. Oman histori-
an tunteminen antaa juurevuutta toimintaan
ja perspektiiviä tulevaisuussuunnitelmiin.
Sítä paitsi se on mielenkiintoista.

Meillä oli naisten hallituksen kokous lau-
antaina ja naisten yleiskokous sunnuntaina.
Puheenjohtajamme Marru Leppänen jatkaa
yksimielisesti valittuna. Hänen vuosien ko-
kemuksensa ja ammattitaitonsa on ylivertai-
nen, enkä voi olla ihailematta sitä rauhallista
suvaitsevaisuutta pienelle pulinallekin sil-
loin, kun aika antaa myöten ja toisaalta sitä
napakkuutta, jolla hän johdattelee eteen-
päin, kun rajoitettu aika niin vaatii.

Erityisen ylpeä olen yhteisesti aikaan saa-
mastamme Perussuomalaisten Naisten toi-
mintaa esittelevästä esitteestä! Mitä pitem-
pään sitä tarkastelen kaikki saadut tärkeät
“vinkit” korvan takana, sitä enemmän sitä
arvostan: se on hyväntuulinen ja tyylikäs,
asiat ovat painavia ja - ennen kaikkea - me
teimme sen yhdessä! Seuraavalla kerralla
tehdään vielä täydellisempi (jos mahdollis-
taJ) ideoita kehitellen ja asialliset ohjeet
huomioiden, mutta nyt nautitaan tästä.
Hyvä Me!

Marjo Pihlman, Espoo

Kipinöitä vastaanottopöydän takaa

Vanhaselta kysytään nyt ryhtiä
Presidentti Tarja Halonen on yllättäen en-
nen hallitusta ottanut kantaa EU:n perus-
tuslakikansanäänestyksen tarpeellisuu-
teen. Halosen kannanotto asettaa päämi-
nisteri Matti Vanhasen hankalaan tilantee-
seen. Pääministeri Vanhaselta kysytään
nyt ryhtiä haastaa presidentti Halosen nä-
kemys siitä, että EU ei olennaisesti muutu
ja siten kansanäänestys ei olisi tarpeen.
Asiaperusteet ovat olemassa. EU:n perus-
tuslaki muuttaa EU:ta merkittävästi. Siksi
siitä eri puolilla EU:ta äänestetään. EU:sta
tulee oikeushenkilö (artikla 6). Tämä mer-
kitsee sitä, että EU:lla on oikeus tehdä kv.
sopimuksia ilman kansallista ratifiointia.
EU:n laki on myös oman lakimme yläpuo-
lella (artikla 10), EU:lle tulee presidentti,
samaten ulkoministeri, turvatakuut muut-
tavat perinteisen puolueettomuutemme
vain muutamia mainitakseni. Uudet
määräenemmistösäädökset supistavat
merkittävästi pienten maiden, siis myös
Suomen, vaikutusvaltaa. Ainoa asia, jos-
sa Suomen panos EU:ssa kasvaa on
jäsenmaksuosuus.

Perussuomalaiset vaativat ehdottomasti
kansanäänestystä. Pidän presidentti Ha-
losen kannanottoa kyllä merkittävänä,
mutta se on minulle suuri pettymys. Ym-
märrän sen, että EU:n perustuslaista kaik-
ki eivät halua kansanäänestystä, mutta ei
pidä torjua kansanäänestystä kevyin pe-
rustein väittämällä, että EU ei olennaisesti
muutu, koska tämä muutos on ilmiselvä ja
todettu laajasti eurooppalaisessa keskus-
telussa. Pääministeri Matti Vanhanen on
nyt paljon vartijana. Hänen kantansa kui-
tenkin ratkaisee. Nyt kysytään Vanhaselta
ryhtiä. Olisi erittäin mielenkiintoista ja her-
kullista ja kansanvallan kannalta loistavaa
jos Vanhanen ilmoittaisi , että hän on kan-
sanäänestyksen kannalla juuri siksi, että
se tuo merkittäviä muutoksia, koska näin
on. Asia-argumentoinnissa presidentin
näkemys osoittautuisi kevyeksi.

(Timo Soini 31.07.2004)

Hyssälä vastuussa hoitotakuun
toteutumisesta
Toimiva julkinen terveydenhuolto on mer-
kittävä saavutus, josta on syytä pitää
kiinni. Hallituksen lupaukseen hoitota-
kuusta kansallisen terveysprojektin osana
kohdistuu suuria odotuksia. Hallituksen
on taattava kansalliseen terveysprojektiin
riittävä rahoitus. Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä on nyt paljon vartijana ja
henkilökohtaisesti vastuussa. Julkisen
terveydenhuollon on myös huolehdittava
kilpailukyvystään. On kestämätöntä, että
julkinen valta on suurin pätkätöiden
teettäjä. Kansan tuki julkiselle tervey-
denhuollolle on vielä vahvaa. Tätä tukea
ei ole varaa menettää, sillä se johtaisi jul-
kisen terveydenhuollon rapautumiseen.
Kesälomilla moni suomalainen on sairas-
tuttuaan saanut hyvän hoidon terveys-
keskuksissa eri puolilla Suomea. Tämä jär-
jestelmä ei ole itsestäänselvyys. Toivotta-
vasti se omalta osaltaan auttaa ihmisiä
ymmärtämään, että toimivaan terveyden-
huoltoon kannattaa satsata.
(Timo Soini 04.08.2004)

Keskustamonopoli vaaraksi
maaseudulle
Poliittinen moniarvoisuus ja taloudellinen
menestys ovat riippuvaisia toisistaan.
Yhden poliittisen suuntauksen ylivalta on
suuntauksesta riippumatta aina vahingol-
linen asiain tilalle. Näyttää pahasti siltä,
että valtapuolue keskusta on kiristämässä
otettaan Suomen laajasta maaseudusta.

