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Suuri juhlapuoluekokous
Kokkolassa 18.-19.6.2005

Lue lisää lehden sisäsivuilta.

Varaa ajoissa majoituspaikkasi puoluekokousväelle varatusta 3 vaihtoehdosta!
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Presidentinvaalit kuin
kilpa-ajoissa
Kesän jälkeen alkaa rapa
lentää Suomessa muuallakin
kuin huonosti hoidetuilla tie-
osuuksilla, joita niitäkin vali-
tettavasti riittää pitkiä pätkiä.

Tulevat presidentinvaalit
alkavat todenteolla vasta ke-
sälomien jälkeen, nyt käy-
dään lämmittelykierroksilla ja
testataan ehdokkaiden moot-
torien kuutiotilavuuksia.

Onko Suomen ulkopuolel-
la pankissa viritetty ehdo-
kas käyntikunnossa vai ve-
tävätkö pyörät puhelintolp-
paan takaisin.

En usko, että näin tulee
käymään, ovathan Suomen
tutuksi tulleet tiet vielä tuo-
reessa muistissa hänelläkin.

Kaikkea mahdollista ennen
vaalien ensimmäisen kierrok-
sen tulosta voi vielä sattua.

Maaseutua edustavan
ehdokkaan on vaikeaa pe-
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Tulevista puoluekokous
henkilövalinnoista

Olen saanut useita kirjoituk-
sia ja pitkiäkin perusteluita
koskien tulevan puolueko-
kouksen henkilövalintoja.

Olen käyttänyt vt. päätoi-
mittajan valtaa ja päättänyt
siirtää kaikki asialliset kirjoi-
tukset toukokuun lehteen
julkaistavaksi jossa julkai-
sen useitten eri henkilöiden
kannattajien kirjoitukset sa-
manaikaisesti.

Varaan silti itselläni oike-
uden lyhentää juttuja käy-
tännön syistä johtuen.

Tämä järjestely johtuu sii-
tä että haluan pysyä puolu-
eettomana näissä henkilöva-
linnoissa ja antaa kaikille
vastuunalaisille tehtäviin
pyrkijöille tasavertaisen
kohtelun yhteisessä leh-
dessämme.

rustella, mitä kaikkea hyvää
EU toi tullessaan Suomen
liityttyä siihen.

Traktorilla ajo ei muiden
kilpa-autoilussa tunnu hy-
vältä ajatukselta, ainoana
mahdollisuutena näen ajokin
lisälaitteiden tuoman edun.

Jos kuljetus on ylileveä,
levikepyöriä ja laitojen yli
pursuavien heinäpaalien ta-
kia, on tietenkin muiden eh-
dokkaiden vaikea ohittaa
mahdollisella loppusuoralla.

Jo virassaan olevallakin,
tulevalla ehdokkaalla on
varmasti vaikeuksia. Antai-
sin hänelle neuvon, hänen
pitää välttää kaikkia mah-
dollisia taidetapahtumia,
joissa ikäviä eksymisiä voi
sattua kenelle tahansa tah-
tomattaankin. Omaa ehdok-
kuuttaan pitkään tuumates-
sa ehdokas välttää tulevia
rasittavia vaalitilaisuuksien
määrää ja tietenkin helpottaa

loppukiriään maalia kohden.
Vielä kun on jo valmiiksi

vähän etumatkaa muihin eh-
dokkaisiin.

Puoluekokous
sen päättää
Oma puolueemme ehdokas
valitaan Kokkolassa puo-
luekokouksessa. Kiertävän
huhun mukaan ehdokaskin
olisi jo löytynyt ja hän olisi
jo piirikokouskierroksella
hiomassa sanan miekkaan-

sa, tulevaa kilpailukoitosta
varten.

Puolueen tulevaa ehdo-
kasta voidaan rinnastaa kuu-
lemma raamatun Joosuaan
joka sai ihmeitä aikaan vaikka
nykyisin kilpa-autoilussa ei
tunneta hevosia muuta kuin
ajokin pellin alla tietenkin.

Sanalla on ihmeellinen
voima nykyäänkin nukkuvi-
en ja vaihtoehtoa nykypoli-
tiikkaan hakevien äänestäji-
en joukossa.

Ehdokas ottaa huhutiedon
mukaan asioita esille roh-
keasti ja puuttuu jopa ole-
massa oleviin epäkohtiinkin,
joita muut presidenttiehdok-
kaat pikemmin karttavat.

Onnea ja voimia
Toivotan kaikille tuleville
kilpailijoille voimia ja rehtiä
mieltä tulevaa suurta koi-
tosta varten. Rapa tulee var-
masti lentämään ja bensa
haisemaan. Kilpailu kuuluu
nykypolitiikkaan, kansa ha-
luaa leipää ja sirkushuveja.

Tämän sanonnan loi itse-
valtias keisari joka hallitsi
Joosuan aikana ja syötti or-
jia ja vankeja leijonille kan-
san hurratessa, areenalla kil-
pailijoiden veren huumassa.

Vaikka pelihän on mieles-
täni jo nyt selvä, Joosua
voittaa tietenkin kuten jo
kauan sittenkin historian
saatossa kävi. Muiden kil-
pakumppaneiden sitä vah-
vasti silloinkin epäillessä.

Suurimmalla äänimäärällä
ei silti aina voittajaksi pääs-
tä, vaikka voitetaankin kil-
pailu. Näin sanoo myös
vanha roomalaiskatolinen
laskuopin taitaja.

Presidentinvaaleilla
merkitystä
Jotkut ovat jopa väittäneet,
ettei presidentinvaaleilla ole
suomessa enää juurikaan
merkitystä. Presidentistä on
tullut lähinnä seremonia-
mestari, joka katkoo vihittä-
vien siltojen silkkinauhoja,
maakuntanmatkailee ja jär-
jästää muille valtaapitäville
prameita juhlia. Tottahan
tuokin on osittain, mutta on
asialla toinenkin puoli.

Meillä on nyt ollut lähes
neljännevuosisata tilaisuus
“nauttia” vasemmistolaisten
presidenttien vallasta. Tuona
aikana Suomi on muun muas-
sa syöksynyt ennen näke-
mättömään lamaan. Sen kat-
keria laskuja tavallinen kansa
maksaa sankoin joukoin vie-
läkin. Kuinka tähän aiheutta-
maansa onnettomuuteen
ovat reagoineet demaripresi-
dentit? He ovat palkinneet
mainitun laman kaksi pääark-
kitehteihin kuuluvaa demari-
poliitikkoa Erkki Liikasen ja
Matti Louekosken Suomen
Pankin pääjohtajan ja vara-
pääjohtajan paikoilla. Tämä
jos mikä osoittaa, mitä “koko
kansan presidenteiksi” mai-
nostetuista henkilöistä voi
vallan myötä tulla: Kansaan
kylmästi suhtautuvia oman
vallan turvaajia, joille suur-
tenkaan ihmisjoukkojen kär-
simykset eivät merkitse käy-
tännössä yhtään mitään.

Presidentti on myös mieli-
pidevaikuttaja omalla esi-
merkillään ja arvovalinnoil-
laan. Puheillaan sekä teoil-
laan muun muassa vahvis-
taessaan lakeja, hän voi rat-
kaisevasti vaikuttaa siihen,
mikä poliittinen suunta ote-
taan vallitsevaksi tekijäksi ja

mikä jätetään. Henkilövalin-
noillaan, kuten edellä mai-
nitsin, hän antaa myös sel-
keitä viestejä. Hyväksyykö
hän esim. tehdyt talouspoliit-
tiset virheet vai tuomitseeko
ne. Merkittävää on myös,
kuinka aktiivisesti hän valit-
see johtaville paikoille uu-
della tavalla ajattelevia hen-
kilöitä. Nykyisen presidentin
henkilövalinnoissa on ollut
ykkössijalla puoluetoveruus,
ei pätevyys. Esim. Suomen
Pankissa on johtajina vain
demareita ja sitoutumattomia.
Sattumaako?

Johtavien hallituspuoluei-
den tarkoituksena oli hauda-
ta koko presidentinvaalikam-
panja ikävine kysymyksi-
neen, joulujuhlien ja uuden
vuoden humun alle. Kokoo-
muksen Sauli Niinistön il-
moittautuminen kisaan saat-
taa sotkea pahastikin noita
taktisia kuvioita. Tärkeintä
Perussuomalaisten kannalta
on, että katsomme tässäkin
kysymyksessä itsenäiseltä
pohjalta eteenpäin. Juuri tätä
merkitsee oman president-
tiehdokkaan asettaminen.
Tavallaan käy sääliksi niitä
poliittisia puolueita, jotka va-
paaehtoisesti lähtevät presi-
dentinvaaleihin ilman omaa
ehdokasta. Silloin he joutu-
vat esiintymään vapaaehtoi-
sesti pelkkinä todellisten val-
lanpitäjien sylikoirina.

Perussuomalaisen
olemus
Minulta on usein kyselty:
Minkälainen se on se Perus-
suomalainen? Ehkä onkin
muutamilla sanoilla syytä ku-
vata Perussuomalaisen ihmi-
sen olemusta. Nämä ovat
omia näkemyksiäni. Joillakin

toisilla saattaa olla asiasta
toisenlaiset käsitykset.

Useimmiten Perussuomalai-
nen on olemukseltaan jäyhä.
Syvästi ajatteleva ja henkilö-
kohtaisten taistelujen keskellä
kristallisoitunut ihminen. Mis-
sä on useampia Perussuoma-
laisia koolla, siellä on yleensä
myös viime laman uhreja.

Lähinnä entisiä yrittäjiä
tai takausvastuiden kautta
kaikkensa menettäneitä. Yli-
velkaantuneiden näkökul-
ma, joka heijastuu monissa
puolueemme kannanotois-
sa, on omakohtaisesti koet-
tu ja siksi tuttu. Väkemme ei
ruikuta. Monet koviakin ko-
keneet mieluummin vaikene-
vat menneisyydestään.

Ehkä ei silti ole liioiteltua
näin keväänkin kunniaksi ku-
vata tilannetta runoilija Katri
Valan sanoin: “Suurten kär-
simysten meri, vyöryi hänen
sydämensä yli ja huuhtoi kai-
ken onnen ja voiman siitä”.

Monet ovat kokoilleet
vuosien saatossa elämänsä
sirpaleita. Sitten he ovat näh-
neet vihdoinkin poliittisen
valon kajastusta. Perussuo-
malaisen puolueen. Siitä on
tullut heidän aattellinen kotin-
sa. Joukossa on myös paljon
niitä, joilla on aina mennyt
suhteellisen hyvin. On tasai-
sen työn puurtajia, mutta pal-
jon pätkätyöläisiäkin. Valitet-
tavasti monet Perussuomalai-
set ovat edelleen työttöminä.
Oppineiden määrä on ollut jä-
senistössä jatkuvassa kas-
vussa. Samoin ilahduttavasti
naisten ja nuorten. Tarmok-
kaita pienyrittäjiä on heitäkin
paljon mukana.

Kaikkia meitä yhdistää
syvä isänmaallisuus ja rak-
kaus tätä maata ja kansaa

kohtaan. Kun tiedämme mo-
nien asioiden olevan huo-
nosti ja epäoikeudenmukai-
sella tolalla. Ajattelemme:
Kunpa voisin edes pieneltä
osin muuttaa tilannetta pa-
remmaksi. Yritän ainakin. Ja
mitä enemmän meitä samoin
ajattelevia Perussuomalaisia
on, sitä varmemmin saamme
korjaavia muutoksia aikaan.

Aito ja rehellinen Perus-
suomalainen katsoo toista ih-
mistä aina “silmien tasolta”,
kuten sanotaan. Ei ylhäältä
alaspäin eikä alhaalta ylös-
päin. Eikä hän voi sietää tip-
paakaan, että joku tekeytyy
herraksi tai rouvaksi ja alkaa
ylpeänä pomottaa. Se on suu-
rin kauhistus, mitä Perussuo-
malainen voi kokea! Olkaam-
me jatkossakin keskenämme
puoluesisaria ja -veljiä. Toinen
toistamme tukien, auttaen ja
neuvoen. Yksi tietää hyvin
yhden asian, toinen toisen.
Synnitöntä ei joukossamme
olekkaan. Huutaminen on aina
heikkouden merkki. Se kertoo,
että henkilön sisällä on joku
epävarmuuden henkinen häk-
kyrä, joka pitäisi purkaa.

Lähtekäämme kohti Kok-
kolan puoluekokousta vah-
van yhteishengen ja raken-
tavan tulevaisuudenuskon
saattelemana!

Presidentinvaalikilpailu
alkaa toden teolla vasta
syksyllä.
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Vistbacka
lautakuntien kiintiöpaikoista
“Viime syksynä oli kunnallisvaalit, käytiin erilai-
sia lautakuntien täyttöpaikkoja. Kysyisin arvoi-
salta oikeusministeriltä: Onko teidän mielestän-
ne oikein, että pienissä kunnissa joudutaan pa-
kottamaan, oli mies tai nainen, kiintiön mukaan
sinne lautakuntaan ihmisiä? Mielestäni siinä
sorretaan sekä miehiä että naisia riippuen kun-
nasta, annetaan virkamiehille liikaa valtaa, kun
pakotetaan, jos on sellainen lautakunta, johon
ei miehiä haluta taikka ei ole halukkuutta vaan
siellä on naisia tai miehiä.”
(Raimo Vistbacka 10.3.2005)
 
Halme
turvapaikkashoppailijoista
“EU-alueella on vuoden 2003 alusta otettu
käyttöön niin sanottu Eurodac-järjestelmä, jos-
sa turvapaikanhakijoiden tunnistaminen tapah-
tuu sormenjälkien perusteella. Perussuomalaiset
ovat jo vuosia kiinnittäneet huomiota siihen,
että merkittävä osa turvapaikanhakijoista on jo
ennen Suomeen pyrkimistä saanut kielteisen
turvapaikkapäätöksen jossain muussa EU-
maassa. Uusi tutkimus todisti, että jopa 60 pro-
senttia – eli yli puolet – Suomeen tulleista tur-
vapaikanhakijoista on näitä turvapaikkashop-
pailijoita.”
 (Tony Halme 17.3.2005)
 
Soini
vakaussopimuksen vesittämisestä
“Arvoisa puhemies! Eurooppa-neuvosto ja
Suomen hallitus hyväksyivät vakaussopimuk-
sen vesittämisen viikko sitten. Pidättekö te, her-
ra pääministeri, hyväksyttävänä, että Ranska ja
Saksa pitävät kerta toisensa jälkeen muita EU-
maita pilkkanaan ja räätälöivät näitä sopimuksia
omien lyhytnäköisten etunäkökohtiensa mu-
kaan, muun muassa todennäköisesti suomalai-
sen asuntovelkaisen vahingoksi? Mitä teillä on
sanottavaa Suomen kansalle tällaisesta sopi-
muksesta poikkeamisesta, että Saksan yhdisty-
misen kulut voidaan nyt laskea joustotekijäksi,
vaikka vakaussopimus solmittiin seitsemän
vuotta Saksojen yhdistymisen jälkeen, eikä se
silloin ollut mikään kysymys?”
(Timo Soini 31.3.2005)
 
 
Soini:
“Ymmärrän hyvin, että teidän, herra pääministe-
ri, on ikävä selittää Ranskan ja Saksan jatkuvaa
niin kuin kahden maan diktatuuria. Tuntuu, että
koko EU-politiikka on Ranskan lähiöpolitiikkaa.
Maatalouspolitiikka, cap, on täysin Ranskan sa-
nelemaa, nyt EU:n perustuslaki roikkuu Rans-
kasta kiinni. Onko ylipäätään kuviteltavissa sel-
laista tilannetta, että Suomen hallitus riitauttaisi
jonkin asian ja kerta kaikkiaan sanoisi, että täl-
lainen peli ei vetele? Voitteko nimetä yhden sel-
laisen asian, johon Suomen hallitus vastasi, että
me emme tätä hyväksy? Onko ylipäätään EU:n
hajoaminen teistä todennäköistä lähitulevaisuu-
dessa? (Naurua)”
(Timo Soini 31.3.2005)
 

Syntyvyys on Suomessa pudonnut poh-
jalukemiin. Yhtenä keskeisenä syynä tä-
hän on varmasti perhepoliittisten tukien
putoaminen ja yhteiskunnan kalsea suh-
tautuminen lapsiperheisiin. Eduskunnas-
sa on viime vuosina aivan liikaa tuhlattu
ruutia toisarvoisiin vaihtoehtoisiin pari-
suhteisiin. Pieni marginaaliryhmä sai tol-
kuttomasti aikaa asialleen ja vielä päälle
päätteeksi eduskunnan enemmistö sääti
lain, joka ei ainakaan selkiyttänyt perhe-
politiikkaa.  Lapsiperheissä on Suomen
tulevaisuus, eikä siten ole ollenkaan sa-
mantekevää, minkälaista perhepolitiikkaa
Suomessa harjoitetaan.