Perussuomalaisilla on nyt tärkeä tehtävä
haastaa keskustan ylivalta mahdollisim-
man monessa kunnassa. Yhden puolueen
ylivaltakunnat ovat tulevaisuuden varmo-
ja menettäjiä, sillä luovuus ja menestys
edellyttää sekä taloudellista että poliittista
kilpailua. Esimerkki menestyvästä kunnas-
ta on Espoo. Sen valtuustossa ovat kaik-
ki eduskuntapuolueet edustettuina. Pe-
russuomalaisten on onnistuttava kunnal-
lisvaalitaistelussaan yhdistämään keskus-
tadiktatuurin haastaminen maaseudulla ja
satsaamaan myös voimakkaasti suuriin
kaupunkeihin, jossa vallitsee selvä tyyty-
mättömyys vanhoja puolueita kohtaan.
Perussuomalaisten puolueneuvosto ko-
koontuu näissä merkeissä ensi viikonlop-
puna 14.-15.8.2004 Järvenpäässä. Koko-
uksessa mm. hyväksytään puolueen kun-
nallisvaaliohjelma.
(Timo Soini 09.08.2004)

Puheenjohtaja Timo Soinin Avoin
kirje pääjohtaja Arne Wessbergille

Pääjohtaja Arne Wessberg
Perussuomalaisten tasapuolisesta koh-

telusta Yleisradiossa
En halua kirjoittaa tämäntyylisistä asi-

oista, mutta nyt on pakko. Meillä oli puo-
lueneuvostomme kaksipäiväinen kokous
14-15.08.2004 Järvenpäässä. Kokous edel-
lytti minulta asiassa toimenpiteitä ja teen
sen näin avoimella kirjeellä.

Yrityskuvauksessanne kerrotte YLEn
olevan julkisen palvelun viestintäyhtiö,
joka tarjoaa uutisia ja asiaa kaikille yhtä-
läisin ehdoin. YLEn julkisen palvelun teh-
tävästä sanotaan, että YLE toimivan kan-
sanvallan tukemiseksi tarjoaa yhteiskun-
nallisten kysymyksistä monipuolista tie-
toa. Nämä ylevät periaatteet eivät Perus-
suomalaisten kohdalla liippaa arjen käy-
tännön elämää.

Puolueneuvostomme kokous, jonne
teiltä vielä kaksi vuotta sitten riitti mielen-
kiintoa, ei nyt saanut osakseen ensim-
mäistäkään uutista yhtiössänne. Viime
vaaleissa kolminkertaistimme eduskunta-
paikkamme. Senkö seurauksena meistä on
nyt tullut vähemmän “uutisarvoinen”?
Julkaisimme kokouksessamme ensimmäi-
senä eduskuntapuolueena mm. syksyn
kunnallisvaaleja koskevan vaaliohjelman.
Linjaus on nimenomaan YLE:ltä outo, joka
toitottaa yleviä arvojaan, samalla kun mo-
net muut mediat uutisoivat kokouksemme
ja sen kannanotot.

Perussuomalainen kokousväki oli myös
erittäin harmissaan, että toistuvasti edus-
kunnasta lähetettävät eduskuntaryhmien
ns. ryhmäpuheet jäävät perussuomalais-
ten kohdalta joko kesken tai kokonaan lä-
hetysajan ulkopuolelle. Eikö olisi oikeu-
denmukaista ja omien ihanteiden ja arvo-
jen mukaista, että jokainen ns. ryhmäpuhe
saisi oikeuden tulla esitetyksi, silloin, kun
niitä yleensä esitetään?

Toivon Sinulta toimenpiteitä tässä asi-
assa. Itsekin toimittajantöitä tehneenä
ymmärrän uutiskriteerit ym asiaan liitty-
vän jargonin. Oikeudenmukaisuus ja tasa-
puolisuus ei ole kuitenkaan ole suhteellis-
ta. Perussuomalaiset ansaitsevat saman
kohtelun kuin muutkin. Lupamaksunkin
maksaa keveimmin mielin, kun tietää, ettei
siinä ole pärstäkerroinlisää Perussuomalai-
sille.

Ystävällisin terveisin
Timo Soini, Perussuomalaisten pu-

heenjohtaja, kansanedustaja
(16.08.2004)
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Mielenkiintoinen poliittinen

syksy odotettavissa.
Olikohan pääministeri Matti Vanhanen luke-
nut Kalevan 15.08.2004? No, eipä tieten-
kään. Sattumalta tuli samana päivänä ulos
kuorestaan. Päättäjiltä on turha kysyä, mik-
si pantataan tietoa EU:n perustuslain sisäl-
löstä? Sama kun vastaa itse. Kyllähän tämä
tiedetään; vaalit ovat syksyllä, eihän sitä
passaa sanoa mitä mieltä on kansanäänes-
tyksestä. Useimmat ovat kunnallispolitiikas-
sa, pitää yrittää saada uusittua valtakirja.
Politiikkaa on taitolaji; sitä joutuu välillä
kiertämään kuin kissa kuumaa puuroa. Puo-
luekuri pitää kyllä änkyröistä huolen. Se tu-
lisi meidän jokaisen muistaa, niin kunta kuin
parlamentti tasolla, että kukaan ei ole kor-
vaamaton. Hautausmaat ovat täynnä kor-
vaamattomia.