Viimeksi julkaistut selvitykset puhuvat
selkeää kieltään lapsiperheiden aseman
kurjistumisesta. Merkittävä osa lapsiper-
heistä on jopa pudonnut köyhyysrajan
alapuolelle. Lapsista yhä useampi voi
yhä huonommin. Yhteiskunnan kärjisty-
vä kahtiajako on ulottunut aivan pienim-
piinkin ihmisiin. Vaikkakin osa lapsista
voi erittäin hyvin, on nykysuunta sietä-
mätön ja vaatii tehokkaita toimenpiteitä.

1990-luvulta lähtien julkisen vallan vas-
tuu lapsiperheiden hyvinvoinnista on
alentunut päivähoitopalveluita lukuun ot-
tamatta kaikissa perhetuen muodoissa.

Suomessa on satsattu paljon lasten
päivähoitoon. Nämä satsaukset ovat si-
nänsä olleet aivan paikallaan. Päivähoito-
paikoissa henkilökunta on valtaosin päte-
vää ja hyvin työhönsä motivoitunutta.

Mahdollisuus valita
Lasten kunnallisesta päivähoidosta on
samalla kuitenkin tehty ylivertainen
vaihtoehto lasten kotihoitoon verrattu-
na. En vastusta julkista tai yksityistä
päivähoitoa, mutta haluan vanhemmille
todellisen ja taloudellisesti mielekkään
mahdollisuuden valita kullekin perheelle
paras tapa järjestää lastensa hoito.   So-
sialistien, kommunistien ja kotiäitejä vi-
haavien äärifeministien kädenjälki on ny-
kyään selvästi nähtävissä.   Valinnanva-
pautta vihataan. Perussuomalaisten linja
on, että luodaan aito lapsiperheiden ta-
louden turvaava todellinen vaihtoehto
kotihoidon ja päivähoidon välille.

Nykytilanteessa lasten kotihoito ei ole
taloudellisesti kilpailukykyinen vaihto-
ehto kunnalliseen päivähoitoon verrattu-
na. Valtio maksaa KELAn kautta kotihoi-
dontukea yhdestä alle kolmivuotiaasta
lapsesta 250 euroa kuukaudessa. Tätä
tasoa ei voi pitää riittävänä. KELAn
maksaman kotihoidontuen lisäksi kunnat
ja kaupungit voivat itse maksaa omia
kuntakohtaisia hoitolisiään. Esimerkiksi
oma kotikaupunkini Espoo maksaa kun-
nallista kotihoidontukea eli ns. Espoo-
lisää 214 euroa kuukaudessa.

Monet pienet kunnat eivät maksa kun-
takohtaisia lisiä lainkaan. Tämä on suuri
epäkohta. Lapsiperheiden tuki voi olla
täysin erilaista asuinpaikkakunnasta riip-
puen. En kuitenkaan usko, että kunnan-
isät ja -äidit pahuuttaan ovat tukia maksa-
matta. Pienillä talousvaikeuksissa kamp-
pailevilla kunnilla ei yksinkertaisesti ole
varaa uusiin etuuksiin. Siksi valtiovallan
on taattava kunnollinen kotihoidontuki.

Kuoleva
kansakunta

unohtaa lapset

Eduskunnassa on ns. porvarillinen
enemmistö, jonka luulisi kannattavan valin-
nanvapautta ja moniarvoisuutta. Totuus on
kuitenkin toisenlainen. Perhepolitiikkaa on
maassamme hoidettu täysin punavihreän
käsikirjoituksen mukaisesti. Tähän linjaan
on saatava muutos ja se saadaan tekemällä
lasten kotihoito myös taloudellisesti kilpai-
lukykyiseksi vaihtoehdoksi. Tässä yhtey-
dessä lasten kotihoito on laskettava eläke-
turvaan oikeuttavaksi työksi.

Tietoisena riskistä joutua feministien sil-
mätikuksi ihmettelen sitä, miksi nimenomaan
monet punavihreät naiset näyttävät vihaa-
van lasten kotihoitoa ja kotiäitien aseman
parantamista? Monet tutkimukset osoitta-
vat, että tasa-arvoa vahingoittavat erityises-
ti kotihoidontuen rajut leikkaukset. Asiasta
Turun Yliopistossa tutkimusta tehnyt Heik-
ki Hiilamo toteaa seuraavasti: “Tuntuvan
kotihoidontuen ajatuksena oli lisätä naisten
vapautta jäädä kotiin hoitamaan lapsia il-
man riippuvuutta miehestä elättäjänä. Entis-
tä heikompi kotihoidontuki aiheuttaa sen,
että äideille on tästä syystä aikaisempaa
vaikeampi sovittaa yhteen työuraa ja per-
hettä.“ Kotihoidontuen nostaminenhan te-
kee äidistä vähemmän taloudellisesti riippu-
vaisen miehensä tuloista ja tuesta. Eikö sen
pitäisi nimenomaan olla hyvä asia.

Perheiden hajoaminen
Perheiden hajoaminen ja avioerojen määrä
on Suomessa sietämättömän korkealla ta-
solla. En tarkoita sitä, että yhdessä täytyy
pysyä hinnalla millä hyvänsä, mutta joten-
kin tuntuu siltä, että olemme Suomessa
osin hukanneet realismin tajun parisuhde-
asioissa. Ei yhteiselo voi aina olla yhtä
juhlaa ja ilotulitusta vaan se on myös toi-
sen sietämistä. Onko syynä narsistisen
elämäntavan lisääntyminen vai mistä on
kysymys?

Tosiasia on, että perheiden hajoaminen
ei voi olla jättämättä jälkiään myös lapsiin
ja nuoriin. Julkisuus ja media pitää tarkkaa
huolta ainakin kaiken maailman julkkisten
parisuhdekriiseistä. Hyvää kuvaa lapsille
ei anna sekään, että aikakausilehdistössä
vatvotaan kuukausitolkulla sitä, kuinka
lompakko jäi hattuhyllylle, kun mies teki
salamalähdön perheestään.

Näissä sinänsä surkuhupaisissa tarinois-
sa on kuitenkin vakava pohjavire. Rajuissa
ja riitaisissa erotilanteissa lapset usein ta-
vallaan menettävät toisen vanhempansa,
sillä läheskään kaikki eivät jatkossa tapaa
toista vanhempaansa. Tämä on erittäin traa-
gista ja tuottaa paljon murhetta ja surua
sekä lapsille että vanhemmille. Onneksi mo-
nissa tilanteissa vanhempien erosta huoli-
matta pystytään sopimaan tapaamisista ja

yhteydenpidosta ilman isoja riitoja. Lapset
tarvitsevat aina molempia vanhempiaan.
Näihin perheiden kriisitilanteisiin on myös
yhteiskunnan syytä satsata riittävin neu-
vonta- ja tukipalveluin.

Meillä Suomessa on viime vuosina ai-
nakin henkisessä mielessä suosittu sitä
linjaa, että kukin eläköön miten parhaaksi
näkee. Maailmassa vallitsee kuitenkin jon-
kinlainen syyn ja seurauksen laki. Yksi va-
linta johtaa toiseen, eikä kaikkea voi koko
ajan valita uudestaan ja aina aloittaa ns.
puhtaalta pöydältä.

Lapset muuttavat jokaisen vanhemman
elämän peruuttamattomasti. Elämä ei kos-
kaan enää ole samanlaista kuin ennen.
Tämä kaikki vaikuttaa myös vanhempien
omaan elämään. Kaikkea ei voi saada eli
kakkua ei voi samanaikaisesti sekä syödä
että säästää. Osa lastemme vaikeuksista
johtuu jotakin kautta meistä vanhemmista.
Tässä on laajan itsetutkiskelun paikka.

Raha ei ratkaise kaikkea. Siitä on Suo-
messa runsaasti näyttöä. Isänmaamme ka-
maralla on varttunut sukupolvi toisensa
jälkeen yhteiskuntakelpoiseksi, vaikka
olot ovat olleet hyvin ankeat. Moni meis-
täkin on komennettu töihin alle 15-vuoti-
aana. Vanhemmat haluavat aina, että jälki-
polvilla olisi helpompaa.

Suomalaista yhteiskuntaa rakennetaan
tulevaisuutta ja tulevia sukupolvia var-
ten. Meidän tulee elää ja toimia siten, että
heidän olisi hyvä elää, sikäli kun se meistä
riippuu. Aineelliset edellytykset ovat osa
tätä turvaa.  Suomalaisella yhteiskunnalla
on varaa satsata nykyistä enemmän las-
ten ja perheiden taloudelliseen turvalli-
suuteen. Siksi Perussuomalainen edus-
kuntaryhmä katsoo, että lapsilisiä ja koti-
hoidontukia sekä vanhempainrahoja on
korotettava. Painopisteen pitää olla eri
hoitomuotojen valinnanvapauden suosi-
misessa. Perheiden kykyyn ja haluun vali-
ta heille paras vaihtoehto on voitava luot-
taa myös käytännössä ja tehdä tästä va-
linnanvapaudesta todellinen antamalla sii-
hen riittävät taloudelliset resurssit.

Myönteisiä merkkejä
Olen viime viikkoina kiertänyt paljon maata
ja piirikokouksia. Perusilme on myönteinen.
Kentällä ymmärretään mm. oman president-
tiehdokkaan tarpeellisuus ja minua on sii-
hen tehtävään kannustettu runsaasti. Se on
hyvä. Vaalien lähellä vanhat puolueet alka-
vat tutun rummutuksen ja silloin ei saa her-
mot pettää. Meillä on oma puolue, jonka pe-
rusvelvollisuus on tarjota kansalaisille oma
ja itsenäinen vaihtoehto kaikissa vaaleissa.

Toivon puoluekokoukseen runsasta
osanottoa ja kilpailua eri johtopaikoista, sil-
lä valittava puoluejohto ja puoluehallitus,
johdattaa Perussuomalaiset seuraaviin
eduskuntavaaleihin. Kun haluat eduskun-
taan, tietänet mitä teet. Omien keskuudessa
hankittu vankka luottamus on ensimmäi-
nen ja välttämätön askel sillä tiellä.

Olemme nähneet paljon vaivaa päästäk-
semme oikeiden puolueiden joukkoon. Me
myös pysymme siellä, mikäli yhdessä pää-
tämme niin. Menestys tulee ennen työtä
vain sanakirjassa.

“Menestys tulee
ennen työtä

vain sanakirjassa”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini
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Vesa-Matti Saarakkala

yhteiskuntatieteiden yo

Puheenjohtaja

Perussuomalaiset Nuoret

Suomen liittyminen mukaan EU:n nopeantoi-
minnan joukkoihin oli virhe. Nopeantoimin-
nan joukot voivat toimia tarvittaessa ilman
YK:n mandaattia. Suomi taas on jatkuvasti
korostanut ulkopolitiikassaan YK:n keskeis-
tä merkitystä, joten on epäjohdonmukaista
mennä mukaan joukkoihin, jotka voivat tar-
vittaessa toimia, vaikka eivät saisikaan YK:n
lupaa. Yleensäkin EU:n kehitys kohti puo-
lustusliittoa on askel kohti liittovaltiota ai-
van kuten yhä enenevässä määrin siirtymi-
nen määräenemmistöpäätöksiin EU:ssa. Kil-
pailu USA:n kanssa maailmanpoliisin roolis-
ta on juuri sellaista suurvaltapolitiikkaa, jos-
sa ennemmin tai myöhemmin joudutaan tör-
mäyskurssille. Suomen ei pidä olla mukana
yllyttämässä EU:ta tällaiseen kilpailuun.

Suomi on turvannut rauhaa jo yli 50 vuot-
ta. Nyt on paljon puhuttu siitä, että perintei-
nen rauhanturvaaminen ei enää riitä. On
voitava tulittaa, kun on tarve. Kuten taan-
noin eräässä TV-keskustelussa asiaan vih-
kiytynyt professori totesi: ”näinhän on ol-
lut aina.” Aina on voitu venyttää voiman-
käytön rajoja, kun siihen on ollut tarvetta.
Siksi onkin harhauttavaa perustella nope-
antoiminnan joukkojen perustamista sillä,

että on voitava käyttää voimaa, ettei tarvit-
se vain seisoskella kädet taskussa.

Yleensäkin toivoisi, että asioista keskus-
teltaisiin niin, että kansakin ymmärtäisi, mitä
milloinkin ollaan päättämässä. Mutta kun
puhutaan kriisinhallinnasta, ei tavallinen ih-
minen tiedä, tarkoitetaanko nyt jotain luon-
nonkatastrofin hallintaa vai ollaanko me-
nossa sotimaan. Pääosin kriisinhallinta tar-
koittaa juuri sitä, että mennään väliin jon-
kinlaiseen sotaan. Näissä tilanteissa on aina
se mahdollisuus, että kriisiä hallitsevat saat-
tavat itsekin menehtyä. Sinkkiarkkuja tulee.
On siis tärkeää puhua tarkoilla määritteillä,
kun keskusteluissa vilahtelevat käsitteet
kriisinhallinta, siviilikriisinhallinta, konflikti,
nopeantoiminnan joukot, tsunami jne.