Onkohan pääministerillä liian pieni palkka
vai onkohan kotipaikkakunnan tuntemus
huono tai asiat hukassa? Ihmetyttää, jos
nyt pitää yrittää valtuustoon vai eikö karva-
hattulähetystö ja tonkkaposti kulje?

Syysistuntokausi alkaa. Me äänestäjät
odotamme, että alatte todellakin töihin, vaik-
ka työ-sana taitaa olla outo? Minusta on
turha mainostaa Suomea demokraattisena
maana, ennen kuin työttömyydelle on tosis-
saan tehty jotain. Samoin terveyden ja sai-
raanhoitopuolen asiat ovat korjattu. Tarkoi-
tan tällä sitä, että jokaisen tulee saada hoito
titteliin, ikään tai sukupuoleen katsomatta.
Nämä asiat eivät ole Etelä-Eurooppalaisten
manjaana-juttuja, vaan tässä ja nyt asioita.

Markkinatalous ja globaali

hajauttaminen

Kuten tunnettua niin henkinen väkivalta ja
globaali markkinatalous hallitsee. Yksilöllä
ei ole mitään muuta arvoa kuin odotella sitä,
milloin hänen työpanostaan tarvitaan. Suo-
mi ei ole enää pitkään aikaa ole ollut ns. hy-
vinvointi- ja oikeusvaltio. Suomen kokoisen
kansan pitäisi olla yksimielinen, mutta nyt
sitä hallitsee konsensuseliitti mm. SDP, ay-
liikkeet ja Helsingin Sanomat. Media on siis
myös mukana ajamassa työpaikkoja ulko-
maille näkymättömien markkinavoimien pal-
velukseen. Tästä globaalista keskittämis-
politiikasta kärsii periferia-Suomi.

SDP:tä ja Vasemmistoliittoa syytetään sii-
tä, että ne ovat antaneet hallintavallan
työnantajien ja työntekijöiden ammattikun-
nille. Työntekijöitä syyllistetään korkeasta
työn hinnasta. Työttömiä moititaan siitä,
että he eivät mene työhön.

Leif Salmenin (Iltalehden kolumni 7.7.)
mukaan, SDP:n valtakoneisto on maailman-
kaikkeuden viimeinen tosibreshneviläinen
järjestelmä, pysähtyneisyyden malliesimerk-
ki. Sen sijaan tarvittaisiin pyörremyrskyä,
joka myllertäisi talouden, politiikan, hallin-
non ja kulttuurin.

Aivan tavanomaisina ratkaisuina, pyörre-
myrskyn sijaan, voitaneen ainakin ehdottaa,
että hallinnon ja oikeuslaitoksen edustajat
ja viranomaiset laittanevat stopin harjoitta-
malleen henkiselle väkivallalle. Toisena kor-
jaavana toimenpiteenä voitaneen ehdottaa

Tämän päivän galluppi-tulos tuntui anta-
van istuvalle presidentille kannatus luke-
man 80%. Minä kuulun siihen 20%:n ja
odotan, josko seuraava presidentti ei olisi
allerginen sotaveteraaneille ja sotainvali-
deille. Niin monesti hän on loistanut pois-
saolollaan eri tilaisuuksista heti kautensa
alussa.

No niin, uskotaan parempaan huomiseen,
mutta veronmaksajana, sekä äänestäjänä,
muistutan, että olemme teidän työnantajian-
ne. Älkää aliarvioiko.

Ritva Huuskonen
Oulu

ns. globaalia hajauttamispolitiikkaa, vasta-
reaktiona globaalille keskittämispolitiikalle.
Siinä tapauksessa että Suomi ei enää olisi-
kaan valtio, mikä on edelleen selvittämättä
EU:n uuden perustuslain näkökulmasta, niin
kuitenkin ns. yhtenäisenä alueena Suomi
voinee vielä tehdä päätöksiä taloutensa ko-
hentamiseksi (?). Jos markkinatalouden kes-
kittyminen on maailmanlaajuinen tendenssi,
niin silloin sen vastareaktiona hajauttami-
nen tulisi myös olla maailmanlaajuinen, ja
silloin EU ei enää olekaan oikea osoite, kun
on kyseessä muut maanosat ja maat kuten
esim. Aasia, Afrikka, Intia, Kiina yms. Sil-
loin päättäväksi elimeksi sopisi YK:ta vas-
taava  instanssi, jolle jäisi vaativa solidaari-
suuden rakentajan rooli. Kilpailu ja toisten
ihmisten muodostuminen vihollisiksi on
seurausta markkinatalouden ahneudesta ja
tehokkuudesta, ja sen poistaminen ei ole
EU:n, tai minkään muunkaan vallassa ole-
van yhteisön vallassa.

Merja Muronen, Riihimäki
PerusS:n Hämeen piirisihteeri

Pauli

Ruotsalainen

60 vuotta

Pauli Ruotsalainen on syntyisin Siilinjär-
veltä, köyhän torpan poikana.

- Pauli eli lapsuutensa suhteellisen onnel-
lisen tietämättömänä rikkaista ja kieroista ih-
misistä. Saastamoisen teollisuus koulutti
hänestä erikoismaalarin. Öljyvärimaalausta
hän on harrastanut pienen ikänsä koulutta-
en itseään sekä mestareiden oppilaana että
kansalaisopistoissa. Ruotsalaisen tunne-
tuimmat työt ovat tangokuninkaan Sauli
Lehtosen muistotaulu, joka nykyään on
Seinäjoella Olavi Virta museossa sekä Kuo-
pion torilla torikauppiaiden puheenjohtajan
Ilkka Krogeruksen munkki- ja kahvikojujen
seinissä olleet maisemamaalaukset.

- Politiikassa Pauli on ollut mukana pitkään.
Kuopion vaalipiirin pitkäaikaisen kansanedus-
taja Veikko Vennamon tukimiehenä kanssa
hän teki pitkään yhteistyötä. Kun Perussuo-
malaiset-puolue syntyi, Pauli valittiin alussa
Perussuomalaisten Kuopion piirin puheenjoh-
tajaksi ja vv 1997-1999 koko valtakunnallisen
puolueen varapuheenjohtajaksi. Kuntatasolla
Pauli Ruotsalainen veti Kuopion Perussuoma-
laisia, joka nyt Kuopio-Vehmersalmi kuntayh-
tymisen seurauksena on laajentunut Kuopion
seudun Perussuomalaiset ry:ksi, jossa hän
tätä nykyä sihteeri-taloudenhoitaja ja Ilkka
Krogerus puheenjohtajana.

- Varavaltuutettu ja taidemaalari Pauli
Ruotsalainen (PerusS) tunnetaan Kuopion
kaupungintalon kansliassa paremmin kuin
moni pitkäaikainen kaupunginvaltuutettu.
Hän on tuonut Kuopion kaupungintalon

Merkkipäiviä

kansliaan arviolta satakunta oikaisuvaatimus-
ta, valitusta tai uutta aloitetta. Hän sijoittuu
kirjelmillään toiseksi heti operusneuvos Sep-
po Hannulan rinnalle. Ruotsalainen on pyrki-
nyt puolustamaan vähempiosaisia. Kaupun-
gin päätöksissä kun ei aina oteta huomioon
kaikkia asioita, jotka pitäisi. Myös jääviysky-
symykset unohtuvat monesti. Jonkunhan on
silloin puututtava asiaan, perustelee Pauli
kirjallista aktiivisuuttaan, jota voi odottaakin
Paavo Ruotsalaisen viidenneltä serkulta:
Kansalaisille täytyy myös vastata ja antaa
päätöksistä perusteltu tieto.

- Pauli Ruotsalainen on julkaissut ensin
paperista sitten elektronista Torisanomia
vuodesta 2000 lähtien. Julkaisu on mielipi-
demedia ja kansalaisten purkautumiskana-
va: Ihmiset lähtevät monesti riidan tielle, ja
puhuvat asioista, joista ei ole tietoa. Virka-
miesvihakin näyttää Paulin mielestä olevan
melkoinen juuri tietämättömyyden takia. To-
risanomat pyrkiikin oikaisemaan ihmisten

tarjoaa Perussuomalaiset rp:n jäsenille

lomia jäsenhintaan.

Esim: täysihoito

5 vrk l 192,- eur

6 vrk l 212,- eur

Jos omat liinavaatteet mukana vähenne-

tään 7 euroa hinnasta.

Myös lyhytaikaiset yöpymiset jäsen-

hintaan.

Jäsenedut saat esittämällä Perussuoma-

laisten jäsenyyden ja maksamalla 5

euron vuotuisen kannatusjäsenmaksun

Rauhalan kassaan, saat kuitatun

kannatusjäsenkortin, joka oikeuttaa

jäsenetuihin heti jo vuoden 2004 aikana.

Lomakeskus Rauhala sijaitsee tie no:13

varrella Saarijärven keskustasta n. 17

km Kokkolaan päin.

Osoite: Saprantie 6, 43270 Kalmari

Tiedustelut, varaukset ja yhden

vrk:n hinta

Soita puh 040 – 549 7457

Lomakeskus Rauhala

Kunnallisvaalitapahtuma Varsinais-
Suomessa
Tervetuloa Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ry:n syys- / kunnallisvaalita-
pahtumaan Lietoon Ilmaristen lavalle sun-
nuntaina 05.09.2004 klo 14 alkaen. Osoite on
Pahkalaukkaantie 58 (Metsäpirtin lähellä). Pu-
hujana on puolueen puheenjohtaja, kansan-
edustaja Timo Soini. Paikallisesta toiminnas-
ta kertovat piiri- ja paikallisyhdistysten pu-
heenjohtajat. Musiikkia, ohjelmaa ja kahvi-
tarjoilu. Olette lämpimästi tervetulleita viettä-
mään mukavaa syyspäivää. Paikalle ovat
erittäin tervetulleita kaikki Perussuomalaisten
toiminnasta ja kunnallisvaaliehdokkuudesta
kiinnostuneet.

Järjestötoimintaa

käsityksiä siitä, etteivät kaikki virkamiehet
ole ulalla. Kuopion kaupungin energiapoli-
tiikka on yksi Torisanomien lempiaiheista,
josta hän on kirjoittanut paljon. Ruotsalai-
sen tärkein poliittinen luottamustoimi löy-
tyy tältä sektorilta, sillä hän on Kuopion
Energian johtokunnassa.