On vaikea ymmärtää, miksi hallituksen
puolustuspoliittisessa selonteossa liittoutu-
minen ja nimen omaan NATO-jäsenyys säi-
lytetään yhtenä mahdollisuutena, kun ker-
ran on valittu sotilaallisen liittoutumatto-
muuden tie. Tällainen on kahdella tuolilla is-
tumista, mikä aiheuttaa ulkomailla vain epä-
selvyyksiä Suomen linjasta. Jos NATO-jä-
senyyttä joskus päätettäisiin hakea, olisi se

mahdollista, kun seuraavan kerran linjataan
puolustuspolitiikkaa 2008. Siinäkin tapauk-
sessa asiasta pitäisi järjestää ehdottomasti
kansanäänestys. Sitä vaatii jo NATOkin. Po-
liittisten päättäjien pitäisi kuitenkin tajuta
lähtökohta, että kaikki on aina luonnollisesti
mahdollista. Ei siis kaikkia mahdollisuuksia ja
optioita pidä kirjata poliittisiin ohjelmiin. Lis-
tahan olisi loputon. Politiikka on yhtä kuin
mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia valita.

Politiikan lähtökohtana ei kuitenkaan kos-
kaan saa olla kysymys “Mitä muut meistä
ajattelevat?”. Lähtökohtana tulee olla nii-
den ihmisten etu, joita meidän tekemämme
poliittinen päätös koskee. Näin ei kuiten-
kaan ollut, kun hallitus päätti, että Suomi
liittyy Ottawan miinankieltosopimukseen
vuonna 2012. Syynä tähän oli lähinnä se,
että suomalaiset johtavat poliitikot meidän
ihmisoikeusasiantuntijoidemme säestyksellä
sanoivat, että meidän miinoja ihmetellään
EU:ssa ja muuallakin maailmassa. Näinhän
asia ei todellisuudessa ole, kuten kenraali
Hägglundkin on todennut. Eikä Suomen
miinoihin rauhan aikana kukaan voi astua,
koska ne ovat varastoituina. Niihin voi as-
tua vain maahantunkeutuja. Rajan takana
ovat myös miinat käytössä. Samoin
USA:ssa. On käsittämätöntä, että Suomi
menee mukaan miinat kieltävään sopimuk-
seen, vaikka vieressä oleva sotilaallinen
suurvalta ei tee samoin. Miinojen hävittämi-
nen on myös kustannuskysymys: Korvaa-
va järjestelmä maksaa 300 miljoonaa euroa,
eikä se ole yhtä toimintavarma kuin jalkavä-
kimiina. Suomalaiset jalkaväkimiinat korva-
taan muilla järjestelmillä ennen kuin jalkavä-
kimiinat vanhentuvat. Samaan aikaan va-
ruskuntia aiotaan lakkauttaa ja puolustus-
voimien budjettia kiristää, kun rahat eivät
riitä. Tämä on epäjohdonmukaista.

Hallituksen puolustuspoliittisessa selon-
teossa ohitettiin eduskunta puolustusvoi-
mien rationalisointisuunnitelman osalta tör-
keästi. Selonteossa selvisi, että varuskuntia
pitää lakkauttaa. Outoa kuitenkin oli, ettei

hallitus suostunut puolustuspoliittisessa
selonteossaan nimeämään lakkautettavia
varuskuntia niin, että eduskunnan puolus-
tusvaliokunta ja eduskunta olisivat voineet
ottaa kantaa asiaan. Oli helppo esittää epä-
määräisiä rationalisoimistoimenpiteitä selon-
teossa. Kansalaiset sen paremmin kuin kan-
sanedustajatkaan eivät olisi välttämättä hy-
väksyneet selontekoa, mikäli siihen olisi lii-
tetty lakkautettavien varuskuntien nimet.
Niitä kun tuntuu olevan nyt useita. EU-intoi-
lijat haluaisivat, että kansa ei saisi äänestää
EU:n perustuslaista, koska meillä on edus-
kunta. Ja nyt, kun olisi epävarmaa, menisikö
varuskuntapäätös läpi eduskunnassa, ei
eduskuntakaan ole enää ylin päättävä elin. Se
siitä edustuksellisesta demokratiasta.

Nyt valmisteltavat vapaaehtoiset maa-
kuntajoukot ovat hyvä asia. Tämänkin
hankkeen osalta herää kuitenkin kysymys:
valmistellaanko maata liittoutumaan ja am-
mattiarmeijaan, kun varuskuntia lakkaute-
taan ja vapaaehtoisuutta lisätään? Näin ei
toivottavasti ole, mutta haluttaessa tällaisia-
kin johtopäätöksiä voidaan vetää.

Lopulta tärkeintä turvallisuuspolitiikkaa
on maan sisäisestä turvallisuudesta huoleh-
timinen. Meidän tulee jatkaa perinteisellä
pohjoismaisella hyvinvointipolitiikalla ja
muistaa myös toimiva rajavalvonta. Ja tar-
vitsemme jatkossakin oman, itsenäisen ja
tehokkaan koko kansan armeijan, joka puo-
lustaa arvokasta isänmaatamme tarvittaes-
sa. Maailmassa tyhjä tila vallataan ennem-
min tai myöhemmin. Maa, jolla ei ole uskot-
tavaa puolustusta luo välittömästi valtiolli-
sen uhkan ympärilleen. Toistaiseksi sitä ei
voida katsoa Suomen ympärillä olevan.
Puolustusvoimia tarvitaan myös uusien uh-
kien torjumisessa.

Puolueiden linjavalinnat vaikuttavat
kannatuslukuihin, vaikka suomalai-
sen kenttäväen  ajatusmallit voivat-
kin periytyvät isältä pojalle. Esimerk-
kinä perinneäänestäjistä on ”maata-
louden puolustaja” kepu. Viime väli-
kysymyskeskustelussa kepu ei mai-
ninnut kertaakaan sanaa maatalous.
Ehkä siksi, että tuottajien äänillä se ei
saisi enää montakaan paikkaa edus-
kuntaan. - Pienen vasta kymmenen
vuotta täyttävän  puolueen tulevai-
suus on tiukasti sidoksissa kanna-
tuslukuihin. Ne puolestaan muotou-
tuvat siitä, mitä asioita ajamme ja mi-
ten saamme äänemme kuuluviin.
Ääni kuuluu, jos meillä on jämäkkää
äänestäjiä ja tiedotusvälineitä herät-
tävää sanottavaa.

Vanhojen puolueiden voisi luon-
nehtia  potevan ”aateanemiaa”.
Paavo Lipposen politiikka saattoi

Perussuomalaiset Nuoret vuosi-
kokoustivat puoluetoimistolla Hel-
singissä perjantaina 4.2. Vuosiko-
kouksen yhteydessä päätettiin
myös henkilövalinnoista.

PerusS Nuorten vuosikokous oli
henkilövalintojen osalta yksimieli-
nen. Puheenjohtajana jatkaa yh-
teiskuntatieteiden ylioppilas ja
kaupunginvaltuutettu Vesa-Matti
Saarakkala (Kurikka/Jyväskylä).

Henkilövalinnat
nuo r e tn uo r e tn uo r e tn uo r e tn uo r e t

Ensimmäiseksi varapuheenjohta-
jaksi valittiin toiminnanjohtaja
Tommi Ojala Helsingistä ja toisek-
si varapuheenjohtajaksi kunnan-
valtuutettu Harri Väänänen Var-
paisjärveltä. Sihteerinä jatkaa kau-
punginvaltuutettu Mikko Nurmo
Valkeakoskelta. Hallitukseen uute-
na valittiin Antti Valpas Helsingis-
tä, ja hallituksessa jatkaa Ann-Ma-
rii Lindell Huittisista.

ohittaa oikealta kokoomuslaisen
ideologian. Taas holkerilainen ko-
koomus on toiminut vahvan mar-
kan miehen Mauno Koiviston valin-
nasta saakka vasemmistopresiden-
tin puolesta. - Ainoastaan Ilkka
Kanerva poikkesi linjasta. Kokoo-
muksen uusi puheenjohtaja va-
kuuttaa olevansa oikeistopresiden-
tin äänestäjä, mutta hän korostaa
silti äänestäjien vapautta valita ke-
net tahansa. Kataisen lausunto jätti
selkeän viestin mahdollisuudesta
vasemmistopresidenttiin.

Liekö lehdistötuki vai eläkevir-
kapaikkojen tavoittelu syynä sii-
hen, että  kansanedustajat eivät
uskalla puolustaa kansalaisten oi-
keusturvaa ja voimassa olevia la-
keja. Valvoessaan säätämiensä la-
kien noudattamista he samaistu-
vat mieluummin valvottaviinsa,

kuin ottavat kantaa tapauksiin,
joissa viranomaisten taholta kan-
salaisten oikeusturvaa on loukattu.
”Ketut lisääntyvät luonnossa,
koska niillä ei ole uhkaajaa”. Niin
ne lisääntyvät hallinnossakin.

Eduskunta ei ryhdy oikeuslaitok-
sen luotettavuuden palauttamiseen.
Jos se ryhtyisi siihen, se  myöntäisi,
että hokema ”oikeusvaltiosta” on
imagokupla.  Mikä on korkeimman
hallinto-oikeuden luotettavuus  Na-
tura 2000-valitusten käsittelyn jäl-
keen? Tutkimusten mukaan  oikeus-
hallinnon luotettavuus on huono.

Suomen talouslamaan johtaneen
”sairaan” rahapolitiikan isät on
päästetty kuin koirat veräjästä.  Ka-
tastrofiin johtanutta politiikkaa yri-
tettiin peitellä sillä, että pankkien
annettiin kaataa noin 70 000 yritys-

tä. Näiden varoilla sekä valtion niil-
le avaamalla piikillä yritettiin kattaa
ja peittää pankkien luottotappiot.
Toisin kävi! Virhevalinnalla tuhot-
tiin satojatuhansia työpaikkoja ja
aiheutettiin jättityöttömyys. Potin
tekivät asianajajat ja keinottelijat.
Samalla tehtiin noin 200 000 velka-
ongelmaista lainantakaajaa.

Seurasi projektien ja konsulttien
kulta-aika. Kaadetuista ja ”ryöste-
tyistä” yrittäjistä alettiin kouluttaa
velkaongelmaisia työntekijöitä ja
entisistä työntekijöistä yrittäjiä. -
Häpeälliset asiakirjat julistettiin sa-
laisiksi, kuten Koiviston konklaavin
sekä Aktiv-Hansalle myytyjen on-
gelmasaatavien asiakirjat. Tehtiinpä
vielä optiomiljonäärejä mm. tuho-
tun Soneran varoilla, kun kymme-
nien miljardien omaisuudesta jäljel-
lä olevat rippeet työnnettiin kon-

kurssiuhan edessä Telian haltuun.
Virheiden salailu jatkuu.

Perussuomalaisten tulevaisuus-
toimikunnan jäsenenä ehdotan, että
puolueemme ottaisi selkeän kannan
”rötösherrojen” tekoihin eikä osal-
listu niiden peittelyyn. Tavoitteena
ihmisten oikeusturva unohtamatta
heitä, jotka ilman omaa syytään elä-
vät velkavankeudessa tai muutoin
oikeudettomassa tilassa.

Olemme asettamassa president-
tiehdokkaaksi puheenjohtaja Timo
Soinin. Gallup näytti pienpuoluei-
den ehdokkaille prosentin kannatus-
ta. Tosin vaalikampanja ei ole  alka-
nut ja siksi tulos heijastelee puoluei-
den äänimääriä. Emme tarvitse litur-
gisia vaaliteemoja. Riittää, kun aute-
taan kansalaisia irti hallinnon aihe-
uttamista ongelmista. Oma ehdokas
erottuu, kun hän on rehellinen kan-
salle ja puolustaa voimassa olevien
lakien noudattamista  vaatien ”rö-
tösherrat” vastuuseen. Joka tapauk-
sessa kansan luottamus hallintoon
on  palautettava. Presidentti on vai-
kuttaja, joten ei ole yhdentekevää,
kenet seuraavaksi valitaan.
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PS-lehden
toimitustiimiä

Hyvää tiimityöskentelyä
Harri Lindell toimii puolueessa toisena va-
rapuheenjohtajana ja nyt myös vt. päätoi-
mittajana puolueen lehdessä toistaiseksi.

Ammattilaisia puolueessa
tarvitaan aina
Graafisena suunnittelijana Perussuomalai-
sessa toimii jo pitkään alalla ollut Anne Lai-
ne, joka on monesti ollut mukana mm. Suo-
men Postimerkkikeskuksen postimerkkien
suunnittelukilpailussa sekä  monissa muis-
sa graafisissa tehtävissä. Perussuomalais-
ten riveissä hänet on nähty mm. Satakun-
nan piirin sihteerinä.

Anne Laine on innostunut työstään ja us-
koo lehden uudistuksenkin kautta olevan mah-
dollisuuksia puolueen kannatuksen kasvuun.

Politiikan mietiskelynurkkaus.

Yhteydenotot ja toimitukselliset aineistot osoitteeseen:

sähköpostitse: perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
postitse: PL 164 38701 Kankaanpää
puh: 02-5783547 tai 040-9134659

(Toki lehden Helsingin toimistolle lähetetyt yhteydenototkin
löytävät perille pienellä viiveellä.)
Puoluetoimisto: Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki

Harri Lindell, puolueen varapuheenjohtaja
Vt. päätoimittaja
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Harri Lindellin tiimi PerusSuomalainen-lehden tekemiseen.

Puolueen lehden toimitus ja graafinen
suunnittelu ovat hyvissä käsissä, ulkoasua
tullaan muuttamaan harkitusti, vähän kerral-
laan nykyaikaisempaan suuntaan, kuten
myös toimituksellista sisältöäkin.

Otamme vastaan mielellämme teidän kaikki-
en kirjoituksia, jotka ovat lehden lukijoille tär-
keitä. Lehteen toimitetut kirjoitukset toivom-
me saavamme viimeistään lehden ilmestymis-
tä edeltävän kuukauden viimeiseen päivään
mennessä. Mahdolliset valokuvat luonnolli-
sesti palautamme haluttaessa lähettäjille.

Varaamme itsellämme oikeuden muuttaa ja
lyhentää kirjoituksia tarpeen mukaan. Lehti al-
kaa ilmestyä säännöllisesti jokaisen kuukau-
den 15. päivä postilaatikoihin,  viikonlopun
sattuessa kohdalle seuraavana arkipäivänä.

– Arvoisa herra puhemies! En puhu omas-
ta asiasta, sillä kepulainen maatalouspoli-
tiikka tappoi suvustani maanviljelijät jo
1970-luvulla. Te tiedätte hengessänne,
että tämä kolhoosilinja on täysin väärä,
mutta pakko on puolustaa, kun hallituk-
sen esitykset eivät ole hyviä tai huonoja.

– Menin kerran Satakunnassa taloon,
ja siellä emäntä valitteli, että kamalaa
tämä EU ja on tulvinut ja muuta. Sanoin,
että Esko Ahohan se vei Suomen
EU:hun. “Ka, vei kuka vei”, sanoi emän-
tä. On niin umpiluuta se kepulainen ta-
lonpoika, että vaikka sille todistaa, että
omat ovat vieneet, niin se sanoo: onhan
tuttu teurastaja parempi kuin vieras.

Kalat pitkin toria
– Mutta jos saan antaa vinkkejä keskus-
talle, kun EU:ssa joudutte kolhoosissa
olemaan, niin ottakaa mallia Ranskasta.
Ed. Vihriälä, kuunnelkaa, tämä on arvo-
kas vihje: Ottakaa mallia Ranskasta. Lä-
hettäkää sinne Ranskaan muutama
MTK:n ja kepun virkamies oppimaan,
koska EU:n maatalouspolitiikka on Rans-
kan sanelemaa.