- Kuopiossa pitäisi löytää myös yhteinen
sävel siitä, miten Kuopiosta tehtäisiin koko
Väli-Suomen keskus. Nyt Jyväskylä on saa-
nut kohtuuttoman maineen, vaikka Kuopiol-
la olisi edellytykset johtavaksi keskukseksi.
Kuopiossa on hajautettu liikaa panostuksia
ja otettu riskaabeleja hommia, jotka menevät
kaupungin piikkiin. Kaiken maailman stadio-
nit ja pesäpallokentät ovat asioita, joihin
kaupunki joutuu syytämään rahaa.

- Sairaseläkkeelle kolmisen vuotta sitten
siirtynyt Pauli Ruotsalainen saa iloa elä-
mään taidemaalausharrastuksesta, perhees-
tä, viidestä lapsesta ja 15 lapsenlapsesta.
Koti, uskonto ja isänmaa ovat Ruotsalaisel-
le voimia antava aarteena hänen toimiessaan
täällä ihmisten parissa. (-RFS)
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Vaalityötukea
kunnallisvaaliehdokkaille
Perussuomalaisten puoluehallitus on päät-
tänyt, että jokainen Perussuomalaisten lis-
toilla oleva ehdokas saa tehdä 10 kpl ilmais-
ta vaalitilausta, jolloin vastaanottajille lähe-
tetään syys-lokakuun vaihteessa seuraava
PerusSuomalainen (09/2004), jossa on kaik-
kien ehdokkaiden nimet ja numerot sekä
kunnallisvaalien jälkeen PerusSuomalainen
(10/2004), jossa on julkaistaan kunta- ja
ehdokaskohtainen vaalitulos.

Nimilistan voi kirjoittaa vapaamuotoisesti
siten, että siitä seuraavat ilmenee tiedot:
Vastaanottajan nimi, Lähiosoite, Postinume-
ro ja Postinumero. Lista tulee toimittaa puo-
luetoimistoon mahdollisimman pikaisesti.
Vajailla tiedoilla varustettua listaa emme voi
käsitellä.

Lista on hyvä aloittaa siten, että selkeästi
ilmenee, mistä on kyse, esim seuraavasti:
”Olen Perussuomalaisten listoilla ehdokkaa-
na kunnallisvaaleissa 2004
__________________ kunnassa. Ohessa
kunnallisvaaliehdokkaan ilmaistilaukset.”

Lopuksi ehdokkaan yhteystiedot, puhe-
linnumero, henkilötunnut ja allekirjoitus.
Antoisia lukuhetkiä kaikille.

Syys-lokakuun vaihteessa ilmestyvää
seuraavaa PerusSuomalainen-lehteä  (09/
2004) on mahdollista saada veloituksetta
kohtuullisia nippuja jaettavaksi vaaleissa
mukana oleviin kuntiin, pyynnöt toimitetta-
va toimitukseen heti listojen sisäänjätön jäl-
keen. Niput vain yhteen osoitteeseen kun-
nan alueella. Toimitus ja puoluejohto varaa

kuitenkin oikeuden ratkaista lähetettävien
lehtinippujen määrän päättäessään painok-
sen suuruudesta.
Rolf ”Fred” Sormo
PerusSuomalainen -toimitus

Mahdolliset maksut /
vaalityölahjoitukset pankkitilille:
Perussuomalaiset
Merita 218518 – 148703
Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle
tai erilliselle paperille.

Äänestä Perusvoimaa valtuustoon

PerusSuomalainen –lehteä veloituksetta

Espoolainen Marjo Pihlman esittelee naisten uutta esitetti vihtiläiselle Kaino Vanteelle.

PerusS:n puolueneuvoston kokoontui
viidenteen kokoukseensa Järvenpääs-
sä 14.0.2004 hotelli Rivolin tiloissa.
Osanottajia oli ennätysmäärä, reilusti
yli sata henkeä. Timo Soinin suoritta-
man kokouksen avauksen (sivu 4) jäl-
keen tapahtui järjestäytyminen. Koko-
uksen puheenjohtajiksi valittiin puolu-
een puheenjohtaja Timo Soini ja vara-
puheenjohtajat Harri Lindell ja Vaili-
Kaarina Jämsä. Sihteereiksi valittiin
Hannu Purho ja Rolf ”Fred” Sormo
sekä puheenvuorosihteeriksi Ahti
Moilanen. Pöytäkirjan tarkastajiksi va-
littiin Onni Hiltunen ja Reijo
Ojennus.

Puheenjohtaja Soini selosti kokous-
järjestelyjä ja avasi keskustelun kun-
nallisvaalijulistuksesta.

- Pekka Leskinen (Kangasniemi):
”Tämä kokousväki on Perussuomalai-
nen perhe. Jokaisen pitää lähteä ken-
tälle keräämään ehdokkaita, pari kave-
ria mukanaan.”

- Pauli Pietikäinen, (Sulkava, tais-
telulaulujen tekijä): ” Sulkavalle saam-
me kymmenen ehdokasta pieneen ky-
lään.

- Erkki Aho (Kalajoki): ”Koulujen
sulkemiseen pitää kiinnittää huomiota.
Hansa-kaupan purkaminen pitää lopet-
taa. Ylivelkaisten asiat tuotava edus-
kunnassa esille. 70.000 yrittäjää vapau-
tettava 1990-luvun laman veloista.”