– Mikä on maatalouspolitiikka cap? Se
on Ranskan keino maksattaa jatkuvia so-
takorvauksia Saksalla. Sitähän se on, ja
koko tämä cap on Ranskan luomus. Eniten
tästä hyötyy ranskalainen viljelijä, karta-
noherra, ja siellä on heti kalat pitkin toria,
kun Ranskan etuun mennään puuttumaan.

EU-kolhoosi romahtaa
– Kun tämä EU-kolhoosi romahtaa, sillä
kolhoosithan romahtavat aina, niin ne
romahtivat idässä ja niin romahtaa tämä-
kin kolhoosi... (Ed. Vihriälä: Koska se tu-
lee?) – Se jonkun aikaa kestää, se kestää
pari-kolmekymmentä vuotta. Sitten kun
Turkki on EU:n jäsen. Se on viimeinen
oljenkorsi, joka katkaisee kamelin ja ke-
pulaisen talonpojan selän – sitten ei ole
isännänviirejä enää Pohjanmaallakaan
pystyssä. (Naurua)

– Ed. Vihriälä, te täällä totesitte, että
9 000 maitotilaa on ennuste. Sillä ei mon-
taa kepulaista saa tänne saliin enää valit-
tua. Kun 11 000–12 000 ääntä vaatii kan-
sanedustajapaikka, niin yksi kepu täällä
on sitten konservoituna, istuu tuolla ta-
karivissä. (Naurua) Tällaista te ajatte ja
tällaista te kehutte!

– Meillä on nyt tämä EU-propaganda
jauhanut, että 10 prosenttia on ruuan
hinta halventunut. Nyt tuli pieni tarken-
nus, että leivän hinta ei ole itse asiassa
halventunut vaan noussut, mutta viljeli-
jän tulot ovat alentuneet 30 prosenttia.
Missä on se 20 prosenttia? Missä se on,
kun se ei ole kuluttajilla? (Ed. Salo: Se
meni jäsenmaksuun!)

– Te olitte siitä EU:n perustuslaista
huolissanne, kuten ed. Kankaanniemi,
niin kuin pitääkin olla. Mutta kun EU:n
perustuslaki, jos te hyväksytte sen, me-
nee kansallisen perustuslain yläpuolelle,
niin turhaan te täällä enää puheita pidätte.
Kun Vanhasen hallitus pelkää Suomen

kansaa eikä anna päättää kansanäänestyk-
sessä, niin perussuomalainen eduskunta-
ryhmä pitää huolen, että tässä salissa voi
vastustaa sitä ja puolustaa itsenäisyyttä ja
äänestää itsenäisyyden puolesta.

Viljelijät Brysselin orjia
– Ed. Hemmilä lainasi näin, että kepu on
maanviljelijöitten oma puolue. Se on kyllä
rohkeasti sanottu. Jos minä olisin maanvil-
jelijä, niin en olisi kepulainen, vaan perus-
suomalainen. Puolustaisin itsenäistä va-
paata talonpoikaa. Nyt te, kepu, olette teh-
neet talonpojista Brysselin lomakkeen
täyttäjän ja orjan. Aivan niin kuin ed. Vil-
kuna, keskustan ryhtisiipeä, isänmaallinen
mies, on usein sanonut: Mikä on viljelijä?
Se on Brysselin orja.

– Haluaisin muistuttaa, mitä tämä yhtei-
nen maatalouspolitiikka on. Ajatelkaa, että
siellä Pohjanmaan Vimpelin perukoilla joku
yrittää keräillä tuloja kasaan ja sitten eng-
lantilaiset lordit kulkevat Burberry-takki
päällä ja haulikko olalla päivämatkoja siellä ja
ottavat valtavat tukiaiset. Ja tämmöistä jär-
jestelmää te täällä kehutte! Mitäs Vimpelin
perämökissä tästä mahdetaan miettiä, kun
lordi ottaa tukiaisia moninkertaisen määrän?
(Ed. Salo: Äänestää tietysti Vihriälää!)

Vieremällä vapaa talonpoika
– Mutta kun vasemmisto ilmeisesti aina
edustaa syöjäpuolta, ei ole huolissaan ka-
kun leipomisesta vaan kakun jakamisesta ja
tässä tapauksessa kakun syömisestä, niin
on hyvä, että täällä on järjen ääntä kuulu-
nut. Sen haluan sanoa ed. Wallinille ihan
erikseen, että liitännäiselinkeinot ovat tär-
keät. Vieremällä asuu vapaa talonpoika,
joka ei ole kepun orja, nimeltään Leevi Par-
tanen, joka pystyy siellä viljelemään tilaa
ilman kepua ja ilmeisen hyvin menestyy. Se
on juuri se ratkaisu, mitä ed. Wallin täällä
sanoi, että jos vaikka vaimo on tilan ulko-
puolisissa töissä, se vahvistaa tilaa. Kun ei
yli-investoi, menee rauhallisesti, investoi
sen mukaan, että pystyy maksamaan.

– Arvoisat edustajat, mitä teemme sitten,
kun olemme sanoneet viljelijöille, että in-
vestoikaa ja laajentakaa, koska tämä on ai-
van Ranskan ja EU:n mielivallan armoilla?
Siinä ei tule mitään takuuta, kuinka kauan
nämä tuet tulevat kestämään – 2012, 2016?
Te tiedätte tämän. Totuus on olemassa ja
se on raaka viljelijän kannalta.

– Minä edustan näkemystä, että se on
onneton kansakunta, joka elintarvikeoma-
varaisuutensa tuhoaa ja antautuu tuontilei-
vän varaan. Meillähän ei enää kansallista
omavaraisuutta EU:ssa ole, koska tämä po-
rukka kai on meille sanonut, että me olem-
me osa EU:n kolhoosia ja EU on kohta mei-
dän isänmaamme, ei tosin koskaan minun
isänmaani ja tulee kyllä romahtamaan, mut-
ta sitä ennen aiheuttaa valtaisan tuhon
Suomen maaseudulla. Siellä ei paljon enää
santa pöllyä, kun kepuisännän mersu ajaa.

– Tämä on vakava asia, ja tähän haluan
lopettaa, että aina kun esitätte viljelijän edun
mukaisia esityksiä, niin kannatus perussuo-
malaisesta eduskuntaryhmästä on varma.

Soini: vapaan talonpojan ja
elintarvikeomavaraisuuden puolesta
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Toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/
1997 ) on toimeentulotuen perusosaan si-
sällytetty asumismenojen 7 %:n omavastuu-
osuus, jonka poistaminen on tarpeen. Asu-
mismenojen omavastuuosuuden sisällyttä-
minen perusosaan on kaventanut toimeen-
tulotukea saavien henkilöiden taloudellista
liikkumavaraa ja siten syventänyt heidän
köyhyyttään. Tutkimustulokset kansalais-
ten tulonjaon kehittymisestä osoittavat sel-
keästi, että kaikkein alimman tulokymmenyk-
sen reaalitulot ovat jopa laskeneet samoin
kuin pitkäaikaistyöttömien kotitalouksien
tulot. Tutkimukset vahvistavat myös sen,
että entistä köyhempien määrä on jatkuvas-
ti lisääntynyt. Asumismenojen omavastuu-
osuuden poistaminen olisi oleellista siksi,
ettei sosiaalihuollon työntekijöillä ole mah-
dollisuutta käyttää harkintaansa ja poistaa
yksittäistapauksissa toimeentulotuen asu-
mismenojen omavastuuosuutta. Lainmuu-
tos lisäisi sosiaalihuollon asiakkaiden yh-
denvertaisuutta valtakunnallisesti toimeen-
tulotukea myönnettäessä. Lainmuutoksen
puolesta puhuu myös se, ettei lakia laadit-
taessa esitetty asumismenojen kasvun estä-
minen ole toteutunut kohtuuhintaisen asun-

totarjonnan niukkuuden vuoksi. Edellä ole-
van perusteella ehdotamme, että eduskunta
hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen: La-
kitoimeentulotuesta annetun lain 7 §:n
muuttamisestaEduskunnan päätöksen mu-
kaisesti muutetaan toimeentulotuesta 30
päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1412/
1997 ) 7 §:n 2 momentti seuraavasti: 7
§Huomioon otettavat menotPerusosalla ka-
tettaviin menoihin kuuluvat ravintomenot,
vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltome-
not sekä henkilökohtaisesta ja kodin puh-
taudesta, paikallisliikenteen käytöstä, sano-
malehden tilauksesta, televisioluvasta, pu-
helimen käytöstä ja harrastus- ja virkistys-
toiminnasta aiheutuvat menot sekä vastaa-
vat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toi-
meentuloon kuuluvat menot. Tämä laki tu-
lee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005.
Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2005
Raimo Vistbacka/ps                 Timo Soini/ps
Tony Halme/ps

Raimo Vistbacka
kansanedustaja

Lakialoite
Toimeentulosta annetun lain 7 § muuttamisesta eduskunnalle
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Vaili K. Jämsä
3. varapuh.joht.

Oulun
PerusSuomalaiset

Perussuomalainen
humanismi tänään

Nuori puoluehallituksemme jäsen
Vesa-Matti Saarakkala analysoi
viime lehdessämme Perussuoma-
laista politiikkaa ja vertasi sitä ääri-
oikeistolaisiin liikkeisiin Euroopas-
sa. On tärkeää, että puolueemme
julkituomaa asennetta ja mielipidet-
tä analysoidaan aina välillä. Tärke-
ää on tutkimuksen puolueettomuus
ja ettei tutkija aseta hypoteesiaan
muiden aineistoista löydyttävien
seikkojen edelle. Objektiivisuus voi
olla vaikeaa, kun asia tulee liian lä-
helle. Humanismi näkyy selvästi
poliittisissa julkilausumissamme ja
linjauksissamme. Lisäksi olemme
myös oikeustaistelupuolue. Edus-
tajamme ovat auttaneet kansalaisia
heidän etsiessään oikeutta vallitse-
vaa järjestelmää vastaan. Olemme
pienen ihmisen asialla.

Perussuomalaisten naisten tuore
esite avartaa selvästi kuvaamme
puolueena. Sen ovat luoneet puo-
lueemme toimivat naisjäsenet ja se
on selvä ilmaus puolueemme hu-
manistisesta linjauksesta. Ilmaus
´maassa maan tavalla´ on hätä-
huuto maahamme saapuneiden
pakolaisnaisten asemasta maas-
samme. Vaikka yhteiskunnassam-
me on vallalla selvä perheen sisäi-
sen elämän suojelu, on kuitenkin
tärkeää, että kaikki Suomessa asu-

vat voivat käyttää heille maas-
samme hyväksyttyjä oikeuk-
sia. Sama koskee myös lapsia
ja heidän lapsuusrauhaansa,
joka tulee olla rikkomaton.
Tämä asia samoin kuin työ-
paikkakiusaamisen vastusta-
minen tuodaan selvästi esiin
ohjelmissamme.

Perussuomalaiset eivät ha-
lua sulkea ovia hengenvaaras-
sa olevilta ihmisiltä, mutta halu-
amme, että pystyisimme vai-
kuttamaan niihin perusteisiin,
joiden vuoksi henkilöt joutu-
vat jättämään kotinsa. Suomi
on karu paikka tulla vieraasta
kulttuurista. Meitä on vain 5
miljoonaa, kun taas intialaisia
on 1,2 miljardia.  Perheväkivalta
on edelleen suuri ongelma Suo-
messa kaikissa yhteiskuntaluo-
kissa ja haluamme puolueena
edistää turvallisen elämän luo-
mista kaikille.

Perussuomalaiseen
humanismiin kasvaminen
Elin nuoruuteni hyvin epäpo-
liittisessa ympäristössä. Sellai-
sessa ympäristössä täytyy elää
useampi vuosi, että oppii ym-
märtämään jotain yhteiskun-
nasta ja vielä useampi vuosi,

että oppii ymmärtämään itseään.
Minä olin jo nuorena vanha huma-

nisti. Olin mukana partiotoiminnassa,
en ulkoillakseni ja pitääkseni huolta
kunnostani tai tutustuakseni luon-
toon, vaan täyttääkseni ihmisen tehtä-
vää maailmassa. Vierailimme poikako-
dissa ja johdin itse kehitysvammaisten
sisupartiota. Muiden rikkaus ei häirit-
se minua, sillä elämän rikkautta ja mie-
len rauhaa ei voi ostaa rahalla.

Lähdin mukaan politiikkaan hitaasti.
SMP tarvitsi nuoria toimijoita. Lapse-
ni oli silloin pieni ja elämäni vielä kes-
ken, enkä ehtinyt paneutua poliittisiin
ohjelmiin, mutta Veikko Vennamon
kuvia kumartelematon toiminta sotien
jälkeisessä asutustoiminnassa oli
mielestäni ollut sitä toimintaa, mitä
halusin olla edistämässä.

Asettuessani vihdoin paikoilleni oli
puolue lopetettu ja minua pyydettiin
mukaan Perussuomalaisten toimin-
taan. Toiminta oli jo paikkakunnallani
päässyt hiipumaan. Ainoat toimintapii-
kit olivat vaalit.

Pienyrittäjien puolue
Ihailen suuresti yksityisyrittäjiä: heidän
ahkeruuttaan ja rohkeuttaan toimia. Yk-
sityisyrittäminen on elämän tapa, jossa
stressin sietokykyiset yksilöt saavat
vapaasti tehdä 12-tuntisia päiviä.

Suomi ei ole koskaan tuntunut yrittä-
jäystävälliseltä maalta, eikä se ole sitä
nytkään. TE-keskukset ovat suuria pal-
veluryppäitä virkamiehineen. Tietoa ja
tukea on saatavilla, jos yrittäjäksi aiko-
va osaa sitä pyytää ja vaatia. Pykälävii-
dakoita on yksinkertaistettava. Kokoo-
mus sai yhdessä sosiaalidemokraattien
kanssa laskettua osinkoveron prosent-

Humanismi, eli toisesta ihmisestä huolehtiminen ja

välittäminen, on aina ollut ja tulee olemaan syyni

toimia Perussuomalaisissa.  Heikoimpien puolesta

puhuminen on poliittinen tehtävämme.

tia, mutta miten se auttaa pienyrittä-
jää, joka saa toiminnastaan vain ta-
vallista liikevoittoa, jonka verotus
kiristyi maksuina. Taas hoidettiin
suurpääomanomistajien etua.
EU:sta hyväksytään kaikki toimintaa
rajoittavat lait ilman, että tarkastel-
laan, miten ne soveltuvat suomalai-
seen ympäristöön.

Suomessa pienyrityksissä työs-
kentelevien määrä on laskenut täl-
lä vuosikymmenellä. Ihmiset ovat
siis suurten yritysten tai julkishal-
linnon palveluksessa. Työntekijöi-
den tekemät laittomat ylityöt työ-
paikan menetyksen pelossa, eivät
näy kuin pääoman omistajien osin-
kosiirtoina pankkitililtä toiselle.
Ammattijärjestöt ovat hampaatto-
mia. SAK, AKAVA ja TVK ovat niin
sosiaalidemokratisoituneita, etteivät
ne halua, että epäkohtiin puututaan.
Kansakunnan tulee ensin sairastua
kunnolla, ennen kuin tajutaan, ettei
pääoman ehdoilla voi toimia ter-
veesti. Sosiaalidemokratian tärkein
oppi on: anna kansalle sen verran,
ettei se nouse kapinaan. Ei suin-
kaan oikeudenmukaisesti.

Suomi on nykyään eurooppalai-
nen sosiaalidemokratia. Haluam-
meko sitä? Pitkäaikaistyöttömyys
ja köyhyys on päästetty osaksi
yhteiskuntaa. Suomessa on jo ne-
likymppisten ikäryhmä, jotka eivät
ole kertaakaan päässeet vakitui-
seen työsuhteeseen. He eivät ole
voineet kerätä mitään varastoon,
ja heidän olematon eläkekertymän-
sä varmistaa, ettei asia korjaannu
vanhetessakaan. Eläkeuudistus
varmistaa, että mukavissa ja hel-

poissa töissä olleet saavat kerätä
myös riittävästi taloudellista muka-
vuutta vanhuuden päiviin. Kolmi-
vuorotyössä puurtavat työläiset
tietävät, että työolosuhteet estävät
heitä koskaan keräämästä 4,5 % elä-
ketuloa 63 ikävuoden jälkeen. Brut-
tokansantuote on Suomessa kasva-
nut tällä vuosituhannella 4,5%, mut-
ta työllisten määrä on lisääntynyt 1
%, mutta työsuhteet ovat määräai-
kaisia. Pitkäaikaistyöttömien määrää
ei saada laskemaan.

Minun perussuomalainen luon-
nonsuojelulinjani on se, että, jos
yksityiseltä henkilöltä halutaan vie-
dä oikeus omistamaansa maa-aluee-
seen, tulee hänen saada siitä riittä-
vä korvaus tai vastaava maa-alue
muualta. Suomen talousmetsistä
omistaa yksityiset henkilöt 56 %.
Noiden metsien järkevään käyttöön
olisi maa- ja metsätalousministeriön
luotava helpot välineet. Työttömiä
maaseudulla riittää, eli metsiä voi-
taisiin neuvonnan myötä hyödyn-
tää järkevästi. Uskon, että vain suo-
malainen hoitaa vaalien suomalaista
metsää. Metsät ovat omaisuutta,
mutta omistajat asuvat usein kau-
pungissa ja niin metsien hoitokult-
tuuri tulee luoda uudestaan.

Tuki Timo Soinille
Meillä Persusuomalaissa on taitavia,
älykkäitä, hyviä toimijoita. Kunnioi-
tan puheenjohtajaamme Timo Soinia
ja arvostan hänen lupaustaan ryhtyä
presidenttiehdokkaaksemme. Annan
hänelle kaiken tukeni.
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maita varten luotu. Siinä vaiheessa, kun laki
tulee isoille vaikeaksi noudattaa, sitä voi-
daan mainiosti muuttaa.

Sama asia leikkisesti sanottuna: viiniä voi-
daan nauttia vain kalaruokien kanssa, mutta
ryynimakkara katsotaan kalaruuaksi joka
toinen kerta syötynä ja tarpeen mukaan
useamminkin.

3.4.2005 Kankaanpään kaupungintalolla
Tunnelmaa varjostaa viimeöinen asia. Paa-
vin poismeno on tapahtunut.
Julkisuuteen tehtiin seuraavanlainen tiedo-
ten tämän lehden Kankaanpään tiloissa.:

Paavilla on perintö myös suomalaisille
Johannes Paavali II oli suurmies. Hän
osoitti, että hengen voima käy aineen yli.
Paavin henkisellä perinnöllä on annettavaa
myös suomalaisille. Ihmisarvon kunnioitta-
minen ja perheen tukeminen sekä rauhan ra-
kentaminen kaikissa olosuhteissa ovat kstä-
vää asiaa, jonka voimme kaikki yhdessä
omaksua riippumatta kirkollisesta kehykses-
tämme.
Paavi osoitti myös, että kristinusko ja kris-
tilliset arvot eivät ole yksityisasia, vaan osa
yhteistä eurooppalaista arvopohjaamme.
Tätä arvopohjaa emme saa hävetä, olkaam-
me ylpeitä siitä, vakuuttaa kansanedustaja
Timo Soini.

Kokous pidettiin 13.3.2005 Kaustisella. Ti-
laisuudessa vierailivat puolueen kansan-
edustajat puheenjohtaja Timo Soini ja
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo
Vistbacka. Kokouksen avasi piirin puheen-
johtaja Alpo Ylitalo. Kokouksen puheenjoh-
tajaksi valittiin maanviljelijä Jukka Riippa ja
sihteeriksi piirisihteeri Arto Pihlajamaa.

Eduskunnan terveisiä toi Rai-
mo Visbacka. Hän esitti huolen-
sa pakettiautoiksi muutettujen
autojen verolaista. Perussuo-
malaiset esittivät taannehtivasti
voimaan tulevan lain hylkäämis-
tä siksi, että autonsa pakettiau-
toiksi muuttaneet ovat tehneet
muutoksen aikanaan voimassa
olleen lain mukaan. Nyt heitä
rangaistaan kovilla veroilla, ell-
eivät he muuta autojaan muu-
tosta edeltäneeseen kuntoon.

Uusimaa tukee Soinin
presidentti-ehdokkuutta

Uudenmaan piiri päätti kevätkokouksessaan
29. maaliskuuta yksimielisesti tukea Timo
Soinin presidenttiehdokkuutta.

Perussuomalaisten presidenttiehdokas,
puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohta-
jat, puoluesihteeri ja puoluevaltuuston jä-
senet päätetään Kokkolan puoluekokouk-
sessa 18.–19. kesäkuuta 2005.

Järjestötoimintaa

Perussuomalaiset eivät voineet eduskunnan
enemmistölle mitään. Vistbacka totesi myös
mm., että hallitus ei esitä riittävästi tiemäärä-
rahoja.

Puheenjohtaja Timo Soini puolestaan ihmet-
teli, miten täydellisesti kepu on unohtanut maa-
seudun perinteisten elinkeinojen harjoittajat.
Juuri käydyssä välikysymyskeskustelussakaan

kepu ei sanallakaan maininnut maataloutta.
Suomen EU-jäsenyyden aikana maataloustuot-
tajien ansiotaso on suorastaan romahtanut.
Muissa EU-maissa maaseudun hyvinvointi
on kunniakysymys. Erityistä huomiota pitää
kiinnittää siihen, että pienet tuottajat saavat
tuotteensa markkinoille. On lopetettava suuria
kauppaketjuja suosiva politiikka.

Keski-Pohjanmaan piiri sai kunnian jär-
jestää perussuomalaisten puolueen perus-
tamisen kymmenvuotisjuhlakokouksen
Kokkolassa. Piiritoimikunta käsitteli asiaa
ja jakoi tehtäviä vastuualueittain. Järjeste-
lytoimikunnan vetovastuu annettiin Alpo
Ylitalolle. Juhlakokous pidetään 18.-
19.6.2005 Snellman-salissa. 

KORJAUS VIIME LEHDEN TIETOIHIN ! (Huom. kokouspaikka)
Piirikokous, Pohjois-Savo, Su 22.05. 2005 klo 12.00

Varpaisjärvi, Vanhan torin kahvio, Puolueen edustajana varapuheenjohtaja
Vaili-Kaarina Jämsä. Piiritoimikunta klo 11.00.

Soini vieraili Pirkanmaalla
ja Satakunnassa

Pirkanmaalla 2.4.2005
Tampereen Tammelassa
Puolueen puheenjohtaja Timo Soini kertoi
olevansa mielellään mukana tulevissa presi-
dentin vaaleissa jos puoluekokous hänet
siihen asettaa.

Vaalit ovat todella hyvä mahdollisuus
puolueelle nostaa esiin sellaisia asioita, joita
muut ehdokkaat karttavat tai eivät halua
nostaa kansan kuultavaksi.
Nykyisin usein tv-lähetykset laitetaan poiki
siinä vaiheessa, kun Perussuomalaisten olisi
vuoro puhua tv-katsojille, puolueen mahdol-
lisuus päästä esille on liian heikko.

Tulevien presidentin vaalien tuoma julki-
suus on hyvä asia kun vielä tietää puhuvan-
sa asiaa. Timo Soini ei puhu hulluja asioita,
vaan kovia asioita, jos hänet valitaan. Sanot-
tavaa kansalle pitää olla, puolueen linja on

Perussuomalaisten Juankosken paikallis-
osasto piti kevätkokouksensa 05.03.2005.
Kokouksessa päätettiin muuttaa osasto
alueelliseksi osastoksi, jonka toiminta-alue
on Juankosken-Kaavin-Tuusniemen alue.

Alueellinen yhteistyö nähtiin kannatta-
vaksi monestakin eri syystä. Tärkeimpiä
vaikuttimia on mm. yhdistyksen paperitöi-
den vähentäminen. Kolmen kunnan yhteis-
yhdistys tarvitsee vain yhden kirjanpidon
yms. Kaikissa kunnissa toiminta on kuiten-
kin kuntakohtaista.

Yhteistyöllä pyritään saamaan puolueen
kannatus nousemaan koko alueella lähelle
veturina toimivan Kaavin 12.1% kunnallis-
vaalikannatusta.

Kannatuksen nousun perusta on tehokas
tiedottaminen. PerusSuomalainen-lehteä tul-
laankin jakamaan alueella entistä enemmän.
Samoin erilaisia tori- ym. tapahtumia järjeste-
tään esim. presidentinvaalien aikanaan.

Jäsenhankintaa yhdistys tekee sekä pai-
kallisosastoon, että puolueeseen. Pyrkimys
on aktivoida etenkin Tuusniemen ja Juvan-
kosken alue aktiiviseen perussuomalaiseen

Perussuomalaiset taisteluun
demokratiavajetta vastaan

Koillis-Savossa
työhön demokratiavajetta vastaa.

Demokratiavaje ilmenee mm. alhaisena ää-
nestysprosenttina, koska silloin äänestäjä ei
löydä sopivaa ehdokasta, jota voisi äänes-
tää. Demokratiavaje ilmenee myös siten, että
pätevät ja rehelliset ehdokkaat eivät halua
vanhojen puolueiden ehdokkaiksi mm. tiu-
kan ryhmäkurin takia.

Perussuomalaiset poistavat nämä demo-
kratian esteet antamalla sekä äänestäjille
että päteville ehdokkaille vaikutuskanavan!

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Ari Lievonen Kaavilta, ja jäseniksi
Matti Räsänen Juankoskelta ja Minna Oks-
man Kaavilta.Varajäseninä ovat Olavi Kainu-
lainen Kaavilta ja Lauri Räty Juankoskelta.

Yhdistyksen tilit tarkastaa Pentti Tolva-
nen Muurujärveltä.

Yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet
voivat ottaa yhteyttä Ari Lievoseen p. 041-
5802590  tai muihin hallituksen jäseniin. Yh-
distys toivoo myös koillis-savolaisten liitty-
vän sankoin joukoin Perussuomalaisten jä-
seniksi. Liittymiskuponki löytyy toisaalta
tästä lehdestä.

Perussuomalaisten Keski-
Pohjanmaan piirin kevätkokous

hyvä ja uskottava, toteaa mies.
-Tulen ottamaan kantaa kovasti ja puuttumaan
moneen epäkohtaan tässä maassa. Sanottavaa
pitää olla pelkkä mukana olo ei ainoastaan riitä.

Ruuhkaa vaaleissa ehdokkaista ei ole.
Mennään mille paikkakunnalle tahansa niin
kyllä medialle kelpaavat ehdokkaan kannan-
otot ja Suomen kansa saa lukea muunlaista-
kin totuutta kuin valtaapitävien puolueiden
totuus lehdissä on, lupaa Timo Soini. Ne
puolueet, jotka eivät aseta omaa ehdokasta,
heistä ei 6kk. media puhu mitään. Eduskun-
tatyötään mies kommentoi piirikokousväelle
rakentavaksi ja paljon aikaa vieväksi, ko-
vaksi työksi. Lainsäädäntöasiat vievät pal-
jon aikaa ja paneutumista. Esimerkkeinä hän
mainitsee isyyslain ja perintäoikeuskysy-
mykset. Ryhmäkanteesta pitää olla joku
kohtuullinen tolkku toteaa puolueen pu-
heenjohtaja Soini kuulijoilleen.

EU-asioita kysyttäessä hän toteaa, että
Euroopan unionissa budjettikuri oli pieniä

Satakunnan piiri
pyytää Soinia ehdokkaaksi

Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry
päättää pyytää puolueen puheenjohtaja
Timo Soinia presidenttiehdokkaaksi ja sa-
malla esittää vuoden 2005 puoluekokouk-
selle, että puoluekokous yksimielisesti va-
litsisi omaksi presidenttiehdokkaakseen
puolueen puheenjohtajan Timo Soinin.
Satakunnan piiri toteaa puolueen uskotta-
vuuden ja muiden kansalaisten vaihtoeh-
tomahdollisuuden lisäämiseksi olevan tär-
keää asettaa oma ehdokas, jolloin kansan
syvien rivien ääni tulee kuuluville.

Kankaanpäässä 3.4.2005
Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry
Seppo Toriseva, puheenjohtaja
Anita Koivu, sihteeri

Molemmissa kokouksissa oli myös mukana
puolueen edustajana Harri Lindell varapu-
heenjohtajan roolissa, kertoen tulevasta
koulutustapahtumasta Rauhalassa ja innos-
taen jäseniä lähtemään tulevaan puolueko-
koukseen Kokkolaan 18.-19.6.05.
Lehden uudistuksista hän myös informoi
kokousväkeä. Kamera ja teroitettu kynä oli-
vat hänellä työvälineinään.

Etelä-Savo, Su 17.04.2005 klo 12.00
Mikkeli, Otava, ravintola Huvikumpu.
Puolueen edustajana puheenjohtaja, kan-
sanedustaja Timo Soini. Piiritoimikunta
klo 11.00

Helsinki, To 21.04.2005 klo 18.00
eduskunnan lisärakennuksen
kansalaisinfossa.
Ennen kokousta kello 17 alkaen
avoin yleisötilaisuus,jossa helsinkiläiset
voivat antaa palautetta kansanedustaja,
kaupunginvaltuutettu Tony Halmeelle.
Lisätietoja tilaisuudesta Tommi Ojalalta,
puh: 045-7710 7617.

Keski-Suomi, La 30.04.2005 klo 14.00
Saarijärvi, Oikeutta eläkeläisille ry:n
Lomakeskus Rauhala

Perussuomalaisten
piirijärjestöjen
sääntömääräisiä
piirikokouksia

Presidenttiehdokkaalle tuotiin
tukea eduskuntaan asti

Helsingin piirin puheenjohtaja Arto Välikan-
gas vieraili eduskunnassa 29. maaliskuuta ja
tapasi puolueen puheenjohtaja Timo Soinin.
Asialistalla oli ajankohtaisia poliittisia kysy-
myksiä, kuten kampanjaorganisaation pys-
tyttäminen pääkaupunkiseudulle. Välikangas
ja mukana ollut piirihallituksen jäsen Jukka
I. Mattila lupasivat tukensa Soinin presiden-
tinvaalikampanjalle, jos Soini Kokkolan puo-
luekokouksessa asetetaan ehdolle.
Kuva: Jussi Niinistö.