- Timo Hirvonen (Mikkeli): ” Kotka
voi lentää joskus myös matalalta, mutta
kana ei koskaan korkealta. Perussuoma-
lainen vastaa kymmentä vanhan puolu-
een edustajaa. Kannattajamme ovat
puolueen peruskallio, jonka varassa
PerusS:n tulevaisuus lepää. Jos te kes-
tätte ja teette työtä, me menestymme.
Jos taistelette, me voitamme!”

- Hannu Purho (Luumäki): ”Toi-
von, että jokainen joka ei vielä allekir-
joittanut ehdokkuussuostumusta - al-
lekirjoittaisi sen tänään.”

- Johannes Hannukkala (Hattula):
”Neuvostoliitto hajosi, mihin suoma-
laiset kommunistit hävisivät?”

- Paula Juka (Muhos): ”Talouteen
olisi otettava enemmän huomiota. Val-
tio vaatii kunnilta toimenpiteitä, mutta
ei anna rahaa.”

- Reijo Ojennus (Parkano): ”Esitin
luonnosvaiheessa vanhahtavien sa-
nontojen muuttamista, mikä ilahdutta-
vasti on otettu huomioon.”

- Lea Mäkipää (Kihniö): ”Lapsiper-
heiden asiat esille. Turvattava valinnan
mahdollisuus. Haluaako hoitaa lapsia
kotona vai perhehoitopaikassa. Lapsil-
le turvattava iltapäivähoito, ei yksin
kotona, turvattava myös koulumatka.
Vanhuksille myös turvattava hoito, tur-
vapalvelut yms. oltava käytössä. Hei-
kompiosaisia muistettava kunnissa.”

- Carl Danhammer (Ylöjärvi): ”Pe-
russuomalaiset eivät ole enää ilmiö
vaan totta. Ylöjärvellä on tarkoitus
saada vähintään kaksikymmentä eh-
dokasta, joista kuusi ainakin läpi.”

- Pekka Leskinen: ”Kuntien palve-
lut on ajettu alas, mm. lääkärit häviä-
vät pienistä kunnista. Kuntien talous-
arvioihin puututtava.”

- Waili Jämsä (Kiiminki): ”Huos-
taan otettuja lapsia on kunnissa todel-
la paljon. Lapset sekä äidit ovat henki-
sesti aivan rikki. Epätoivoiset äidit toi-
vovat, että pääsisivät maataloon, teke-
mään oikeaa työtä, vaikka ilman palk-
kaa, että pääsisivät näkemään mitä oi-
kea työ on. Luovutettu omaisuus vai-
kuttaa siihen, kuinka paljon omaisuu-
tensa lapsille antaneet saavat kunnal-
lista hoitoapua.”

- Raimo Vistbacka (Alajärvi): ”Pe-
rustienpidon osalta kunnan tehtävä
päätös, että kunta osallistuu 10% -
15% varmuudella tienpitoon.”

- Jouni ”Jone” Viitanen (Tampere):
”Huostaanottoasiat ovat rempallaan,
valtiolta tullut määräyksiä, että huos-
taanotto voimaan, mutta usein liian
kauan riitaisuuksia perheellä. Sijaisper-
heet osoittaneet olevansa oikeita per-
heitä.”

- Inga Helin-Savolainen kyseli Es-
poon vaalitilanteesta.

- Harri Väänänen (Varpaisjärvi):
”Maalle tulo ei ole pelkkää romantiik-
kaa. Siellä EU pistää miettimään asioi-
ta. Usein tehdään pitkää päivää, ei
ehdi syömäänkään.”

- Erkki Rakkolainen (Savonlinna):
”Kaksi manipuloitua kansaa: Saksan
Hitlerin aikaan ja Suomi, kun maamme
piti viedä EU:n. Molempia manipuloi-
tiin ja harhautettiin toimimaan oman
kansan tuomioksi. Kiina-ilmiö on mer-
kinnyt työpaikkojen menetyksiä valta-
vassa mittakaavassa, tämä on EU:n
syytä. Määrätään jopa, saako pitää
mälliä poskessa ja kuinka pitkät tika-
puut saavat olla.”

- Auli Kangasmäki (Lemi): ”Huos-
taanotto maksaa 280 euroa / vrk.”

- Vesa-Matti Saarakkala (Kuorta-
ne): ”Mikäli EU:n perustuslaista saa-
daan kansanäänestys, meidän pitää
sen jälkeen terävöittää linjaa ja vaatia
irrottautumista EU:sta.”

- Vaili K. Jämsä (Oulu): ”Me ollaan
jäseniä EU:ssa, sieltä tulee myös pal-
jon rahoitusta.”

- Ilmari Jalonen (Pöytyä): ”Liika
ymppääminen vaalijulisteeseen ei ole
mielekästä. Kunhan oma väri tulee nä-
kyviin.”

- Tony Halme (Helsinki): ”Kunnia
sotiemme veteraaneille.”

- Harri Kerijoki (Heinola:
”Omaishoitajien rahoja on koko ajan
leikattu.”

- Aki Rantanen (Renko): ”Sana to-
dellinen pitäisi palauttaa ykköskoh-
taan.”

- Orvo Hakala (Seinäjoki):
”Omaishoitajat ovat kovan työtaakan
alla, puolison tai lapsen hoito on arvo-
kasta työtä, joka pitäisi yhteiskunnan
kohtuullisesti korvata.”