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen  4/20058 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Puoluekokous Kokkolassa 18.-19.6.2005

Kokkola on 35.900 asukkaan kaksikielinen
rannikkokaupunki, jossa ruotsinkielisen vä-
estön osuus on noin 18 prosenttia. Kau-
punki on merellisyyteensä ja satamiinsa pe-
rustuen ollut aikanaan merkittävä tervakau-
pan keskus ja kauppamerenkulun sekä lai-
vanvarustajien kaupunki. Antti Chydeniuk-
sen taloustieto liberalismin edelläkävijänä
levisi Kokkolasta myös kehittyvän Euroo-
pan keskuksiin. Kauppamerenkululla ja sa-
tamalla on yhä tärkeä merkitys, kuten jo
vuosisatojen ajan. Kokkola on perinteisesti
merenkulun, kaupan, nahan ja tervan kau-
punki. Tänään sinkin valmistuksen ja kemi-
an suurteollisuus sekä Suomen kolmas sy-
väsatama, Ykspihlaja, ovat keskeisiä Kokko-
lan elinkeinoelämälle. Vuoden 2005 tammi-
kuussa satamassa vihittiin käyttöön Poh-
joismaiden ensimmäinen, Euroopan viides ja
suurin AWT - jokasään terminaali.

Teollisuuden vahva asema perustuu me-
talliin, kemiaan, veneisiin ja konepajoihin.
Kauppaa ja palveluja leimaa vahva yrittä-
jyys, mutta myös kaupungin maakunnalli-
nen asema julkisten palvelujen tuottajana.
Yhtenä esimerkkinä tästä ovat koulutuspal-
velut, joita tuottavat muun muassa maakun-
nallinen  koulutusyhtymä, Keski-Pohjan-
maan ammattikorkeakoulu ja Chydenius-
instituutti - Kokkolan yliopistokeskus. Ne
tukevat myös uuden yritystoiminnan, kuten
informaatioteknologian ja kemian alan kas-
vua kaupungissa. Erikoissairaanhoidon kor-
keatasoisia palveluja tuottaa Kokkolassa
Keski-Pohjanmaan keskussairaala.

Chydenius-Instituutti sai viime vuonna
2004 yliopistokeskuksen aseman ja opetta-
jankoulutus on tärkeä osa tätä monialaista
aikuisten verkostoyliopistoa, joka toimii Jy-
väskylän, Oulun ja Vaasan yliopistojen yh-
teisenä laitoksena. Voidaan sanoa, että jo
80-luvun lopulla alkanut opettajankoulutus
on ollut uuden yliopistokeskuksen ensim-
mäinen vahva tukijalka. Valtakunnallinen
kemian osaamiskeskus aloitti Kokkolassa
vuoden 2003 alussa ja siihen liittyvä INNO-
GATE-laboratorion ensimmäinen vaihe vi-
hittiin käyttöön syksyllä 2004.

Vanhaan, historialliseen kaupunkikeskuk-
seen ja kaupunkiin kuuluu sekä vanhaa että
uutta rakennustaiteellisesti arvokasta. Siitä
idyllinen puukaupunkikorttelialue, Neristan
on yhtenä osoituksena ja uusi kemian osaa-
miskeskus ja kaupunginkirjasto toisenlaisena
osoituksena modernista rakentamisesta. Kir-
jastossa toimii myös maakuntakirjasto ja am-

mattikorkeakoulun kirjasto. Kaupunkiin kuu-
luu rikas ja monipuolinen kulttuuritarjonta -
kuvataiteen, teatterin, musiikin, konserttitoi-
minnan ja monilla muilla aloilla. Keski-Poh-
janmaan kamariorkesteri konsertoi viime
vuonna Saksassa ja nauttii ansioistaan paitsi
kansallista myös kansainvälistä arvostusta.
Kaupunginteatteri ja Kokkolan Energia juhli-
vat tänä vuonna 100-vuotista toimintaansa.

Kaupunkimme historiaan liittyvistä vuosi-
juhlista on aiheellista mainita vuonna 2003
vietetty Anders Chydeniuksen 200 -juhla-
vuosi ja vuonna 2004 Krimin sotaan liittyvä
Halkokarin kahakan 150-vuotisjuhla. Mo-
lemmat juhlavuodet kertovat siitä kuinka
kaupunkilaiset arvostavat historiaa ymmär-
täen, että tämä päivä ja myös tulevaisuu-
temme perustuu sille, mitä sukupolvet en-
nen meitä ovat saaneet aikaan.

385-vuotiaan Kokkolan kaupungin elämää
värittävät monet kokkolalaisten omat tapahtu-
mat ja myös laajemmat valtakunnalliset kokoon-
tumiset. Tapahtumamatkailu on  kaupungille
luonteenomaista, sillä Kokkola tarjoaa isommal-
lekin joukolle toimivat puitteet likietuisesti kau-
pungin keskustassa tai leirikeskuksissa.

Nämä erinomaiset kokoontumisen edelly-
tykset Kokkolan kaupungilla on nyt kunnia
tarjota myös Perussuomalaisten puolueko-
koukselle, jolla samalla juhlistetaan puolu-
een kymmenvuotistaivalta ja muistellaan
perustavan puoluekokouksen tunnelmia
Kokkolassa 10 vuotta sitten.

Tervetuloa Kokkolaan ja antoisia sekä virkistä-
viä puoluekokouspäiviä kaikille osanottajille.

Antti Isotalus
kaupunginjohtaja

10 vuotta täynnä
-on aika juhlia!

Tästä on 10 vuotta aikaa. 25.11.1995 Kokkolan Sairaanhoito-oppilaitoksen juhlasalissa
perustettiin Perussuomalaiset-Sannfinländarna puolue ja hyväksyttiin yhdistysrekisteriin
16.6.1995. Kuva: Heikki Lehti

Tähän olemme päässeet: Kauppaoppilaitoksen Snellman-salissa os.Vingenkatu 8 Kokkola.
Kymmenen vuotta myöhemmin kokoonnumme yhteiseen juhlaan Kokkolaan paikkana juhlava,
suuri ja  huippunykyaikainen Snellman-sali. Teemme tärkeitä henkilövalintoja ja linjaamme
poliittista suuntaa mistä olemme aloittaneet ja mihin tulleet.

Paikalle löydät helposti opasteita seuraamalla Kokkolan Kauppaoppilaitoksen tiloihin
Snellman-saliin.

Tietoa Kokkolasta:
Kaunis rannikkokaupunki,

perustettu v. 1620, väkiluku 36 000,

ruotsinkielisiä. 18% pinta-ala 332.5 km2

Puoluekokouksen
osoite:

Paikka on kauppaoppilaitos
Snellman-sali

Katuosoite on: Vingenkatu 18

Etäisyyksiä:

Kokkolan kaupunginjohtajan tervehdys
puoluekokousväelle

309 km

121 km

241 km

230 km

247 km

196 km

Kuva: Kokkolan Matkailu Oy
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EU-komissio aikoo vuoden 2006
alusta sallia vain sellaisten atk-
tulostinten valmistuksen, tuon-
nin ja myynnin, joiden väripat-
ruunat ja -kasetit voidaan täyt-
tää uudelleen. Tämä tulee alen-
tamaan väriaineiden hinnan uu-
delleenkäyttövelvoitteen seu-
rauksena EU:n alueella jopa
puoleen nykyisestä.

Tällä hetkellä esim maailman
suurimman tulostinvalmistajan
Hewlett-Packardin edullisin tu-
lostin maksaa suomalaisen PC-
Superstoren nettisivuilla 69,90
euroa. Pakkaukseen kuuluu
mustepatruuna. Erikseen ostet-
tuna HP:n mustesuihkupatruuna
maksaa PS-Superstrorella hin-
nastossa halvimmillaan 21,90 ja
kalleimmillaan 149,90 euroa. Täl-
laista hinnoittelua kutsutaan
vanginsieppaushinnoitteluksi,
jota käytetään takuuehdoilla se-
mentoituna huoltoasiakkuutena.
Katteet kerätään vasta huolto-
jen, korjausten ja ajanmukais-
tusten kautta. Asiakkaan kivun-
sietokyky kasvaa sitä suurem-
maksi, mitä pienempiin palasiin
kovahintaiset jälkilypsyt pilko-
taan.

Eduskuntavaalien
pääministeripeli elitististä
Pitkään työttöminä olleiden tai
itsensä alistetuiksi ja sorretuiksi
tuntevien ihmisten näkökulmas-
ta pääministeripuolueen ase-
masta keskusteleminen ja sillä
pelaaminen on niin elitististä ja
norsunluutornista olevaa ajatte-
lua kuin ikinä voi olla. Sillä ei
ole mitään tekemistä ihmisten ar-
kipäivän ongelmien kanssa.

Työmarkkinoiden pelisäännöt
valinkauhassa
Työntekijäjärjestöt ihmettelevät
voittoa tuottavien yritysten intoa
irtisanoa henkilöstöään. Työnte-
kijäjärjestöjen mielestä kansain-
välisten yritysten on halvempaa
irtisanoa työntekijöitään Suomes-
sa kuin monissa muissa maissa.
Samaan aikaan Suomen Yrittäjät
haluavat helpottaa työntekijöi-
den irtisanomisia.

TeliaSonera on ilmoittanut sa-
mana päivänä tehneensä sekä
viime vuonna osakkeenomista-
jille hyvän tuloksen (Nettotulos
nousi viime vuonna noin
1.600.000.000 euroon) että on
aloittanut noin 2.000 työntekijää
koskevat yt-neuvottelut. Suo-
messa ne koskevat 650 työnte-
kijää. TeliaSoneran 29.000 työn-
tekijästä Suomessa on tarkalleen

6.759 ja heistä 2.900 pääkaupun-
kiseudulla. Kukin työntekijä - yt-
irtisanotut mukaan lukien - tuotti
yritykselle siis voittoa yli 55.000
euroa.

Työsopimuslain mukaan työn-
tekijä voidaan irtisanoa taloudel-
lisista, tuotannollisista tai niihin
verrattavista syistä. Työsopi-
muksen tarkoittama taloudellinen
syy irtisanoa on se, että voittoa
ei tule. Nyt siis irtisanotaan voi-
ton lisäämiseksi.

TeliaSoneran irtisanomisten lail-
lisuus setvitään aikanaan lakitu-
vassa. Käräjäoikeuden lautamie-
hen kokemuksellani tuntuu usko-
mattomalta, että näin suurta voit-
toa tuottava ja osakkeenomistajil-
le mahtavia osinkoja jakava firma
pystyy erottamaan henkilöstöä
tuotannollisista ja taloudellisista
syistä. Suomeksi sanottuna firma
olisi voitosta huolimatta muka
konkurssikypsä. Erottamisen si-
jaan tulisikin osakkeenomistajien
osinkojen sijaan antaa työnteki-
jöille palkankorotuksia ja pitää
lypsävä lehmä hengissä.

Pohjoismaiden
hyvinvointijärjestelmässä
mahdollisuus USA:n lyömiseksi
YK:n alainen Euroopan talous-
komissio (UNECE) patistaa koko
Eurooppaa ottamaan käyttöön
pohjoismaisen hyvinvointimal-
lin, johon siirtymällä Eurooppa
saisi vaihtoehdon Yhdysvalto-
jen järjestelmälle ja voisi pitkällä
tähtäimellä kilpailla USA:n talou-
den tuottavuudessa. UNECE
kutsuu Suomen, Ruotsin ja Tans-
kan järjestelmää Euroopan uu-
deksi malliksi. Näiden maiden ta-
louskunto on ollut jo vuosikym-
menen Euroopan paras ja ne kil-
pailevat USA:n tasolla, vaikka
niiden hyvinvointijärjestelmä,
kuten sosiaalituet, on kallis ja ne
ovat erittäin ympäristötietoisia.
Niiden valtit ovat yhteiskuntien
avoimuus ja teknologinen edis-
tyneisyys.

Laajakaistaliittymästä
voitava erota
Toimitukseen soittanut perus-
kansalainen kertoi yrittäneensä
päästä eroon Soneran ADSL-laa-
jakaistaliittymästä huonoin tu-
loksin. Soneran kotisivuilta ei
löytynyt mitään mahdollisuuk-
sia. Sähköpostilla kysyttäessä,
miten irtisanoa, ei tuonut vasta-
usta viikkokausiin. Soneran asia-
kaspalvelunumerokaan ei ollut
hyvä vaihtoehto, sillä jonotus-
ajaksi kerrottiin yleensä 20-30 mi-
nuuttia. Eroaja ei jäänyt langalla
roikkumaan. Tekstiviestikin on
vastausta vailla.

Tavallisena kuluttajana soittaja
on sitä mieltä, että hankituista pal-
veluista pitäisi olla selkeästi näky-
vissä mahdollisuus irtisanomisiin.
Käsittääkseni asiasta pitäisi ker-
toa jo sopimusta tehtäessä. Työ-
sopimuslain mukaan työntekijä
voidaan irtisanoa taloudellisista,
tuotannollisista tai niihin verratta-
vista syistä. Sonerassa tätä lain
pykälää on ilmeisesti laajennettu
asiakkaisiin. Muutoin asiaa ei voi
ymmärtää, ellei laki Ruotsissa eri-
lainen kuin Suomessa.

Hyvääkin EU:sta
Jälkilypsyä rajoitetaan

Rolf “Fred” Sormo

Majoitusvaihtoehtoja

10 vuotta täynnä
-on aika juhlia!

Tervetuloa!

VVVVVarararararaa heti:aa heti:aa heti:aa heti:aa heti: Olemme varanneet majoituspaikkoja Hotelli Kaarlesta,
Hotelli Nukkumatista ja Suntinsuun leirintäalueelta tarjoushinnoin.

Paikkoja on rajoitetusti joten kannattaa toimia nopeasti!
Tarjous on voimassa 15.5 2005 asti jos paikat riittää.

Iltaohjelmaa on myös luvassa, seuralaiset ovat tietenkin myös
sydämellisesti tervetulleita yhteiseen juhlaan.

Hotelli Kaarlesta, os. Kauppatori 4, jossa
kahden hengen huoneen hinta on tasosta
riippuen 81-99euroa. Hotellissa on sauna-
osasto jossa on uima-allas. Sokos Hotel
Kaarle sijaitsee aivan Kokkolan keskustas-
sa kauppatorin laidalla.

 Kaarlessa on ravintoloita moneen läh-
töön: Ruokaravintoloita hyvän ruuan ystä-
ville, Baarityyppisiä nopean pienen nälän
tai janon sammuttamiseen, Night Club
tyyppisiä tanssikärpäsen saaneille ja Mu-
siikki Bar bailunälkäisille.

Aivan lähellä hotellia 3 km päässä meren
rannalla on kesäravintola Mustakari, täällä voi
viettää iltaa takkatulen ääressä auringon las-
kiessa. Ravintola on  purjehdusseuran GSF:n
kotisatamassa joka on täynnä ohjelmaa

 Pikaiset huonevaraukset
Puhelinnumero on 06-826 6111.

Sokos hotelli Kaarle on tasokas hotelli Kokkolan
Kauppatorin laidalla. Puoluekokouspaikalle on
matkaa noin 1,5 km. Suosittelen paikkaa niille, jotka
hakevat tasokasta majoittautumista.

Hotelli Kaarle

 Paikka on edullinen ja viihtyisä

Hotelli Nukkumatti sijaitsee rau-
hallisella alueella lähellä Kokkolan
keskustaa. Matkaa keskustaan tu-
lee noin 1 kilometri, Rautatiease-
malle noin 300 metriä ja linja-auto-
asemalle 500 metriä.

Puoluekokouspaikalle  on mat-
kaa vain noin 500 metriä.

Hotelli Nukkumatista. Rauta-
tienkatu 10, on varattu tilaa ja
huone kuin huone maksaa 50 eu-
roa. Tiloja on 1-3 hengelle/huone.

Nukkumatissa on 51
huonetta. Saunallisia
huoneita on neljä ja
invahuoneita kaksi. Huoneet
ovat valoisia ja mukavia.
Puolet huoneista on
savuttomia

Huonevaraukset numerosta
06-824 3200 tai
sähköpostitse hotelli
@nukkumatti.kpnet.com.

Hotelli Nukkumatti

Camping -majoituksessa meren rannalla on tunnelmaa
Varaukset numerosta 06-8314006 tai 0400 961029.

Suntinsuun Campingin on hyvä ja edullinen
valinta luonnon keskellä.

Leirintäalueelta pääsee kaupunkiin nor-
maalien kulkureittien lisäksi helposti kävellen,
Suntin molemmilla puolilla olevia puistoteitä
pitkin. Kokouspaikalle on matkaa noin 2 km.

Suntinsuun leirintäalueelta löytyy eri ta-
soisia mökkejä, joiden hinnat ovat kahden
hengen huoneissa 28-36 euroa. Huone nel-
jälle maksaa 55 euroa. Retkeilymaja, jossa
on kahden hengen huoneet ja yhteinen
oleskelutila maksaa 14 euroa/henkilö ja 2
euroa veloitetaan lakanoista.

Suntinsuun Camping
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Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen
PerusSuomalaiset

Työttömyys
tietoinen valinta!

korkean työttömyyden avulla. Suomen ti-
lastoitu työttömyys on n. 250.000 ja työllis-
tämiskurssilaiset ja vastaavat huomioituna
jopa 500.000 henkilöä.

Koko tuon 10 vuotta on sdp ollut hallitus-
vastuussa. Sinä aikana suuryritykset ja op-
tiojohtajat ovat saaneet mm. suuret vero-
helpotukset, mutta pienyritysten verotus on
noussut jopa palkkaveroakin korkeammaksi
(VATT:n tutkimus). Ne on kuristettu henki-
toreisiin ja kyvyttömiksi luoda uusia työ-
paikkoja.

Korkea työttömyys ja sen ylläpitäminen
on ollut sdp:n tietoinen valinta. Kansalais-
ten kurjistaminen ja tulonsiirrot rikkaille aloi-
tettiin Lipposen sinipunahallitusten aikana,
ja nyt keskusta jatkaa sdp:n vankina tuota
samaa tietoista politiikkaa. 60 - 70 -luvuilla to-
teutettu “talonpojan tappolinja” on laajen-
nettu myös työväestöön tarkoituksena luoda
maahan alistettu kurjallisto, paarialuokka.

Kauppatase on kansantalouden tilipussi. Se
on täysin analoginen yksittäisen henkilön
tai perheen palkan kanssa; kertoo kuinka
paljon työn tekemisestä on kulujen jälkeen
jäänyt itselle.

Vaihtotase kertoo, kuinka paljon mm. ve-
lanhoidon (korot yms.) jälkeen on jäänyt
“sukanvarteen”. Ei se raha mihinkään häviä,
se kerääntyy johonkin. Kyse on vain siitä,
miten se jaetaan “perheen” sisällä.

Suomen vaihtotase on viimeiset 10 vuotta
(1994 - 2003) ollut vahvasti positiivinen, yh-
teensä 67,7 miljardia euroa, keskimäärin n.
13.000 euroa/henkilö vauvasta vaariin. Yli-
jäämä vastaa valtion noin kahden vuoden
budjettia. Käytännössä siis töitä on tehty 10
vuotta, mutta palkkaa maksettu vain kah-
deksalta vuodelta.

Saman aikaisesti inflaatio on pysynyt 0 -
3%:ssa. Kansantalouden lainalaisuuksien
mukaan tuo ei ole mahdollista muuten kuin

PerusS:n puoluehallitus:
Timo Soini, puheenjohtaja
Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
Puh: 050-511 3027, 09-4321*
E-mail: timo.soini@eduskunta.fi

Raimo Vistbacka, 1.varapuheenjohtaja
Pekkolantie 36, 62900 Alajärvi
Puh: 050-511 3186, 09-4321*
E-mail: raimo.vistbacka@eduskunta.fi

Harri Lindell, 2.varapuheenjohtaja
Yrittäjänkatu 5, 32700 Huittinen
Puh: 040-913 4659
Fax: 02-578 3543
E-mail: perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Vaili-Kaarina Jämsä, 3. varapuheenjohtaja
Sääskitie 23, 90550 Oulu
Puh. 040-778 3537, 08-345 493
E-mail: vailikjamsa@suomi24.fi

Hannu Purho, puoluesihteeri
Savitaipaleentie 265, 54500 Taavetti
Puh. 050-573 8157
Fax: 09-454 0466
E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi

Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh. 02-484 5773, 050-514 6764
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi

Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8, 80200 Joensuu
Puh. 0400-375 472, 013-137 529
E-mail: osmo.kokko@kolumbus.fi

Helena Ojennus
Majakkakatu 8, 39700 Parkano
Puh. 03-448 5218, 0400-236 154
Fax: 03-448 0350
Uusi e-mail: paakari@jippii.fi

Erkki Rakkolainen
Naistenlahdentie 82, 57810 Savonlinna
Puh. 015-536 101, 050-559 4855
Fax: 015-536 103

Vesa-Matti Saarakkala
Kalervonkatu 8 A 4, 40100 Jyväskylä
Puh. 06-450 2970, 050-402 4339
E-mail: v_m_saarakkala@hotmail.com

Harri Väänänen
Rönkönniementie 17, 73200 Varpaisjärvi
Puh. 040-575 7896
E-mail: harri.vaananen@varpaisjarvi.fi

Alpo Ylitalo
Trullevintie 17, 67300 Kokkola
Puh. 06-830 1616, 0500-369 998
E-mail: alpo.ylitalo@co.inet.fi

Piirien puheenjohtajat:
Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus, PARKANO
puh: (03) 448
0350, 0400-984 238

Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465

Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo, KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900,
0500-369 998
Keski-Suomi
Pj Pentti Tuomi, MAHLU
Puh: (014) 439 166,
040-765 7846

Kymi
Pj Hannu Purho, TAAVETTI
Puh. 050-573 8157
Lappi
Juha Antinkaapo, KOIVU
Puh: (016) 438 112 tai 0400-605 382

Etelä-Savo
Pj Erkki Rakkolainen, SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855

Oulu  ja Kainuu
Pj Ahti Moilanen, UTAJÄRVI
Puh: 045-130 6383
Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko, JOENSUU
Puh. (013) 137 529,
0400-375 472

Pohjois-Savo
Pj Arto Kainulainen, SONKAJÄRVI
Puh: 0400-274 025
Satakunta
Pj Seppo Toriseva, RAUMA
Puh. 050-517 2810

Uusimaa
Pj Marjo Pihlman, ESPOO
Puh: 041-548 6740 

Varsinais-Suomi
Pj Lauri Heikkilä, MARTTILA
Puh: (02) 484 5773,  050-514 6764
Helsinki
Pj Arto Välikangas, HELSINKI
Puh: 050-376 9046

Häme
Pj Harri Kerijoki, HEINOLA
Puh: 050-547 7101

Perussuomalaiset rp:n tilinumerot:

Nordea .............. 218518-148703
Sampo .............. 800013-70212996

Perussuomalaiset -
Sannfinländarna rp
Perustettu: 1995
Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
Puh. 09-454 0411, Fax: 09-454 0466
peruss@perussuomalaiset.fi

Perussuomalaisen puolueen johtoa:

Perussuomalaisten Eduskuntaryhmä:
00102 Eduskunta
Puh. 09-4321*, Fax 09-432  3274
Raimo Vistbacka (pj.)
Timo Soini (vpj.)
Tony Halme 050-511 3111, 09-4321*

Pääsihteeri: Kari J. Bärlund
Puh 09 - 432 3276
E-mail: kari.barlund@eduskunta.fi

Eduskuntasihteeri Jussi Niinistö
Puh. 09-432 3278
E-mail: jussi.niinisto@eduskunta.fi

Taloudenhoitaja Tiina Sivonen
Puh. 09-454 0411
Fax 09-454 0466
E-mail: tiina.sivonen@perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset Naiset:
Puheenjohtaja: Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta

marja-leena.leppanen@lappeenrannanlaatusiivous.inet.fi
Puh. 05-416 9500, 040-775 1757

Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh. 05-454 7685, 040-556  9159
E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi

Perussuomalaiset Nuoret:
Puheenjohtaja:  Vesa-Matti Saarakkala
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)

Varapuheenjohtaja: Harri Väänänen
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)

Sihteeri: Mikko Nurmo Lepolankuja 13,
37600 Valkeakoski
Puh. 040-841 5980
E-mail: mikko.nurmo@luukku.com

Perussuomalaisten
kansanedustajien avustajat

Soinin avustajat (Uudenmaan vaalipiiri)
Hannu Purho 050-573 8157
E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi
Jukka Jusula 0400-606 220
jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi

Vistbackan avustaja (Vaasan vaalipiiri)
Toni Kokko
09-432 4156, 050 591 6221
toni.kokko@eduskunta.fi

Halmeen avustaja (Helsingin vaalipiiri)
Jonni Sinkkonen 050-598 0947
jonni.sinkkonen@eduskunta.fi

Perussuomalaiset
paasikiviläisellä
linjalla
Perussuomalaisten Hämeen piirin koko-
uksessa lauantaina nousi keskeiseksi ai-
heeksi Suomen varuskunnat ja niiden roo-
li globalisoituneessa maailmassa. Todet-
tiin että perinteinen jalkaväki tarvitaan
vielä tulevaisuudessakin, vaikka puolus-
tus nyt rakentuu  tietokoneisiin ja tekniik-
kaan. Perussuomalaiset toteuttavat ns.
paasikiviläistä linjaa eli eivät hyväksy
sitä, että Pohjolan vakaana ja rauhallisena
pysynyttä tilannetta horjutettaisiin Nato-
Suomella. Niin kauan kuin Venäjä ei koe it-
seään uhatuksi Suomen suunnalta, naa-
purien asiat sujuvat hyvin ja Suomella on
täysi toimintavapaus maailmalla

Sotilasliittojen ulkopuolella pysyminen
edellyttää että Suomi itse vastaa alueensa
puolustamisesta, sillä omaa puolustusta
ei todellisuudessa turvata EU:n selän
taakse pujahtamisella, tai sotilasliitto Na-
ton jäseneksi rynnimällä. Sotilasliitto ei ta-
kaa avun saantia, sillä se voidaan evätä
esim. sillä perusteella että on liittoutunut
väärän valtion kanssa. Näinhän kävi vii-
meksi, kun Suomi pyysi apua.  

Perussuomalaiset karsastavat myös
myöhäsyntyistä revanssihenkeä ja laa-
jemminkin vallalle päässyttä henkeä, jon-
ka mukaan globalisoituneessa maailmassa
ei tarvitsisi välittää historiasta eikä geo-
politiikasta. Historia toistaa itseään mutta
mitä ihminen on oppinut historiasta - ei
mitään

Perussuomalaisten Hämeen piiri
Merja A. Muronen

Jalkaväkeä tarvitaan Suomessa.
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Vapaa sana

Elsa Sallisen muistolle

Elinkeinoelämä
viemässä

sotaveteraaneilta
äänioikeutta.

EVA:n toimitusjohtaja Pentti Vartian
esitys siitä, että eläkeläisiltä poiste-
taan äänioikeus, on pöyristyttävä.
Eläkeläiset maksavat ja ovat maksa-
neet veroja pienistä eläkkeistään vuo-
sikymmenien ajan siinä kuin muutkin
yhteiskunnan jäsenet. Nyt kun he ki-
peästi tarvitsisivat yhteiskunnan pal-
veluksia, heiltä ollaankin viemässä
yleinen kansalaisluottamus ja äänioi-
keus. Vartia on tuskin yksin eläkeläis-
ten äänioikeuden poistamisessa. Hä-
nen takanaan on varmaan äärioikeisto-
laisia konservatiivisia ja yltiö globaali-
talouteen pyrkiviä poliittisia voimia.
On erityisen ikävää että vielä elossa
olevat sotaveteraanit ja rintamamiehet
joutuvat taistelemaan äänioikeudes-
taan ja sosiaalieduistaan.
Tyyne Hyvärinen

Kunnon meteli
Malmin

lentokentän
säilyttämiseksi

Olen itse ansiolentäjä ja lennonopetta-
ja. Mielestäni Malmin kenttä ei kuulu
pelkästään Helsinkiläisille, vaan myös
koko Suomen ilmailijoille! Onhan
kenttään käytetty valtion varoja ja
muita resursseja. Olen myös ihmetel-
lyt että miksi siitä kitistään? Kenellä

on intressejä saada kenttä pois alueel-
ta? Kuka on osannut vaikuttaa päät-
täjiin niin, että ne typeryydessään te-
kevät moisia johtopäätöksiä? Lähes
kaikki tuttavani ja ystävät ovat ken-
tän siirtoa vastaan.
Nostakaa asiasta kunnon meteli - ei
siinä ainakaan hävitä voi! Niin ja mik-
si Jätkäsaaresta tehdään kerrostalo-
alue ja tukitaan koko Länsiväylä?
Asuin vähän aikaa Ruoholahden ran-
nassa ja kyllä se trafiikki on kauheaa.
Väitän että siinä kohdassa on Helsin-
gin pahin ilmanlaatu ja että mittareita
ei uskalleta asentaa sinne. Alueella on
useita leikkipuistoja. Käykää katso-
massa ja ihmettelemässä asiaa. Pienet
leikkivät lapset saasteiden alla! Usko-
maton yhdistelmä, josta ei kukaan us-
kalla puhua, lapset autojen armoilla,
rekat, jotka tupruttavat valtavasti pa-
kokaasuja alueella ilmaan. Yleensä ik-
kunat oli pidettävä kiinni, kun pahin
ruuhka oli käynnissä! Arvatkaa olivat-
ko keuhkot tukossa? Miten sitten
pienten lasten? Oikein hirvittää ajatel-
la asiaa.

Jätkäsaareen pitäisi rakentaa hieno
rivi- ja paritaloalue esim. - Hitas-
asuntoja joiden hinta ei nouse koh-
tuuttomaksi eikä mitään pilvenpiirtä-
jiä ihmisten tukkimiseksi tehokkaasti
ja kustannustaloudellisesti pieniin ko-
loihin... 
Tapio Katajamäki

Haihattelua?
Pohjalaisen päätoimittaja Markku
Mantila kertoo meille, että keskuste-
lu Karjalan palauttamisesta on pelk-
kää haihattelua. Mantilan mukaan
Karjala ryöstettiin meiltä vääryydellä,
mutta se nyt on vain hyväksyttävä.
Karjalan palauttamisen vaatiminen on

kuulemma sama kuin jos vaatisi Venä-
jää maksamaan Suomelle sotakorvauk-
set takaisin.