- Katja Halme (Helsinki) puuttui
myös omaishoitajan arvoihin.

- Markku Pöyry (Pertunmaa):
”Kuntatasolla pitää painottaa, että
omaishoitajille osoitetaan oikeisiin
kohteisiin.”

- Lauri Heikkilä (Marttila): ”Ennen
kunnallisvaaleja kiinnitettävä huomio-
ta mm. kirjoittamalla lehtiin.”

- Hilkka Salonen (Hämeenlinna):
”Omaishoitajat otettava valtuustoissa
huomioon.

- Unto Kokko (Kontiolahti):
”Omaishoitaja asiaa. Sukulaiset kadeh-
tivat ja luulevat, että omaishoitaja tie-
naa hyvin.”

- Inga Helin-Savolainen (Espoo:)
”Olen toiminut vanhustyön parissa.
Minimipalkka olisi oikein hoitajille.”

- Jaakko Uuksulainen (Kesälahti):
”Kesälahdella omaishoitajien palkkiot
jaettu neljään luokkaan. Erikoissairaan-
hoitokuluja on säästetty paljon omais-
hoidon ansiosta.”

- Raimo Vistbacka (Alajärvi): ”Laki
määrittelee enimmäistason omaishoita-
jarahalle.”

- Timo Hirvonen kertoi Mikkelin ti-
lanteesta ja kiittele Raimo Vistbackaa,
joka pelasti puolueen.

- Markku Pöyry korosti aloitteiden
tekemisen merkitystä. Pimeät kunnat
elvytettävä.

- Vaili K. Jämsä puhui vielä
omaishoitajista.

Puolueneuvostolla

työntäyteinen kokous
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Nimi

___________________________________________________________________________
Jäseneksi pyrkivän syntymäaika (ei koske tilaajia)

______________________________________________________
Lähiosoite

______________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

______________________________________________________
Allekirjoitus

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

Puolueen ja toimituksen

sähköposti:

peruss@perussuomalaiset.fi

E-mail
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Perussuomalaiset on kunnallisvaalien ainoa
vaihtoehto. Lähes kaikissa Suomen kunnis-
sa ja kaupungeissa valta luisuu johtavien
virkamiesten ja vanhojen puolueiden har-
vainvaltaa pönkittävien eturyhmäpolii-
tikkojen ahneelle ytimelle. Me Perussuoma-
laiset emme tällaista kansanvallan alasajoa
hyväksy vaan haastamme vanhan vallan
poliitikot. Tarjoamme kuntalaisille perustel-
tua asialinjaamme, jossa päätöksenteko ta-
pahtuu kuntalaisen ehdoilla.

Kuntalaisten ehdoilla kuntalaisten
parhaaksi
Perussuomalaiset ovat itsenäisiä päättäjiä il-
man kahlitsevaa ryhmäkuria. Perussuoma-
laiset toimivat kunnissa ja kaupungeissa
kuntalaisten ehdoilla kuntalaisten parhaak-
si. Tämä on mahdollista vain siten, että to-
dellinen päätösvalta on kaikissa asioissa
kuntalaisten suoraan valitsemalla valtuus-
tolla. Valta kuuluu valtuustolle – ei johtavil-
le virkamiehille. Valtuustoissa ja muissa
kunnallisissa luottamustehtävissä perus-
suomalaisen valtuutetun on pystyttävä it-
senäisesti perustelemaan ratkaisunsa ja
vastattava niistä julkisesti vaalien välilläkin.

Kunnanjohtaja on valittava vaaleilla
Perussuomalaiset kannattavat kaupungin-
ja kunnanjohtajan valitsemista määräajaksi
yleisillä vaaleilla. Näin kaupungin- tai kun-
nanjohtaja joutuu hakemaan valtakirjansa
suoraan kuntalaisilta, eikä poliittisten virka-
nimitysten kautta. Samoin muut tärkeät asi-
at on asukkaiden niin halutessa ratkaistava
kunnallisella kansanäänestyksellä.

Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkai-
den vaalitoiminnan tueksi on julkaistu opas:
”Kuntalaisen puolesta 2004 – Perussuo-
malaiset rp:n kunnallisvaali- ja yhdistys-
opas”.

Opasta jaetaan kaikille kunnallisvaalieh-
dokkaille, jos et tunne kunnassasi ketään
Perussuomalaista ota yhteyttä piirin joh-
toon tai puoluetoimistoon.

Peruspalveluita ja perusturvaa
jokaiselle
Ihmisarvoinen elämä ja riittävä toimeentulo
eivät ole mahdollisia ilman toimivia perus-
palveluita ja kattavaa perusturvaa. Kunnis-
sa ja kaupungeissa on tinkimättömästi nou-
datettava määräyksiä kansalaisten perus-
tuslainmukaisista oikeuksista. Peruspalve-
luita ei saa romuttaa yksityistämisellä ja yh-
tiöittämisellä, joka väistämättä johtaa myös
kunnallisen kansanvallan kapenemiseen ja
kuntalaisten vaikutusvallan vähenemiseen.

Oikeudenmukaisuutta ja
turvallisuutta
Pysyvänä perusperiaatteena yhteiskunnalli-
sessa päätöksenteossa on oltava sosiaali-
nen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Vuo-
sia valtion ja kuntien pätkätöitä tehneille on
saatava vakinaiset virat. Erityistä huolenpi-
toa on annettava työttömien, pitkäaikaissai-
raiden, vammaisten, invalidien, yksinhuolta-
jien, lapsiperheiden, opiskelijoiden, eläke-
läisten, omaishoitajien, ylivelkaantuneiden
ja heidän takaajiensa sekä muiden vaikeuk-
sissa kamppailevien sekä heidän lähipiirinsä
asemaan ja jaksamiseen. Kuntien on varat-
tava talousarvioihinsa riittävät määrärahat,

Perussuomalaisten kunnallisvaalijulistus 2004
jotta kuntalaiset voivat kaikissa tapauksissa
saada heille lain mukaan kuuluvat oikeuten-
sa. Kasvavasta vanhusväestöstä, sotiemme
veteraaneista ja heidän puolisoistaan sekä
kotirintamanaisista on kannettava vastuu.

Palvelut tasapuolisesti kaikille
Perussuomalaisten mielestä koko kuntaa on
kehitettävä tasapuolisesti pienimpiä lähiöitä
ja syrjäkyliä unohtamatta. Verot kerätään
kaikilta kuntalaisilta asuinpaikasta riippu-
matta; on oikeudenmukaista, että palvelut
ovat kaikkien saatavilla. Valtiovalta ei voi
vaatia kunnilta uusia palveluita osoittamatta
siihen rahaa.

Yrittäjyys ja ammattitaito arvoonsa
Kunta ilman monipuolista elinkeino-
toimintaa ja eri alojen ammattilaisia on val-
tion holhokki vailla itsenäistä äänivaltaa.
Tämän vuoksi jokaisella kunnalla on oltava
elinkeino-ohjelma, joka turvaa pienen ja
keskisuuren yrittäjyyden toimintaedellytyk-
set. Sen tavoitteet ja tulokset punnitaan
valtuustossa vuosittain. Monipuolinen
elinkeinotoiminta on perusedellytys alueel-
lisen ja sosiaalisen kahtiajaon estämiseksi ja
koko Suomen säilyttämiseksi elinkelpoise-
na.

Perussuomalaisella, turvallisella
asialinjalla
Perussuomalaiset ovat valmiita puoluerajat
ylittävään yhteistyöhön, jotta edellä maini-
tut tavoitteet saavutetaan. Perussuoma-
laiset on turvallinen ja rakentava sekä epä-
kohtiin tehokkaasti puuttuva vaihtoehto,
joka toimii kuntalaisten parhaaksi.

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
kaksi: ns. suomenlipun-ulkojulisteen-
sininen sekä valkoinen. Päätoimittaja-
tiedotuspäällikkö Rolf ”Fred” Sormo
toiminut vaalitilaisuuksissa mannekii-
nina TV:ssä. Hänen päällään olevat
tekstiilit ovat EU-vaalitaistelun aikana
tulleet TV:stä tutuiksi.

Hinnasto

1 kpl 2kpl =>
T-paita 15 EUR/kpl 10 EUR/kpl

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

T-paita + lippis yht. 25 EUR

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
suuret toimituskulut ja saamme näin pidet-
tyä paitojen ja lippisten hinnat kohtuullisi-
na. Ensimmäinen ennakkotilausten jakelu
Järvenpään puolueneuvoston kokouksessa
elokuussa käteismaksulla tai puolueen tilille
suoritetulla maksukuitilla.

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

Puolueneuvoston kokous jatkui sunnuntai-
na 15.8. 2004  klo 11.00. Sitä ennen Ahti
Moilanen veti hartaustilaisuuden.

Jatkettiin kunnallisvaalijulistuksen 2004
käsittelyä ja tehtiin korjaukset osanottajien
esittämien kirjallisten muutosesityksien
pohjalta. Julkaistu tällä takasivulla.

- Puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen
esitteli naisten toimintakertomuksen, sivu 5.

- Nuorten puheenvuoron käytti puheen-
johtaja Vesa-Matti Saarakkala, sivu 6.

- Eduskuntaryhmän toimintakertomuksen
esitti puheenjohtaja Raimo Vistbacka, sivu 5.

- Puheenjohtaja Reijo Ojennus selosti Oi-
keutta Eläkeläisille ry:n nykytilannetta, sivu 6.

- Oikeusturvaryhmän puheenjohtaja Erk-
ki Aho selosti Natura-prosessia, sivu 11.

Kokousuutisia

Puolueneuvoston ansioituneiksi jäsenek-
si päätettiin valita Kalle Hernesmaa (Kuor-
tane), Oiva Kankaristo (Jämijärvi), Vilho
Kurkela (Pöytyä), Erkki Niemistö (Ilmajoki),

Matti Pehkonen (Kajaani), Taisto Salonen
(Pöytyä) ja Oiva Sivonen (Ilomantsi).

Kokous lähetti työryhmäterveisiä puolue-
hallitukselle kansalaisten perusturva- ja pe-
rustoimeentulo-ongelmista sekä työttömyy-
den alentamisesta.

Perussuomalaisten puolueneuvosto vaa-
tii, että kaikkien eduskuntapuolueiden ryh-
mäpuheenvuorot eduskunnan täysistun-
noista näytetään televisiossa kokonaisuu-
dessaan. Tämän puolueneuvoston vaati-
muksen toteuttamiseksi puheenjohtaja Soi-
ni on lähettänyt avoimen kirjeen YLEn joh-
taja Arne Wessbergille, sivu 13.
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