Olen huomannut, että Mantila ei
ole yksin ajatustensa kanssa. Monet
ns. eliitin edustajat ovat sitä mieltä,
että suomalaisilla ei olisi oikeutta
pyytää korvauksia menneistä vää-
ryyksistä olivat nämä sitten Karjalan-
sa menettäneitä tai neuvostopartisaa-
nien murhaamia siviilejä. Menneet
kuun kuulemma ovat menneitä ja nii-
den esiin kaivaminen aiheuttaa vain
pahaa mieltä Venäjällä.

Mutta miksi rajoittaa tämä itsehil-
linnän vaatimus vain suomalaisiin. Ei-
vätkö nämä kaikesta kaiken tietävät
historian vääryydet unohtamaan pyr-
kivät voisi antaa samaa ohjetta myös
esim. maailman juutalaisjärjestöille.
Eli miksi hekään enää vaativat korva-
uksia 1940-luvun tapahtumista, kun
menneet kerran ovat menneitä. Vai
onko niin, että unohtamisen ja anteek-
siantamisenkin tulee olla valikoivaa ja
riippuvaista siitä mikä milloinkin on
poliittisesti korrektia.
Kim Lindblom
Helsinki

Armeija
tarvitsee rahaa!

Isketäänkö Suomen armeijan käyttö-
varoihin jo liiaksi?

Maanantain 4.4. uutisoinnissa puo-
lustusvoimiemme komentaja amiraali
Kaskeala peräänkuulutti suurta huol-
tansa armeijan rahoituksesta. Näyttää
siltä, että puolusvoimiltamme ollaan
viemessä toimintaedellytyksiä hoitaa
kansallista tehtäväänsä. Ikäluokat pie-
nenee ja kelvollisten varusmiesten
määrä vähenee. Entistä enemmän tar-

SMP:n Ja Perussuomalaisten
Polvijärven paikallistoiminnassa
aktiivisesti toiminut Elsa Maria
Sallinen kuoli 25.9.2004 76-vuo-
tiaana. Elsa muistetaan ahkerana
naistoimikunnan puheenjohta-
jan, jäsenenä ja talkoolaisena.
Puoluetoiminnan ollessa vilkasta
järjestettiin Polvijärvellä paljon
tupailtoja, pikkujouluja, puhetilai-
suuksia jne. Aina talkoolaisten
joukossa toimi myös Elsa, leipo-
en ja tarjoillen, ohjelmiakin esittä-
en. Aina hymyssä suin ja vilk-
kaasti keskustellen.

Miehensä Einon rinnalla hän
kuului SMP:n keulahahmoihin
pienen paikkakunnan kunnallis-
elämässä. Sallisessa järjestettiin
useita tupailtoja ja kokouksia
vuodessa, joten toiminnan vuosi-
en aikana kodin vieraina nähtiin

usein myös Eino Poutiainen ja
Urpo Leppänen. Puoluekokous-
matkoille Elsa lähti mielellään, oli-
vathan ne samanhenkisten ihmis-
ten mukavia kesäretkiä. SMP:n
”kaatumisen” jälkeen liityttiin Pe-
russuomalaiset –puolueeseen,
jonka perustava kokous oli
25.11.1995 Kokkolassa.. Elsa oli
mukana tuollakin kokousmatkalla.

Polvijärven Perussuomalaiset ry
niminen paikallisyhdistys perus-
tettiin 11.4.1996 Polvijärven kun-
nantalolla. Elsa liittyi tietenkin jä-
seneksi. Elsan ja Einon luona pi-
detyissä kokouksissa oli aina pul-
lakahvit tarjolla, vaikka Elsan voi-
mien väheneminen oli jo selvästi
havaittavissa. Voimat hiipuivat lo-
pullisesti viime syksynä juuri en-
nen kunnallisvaaleja. Vielä sairaa-
lassa Elsa totesi. ”Pittää se vielä

viimenen iäni puolueelle antaa,
jos tiältä käyvät hakemassa!”
Ennakkoäänestys ei ehtinyt al-
kaa, kun Taivaan Isä kutsui El-
san omien äänestäjiensä jouk-
koon!

Kaikesta toiminnasta Elsaa
kiittäen, me Polvijärven Perus-
suomalaiset esitämme vielä
osanottomme Einolle ja jälkikas-
vulle Elsan poismenon johdosta.
Tulemme muistamaan hänet rau-
haa rakastavana ihmisenä! Myös
puoluejohto on ilmaissut osan-
ottonsa.

Päivi Voutilainen,
Elsan tytär

Veikko Tanskanen,
Polvijärven
Perussuomalaiset ry.n pj.

vitsemme kutsuntajärjestelmään
perustuvaa armeijaa, jossa tehtä-
vien määrä lisääntyy pienenevistä
ikäluokista huolimatta.

Suomen kansa on aina seisonut
armeijansa takana. Nyt ei tarvitse
pelotella perinteellisillä sodilla,
vaan muilla armeijamme tehtävillä
rauhan aikaisessa toiminnassa. Te-
hokas armeija on hyvä turvalli-
suustakuu eri tyyppisiin toimen-
piteisiin myös Suomessa. Emmekä
saa unohtaa armeijan kasvattavaa
vaikutusta nuoriimme. Suomen ar-
meija voisi olla kansainvälisesti
rauhanturvaajien ammattikoulutta-
ja laajemminkin, samoin voisimme
antaa muiden maiden joukko-osas-
toille koulutusta ja/tai koulutus-
suunnittelua. Suomalaisella soti-
laalla on historiallinen maine jo
Hakkapeliitoista lähtien nykypäi-
vän rauhanturvaajiin saakka.

Armeijamme rahantarpeeseen on
syytä perustaa kansalaisliike, ke-
räämään rahaa, pohjaamaan mieli-
pidettä ja edesauttamaan vähin-
täänkin seuraavissa eduskuntavaa-
leissa löytämään sellaisia ehdok-
kaita, jotka kuuntelevat äänestäjien
mielipidettä myös vaalien välillä.
 Ilkka Luoma

Oikeutta
eläkeläisille

Mikäli maamme eläkeläiset nousi-
sivat barrikaadeille vaatimaan oi-
keuksiaan seuraavissa eduskunta-
vaaleissamme niin eduskunnan ko-
koonpano varmaankin näyttäisi ai-
van toisenlaiselta kuin miltä parla-
mentti tänä päivänä näyttää? Lie-
neekö syynä todellisten eläkeläis-
ten edunvalvojien saamattomuus
vaiko peräti heidän totaalinen
puuttuminen eduskunnan kokoon-
panosta vai onko eläkeläiset halli-
tusvastuussa olleiden ja olevien
puolueiden tahoilta niin peloteltu-
ja... nöyryytettyinä tyytymään
osaansa voisilmättömien puurolau-
tastensa äärillä jättäytymällä vaati-
masta oikeuksiansa kuten edus-
kuntavaaleissa 2003 kävikin?
Oikeutta Eläkeläisille
Sonkajärven osasto ry
Raimo Rönkkö

Rasismilakien
kaato

Perussuomalaisten tulisi noudat-
taa enemmän Halmeen viitoitta-
maa linjaa.

Jos puolue asettuisi rasismila-
keja vastaan niin se lisäisi suuresti
kannatusta ja antaisi julkisuutta.
Kummatkin ovat elintärkeitä.

Suomessa jopa 29 % kannattaa
mahdollista feministipuoluetta.
Vastustajia on myös paljon ja niil-
le täytyisi saada puoluenimi.

PS:n ainoa mahdollisuus on
hyödyntää ihmisten tyytymättö-
myyttä. On siis oltava mahdolli-
simman paljon eri mieltä valta-
puolueiden kanssa.

Verot ja maksut olisi saatava
alas eli julkinen sektori etnobis-
neksineen pienemmäksi.

Suomalaisuus ja vapaus kunni-
aan. Siinä olisi puolueelle linjaa.

Suomalaisasiamies
Pori

Puolueen
nimestä

Perussuomalaiset-puolueen nimestä
on käyty keskustelua miltei koko
puolueen olemassaoloajan.

Mielestäni nimi on hyvä, eikä sitä
tule muuttaa. Jos nimeä muutetaan,
pienen puolueen voimavaroja vain
tuhlataan uuden nimen lansesraami-
seen aivan turhaan.

Media käyttää kuitenkin vanhaa ja
uutta nimeä rinnakkain hämätäkseen
äänestäjiä ja alentaakseen puolueemme
kannatusta. Perussuomalainen-sanasta
on tullut näiden vuosien aikana brän-
di. Sana tarkoittaa ydinsuomalaisuut-
ta, rehellisyyttä, vastuuntuntoa, jä-
mäkkyyttä jne.

Sanaa käytetään hyvin yleisesti jo
puhekielessä. Mieleeni tulee radiojuttu
viime keväänä, jossa toimittaja haastat-
teli moottoripyörämyyjää liikkeessä,
jossa myytiin kalliita Harikoita.

Toimittaja kysyi: Kuka näitä kallii-
ta pyöriä ostaa? Myyjä vastasi, että
kyllä näitä ostaa ihan kaikki, aivan pe-
russuomalaiset ihmiset, niin miehet
kuin naisetkin !

Meinasin heti soittaa Timolle,
onko Harikka tullut hankituksi !

Siis: Nimeä ei tarvitse muuttaa
Ari Lievonen, Kaavi

Savua muttei
tulta Suomen

rajalla.
 

Georgialaisten naisten käännyttä-
minen Suomesta oli mielestäni
puhdas virkamiesten moka.

Haettiin hyvälle asialle eli ihmis-
kaupalle varoittavaa esimerkkiä
siinä onnistumatta.

Ne pienet lyhyet kuvat joita tie-
dotusvälineissä näkyi, hölmökin
huomaa että näillä naisilla ei olisi
ollut työuraa väitetyssä ammateis-
sa, mielestäni he olivat pikemmin-
kin tavallisia perheen rouvia puls-
kine muotoineen.

Mielestäni oikeusvaltion peri-
aatteisiin kuuluu syytettyjen mah-
dollisuus saada oikeusavustajat it-
selleen.

Lisäksi heidän oikeuksiin olisi
mielestäni kuulunut saada puhua
vapaasti lehdistölle oman kantan-
sa asiasta.

Toinen kanta kyllä sai riittävästi
palsta- ja tv-tilaa.

Joten asian todellisen laidan sel-
vittäminen on vähintä, mitä voi-
daan naisten hyväksi tehdä.

Jos oikeutta ei saada Suomesta
niin asia pitää viedä Eu:n ihmisoi-
keustuomioistuimeen.
Nimimerkki.
Aasillakin on häntä.
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___________________________________________________________
Lähiosoite

___________________________________________________________
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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 PerusSuomalainen-lehden.

Lähettäkää minulle muutaman kerran vuodessa PerusSuomalainen-
lehteä sekä muuta Perussuomalaisaineistoa veloituksetta.

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

PerusSuomalainen
Vastauslähetys
Tunnus: 5000 9637

00003 Helsinki 300

Osallistu lehden tekoon
Uudet ja vanhat valtuutetut! PerusSuomalainen-lehti julkai-
see mielellään kirjoituksianne kuntanne asioista. Toivomme
asiantuntevia ja nasevia kirjoituksia kuntanne tai maakun-
tanne asioista.

Otamme vastaan kirjoituksia myös PerusS:n paikallisyh-
distysten ja piirien toiminnasta, mielellään valokuvien kera.

Myös jäsenistön syntymäpäiväuutisia julkaisemme mielel-
lämme.

Valitettavasti emme voi henkilökunnan vähyyden vuoksi
tehdä juttuja pelkkien juttuvihjeiden perusteella.
Toimitus

Toimitukselta

Rakasta elämää,
se on ainutkertainen

Aivan lähiviikkoina, alkavan kevään ensihetkistä, on meillä
suomalaisilla etuoikeutettu asema olla todistamassa eräästä
Jumalan luomisvoiman suurista ihmeellisyyksistä, luonnon
heräämisestä uuteen eloon.

Kuinka riemullista tuon tapahtuman todistaminen meille
joka vuosi onkaan. Pitkä pimeä syksy ja kylmä talvi ovat taka-
na. Jokaisessa vuodenajassa on omat kauniit hetkensä. Aina
kuitenkin kevään saapuminen on sitä mitä eniten odottaa.
Muuttolintujen ensimmäiset viserrykset ovat sellaista sinfoni-
aa, ettei paraskaan säveltäjä pysty sellaista nuottiviivastolle
piirtämään.

Kasvikunnan kiertokulku on, kuin ihmiselämä, tosin sään-
nöllistä ja määrämittaista. Ihmiselämässä kiertokulku on Juma-
lan etukäteen suunnittelemaan, joka ei ole meidän hallinnas-
samme, eikä määräaika etukäteen tiedossa.

Aina jonkun läheisen kuoleman hetkellä jää miettimään
elämän kiertokulun väistämättömyyttä.

Eräs tuttavani kertoi kerran isänsä sanoneen kuoleman lä-
hestyessä” kun kuolema on niin lähellä, että sitä voi kosket-
taa, sitä ei haluaisikaan lähteä”. Näin siitä huolimatta, että
hän oli uskovana kuolemaansa valmistautunut.

Jokainen kuolema on muistutus katoavaisuudesta, jokai-
nen uusi elämä muistuttaa Jumalan suuresta rakkaudesta. ”
Ettei yksikään, joka häneen uskoo hukkuisi, vaan hänellä
olisi iankaikkinen elämä”.

Elämä täällä maan päällä on yksi ja ainutkertainen. Meidän
tulee nauttia siitä jokaisella solullamme. Meidän tulee rakas-
taa elämää! Meidän tulee iloita jokaisesta uudesta elämästä,
jonka Jumala meille luonnon tai ihmiselon kiertokulussa an-
taa.

Meidän tulee pyytää Jumalalta, että hän antaisi meille tai-
toa elää, antaisi mahdollisuuden nauttia Hänen luomistyös-
tään. Meidän tulee pyytää Jumalalta, että Hän antaisi ke-
vään tuoda uutta voimaa jokaiseen elämään ja antaisi tuntea
kevään puhkeamisen myöskin omassa sydämessämme.

Meidän tulee pyytää taitoa kiittää siitä etuoikeudesta, mis-
tä saamme nauttia uuden kevään alkamisessa.

Yhdessä voimme rukoilla: Taivaallinen isä, kiitos elämästä,
kiitos uskosta. Kiitos siitä, että Jeesus on tehnyt kuolemas-
takin uuden elämän alun. Jumala, kiitos siitä, että sinä olet.
Ilman sinua ei meitäkään olisi. Kiitos kiitollisuudesta, joka
karkottaa mielemme pimeyden ja kääntää meidät sinun kirk-
kauttasi kohti.
Helena Ojennus
Parkanon seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen

Leivän ja Sanan jakaja
r a v i n t or av i n t or av i n t or av i n t or av i n t o

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)
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Pirkanmaalta bussikuljetus
Kokkolaan puoluekokoukseen.

Varaukset:
puh. 03-4480 350 tai 0400-984 238
Reijo Ojennus

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU


