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Valoa Ranskasta

Keski-Euroopan vapaa-
muurareiden korttirin-
gissään ideoima globaa-
lisaalistajien rahasampo, 
eurostoliitto, on suurissa 
vaikeuksissa. Ranskan 
kansanäänestys tyrmäsi 
EU:n perustuslain ja li-
sää takaiskuja on odotet-
tavissa eurouskovaisille, 
kun muut demokraattiset 
maat pääsevät äänestä-
mään vuorollaan.

Suomessa ei kansan-
äänestetä. Sen päättivät 
ministerit Vanhanen, Kal-
liomäki ja Enestam kol-
mestaan jo kesällä 2004. 
Myöhemmin kutsuttiin 
kaikkien eduskuntapuo-
lueiden edustajat “neuvot-
telemaan” kansanäänes-
tyksen tarpeellisuudesta, 
vaikka asia oli jo käytän-
nössä sovittu kansanedus-
tajien pään yli sekä tiedo-
tusvälineissäkin suureen 
ääneen kuulutettu. Näin 
suomettunut ja nyt myös 
brysittynyt isänmaamme 
sai taas uuden farssin his-
toriankirjoihinsa.

Suomalaisessa valtame-
diassa Tampereen ken-
gurukin on sanut paljon 
enemmän palstatilaa, kuin 
EU-kriitikot. Eurostolii-
ton arvostelijat on pyritty 
poikkeuksetta leimaa-
maan naurettaviksi ääri-
liikkeiden kannattajiksi. 
Tuntui jo surkuhupaisalta, 
kun vielä Ranskan vaali-
tuloksen jälkeenkin ensin 
yritettiin väittää, että EU-
perustuslakia vastustaneet 
57 prosenttia ranskalaisis-
ta edustivat vain lähinnä 

äärioikeistoa ja ääriva-
semmistoa. Myöhemmin 
peruuteltiin ja myönnet-
tiin pitkin hampain, että 
taisi siellä muutama sosi-
alistikin olla joukossa.

Jokainen EU-perustus-
lakiehdotusta vähänkin 
tutkinut on voinut ha-
vaita, että se vuotaa joka 
kulmaltaan kuin pärekori. 
Kaikki on jätetty levälleen 
ja tulkinnanvaraiseksi. 
EU-perustuslakiesitys on 
suurella rahalla pelaavien, 
heikompiosaisten kyykyt-
täjien, sortajien ja nujer-
tajien satukirja, jota voi 
aina tulkita kulloistenkin 
tarpeiden ja näkemysten 
mukaan. -Aina kuitenkin 
rikkaiden ja ennestään 
hyvinvoivien kansanosien 
eduksi.

Kai vielä muistatte, 
kuinka nämä sadut alkoi-
vat silloin, kun kepu sot-
ki Suomen EU-suohon? 
Luvattiin miljardi-inves-
tointeja, 300 000 uutta 
työpaikkaa, halvat ruuat, 
bensat, autot ja niin edel-
leen. Nyt nämä “keisarin 
uudet vaatteet” on nähty. 
Onneksi Ranskasta kajas-
taa valo, joka levitessään 
saattaa paljastaa loputkin 
EU-petoksen loukot.

Hölmölä

Aamulehdessä oli äsket-
täin niin hyvä pastori ja 
toimittaja Hilkka Olki-
nuoran kirjoitus, etten 
malta olla lainaamatta sitä 
joiltakin osin. Hän toteaa 
muun muassa: “Suomi on 
aito hölmölä. Esimerkke-

jä riittää. Koululuokkien 
suurentamisen jälkeen 
vingutaan, että lapset häi-
riköivät. Lapset erossa äi-
dilleen, sitten valittamaan, 
että isähahmo puuttuu. 
Pääomavero alas, sitten 
hämmästelemään rikkai-
den rikastumista. Rynnä-
tään glopbalisoitumaan, 
sitten maristaan kun kan-
nattavatkin työpaikat lak-
kautetaan”.

Nollatutkimuksia on 
tehty monista muistakin 
aiheista. Kun viinaveroa 
laskettiin, ihmeteltiin li-
sääntyvää ryyppäämistä. 
Vaadittiin rajoja auki. Sit-
ten pelkäämään itämafi aa, 
lisääntyvää kansainvälistä 
rikollisuutta, ilotyttövir-
taa, huumevyöryä ja pa-
heksumaan pimeää ulko-
laista työvoimaa. Kun psy-
kiatriset sairaalat ajettiin 
alas ja hätisteltiin sairaat 
“avohoitoon” kaduille 
ja kujille, kummasteltiin 
turvattomuuden lisäänty-
mistä. Esimerkkejä riittäi-
si loputtomiin.

Kuinka tämä on mah-
dollista? Pääsyitä ovat 
sokea puolueuskollisuus 
ja toisaalta välinpitämät-
tömyys kanssasisarista ja 
veljistä.

Vapaussodan 80-vuotis-
juhlassa Kouvolassa pu-
hunut kenraaliluutnantti 
Lauri Koho on mielestä-
ni kiteyttänyt rehottavan 
välinpitämättömyyden 
oivallisesti, kun hän tote-
si: “Heti kun ihminen tun-
tee olevansa turvassa eikä 
omaisuutta uhkaa välitön 
vaara, hän alkaa erittää 
ymmärtämättömyyden ja 

ylimielisyyden myrkkyä 
ympäristöönsä”.

Jäsenmaksun korotus

Viime lehdessämme olleet 
tiedot Perussuomalaisten 
jäsenmaksun korotuk-
sesta pitävät paikkansa. 
Jäsenmaksu nousee ensi 
vuoden alusta puolueval-
tuuston päätöksellä 20 
eurosta 25 euroon. Jutussa 
jäi kuitenkin mainitsemat-
ta se olennainen seikka, 
että korotusosuus viisi eu-
roa tullaan palauttamaan 
piirien toimintaan. Näin 
pyritään saamaan tehok-
kuutta jäsenhankintaan, 
sekä luodaan taloudellista 
toimintapohjaa piireille, 
kaksien ratkaisuvaalien 
lähestyessä.

Missä puolue ja 
isänmaamme makaa?

Perussuomalaiset val-
mistautuvat tärkeään 
puoluekokoukseen Kok-
kolassa. Mielestäni tämä 
kokous toimii vedenja-
kajana puolueen kasvun 
suhteen. Kokousväellä 
on tehtävänään tärkeitä 
henkilövalintoja, jotka 
tulevat vahvasti vaikutta-
maan seuraavan kahden 
vuoden päähän.

Tällä välillä meillä on 
Presidentin- ja eduskunta-
vaalit joihin puolueemme 
molempiin tulee osallistu-
maan.

Näissä vaaleissa tullaan 
käymään paljon yleistä 
keskustelua, näen tule-
vat presidentinvaalit lä-
hinnä eduskuntavaalien 
esivaaleina. Olen iloinen 
ja ylpeä tulevan ehdok-

kaamme kyvyistä tuoda 
yleiseen keskusteluun 
sellaisia yhteiskunnallisia 
asioita, joita valtapuoluei-
den ehdokkaiden mieleen 
ei ensimmäisenä tule.

Nyt tullaan keskustele-
maan julkisuudessa myös 
Perussuomalaisen ehdoil-
la. Lähetykset medioissa, 
tv:ssä ja radioissa eivät 
mene poikki, kun on Pe-
russuomalaisten vuoro 
puhua äänestäjille faktaa.

Mikä on suomalaisen 
yhteiskunnan tilanne

Suomi on rakennemuu-
toksen kourissa. Kuntien 
määrä tulee puoliintu-
maan seuraavan kym-
menen vuoden aikana. 
Olemme liittyneet EU:
hun ja saaneet yhä kasva-
van nettomaksajan roolin 
unionissa. Sosiaalitur-

vaamme ajetaan yhä kiih-
tyvällä nopeudella alas.

Yhteiskunnassa tuloerot 
kasvavat huolestuttavaa 
vauhtia, ja myös rattailta 
pudonneita on valitetta-
van paljon.

Velkavankeudessa elä-
vät eivät näe valoa tun-
nelin päässä, leipäjonot 
kasvavat, eläkkeensaajien 
ostovoima hiipuu, pitkäai-
kaistyöttömien määrä tuo 
mukanaan myös paljon 
sosiaalisia ja terveydellisiä 
ongelmia.

Huumeiden käyttäji-
en määrä kasvaa, rikol-
lisliigojen määrä kasvaa 
ja yleinen turvattomuus 
lisääntyy. Kuntien tarjo-
amat yhteiskunnalliset 
palvelut eriarvoistuvat 
riippuen kunnan maksu-
kyvystä. Ihmiset ovat jo 
syntyessään tahtomattaan 
eriarvoisessa asemassa, 
riippuen asuinkuntansa 
varallisuudesta.

Valtion kunnille myön-
tämien valtionosuuksien 
määrän lasku aiheuttaa 
myös kunnallisverotuksen 
kiristymistä ja olemassa 
olevien kunnallisten pal-
veluiden supistumista.

Tuhkatkin pesästä

Meille kerrotaan, miten 
paljon on ollut ja on tu-
leva hyötyä, kun olemme 
suuressa EU:ssa mukana. 
Maatalouden tukien mää-

rä laskee ja pakottaa tilo-
jen yhdistymiseen. Naa-
puri myy tilansa toiselle ja 
siirtyy lähiöön. Oma tupa 
vaihtuu kerrostaloasun-
toon, ja oma perunamaa 
vaihtuu lähiön pieneen 
ravitsemusliikkeeseen.

Tuleva EU:n perustusla-
ki romuttaa kansalliset lait 
ja vie meiltä itsemäärää-
misoikeuden. Sen vähän-
kin mitä on jäljelle jäänyt 
liittymisen jälkeen. 

Tulevasta 
perustuslaista on 
järjestettävä sitova 
kansanäänestys

Venäjän toistuvat ilma-
tilamme loukkaukset 
merkitsevät mielestäni 
Suomen ajamista tule-
vaan sotilasjärjestöön 
Natoon. Päättäjät ovat jo 
päättäneet kantansa Na-
tokysymyksessä. On vain 

saatava kansan tuki vielä 
puolelleen. Meitä viedään 
kuin käärmettä pulloon, 
halusi kansa sitä tai ei.

Puolueella on nyt oma 
etsikkoaikansa  

Nyt jos koskaan on tar-
vetta sanoa kansalle asiat 
niin kuin ne todellisuudes-
sa ovat. Vaalit ovat juuri 
oikea keskustelun paikka 
näille asioille ja sitä mah-
dollisuutta puolueemme 
tulee nyt käyttää.

Kansan syvien joukko-
jen riveissä on luettavissa 
tyytymättömyys nykypoli-
tiikan tekoon, on vain ajan 
kysymys koska se alkaa 
purkautua rajuna kanna-
tuksena puoluettamme 
kohtaan.

Olemmehan me puolue-
kentässä ainoa todellinen 
vaihtoehto nykypolitiikal-
le.
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Eduskunnassa sanottua

  Pienen, mutta kasvavan puolueen on-
gelma on yleensä viestin perille meno. 
Tässä on onnistuttu pikku hiljaa pa-
remmin. Ydinongelma on, että meillä 
ei ole tarpeeksi näkyviä ja uskottavia 
ihmisiä esillä. Sinua tarvitaan.

Kunnallisvaaleissa huomasin, että 
kova työ ja selkeä linja tuovat kanna-
tusta. Ääneni nelinkertaistuivat. Suun-
ta on jatkunut. Uskon, että koko puo-
lue on myötätuulessa, mutta ihmisillä 
pitää olla henkilöitä, joille äänensä ja 
tukensa kohdistaa. Soinin kannatus ei 
tuo ääniä Ylämaalla vaan siellä pitää 
olla paikallista voimaa. Toisaalta on 
niin, että puolue ei vie kannatusta. 

Kysymys on linjasta ja sen esittäjäs-
tä. Perussuomalaisten murtumaton pe-
ruslinja lähtee Suomen kansasta ja sen 
laajalti hyväksymistä arvoista, kovasta 
työstä, vastuuntunnosta, itsenäisyyden 
ja ryhdin arvostamisesta, perinteisten 
arvojen kunnioittamisesta ja epäoi-
keudenmukaisuuden vastustamisesta. 
Me asetamme ihmisen rahan ja yhteis-
kunnan mahdin edelle. Tässä eroamme 
selvästi sekä oikeistosta että vasemmis-
tosta. Kansa on pääasiassa vain käyttö-
hiivaa näille pimeille voimille.

Puolue tarvitsee sanansaattajia

Suomi suorastaan huutaa poliittista 
vaihtoehtoa. Suomalainen demokra-
tia on happiteltassa, jossa kaikki van-
hat puolueet myötäjuoksijoineen ovat 
valmiita toistensa kanssa samaan hal-
litukseen linjasta piittaamatta. EU-ty-
ranniakin sopii muille puolueille. 

Puolue tarvitsee lisää sanansaattajia. 
Ihmisiä, jotka osaavat kiteyttää puolu-

een peruslinjan ja toimivat omissa kun-
nissaan ja kaupungeissaan tämän linjan 
mukaisesti. Pitää elää niin kuin opettaa. 
Tällaisia henkilöitä pitää nostaa myös 
puolueen johtopaikoille. Siinä puolue-
kokousedustajat ovat avainasemassa. 
Perussuomalaisissa jokainen pääsee 
vaikuttamaan. 

Ranska ja Hollanti sanoivat EI

EU-asiat eivät ole tuoneet kenelläkään 
Suomessa kymmeneen vuoteen poliit-
tista kannatusta. Tilanne on muuttu-
massa. Olen eduskunnan suuressa valio-
kunnassa perehtynyt aiheeseen hyvin ja 
tiedän mistä puhun. Nykyisenkaltainen 
ylimielinen ja kansoista vieraantunut 
EU on auringonlaskun organisaatio.

EU:n uusi perustuslaki, jonka Rans-
kan ja Hollannin kansat hylkäsi, on kel-
voton. Se on itsenäisyyttä vähentävä ja 
valtaa keskittävä. Se on suurten maiden 
valtaa lisäävä ja epädemokraattinen. Se 
myös supistaa maiden omaa, itsenäistä 
päätösvaltaa.

Suomen kansalle ei ole kerrottu, mikä 
sopimus todella merkitsee. Esitimme 
eduskunnassa kansanäänestystä asiasta, 
mutta esityksemme hylättiin kylmästi 
äänin 141–36.

Perussuomalaiset on ainoa eduskun-
tapuolue, joka ei hyväksy kelvotonta 
sopimusta. Nyt sopimuksen tultua hy-
lätyksi Ranskassa on mielenkiintoista 
nähdä kauppaako Vanhasen hallitus 
Suomen eduskunnalle hylättyä sopi-
musta eli mätää kukkoa? Nyt selviää 
kuinka pitkällä kansanvallan rappio 
Suomessa on!

Ikävä asia

Puolueemme eduskuntaryhmässä ta-
pahtunut rahojen kavallus on ikävä ja 
surullinen asia. Ryhmän pitkäaikainen 
työntekijä Kari Bärlund eksyi kaidal-
ta polulta. Asia on toimitettu poliisin 
tutkittavaksi ja siitä tulee aikanaan 
päätös. Joka tapauksessa asia tahrasi 
Perussuomalaisten mainetta. Ryhmä 
teki kuitenkin heti asian havaittuaan 
selvät päätökset ja antoi asian eteen-
päin. Ikävät asiat selvitetään.

Tapahtunutta käytetään tietysti kil-
pailijoittemme taholta meitä vastaan. 
Jokunen Perussuomalainenkin voi har-
hautettuna tehdä puolueelle vahinkoa. 
Meidän on syytä pitää mielessä, että 
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
on rikoksen uhri ja kärsijä. Se on tä-
män asian ydin.

Perussuomalaisten 
murtumaton 

peruslinja on oikea

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

Vistbacka:
Turvapaikkaturismista
”Suomea pidetään maana, johon on 
hyvä lähteä hakemaan turvapaikkaa, 
koska eduskunta ei hyväksynyt ulko-
maalaislain muutoksen yhteydessä pe-
russuomalaisten esittämää näkökantaa 
eli muutosta niin, että silloin kun on niin 
sanotusta Dublin-tapauksesta kyse, hen-
kilö pitäisi palauttaa välittömästi rajalta. 
Nyt tilanne Suomessa on johtanut siihen, 
että meille on tullut lisääntyvä niin sa-
nottu turvapaikkaturismi eli kiertäminen 
turvapaikkamaasta toiseen.”

Raimo Vistbacka 17.5.2005 

Halme:
Turvapaikoista
”Selvitysten mukaan suomalainen toi-
meentulotuen maksamiskäytäntö, jossa 
suurin osa turvapaikanhakijan saamasta 
tuesta maksetaan rahana, toimii tällaista 
turvapaikkaturismia lisäävänä tekijänä. 
Niin kuin työelämä- ja tasa-arvovalio-
kunta lausunnossaan toteaa, joillakin 
paikkakunnilla on kokeiltu järjestelmää, 
jossa suurin osa toimeentulotuesta anne-
taan luontaissuorituksina eli järjestämäl-
lä asunto, ravinto ja muut perustarpeet, 
jolloin vain pieni osa tuesta jää rahana 
maksettavaksi. Tällaisista kokeiluista on 
saatu rohkaisevia kokemuksia. Mielestä-
ni näitä kokeiluja tulisi jatkaa sekä tehdä 
tällaisesta käytännöstä pysyvä. Mielestä-
ni Suomen tulee käyttää kaikkia tällaisia 
keinoja, jotta tällaista turvapaikkaturis-
mia voidaan vähentää. Turvapaikkaturis-
min vähentäminen parantaisi myös nii-
den asemaa, jotka ovat oikeasti turvan 
tarpeessa.”
Tony Halme 17.5.2005

Soini:
EU:n tulevaisuudesta
”Itsenäinen rahapolitiikka ja itsenäinen 
talouspolitiikka, sehän on paras mahdol-
lisuus. Mutta kun tekin, sosialidemokraa-
tit, olette EU:n orjia, tämän lahoavan lai-
van soutajia, suorastaan kaleereja siellä, 
niin itsenäinen Iso-Britannia menestyy, 
Emu-vapaat Ruotsi ja Tanska menesty-
vät. Se on tulevaisuuden tie, EU hajoaa 
ja itsenäisyys palautuu, ja sitä kautta ta-
louspolitiikka ja työllisyys paranevat.”
Timo Soini 24.5.2005

Halme:
Veteraanien kuntoutuksesta
”Hallitus nähtävästi luulee, että rintama-
veteraanit tulevat parempaan kuntoon, 
kun he vanhenevat, ja kuntoutuspäiviä 
voi vähentää. Kukaan ei ole varmaan 
kertonut heille, että asia ei ole näin, vaan 
veteraanit tarvitsevat yhä enemmän 
kuntoutuspäiviä ikääntyessään, vaikka 
he rautaisia miehiä ovatkin ja lähtivät 
pyyteettömästi isänmaatamme puolusta-
maan, joten tämä on vähintä, mitä heille 
voi tarjota. Täten kannatan ed. Laxellin 
tekemää aloitetta.”
Tony Halme 19.5.2005

”Me asetamme

ihmisen rahan ja

yhteiskunnan mahdin 

edelle”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Perussuomalaiset tehostaa tiedotustaan 
erityisen sähköpostilistan avulla. Sen 
nimi on PerusS-lista. Tulemme sillä ker-
tomaan jäsenille ja muille asianharrasta-
jille reaaliajassa kiinnostavista uutisista, 
tapahtumista ja muista Perussuomalais-
ten toimintaan liittyvistä seikoista.

Lähiaikoina on esimerkiksi tulossa 
tietoa Kokkolan 10-vuotisjuhlapuolue-
kokoukseen 18.-19.6.2005 ja Timo Soinin 
presidentinvaalikampanjaan liittyen.

Otamme mielellämme vastaan nimiä 
PerusS-listalle, jotta saamme siitä mah-
dollisimman kattavan. Jos et ole PerusS-
jäsen, toivomme lyhyttä selvitystä siitä, 
miksi lista kiinnostaa. 

Otamme myös mielellämme vastaan 
vinkkejä tiedotettavista asioista. Lista 
on luonnollisesti maksuton.

Ilmoittautumiset PerusS-listalle osoit-
teeseen perussuomalaiset@eduskunta.fi 

Lisätietoja: vt. pääsihteeri Jussi Niinis-
tö, puh: (09) 432 3276.

PerusS-sähköpostilista perustettu

LIITY mukaan!
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Meillä ei ole pitkään aikaan 
tapahtunut mitään kivaa. Meil-
tä puuttuu säpinää. Olemme 
turhaan yrittäneet laittautua. 
Kukaan ei huomaa meitä. Yksi-
mielisyys asiasta tuntui olevan 
parvessa yhtä syvä kuin arjen 
köyhyys ja järjen tylsyys.

Miten olisi pojat, jos pidettäi-
siin bileet täällä meillä, sirputti 
sievä naaras. Kutsutaan vierai-
takin!

Mahtavaa, kehuivat pojat.
Ihanaa, saamme koristella, il-

moitti imelä naaras.
Ihanampaa, saamme käydä 

kampaajalla, inisi imelämpi 
naaras.

Ihaninta, saamme valmis-
taa boolia, iloitsi imelin naaras 
imeskellen.

Strutsikukot alkoivat valmis-
tella ohjelmaa, sopivia pieniä 
mittelöitä tutustumisen helpot-
tamiseksi. Alkajaisiksi muutama 
spurtti lantalan ympäri, voitai-
siin ottaa oikein kellon kanssa 
aikaa. Joo, ja kirjataan tulokset, 
ne innostuivat. Voittaja saisi pal-
kinnon, boolistahan jää varmaan 
vähän yli. Sulkien pörhistely 
seuraavana ohjelmanumerona… 
No, tämä riittääkin, booli tekee 
jo tehtävänsä siinä vaiheessa!

Spurttikilpailu osoittautui hy-
väksi jännitteiden purkajaksi. 
Tulospaperi lennähti vahingossa 
karjapihan liejuun, mutta mitä-
pä sillä enää tehtäisiin. Sulkien 
pörhistely muine mahtailuineen 
sai naaraat tuntemaan olonsa 
vaivannäkönsä arvoiseksi. Booli 
hupeni ja jopa sulkia vaihdeltiin 
mielitiettyjen kesken. Boolin ai-
kaansaama vapautunut riehak-
kuus purkautui ilmoille pon-
nekkaana yhteislauluna, jonka 
tahdissa ruvettiin rytmikkäästi 
jammailemaan. Kuulostaa alku-
kantaiselta, vai kuinka. Tunnel-
ma oli mitä eksoottisin romant-
tisesti koristellun lantalan ka-

toksen siimeksessä. Muutamat 
parit nojailivat lemmekkäinä 
katoksen paaluihin. 

Varovasti kasvava rytinä ja 
sitä säestävä, kalloon porautu-
va, vauhkoontuneiden strutsien 
hätähuuto keskeytti bileet. Il-
mahyökkäys! Kaikki pakenivat 
paniikin vallassa. 

Lantalan katos rysähti kasaan! 
Alle jäivät vain boolin rippeet ja 
se alkuillasta liejuun hautautu-
nut tulospaperi. Lahonneet kan-
natinpaalut olivat pettäneet! 

Aamulla strutsit ovat toh-
keissaan sulloutuneet tiiviiksi 

ryhmäksi karjasuojan nurkkaan 
pyrstösulat pörhöllään.

Karjakko on uhannut heiken-
tää juomiemme laatua! Henki-
lökohtaisesti koen tämän ran-
gaistuksena, emmekö muka ole 
huolehtineet ulkonäöstämme 
ja esiintyneet kiitettävän edus-
tavasti, räklätti loukattu uros.

Liekö farmin käteinen loppu-
massa! Joudummeko kerjuulle, 
äänteli toinen.

Tässä poljetaan edustavim-
man naaraamme etua! Röyh-
keää, kähisi uroista uroin.

”Takaahan sitä…” korisi ko-
kenut, huonokuuloinen uros. 
”Valistus kunniaan.”

Edunvalvontaa
Siivotonta, riehkui sievä naa-

ras.
Urokset kiihtyivät. Meitä 

kaikkia poljetaan!
”Tottahan se on. Nykyaikana, 

kun on se sukupuolten tasa-
arvokin, niin ei sillä väliä kuka 
polkee…” äläköi kokenein 
uros.

Asiaan!
Alennustilan välttämiseksi 

meidän on ryhdyttävä yhteistyö-
hön seutukunnan muiden farmi-
en kanssa. Arvomme mukaiset 
juomat on hankittava, tai siis tar-
koitan, arvomme mukainen koh-
telu on taattava, keinolla millä 
hyvänsä! Luontaiseduista emme 
tule tinkimään! Meidän tulee py-
syä lujina! Vain me itse voimme 
valvoa omia etujamme!

Marjatta Kuusisto
Ähtäri

PS. Taloutensa kanssa kipris-
televä pienikään kunta tai kau-
punki ei voi tietty imagosta 
tinkiä, edustavaa pitää olla. Sitä 
paitsi rentouttavien juomien 
tarjoilu johtaa epäilemättä ren-
touttaviin päätöksiin.

Timo Soini kovisteli 

ulkoministeri Erkki 

Tuomiojaa EU:n 

perustuslakiehdotukseen 

liittyen eduskunnan 

suullisella kyselytunnilla 

2. kesäkuuta. Julkaisemme 

ohessa sananvaihdon 

kokonaisuudessaan.

Timo Soini: Arvoisa herra pu-
hemies! Ranskan ja Hollannin 
kansat ovat puhuneet, koska 
niillä on ollut puheenvuoro, eli 
kansa on päässyt äänestämään. 
Ranskan kansanäänestyksen 
jälkeen koko eurooppalainen 
eliitti ja myös Suomen hallitus 
ylimielisesti ilmoitti, että juna 
kulkee, ratifi ointi jatkuu. Tänään 
on ollut jo hiljaisempaa. Ovat-
ko kiskot kadonneet Hollannin 
jälkeen? (Naurua) Kulkeeko 
vielä juna ja jatkuuko ratifi oin-
ti, vai mitä hallitus aikoo tehdä, 
vai kääntääkö se takkinsa, niin 
kuin nyt olisi kerrankin hyväk-
syttävää. Kepuhan on kaksi ker-
taa kääntänyt EU-kielteisestä 
takkinsa EU-myönteiseksi. Jos 

se nyt antaisi kansan äänestää. 
Meillä on mahdollisuus järjes-
tää tästä kansanäänestys. Se on 
nyt ainoa kestävä tapa viedä 
tätä asiaa eteenpäin tai lopettaa 
ratifi ointi. Kysyn ulkoministeril-
tä tai varapääministeriltä: Kum-
pi on hallituksen linja?

Erkki Tuomioja: Herra pu-
hemies! Johdonmukaista ei ai-
nakaan olisi, jos noudatetaan 

ed. Soinin logiikkaa, että ensin 
todetaan, että tämä sopimus on 
kuollut ja sitten vietäisiin vielä 
kuollut sopimuskin kansanäänes-
tykseen. (Naurua) Ehkä tässä nyt 
kuitenkin kannattaa menetellä 
sillä tavoin, että ne maat, jotka 
eivät ole vielä sopimusta käsitel-
leet, jatkavat käsittelyään, kun-
nes EU:ssa toisin päätetään ja 
kokoonnutaan toteamaan tilan-
ne. Joka tapauksessa on tärkeätä 

myöskin jatkoa varten, että tie-
detään, kuinka laajaa kannatusta 
tai ei tällä sopimuksella on.

Suomessa eduskunta on ol-
lut koko sopimusneuvottelujen 
ajan sen valmistelussa mukana, 
eikä meillä ole syytä epäillä, 
etteikö tällä sopimuksella olisi 
Suomessa riittävää kannatusta. 
Mutta yhtä lailla tietenkin tie-
dämme sen, että ellei kaikissa 
25 jäsenmaassa jotain sopimusta 
sellaisenaan hyväksytä, joudu-
taan jossain vaiheessa tarkaste-
lemaan tilannetta ja palaamaan 
uudelleen neuvottelupöytään. 
On todella tärkeätä, että olivat 
sitten äänestäjien motiivit ja 
syyt mitkä tahansa, demokra-
tiassa kunnioitetaan kansan 
mielipidettä.

Timo Soini: Arvoisa herra pu-
hemies! Kansanäänestys ei ole 
koskaan kuollut idea, ei nytten-
kään. Mutta eikö se ole, arvoisa 
ulkoministeri, aika hassua, että 
eduskunta täällä käsittelisi sitten 
kuollutta sopimusta jokaisessa 
valiokunnassa, kutsuisi asian-
tuntijoita, sopimusta, jota emme 
piirullakaan voi muuttaa? Eikö 
tämä olisi, jos joku, eduskunnan 
tyhjäkäyttöä, kun eläkeläiset, 
vammaiset ja muut odottavat 
vuoroaan, että heidänkin asioi-
taan joskus hoidettaisiin? Ky-
syn siis hallitukselta, mikä on se 
tapa? Tuleeko teiltä nyt siis syk-

Soini kovisteli Tuomiojaa
”kansanäänestys ei ole koskaan kuollut idea”

syllä esitys siitä, että tätä kah-
teen kertaan kuollutta esitystä 
aletaan tässä talossa käsitellä?

Erkki Tuomioja: Herra puhe-
mies! Me joka tapauksessa jat-
kamme tällä hetkellä sopimuk-
sen valmistelua, eduskunnalle 
tehtävän hallituksen esityksen 
valmistelua, niin että hallitus voi 
ottaa asiaan kantaa elokuussa. 
Elokuussa varmaan tiedämme 
jo aikaisempaa enemmän. EU 
kokoontuu Eurooppa-neuvos-
toon muutaman viikon kulut-
tua, ja varmasti on muitakin yh-
teydenpitoja, joiden perusteella 
voidaan suorittaa tarkempi ti-
lannearvio, mutta työ on hyvin 
pitkälle jo valmis. Jos siitä sitten 
aikanaan päätetään myöskin, 
niin kuin toistaiseksi lähtökoh-
tana on esitys eduskunnalle an-
taa, ja jos eduskunta pitää sitä 
täysin turhana, niin sehän voi 
sitten hyvin nopealla pikakä-
sittelyllä myöskin sen hylätä. 
Mutta mielestäni eduskunnalle 
on joka tapauksessa annettava, 
sen jälkeen siinä tilanteessa, 
kun tiedämme, missä mennään, 
myöskin tilaisuus tässä muodos-
sa käydä keskustelua siitä, kos-
ka joka tapauksessa sitä keskus-
telua tarvitaan johtopäätösten 
tekoa varten, (Puhemies koput-
taa) mitenkä haluamme mennä 
eteenpäin unionin demokratian 
ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.
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Nyt myynnissä vennamolainen T-paita.

Ostamalla tuet myös Perussuomalaisten Nuorten 

toimintaa. Paidassa teksti “POLIITTISESTI 

EPÄKORREKTI” ja pieni PSnuoret-logo.

Hinta 10 euroa/kpl + toimituskulut.

Tilaukset sähköpostilla joko 

ojala@perussuomalaiset.fi  tai v_m_

saarakkala@hotmail.com.

Voit myös soittaa tai lähettää postia 

puoluetoimistolle.

Toimitukset ennen puoluekokousta 18.6.

Tilaa ja ole poliittisesti epäkorrekti!

Ole poliittisesti 
epäkorrekti!

Kesällä 2004 järjestetyissä eurovaaleissa 
äänestysprosentti jäi Suomessa reiluun 
40:een. Alle puolet äänioikeutetuis-
ta kävi äänestämässä. Herää kysymys, 
onko EU:lla legitimiteettiä eli olemas-
saolon oikeutusta, kun vaalituloksen 
yhteydessä ei voida enää puhua edes 
enemmistön näkemyksestä. Yleensäkin 
keskustelu EU:sta on Suomessa hyvin 
laimeata. Poliittisen eliitin keskuudessa 
vallitsee EU-näkemyksistä konsensus. 
Konsensus ei edistä keskustelua. Miksi 
keskustella, kun ollaan pääpiirteittäin 
samaa mieltä? 

Edustuksellisen demokratian peruspi-
lari on se, että kansa voi vaihtaa edus-
tajansa, mikäli se katsoo siihen aihetta. 
Valittujen pitää ainakin jonkin verran 
kuunnella äänestäjiään, jos aikovat tulla 
jatkossakin valituiksi. Edustuksellinen 
demokratia vaatii toimiakseen kuitenkin 
monipuolista keskustelua vaalien välillä 
ja niiden yhteydessä. Median tehtävä on 
pitää kansalaiset ajan tasalla. Muuten 
oman edustajan seuranta ei onnistu. Jos 

seuraaminen on liian vaikeaa, edustuk-
sellisuus ei toimi, vaan joudumme äänes-
tämään ns. silmät ummessa. Koska vaalit 
ovat keskeinen osa edustuksellisuutta, on 
sitä myös vaalien välinen seuranta. 

Olipa vaalijärjestelmä mikä tahansa, 
yleensä odotetaan, että enemmistö ihmi-
sistä äänestää. Muuten järjestelmällä ei 
ole tukea. Muuten vaalitulos ei ehkä vas-
taa kansan näkemystä. Voihan olla, että 
esimerkiksi kaikille Suomen eurovaaleis-
sa äänestämättä jättäneille ei löytynyt so-
pivaa vaihtoehtoa, jota äänestää. Mutta 
voi olla myös niin, että heillä kaikilla oli 
keskenään sama kanta EU-asioihin. Sitä 
emme voi koskaan tietää varmasti, mutta 
niin kauan kun emme sitä varmuudella 
tiedä, emme voi pitää eurovaalien tulos-
ta enemmistön näkemyksen mukaisena. 
Äänestämättä jättäneistä niin iso osa oli-
si saattanut olla keskenään samaa mieltä, 
että, mikäli se olisi perustanut oman va-
litsijayhdistyksen, olisi tuo kyseinen valit-
sijayhdistys saattanut saada esimerkiksi 
enemmän ääniä kuin nyt vaaleissa suurin 

puolue. Voimme siis pitää vaalitulosta de-
mokraattisena vain, jos ajattelemme että 
äänestämässä käyneiden enemmistö on 
ratkaisevassa asemassa. Tällä perusteella 
vaalitulos olisi demokraattinen silloinkin, 
jos äänioikeutetuista vain 1% kävisi ää-
nestämässä. EU-demokratia on vakavissa 
vaikeuksissa.

Jos asetamme lähtökohdaksi sen, että 
enemmistö äänioikeutetuista käy äänes-
tämässä, tulee meidän pitää huolta vaa-
lien välisen keskustelun monipuolisuu-
desta ja tiedotuksen riittävästä tasosta. 
Itsestäänselvyyksistä kukaan ei jaksa 
kirjoittaa, eikä itsestäänselvyyksiä ketään 
kiinnosta lukea. Onko meillä tietyistä 
EU-näkemyksistä siis tullut itsestäänsel-
vyyksiä ja yleisiä totuuksia, kun EU-asi-
oista ei selvästikään puhuta riittävästi ja 
sekin, mitä puhutaan, ei juuri kansalaisia 
kiinnosta? Mielestäni näin on. Mediassa 
eivät kriittiset poliittiset voimat pääse 
EU-näkemyksiensä osalta esille. Silloin 
kuin jotakin kriittistä esimerkiksi lehdis-
sä on, sen ovat kirjoittaneet lehdet itse 

pääkirjoituksissaan. Se ei kuitenkaan 
riitä siihen, että tuo kriittisyys, jonka tie-
dämme kansankin keskuudessa olevan, 
näkyisi vaalituloksessa muuta kuin ää-
nestämättä jättämisenä.

Media kuitenkin ajattelee, että poliit-
tisille näkemyksille pitää antaa vain sen 
verran näkyvyyttä kuin, mitä ne ovat 
saaneet vaaleissa kannatusta. Tämä ajat-
telutapa on edustuksellisen demokratian 
kannalta tuhoisa. Se hiljentää keskuste-
lun eikä tuo mahdollisia akuutteja epä-
kohtia tarpeeksi esille. Se takaa, ettei 
vaalituloksessa tapahdu todennäköisesti 
suuria muutoksia. Se takaa sen, että moni 
ei äänestä lainkaan. Vaalien tehtävänä 
on jakaa paikat edustuksellisiin elimiin, 
mutta niiden tehtävänä ei ole kontrolloi-
da vaalien välistä ajanjaksoa esimerkiksi 
tiedotusvälineissä.

Koska edustuksellinen järjestelmämme 
ei toimi, tarvitaan sitä tukemaan neuvoa-
antava kansanäänestys EU:n perustus-
laista.

Perussuomalaiset nuoret teki-
vät 26.5. retken eduskuntaan. 
Koska perussuomalaisia kiin-
nostavat enemmän itse edus-
kunnan asiat kuin arkkitehtuuri, 
päätettiin eduskuntaesittelijän 
sijasta kierrosta vetämään pyy-
tää juuri letkuista vapautunutta 
puolueen puheenjohtajaa Timo 
Soinia.

Kierroksellemme oli ilmoit-
tautunut lähes parikymmentä 
nuorta ympäri Suomea. Paikalle 
tulleet saivat rautaisen paketin 
tietoutta niin eduskunnan kuin 
perussuomalaistenkin työstä 
sekä nuorten toiminnasta. Soi-

nin lisäksi paikalla olivat kan-
sanedustajistamme Raimo Vist-
backa avustajansa Toni Kokon 
kanssa. Rovaniemellä ollutta 
Tony Halmetta paikkasi hänen 
avustajansa Jonni Sinkkonen. 

Kierros päättyi suuren salin 
lehterille, jolta käsin seurasim-
me, kun Vistbacka heti kärkeen 
pääsi kysymään hallitukselta 
valtion rakennusten homevau-
rioista. Mädännäisyysteemalla 
jatkettiin, kun Timo Soini tykitti 
takarivistä kysymyksensä koski-
en EU:ta.

Eduskuntaretkemme oli kai-
kin puolin onnistunut. Tästä on 

Perussuomalaiset 
Nuoret Arkadianmäellä

Asemat Arkadianmäellä turvataan jatkossakin. Kuvassa vasemmalta nuorten pj. Vesa-Matti Saarakkala, Otto Tuomi, 
hallituksen jäsen Antti Valpas, Tommi Hatakka, sihteeri Mikko Nurmo, vpj. Tommi Ojala ja Timo Soini.

hyvä jatkaa eteenpäin. Nuoriso-
järjestön t-paitoja voi yhä tilata 
vpj. Tommi Ojalalta tai pj. Vesa-
Matti Saarakkalalta, sillä ensim-
mäistäkään t-paitaa ei ole vielä 
tullut painosta. Hintakin pää-
tettiin pudottaa 60 mummoon. 
PerusS Nuorten järjestö kasvaa 
tasaista vauhtia. Puheenjoh-
tajisto suosittelee silti kaikille 
kiinnostuneille suoraa puolue-
jäsenyyttä, sillä se avaa parhaat 
vaikutus- ja osallistumismahdol-
lisuudet. PerusS Nuoret pitävät 
oman yleiskokouksensa Kokko-
lan puoluekokouksen yhteydes-
sä 18.-19.6. Kaikki mukaan!

Vesa-Matti Saarakkala
Puheenjohtaja

PerusSuomalaiset
Nuoret

Edustuksellinen demokratia
ei toimi EU:ssa

nuoret
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Brasilia on suomalaisittain suuri maa. 
Pinta-ala on noin 8,5 miljoonaa neliöki-
lometriä, eli 25 kertaa Suomen kokoinen. 
Lentomatkakin maan sisällä kaupungis-
ta toiseen voi kestää yhtä kauan, kuin 
esimerkiksi Suomesta Kreikkaan. 

Näin ollen kahden viikon lomailu 
Atlantin rannalla Fortalezan kaupun-
gissa antaa kovin suppean kuvan koko 
Brasiliasta. Zearan maakunnan alueella 
sijaitseva 2 :den miljoonan asukkaan For-
taleza on Brasilian kolmanneksi suurin 
kaupunki Rio de Janeiron ja Sao Paulon 
jälkeen. 

Vuonna 1882 itsenäistynyt Brasilia on 
Latinalaisen Amerikan suurin ja maa-
ilman viidenneksi suurin tasavalta. Ny-
kyinen pääkaupunki on Brasilia, jonka 
presidentti Kubinski rakennutti keskelle 
autiomaata. 

Jalkakahleet orjilla

Brasilian pääkieli on portugali joka juon-
tuu 1500 luvulla alkaneesta Portugalin 
hallinnasta. Maahan tuotiin aikoinaan 

noin neljä miljoonaa orjaa lähinnä Afri-
kasta. Pääsimme tutustumaan Fortalezan 
alueella toimineeseen viinatehtaaseen, 
jossa työt teetettiin orjatyövoimalla vielä 
1900-luvun alkupuolella. Voi sanoa, ettei 
ollut mieltä ylentävä näky. Käsi, kaula – 
ja jalkakahleet kertoivat karua kieltään 
orjien kohtelusta. 

Vaikka Brasilian maatalous työllistää 
reilun kolmanneksen maan väestöstä, 
bruttokansantuotteesta vai 10 % tulee 
maataloudesta. Maatiloja on todella 
suuria usean sadan hehtaarin ja toisaalta 
ihan pikkutiloja. Sisämaassa saatetaan 
maatöitä tehdä vielä puuauran kanssa. 
Ulkomaalainen ei voi maata omistaa. 
Ainoastaan avioituminen paikallisen 
asukkaan kanssa mahdollistaa maaomis-
tuksen. 

Brasilia on kehittynyt epätasaisesti 
muutenkin, kuin maataloudessa. Brasi-
lian 128 miljoonasta asukkaasta noin 88 
miljoonaa on työllistettynä. On selvää , 
että työttömyys aiheuttaa suuria ongel-
mia. Näin siitä huolimatta, että maassa 
on runsaasti korkeatasoista teollisuutta. 
Mm. teräs- ja kaivosteollisuus. Autojen 
valmistajana Brasilia on maailmassa 
kymmenennellä sijalla. Lentokonete-
ollisuus on maailman huippuluokkaa. 
Finnairkin lentää pääasiassa Brasilialai-
silla lentokoneilla. Kahvin ja teen tuotta-
jana Brasilia on maailman kärkimaita.

Köyhyys on päivän ongelma

Monilla alueilla eletään todella suuressa 
köyhyydessä. Suuria slummialueita on 
Fortalezankin alueella useita. Brasilian 
ja ehkäpä koko maailman suurin slum-
mialue sijaitsee Rio de Janeiron lähei-
syydessä. Siellä asuu noin kaksi miljoo-
naa ihmistä. 

Köyhyys näkyy katukuvassa kerjää-
vinä katulapsina ja muina kerjäläisinä. 
Katuvarsilla yöpyvät ihmiset on Fortale-
zassakin tavallinen näky. Tämä siitä huo-
limatta, että turistialueilla on katukuvaa 
pyritty pitämään ulkoisesti siistittynä.

Maailman pisin joki löytyy Brasiliasta

670 km pitkä Amazon joki, joka virtaa 
Brasilian halki, on maailman suurin ve-
sialue. Amazonin alueella sataa 150- 250 
päivää vuodessa. Alueella on suuret sa-
demetsäalueet. Ihminen on niistä tuhon-
nut jo noin 30 %. Sademetsien tuhou-
tuminen lieneekin Brasilian suurimpia 
uhkia lähivuosina ja vuosikymmeninä. 
Jos ei mitään ratkaisevaa tehdä on nuo 
Brasilian keuhkot tuhottu 60 :ssä vuo-
dessa.

Koulunkäynti on Brasiliassa periaat-
teessa pakollista. Sitä ei kuitenkaan mil-
lään tavalla valvota. Tällä hetkellä kou-
lua käy noin 94 % lapsista. Kuitenkin 
kymmeniä tuhansia lapsia on mukana 
erilaisessa kaupanteossa. Kouluruokailun 
aloittaminen on lisännyt koulunkäyntiä. 
Lukutaitoisia on Brasialaisista noin 85 
%, mutta lukutaidon mittana on oman 
nimen kirjoitus- j a lukutaito, joten to-
dellinen lukutaidottomuus on paljon 
suurempi.

Minimipalkka vain 45 Euroa

Minimipalkka Brasiliassa on 260 Realia 
( n.45 euroa ). Bussikuskin palkka on n. 

100 euroa ja opettajan n.150 euroa. Lää-
kärin ammatti on erittäin arvostettu jo-
ten palkkakin on n.1000 euroa/kk. 

Sairaanhoito on periaatteessa ilmaista, 
mutta jonot sairaaloihin on niin pitkät, 
että ainoa mahdollisuus akuutissa tar-
peessa on yksityissairaala. Se taas on niin 
kallista, ettei tavallisella kansalaisella ole 
siihen varaa.

Verotus on progressiivinen 10 – 30 %. 
Työttömyysturvaa ei ole. Eläkettä ei tule 
muuten kuin työssäoloaikana itse mak-
saen.

 Niin uskomatonta kuin onkin, kunin-
gas jalkapallo on keksitty Kiinassa ja 
tullut Brasiliaan vuonna 1894. Fortale-
zan alueella sijaitseva Brasilian toiseksi 
suurin jalkapallostadion vetää 70000 kat-
sojaa. Rio de Janeiron stadionille mahtuu 
100000 katsojaa.

Poliisitkaan eivät uskalla mennä joka 
paikkaan

Korruptio, huumeet, erilaiset muut lait-
tomuudet hallitsevat monin paikoin tuo-
ta laajaa maata. Riossa on kaupungin-
osia, joihin eivät poliisitkaan uskaltaudu. 
Huumediilerit pitävät hallussaan useita 
alueita. Toisaalta poliisit saattavat tehdä 
katulasten ja kerjäläisten joukossa puh-
distuksia, joissa kylmästi tapetaan jopa 
kymmeniä ihmisiä. 

Köyhyys on tuonut myöskin monista 
maista tuttuja lieveilmiöitä. Seksiturismi 
on suuressa mitassa. Vaikka se ei ole niin 
läpinäkyvää, kuin Thaimaassa, ei sitä voi 
olla näkemättä. Aikuiset ihmiset voivat 
tietysti tehdä mitä lystäävät, mutta kun 
5-6 kymppinen ukko taluttelee rakastu-
neen näköisenä rantakadulla tyttöä jolle 
sopisi isoisäksi, kyllä silloin riipaisee sy-
dämestä, ja syvältä.

Brasilia on siis paljon muutakin, kuin 
joskus televisiossakin näkyviä Rion kar-
nevaaleja. Karnevaalit ovat tuossa syvästi 
katolisessa maassa valmistautumista pää-
siäiseen. Carneval= jäähyväiset lihalle, eli 
juhlitaan ennen pääsiäisen alkua.

Saimme olla mukana Pitkänperjantain 
katolisessa messussa Fortalezan kater-
daalissa. Se oli omalla tavallaan vaikutta-
va tapahtuma, vaikka portugalin kieli ei 

Brasilia on monen 

kaukomatkaajan unelmakohde. 

Sitä se oli myöskin 

allekirjoittaneen ja vaimoni 

osalta. Monet unelmat karisevat 

silloin kun todellisuus lyö kättä 

unelmien kanssa. 

oikein avautunutkaan. Messussa käytiin 
läpi ns. ristisaattona Jeesuksen kärsimys-
näytelmä, joten sillä tavalla messua pystyi 
seuraamaan. Laulut ja yleisön mukana 
olo muistutti lähinnä meillä ns. vapaiden 
suuntien Jumalanpalvelusta.

Yksi erikoisuus Pääsiäisenä Brasilias-
sa oli Juudaksen polttaminen. Ihmishah-
mon kokoinen Juudas-nukke poltettiin 
roviolla. Sitä ennen ” Juudasta ” kuljetet-
tiin esimerkiksi auton katolla ja esiteltiin 
teiden varsilla.

Kyllä positiivistakin mainittavaa 
Brasiliasta löytyy

Brasiliassa on toki paljon positiivistakin. 
Luonto on yllättävän kaunista kaupun-
gin ulkopuolella. Vihreitä metsiä on vie-
lä runsaasti. Hedelmiä ja hedelmäpuita 
löytyy joka lähtöön.

Ruoka on edullista myöskin turistialu-
eilla. Aamulenkkimme suuntautui usei-
na aamuina paikalliseen kalasatamaan. 
Ihmiset siellä, kalastajien saapuminen 
rantaan, erilaisten kalojen sekamelska, 
kaupankäynti rannassa, siinä oli jotakin 
kiehtovaa. Yhtenä aamuna ostimme ran-
nasta kalaa, siis varmasti tuoretta. Mitään 
hajuakaan ei ollut kalan nimestä. Kolme 
sentin siivua painoi lähes kaksi kiloa. Hy-
vää tuli pannulla paistaen.

Hotellit ja hotellialueet ovat siiste-
jä. Suomalaiset aloittivat turistien rah-
taamisen Brasiliaan vasta noin kolme 
vuotta sitten. Sen jälkeen sinne tulivat 
hollantilaiset ja englantilaiset. Rantojen 
siistiminen ei ole edennyt samaa tahtia 
turistivirtojen kanssa. Kauniita ja hyviä 
uimarantojakin löytyy, mutta ei välttä-
mättä kävelymatkan päästä. 

Lämmintä, sitä riittää. Vuorokauden 
keskilämpötila liikkuu n. + 30 asteessa.

Sanotaan että miehen kravatista saa 
kolmet bikinit, eikä siellä paljon enem-
pää vaatetta tarvitsekaan, jos muuten 
luonto antaa periksi.

Suosittelisinko Brasiliaa kaukomat-
kaajille? Brasilia on kulttuuriltaan ja 
elämäntavaltaan aivan oma maailmansa. 
Maa on hieno kokemus. Emme kuiten-
kaan aseta sitä aivan kärkipäähän kau-
komatkakategoriassamme. 

Lämpöä ja lempeä Brasilian auringossa. Puolueemme aktivistit, Reijo ja Helena Ojennus lomal-
la Brasiliassa.

Fortalzan katedraalissa on 
upeita lasimaalauksia

Reijo Ojennus
Puheenjohtaja

Pirkanmaan 
PerusSuomalaiset

Brasilia
muutakin kuin Rion karnevaalia
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Aloite 
oikeusministeriölle

Aloite Pertunmaan siirtämiseksi Mikke-
lin käräjäoikeuden piiriin.

Suomen käräjäoikeuksien määrää ol-
laan muuttamassa. Samassa yhteydessä 
on kaavailtu käräjäoikeuksien toimi-
alueisiin useita muutoksia, myös Etelä-
Savon alueella.

Aloitteenamme esitämme, että Pertun-
maan kunta tekisi oikeusministeriölle esi-
tyksen Pertunmaan kunnan siirtämisestä, 
Mikkelin käräjäoikeuden alueeseen. Ny-
kyisen Heinolan käräjäoikeuden piiristä 
asiakkaiden asiointi suunta myös muihin 
virastoihin ja laitoksiin olisi toiminnalli-
nen yhteys puoltamassa siirtymistä Mik-
kelin alueeseen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Markku Pöyry ja Markku Laine

Laajakaistayhteydet 
koko kunnan 

alueelle

Perussuomalaisten valtuustoryhmä 
jättää seuraavan aloitteen laajakaista-
yhteyksistä:

Me allekirjoittaneet Pertunmaan 
kunnanvaltuuston jäsenet esitämme 
aloitteen, että Pertunmaan kunta ryh-
tyy aktiivisiin toimenpiteisiin laajakais-
tayhteyksien saamiseksi koko kunnan 
alueelle mahdollisemman nopealla ai-
kataululla.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Markku Pöyry Markku Laine

Puoluehallituksen 
kokous

Puoluehallituksen kokous pidetään 
Kokkolan puoluekokouksen yhteydes-
sä perjantaina 17.6 klo 19.00. Kokous-
paikkana toimii Hotelli Kaarle.

Lehdet ovat pääkirjoituksissaan käsitel-
leet EU-äänestyksen tarvetta. Kirjoitus-
ten mukaan vain 30 % äänioikeutetuista 
osallistuisi mahdolliseen kansanäänes-
tykseen. Kirjoituksista käy myös ilmi että 
kansalaisia tulisi armahtaa monimutkai-
selta pykäläviidakolta ja jättää asia edus-
kunnan päätettäväksi. Kansanäänestystä 
voisi vaatia vain jos vaihtoehdot ovat 
selvillä. 

Olen samaa mieltä että äänestyspro-
sentti tänä päivänä olisi todennäköisesti 
alhainen, mutta tämähän johtuu siitä, että 
valtaosa kansalaisista uskoo talousjärjes-
telmän olevan epäreilu ja työssäkäyvillä 
ihmisillä on liian vähän sananvaltaa ja 
että suuryhtiöiden käsiin on keskittynyt 
enemmän valtaa kuin on kansakunnan 
edun mukaista. Lisäksi tiedotusvälineet 
ja mainosteollisuus keskittyvät epärele-
vantteihin asioihin, kuten kuka lähti ke-
nen matkaan ja kuka erosi ja ketä meni 
naimisiin ja saako eduskunnassa imettää 
vauvaa, vai ovatko tiedotusvälineet ehkä 
kertoneet riittävän hyvin kansalaisille, 
että mitä mieltä presidenttiehdokkaat 
ovat EU:sta, kuten esimerkiksi Timo 
Soini ?  

Rauhaa ja edistystä
 

Vaaleissa ei ole kyse pykäläviidakosta 
vaan demokratiasta, josta taas kansa 
päättää, eikä siis toimittajat tai asiantun-
tijat. Toimittajat hakevat tukea omalle 
EU-linjalleen talousguruilta, josta hy-
vänä esimerkkinä on Aamupostin 11.5. 
kirjoitus, jossa Sammon konsernijohtaja 
Björn Wahlroos toteaa, että ”Globali-
saation eteneminen luo rauhaa ja edis-
tää kehitystä”. Hänen mielestään glo-

balisaatio voi edistää myös köyhimpien 
alueiden kehitystä ja jopa oikeusvaltion 
ja demokratian edistymistä, sillä tyypilli-
sesti pääomat virtaavat sinne, missä olot 
ovat vakaat. 

 Vastoin Wahlroosin uskomusta todel-
lisuudessa näin ei kuitenkaan tapahdu. 
Pörssikeinottelijoiden äärimmäinen 
keino on globalisaation kautta voiton 
maksimointi. Tällaisen yksisilmäisen yh-
teiskunnallis-taloudellisen näkökulman 
kannattajat eivät ota huomioon sitä, että 
talouden tunnuslukujen lisäksi tulisi 
seurata myös elämänlaadun mittareita. 
Yksisilmäinen talouspolitiikka sovinnai-
silla maailmanlaajuisilla indikaattoreilla 
mitattuna näyttää talouden terveyden 
huonontuneen. Suuryritysten talouskas-
vua ei enää seuraa elämänlaadun kohen-
tuminen vaan sosiaalinen taantuma, josta 
seurauksena yhteiskunnan hyvinvointi-
palvelujen kasvava kysyntä.

Vääristynyt järjestelmä antaa 
ihmeellisiä signaaleja 

Vaikka kansalaisilla ei suoraan ole mi-
tään toista vaihtoehtoa esittää EU:sta, 
niin pitää ainakin voida kritisoida ja 
kyseenalaistaa se yhteiskunnallis-talou-
dellinen järjestelmä EU:ssa, miltä osin 
se ei tyydytä kaikkia. Yhteiskunnal-
lis-taloudellinen järjestelmä Suomessa 
vastannee sitä, mitä myös EU:ssa toteu-
tettaneen. Meillä vääristynyt järjestel-
mä on antanut signaaleja kuten se, että 
äänestysaktiviteetti on laskenut, tai että 
paperiteollisuuden työnantajat ja työn-
tekijät voivat yhdessä mennä lakkoon. 
Kun suomalaiset vielä omistavat noin 
puolet Ruotsin metsäteollisuudesta, niin 

osapuolilla on kaikki valta keskenään 
päättää mitä haluavat, ja tämä tehdään 
ilman mitään velvoitteita yhteiskuntaa 
kohtaan. Myöskään ulkopuoliset eivät 
voi puuttua tilanteeseen koska järjes-
telmä on rakennettu niin, että toimitaan 
vain business-maailman vallan ja voiton-
tavoittelun pohjalta.

Arvostelu ja tyytymättömyys järjestel-
mään konkretisoituu EU-kansanäänes-
tyksen kautta. Hylkäävä päätös tarkoittaa 
silloin sitä, että kansalaiset vaativat EU-
sopimuksen ratifi oimatta jättämistä.

Ratifioimatta jättämisen perustelu-
na on, että järjestelmä ei tyydytä, eli ei 
haluta toteuttaa sellaista yhteiskunnal-
lis-taloudellista poliittista järjestelmää, 
jossa suuryritysten voitot ohjautuvat 
kansainvälisille pääomille. Esimerkkinä 
business-maailman voiton ohjautumi-
sesta on esim. 80%-20% -sääntö, jossa 
voitoista 80 prosenttia tulee 20 prosen-
tilta asiakaskunnasta. Tämän perusteella 
suurin osa väestöstä on turhaa, vallan ja 
voitontavoittelun näkökulmasta katsot-
tuna, ja kenen intressissä silloin on enää 
ajatella yhteiskunnallisia velvoitteita tai 
terveempää taloutta. 

 Sanomalehdet tekevät kyselyjä kansa-
laisten kannasta EU-perustuslakiin, vaik-
ka niiden tulisi kysellä kuinka suurena 
ihmiset kokevat voimattomuuden tun-
teen eli kuinka paljon kokevat itsellään 
olevan vaikutusvaltaa, suhteessa siihen 
mitä hallitus tekee.

Saksa ja Ranska suurimpia hyötyjiä

Toinen perustelu ratifi oimatta jättämi-
selle on se, että demokratia ei toteudu. 
EU-perustuslaki luettelee kaikki de-

mokratiaan ja ihmisoikeuksiin kuulu-
vat oikeudet, mutta niiden vieminen 
käytännön tasolle onkin sitten eri asia. 
Päinvastoin kuin luullaan, niin EU on 
itse suurin uhka demokratialle ja kansa-
laisoikeuksille, sillä se toteuttaa sellaista 
yhteiskunnallis-taloudellista poliittista 
järjestelmää, jossa pääosakkaina Saksa 
ja Ranska eniten hyötyvät. Erityisesti 
demokratia on uhattuna marginaalival-
tioissa, kuten Suomessa. 

Demokratia tarkoittaa enemmistön 
valtaa, se ei tarkoita osakkeen omistajien 
määräenemmistöä, vaan se tarkoittaa kan-
salaisten äänioikeutettujen enemmistöä. 
Tämä enemmistö pysyy jatkossakin eittä-
mättä Saksassa ja Ranskassa, sillä valtioi-
den sijainti on sentään pysynyt vakaana, 
vaikka osakkeiden omistajuus nopeasti 
siirtyy digitaalisesti maasta toiseen. 

Lopuksi esimerkki business-maailmas-
ta, eli kuinka väestön marginalisoinnilla 
on monta muotoa, kuten esimerkiksi se, 
että tietämättöminä veronmaksajat ra-
hoittavat suuryhtiöiden kalliisti myymät 
palvelut kannattaville asiakkaille, kun sa-
malla myydään tarkoituksellisesti huono-
ja palveluja muille asiakkaille. 

Tällöin huonon palvelun kysymykset ja 
valitukset voidaan turvallisesti jättää vas-
taamatta. Tällainen kuluttaja-apartheid 
käyttää hyväkseen modernia informaa-
tioteknologiaa, joka on tietämättömien 
veronmaksajien lahja yrityksille.

Lisää uusia ajatuksia voi etsiä netistä, 
yksi tällainen tutustumisen arvoinen on 
Noam Chomsky, tunnettu amerikkalai-
nen toisinajattelija.

Järjestötoimintaa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 
mielestä rajavartijoiden lakko heiken-
tää Suomen kansallista turvallisuutta. 
Koska lakko on käytännössä lopettanut 
Venäjälle menevien passintarkastukset 
kaakkoisilla raja-asemilla, on rikollisille 
aineksille avattu portit eriasteisiin vää-
rinkäytöksiin

Tästä syystä lähtötarkastuksiin on 
palattava pikaisesti, eikä maahantulo-
tarkastuksien laadustakaan saa tinkiä.
Eduskuntaryhmän mielestä rajanylityk-
sen sujuvuus ei voi olla kriteerinä valvon-
taa tärkeämpi.

Rajavartijoiden työtaistelu on saatava 
nopeasti ratkaistua, sillä kansallisen tur-
vallisuuden lisäksi lakko myrkyttää raja-
vartijoiden ja heidän suojelutyöhön mää-
rättyjen esimiestensä henkilösuhteita.

Kiistan ei saa antaa muodostua arvo-
valtakysymykseksi. Ryhmä katsoo, että 
tarvittaessa valtiovallan tehtävänä on 
puuttua päättäväisin ottein ongelmaan.

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä: 

Myös Venäjälle menevien passit on 
tarkastettava

Merja A. Muronen
RiihimäkiOnko demokratia uhattuna

Euroopassa?
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Eipä mahda meistä kukaan tietää, että 
jonakin päivänä eteemme voi tulla tilan-
ne, jossa joudumme turvautumaan sosi-
aaliviranomaisten apuun. Eihän tuossa 
avun tarpeen myöntämisessä ja avun ha-
kemisessa sinänsä ole mitään hävettävää 
tai kielteistä.

Mutta syystä tai toisesta johtuen jon-
kinlainen salaperäisyyden verho ilmassa 
kuitenkin on, eikä se ainakaan sillä pois-
tu, että poikkeuksetta sosiaaliviranomai-
set vaikenevat oma-aloitteisesti tarjoa-
mistaan palveluista ja etuuksista.

Ehkäpä juuri siksi monelle vielä mei-
dän aikanamme sosiaalitoimiston kynnys 
on liian ”korkea”, ja niin ollen moni laki-
sääteinenkin etuus jää tietämättömyyden 
takia hakematta ja saamatta.

Kuulemieni tapausten, mutta myös 
omien kokemusteni perusteella voi hyvin 
sanoa, että asiakaspalvelun laadussa olisi 
melkoisesti parantamisen varaa.

Niinpä avun tarvitsijan onkin ihan hyvä 
tietää, että on olemassa lainsäädäntöä, 
joka on tarkoitettu sosiaalitoimiston asi-
akkaiden turvaksi ja tueksi.

Laki sosiaalihuollon asiakkaiden ase-
masta ja turvasta pitää sisällään varsin 
yksiselitteisesti kunnille asetetut vaati-
mukset ja velvoitteet. Niinpä lain mu-
kaan asiakkaan on saatava hyvää ja asi-
allista palvelua. Asiakkaan itsemäärää-
misoikeutta on kunnioitettava, asiakkaan 
mielipiteet ja toivomukset päätöksen 
tekovaiheessa on huomioitava ja tehdyn 
ratkaisun pitää olla asiakkaan edun mu-
kainen.

Siinä muutamia tärkeimpiä lain aset-
tamia vaatimuksia. On valitettavaa, että 
tässäkin kohdassa laki ja käytäntö näyt-
tävät kulkevan kohtuuttoman kaukana 
toisistaan.

Sosiaaliset perusoikeudet

Mielestäni kaikessa sosiaalipalveluun 
liittyvässä toiminnassa pitää lähtökohta-
na ja tavoitteena olla se, että sosiaaliset 
perusoikeudet vähintäänkin toteutuvat, 
myöskin sen ”heikoimman lenkin” koh-
dalla.

Tässä tehtävässä sosiaalihuollon osuus 
on turvata vammaispalvelulakiin perus-

tuen erityispalvelut niin, että vammaisil-
le tarkoitetut palvelut toteutuvat todella 
täysmääräisinä.

Vammaispalvelulaki sen eri muodois-
saan ja alueillaan antaa tuon kaltaisen 
toiminnan toteutumisen siitäkin huoli-
matta, että se on samalla varmasti eniten 
tulkintaerimielisyyksiä, pahimmillaan 
sosiaaliviranomaisten kesken samassa 
toimistossa, herättävä asia.

Ihmisoikeudet

Täällä meidän ”hyvässä” Haminassa eräs 
toimintamalli kuulemani ja kokemani 
perusteella on, että vammaispalvelulain 
sisältämä kuljetuspalvelun tuki ja oikeus 
evätään miltei keinoja kaihtamatta. Sit-
ten tilalle tarjotaan jonkinlaisena ”pork-
kanana” sosiaalihuoltolain mukaisia 
asioimismatkoja. Äkkiä kuultuna ja lu-
ettuna kuulostaa ihan hyvältä, ja onhan 
se sitä kaupungin kannalta katseltuna.

Käytännössähän juuri noita sosiaali-
huoltolain mukaisia asioimismatkoja, ns. 
Kimppakyytejä, myönnetään tuntuvasti 
vähemmän kuin vammaispalvelulain 

perusteella myönnettäisiin. Vammaispal-
velulain mukaan kuukaudessa on myön-
nettävä vähintään 18 yhdensuuntaista 
matkaa.

Mahtaneeko käytännössä toteutua – 
toivottavasti. Itse kuitenkin tiedän muu-
tamia tapauksia juuri täällä Haminassa, 
jossa myönnettyjen matkojen lukumäärä 
on alle puolet minimimäärästä.

Toinenkin syy siihen, miksi niin haluk-
kaasti pyritään vesittämään oikeus vam-
maispalvelulain mukaisiin matkoihin on 
varmaankin se, että ne myönnetään sub-
jektiivisina oikeuksina. Tämä puolestaan 
estää kuntia vetoamasta ”vähäisiin” mää-
rärahoihinsa tai toisaalta etuutta hakevan 
asiakkaan varallisuuteen.

Kaiken kaikkiaan se ihanneolotila oli-
si, jos kaikki ymmärtäisivät tai ainakin 
haluaisivat ymmärtää, päättäjät mukaan 
lukien, etteivät vammaisille tarkoitetut 
tukitoimet, usein vielä lainsäädännöl-
lisin keinoin toteutetut, ole pelkästään 
etuuksia. Niiden perimmäinen tarkoitus 
on turvata sekä Suomen perustuslain, 
että kansainvälisten sopimusten mukai-
set ihmisoikeudet myöskin vammaisille.

Viisi numeroa vuodessa laadukasta luettavaa hintaan kymmenen euroa

Lehden kustantaa Oikeutta Eläkeläisille ry., 
jonka puheenjohtajana toimii puolueemme 
aktiivijäsen Reijo Ojennus Parkanosta. Oike-
utta Eläkeläiset omistaa lomanvietto/kokous-
paikan Saarijärven Kalmarissa, Lomakeskus 
Rauhalan.

Tilaa uudistunut 
Eläkeviesti

Nimi

_________________________________________________
Lähiosoite

_________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

_________________________________________________
Allekirjoitus

_________________________________________________

Tilaan Eläkeviesti-lehden

Näytenumero, ilmainen

Vuositilaus 10 euroa, 5 numeroa

Lahjatilaus (maksajan tiedot kääntö- tai alapuolella) 

Lehden toimituksen puh. 040 913 4659

POSTI-
MAKSU

Eläkeviestin toimitus

PL 164

38701 Kankaanpää

”Lomaviikko” alkaa 1.9 ja päättyy 4.9 (3 vrk). Hinta on uudella 
puolella 115 euroa ja vanhalla puolella 90 euroa. Lisäksi liinavaa-
temaksu (ellei itsellä) 7 euroa/hlö. Saunamaksu 6 euroa/hlö.

Hintaan sisältyy: täysihoito (aamupala, lounas, päiväkahvi sekä 
iltapala).

Mahdollisuus saunoa, uida, pelata lentopalloa, erilaisia kilpailu-
ja, ohjattua liikuntaa, lenkkeilyä, ym... Tarpeen mukaan järjeste-
tään maksullinen kiertoajelu Saarijärven ympäristössä.

Perussuomalaisten puoluejohtoa vierailee leirillä (muun muassa 
Puheenjohtaja Timo Soini).

Ilmoittautumiset mahdollisimman pian (paikkoja rajoitetusti, täy-
tetään ilmoittautumisjärjestyksessä). Laskutus etukäteen.

Lähetä ilmoittautuminen osoitteella: Reijo Ojennus
     Majakkakatu 8
     39700 Parkano

Puhelimitse:     0400 984 238
Sähköpostilla:    paakari@jippii.fi 

Ilmoittautua voit myös puoluekokouksen infossa sekä puolue-
toimistoon Tiina Sivoselle, puh. 09-454 0411.

Perussuomalaisten lomaleiri 
Saarijärven Kalmarissa, 
lomakeskus Rauhalassa

Ilmoittaudun Perussuomalaisten lomaleirille 1. - 4.9 
lomakeskus Rauhalaan.

___________________________________________________________
Nimi

___________________________________________________________
Lähiosoite

___________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

___________________________________________________________
Allekirjoitus

 Olen halukas osallistumaan myös mahdolliselle kiertoajelulle,
 hinta 10-15 euroa      

Erkki Tuomainen
Hamina...niin että sillä tavalla...
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Tervetuloa Keski-Pohjanmaal-
le historialliseen Perämeren 
satamakaupunkiin Kokkolaan. 
PerusSuomalaiset perustettiin 
kymmenen vuotta sitten tääl-
lä. Kaupungissamme on noin 
35.000 asukasta, joista pari-
senkymmentä prosenttia on 
ruotsinkielisiä. Täällä kolmisen 
viikkoa sitten vieraillut päämi-
nisteri Matti Vanhanen totesi 
maakunnan omaleimaisuuden 
säilyneen esimerkillisesti.

Tullessanne kesäiselle Keski-
Pohjanmaalle huomaatte maa-
kunnan maatalousvaltaisuuden. 
Tilojen lukumäärä on täälläkin 
supistunut, mutta tilakohtaisten 
viljelypinta-alojen sekä karjojen 
koot ovat kasvaneet.

Elinkeinorakenne muuttunut

Kokkolan kaupunki ja Ykspih-
lajan satama ovat läpikäyneet 
voimakkaan elinkeinorakenne-
muutoksen. Vilkkaan tuonti- ja 
etenkin vientisataman vaikutus 
näkyy ja tuntuu arjessa. Viime 
vuosisadalla, jolloin puutavaraa 
vietiin pääosin pyöreänä ulos, 
Ykspihlajan redillä saattoi las-
tata samanaikaisesti kymmeniä 
laivoja. Sataman kautta on viety 
maailmalle valtaosa Pohjamaal-
ta ja kauempaakin tulleesta 
puusta. Venäjältä tulevan saha-
tavaran kuljetus on edelleenkin 
osa satamaliikennettä. Ajan 
vaatimuksiin on vastattu niin, 
että nykyisin laivojen lastaus ja 
purkaus tapahtuvat nostureil-
la ja  kuljettimilla. Kosteudelle 
herkän tavaran lastaus- ja pur-
kaustyö voidaan tehdä katon 
alla, jolloin sää ei ole työn es-
teenä. 

Kokkolan rannikon erittäin 
runsas ja moni-ilmeinen saa-

risto houkuttelee veneilijöitä ja 
virkistys-kalastajia tarjoten erin-
omaiset harrastusmahdollisuu-
det. Huvila-asutus on runsasta. 
Kesä- ja huvilakauden päätty-
essä rannikon elämästä naut-
tineiden kausi huipentuu joka 
syksyisiin venetsialaisjuhliin.

Menneinä aikoina tervan ja 
muiden kulloiseenkin elämän-

muotoon kuuluneiden tuottei-
den kulku sataman kautta antoi 
kaupungille leimansa. Ilme on 
muuttunut ehkä voimakkaim-
min 1900-luvun pulivälin paik-
keilla. Kokkola oli välillä huo-
mattava nahka- ja tekstiiliteol-
lisuuskaupunki. Muoti ja suh-
danteet muuttuvat. Myöhemmin  
metalli- ja kemianteollisuus al-

Puoluekokouksen 
illanvietto
Villa Elbassa

Kokkolan puoluekokouksen 18.-
19.6.2005 osanottajien lauantain illan-
vietto järjestetään KP:n purjehdusseu-
ralla Elbassa.

Bussikuljetus lähtee Hotelli Nukku-
matista la 18.6. klo 20.00 ja kauppatorin 
bussipysäkiltä klo 20.10. 

Toinen kuljetus Nukkumatista klo 
21.00 ja torilta 21.10. Kuljetus samaa reit-
tiä. Paluu yöllä.

Pidämme hauskaa ja illastamme yh-
dessä. Välillä laulelemme. Illalliskortti 
sisältää ruoan ja kuljetuksen molempiin 
suuntiin. Sen hinta on 20 euroa. 

Sitovat ilmoittautumiset Eija Termosel-
le, puh. 050-406 5181.

Bussilla 
puoluekokoukseen

Perussuomalaisten Uudenmaanpiirin 
bussilla puoluekokoukseen Kokkolaan! 

Lähtö on perjantaina 17.6 klo 18.00 
Eduskuntatalon vanhan päärakennuksen 
edestä. Yöpyminen Saarijärven Rauha-
lassa. Paluu Helsinkiin sunnuntaina puo-
luekokouksen jälkeen. Hintaa matkoille 
ja yöpymiselle tulee 60 €.  Vielä muutama 
paikka vapaana! Myös matkan varrelta 
voidaan sovitusti ottaa kyytiläisiä. 

Varaukset:  marjo.pihlman@kolumbus.
fi , puh. 041 548 6740.

Alpo Ylitalo
Puheenjohtaja

Keski-Pohjanmaan 
PerusSuomalaiset

Joukolla
10-vuotisjuhliin Kokkolaan!

koivat vilkastuttaa ja muuttaa 
kaupunkikuvaa sekä työllistää 
myös maakunnan työssäkäyviä. 
Kaupan kilpailu poisti satamas-
ta huomattavia öljyn tuontiva-
rastoja. Silti säiliölaivaliikenne 
on jatkunut, kun kotimainen 
polttoaine-yhtiö on rakentanut 
lisää varastotilaa. 

Tuhansia naisia työllistänyt 
tekstiiliteollisuus hiipui ja lähes 
loppui parissa vuosikymme-
nessä halpatuonnin vastaavasti 
kasvaessa. Markkinat täyttyivät 
suurelta osin tuontivaatteista. 
Rakennemuutos aiheutti työttö-
myyttä Kokkolaan sekä ympä-
röivään maakuntaan. Muutok-
sen myötä  kehittyi uudenlaista 
teollisuutta ja opiskelumahdol-
lisuudet monipuolistuivat. Eh-
käpä juuri siksi Kokkolaan on 
saatu useita uusia eri alojen ja 
tason oppilaitoksia aina ammat-
tikorkeakoulu- ja yliopisto-ope-
tukseen saakka. 

Veneteollisuus voimissaan

Veneteollisuuteen voimakkaas-
ti vaikuttanut ehdoton oppi-isä 
ja kehittäjä Sven Lindkvist an-
saitsee tulla henkilökohtaisesti 
mainituksi. Tuskinpa ilman hä-
nen vaikutustaan Keski-Poh-
janmaalla olisi näin voimakasta 
veneteollisuutta. Hänen suun-
nittelemansa ja piirtämänsä 
vene on valittu useampaan ker-
taan Helsingin kansainvälisillä 
venemessuilla vuoden veneeksi. 
Hänen kynänsä jälki tuntuu ja 
näkyy veneiden muotoina, työ-
paikkoina Pohjanmaalla ja kau-
nislinjaisina ja suosittuina venei-
nä lähinnä Pohjois-Euroopassa. 
Maakunnan veneteollisuuden 
sanotaan työllistävän tällä het-
kellä noin kaksituhatta. Ehkäpä 
juuri kehitystyöstä johtuen ve-

Kokkola on hyvä paikka asua ja yrittää.
Kuva: Kokkolan Matkailu Oy, Joni Virtanen

nealalle on syntynyt uutta ky-
syntää ja se puolestaan on syn-
nyttänyt uusia yrityksiä. Pienet 
yritykset ovat kehittäneet ak-
tiivisesti tuotteitaan. Voimakas 
kehitys alkoi 60-luvun lopulla ja 
on jatkunut näihin päiviin saak-
ka. Talousromahduksen edellä 
venetehtaita syntyi kuin sieniä 
sateella. Lama synnytti hetken 
hiljaiselon, mutta tänään venei-
den kysyntä ylittää tarjonnan. 
Nykyinen kysyntä on historian 
voimakkainta ja alan yrittäjät 
laajentavat tuotantoaan. 

Kokkola vastaa haasteisiin

Alussa mainittu omaleimaisuus 
saattaa aiheuttaa tyydytyksen 
tunteen, mutta se ei täytä vat-
saa. Siksi emme ole käpertyneet 
identiteetin varjeluun, vaan ko-
tipaikan elinoloja tukevan ke-
hitystyön ylläpitoon ja jatkami-
seen. Sen vuoksi työntekijöitä 
tarvitsevien ajatuksia ja tarpeita 
on kuunneltava jo ammattikou-
lutusta suunniteltaessa. Vaikka 
laman ja EU:n tuomat hallitse-
mattomat rakenne-muutokset 
koettelevatkin erityisen kovalla 
kädellä maatalousvaltaista Kes-
ki-Pohjanmaata, vastaamme ke-
hityshaasteisiin. Globalisoitu-
vassa ajassamme korkean am-
mattitaidon ja kustannus-tason 
tiukalla hallinnalla vastaamme 
paikallisiinkin haasteisiin. Voi-
nemme joskus vilpittömästi to-
deta, että täällä on ponnisteltu ja 
jopa onnistuttu kohdentamaan 
koulutus teollisuuden tarpee-
seen. Edellinen kohdentuneena 
yritteliäisyyteen antaa jatkossa-
kin mahdollisuuden siihen, että 
Kokkola on huudossa.

Olette tervetulleita Kokko-
laan juhlimaan puolueen kym-
menvuotista taivalta.

Puoluekokoustapahtumat alkavat 
lauantaina 18.6 klo 10.00 Kokkolan 

Kauppatorilta. Tule mukaan.

Kuva: Kokkolan Matkailu Oy, Joni Virtanen
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Tietoa Kokkolasta:

Kaunis rannikkokaupunki,
perustettu vuonna 1620, väkiluku 36 000, 
ruotsinkielisiä 18%, pinta-ala 332.5 km2

Puoluekokouksen osoite:

Kauppaoppilaitos, Snellman-sali
Katuosoite on: Vingenkatu 18

Etäisyyksiä:

309 km

121 km

241 km

230 km

247 km

196 km

Perussuomalaisten puo-
luekokous pidetään Kok-
kolassa 18.-19.6.2005.

Kokouspaikkana on 
kaunis Snellmansali kaup-
paopistolla, osoitteessa 
Vingenkatu 18.

Tiedotusvälineet toivo-
tetaan tervetulleeksi run-
saslukuisina seuraamaan 
puoluekokouksen tärkeitä 
henkilövalintoja ja puolu-
eemme tulevia poliittisia 
linjanvetoja.

Tervetuloa kaikki jäsenet 
läheltä ja kaukaa.

Puolueen tilillä on saapu-
neissa suorituksissa useita 
nimettömiä maksuja, joita 
valitettavasti emme pysty 
kohdentamaan oikeisiin 
henkilösuorituksiin.

Joten puoluekokoukseen 
kannattaa ottaa mukaan 
maksukuitti omasta jäsen-
maksusuorituksesta.

Epäselvissä tapauksissa 
kannattaa täyttää jäsenha-

Snellman -sali kutsuu puoluekokousväkeä.

Tässä salissa tehdään tärkeitä henkilövalintoja 18.-19.6.2005.

Varmista paikkasi 
ja äänioikeutesi 
Snellman -salissa
Jäsenyysasiat kuntoon 
puoluekokouksessa!

kemus tai täydentää omia 
henkilötietoja Kokkolassa 
puoluekokouspaikalla.

Puoluehallitus käsitte-
lee vielä ennen puolueko-
kouksen alkua saapuneet 
viimehetken jäsenhake-
mukset ja maksusuorituk-
set.

Kaikki ovat sydämelli-
sesti tervetulleita juhla-
puoluekokoukseen.

Lauantai 18.6.2005 klo 12.00

Suomen lippu tuodaan saliin
  –  Siniristilippumme
1.  Puoluekokouksen avaus
  –  PerusS:n puheenjohtaja Timo Soini
2.  Kokouksen puheenjohtajien valinta
3.  Kokouksen sihteerien valinta
4.  Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
5.  Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
6.  Tervehdykset
  –  Kokkolan kaupunginjohtaja Antti Isotalus
  –  PerusS:n Keski-Pohjanmaan piirin
   puheenjohtaja Alpo Ylitalo
7.  Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja
 osanottajat
  –  kokouskutsu, jäsenet, läsnäolo-oikeus
8.  Päätetään käsittelylistasta, puoluekokouksen
 toimintasäännöistä sekä muista tarpeellisista   
 kokouksen menoon liittyvistä asioista
9.  Valitaan puolueen puheenjohtaja
10.  Valitaan puolueen varapuheenjohtajat (1–3)
11.  Valitaan puoluesihteeri
12.  Lähiajan tavoiteohjelman lähetekeskustelu
  –  tulevaisuustyöryhmän puheenjohtaja
   Lauri Heikkilä

Kokous keskeytyy klo 17.00 jatkuen sunnuntaina   
klo 10.00

Sunnuntai 19.6.2005 klo 10.00

Hartaus klo 9.30
  –  kirkkoherra Anssi Joutsenlahti
13.  Valitaan puolueen presidenttiehdokas
14.  Valitaan puoluehallituksen muut jäsenet
 (enintään 7)
15.  Selostus puolueen toiminnasta ja taloudesta V ja  
 VI varsinaisen puoluekokouksen väliseltä ajalta
  –  PerusS:n puoluesihteeri Hannu Purho
16.  Selostus eduskuntaryhmän toiminnasta V ja VI  
 varsinaisen puoluekokouksen väliseltä ajalta
  –  PerusS:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja  
   Raimo Vistbacka
17.  Valitaan puoluevaltuuston jäsenet
  –  puoluehallitus ja mahdollisuuksien mukaan  
   piirien puheenjohtajat
   (vähintään 10, enintään 50)
18.  Lähiajan tavoiteohjelman käsittely
19.  Arvonta
20.  Puolueneuvoston ansioituneiden jäsenten
 valintaperusteet
21. Sääntömuutosasiat
22.  Muut päätöstä vaativat asiat
23.  Poliittinen yleiskeskustelu
24.  Kokouksen päättäminen

Huom! Kokouksen puheenjohtajan harkinnan mukaan 
voidaan tarpeen vaatiessa poiketa käsittelylistan järjestyk-
sestä paitsi henkilövalintojen valintajärjestysten kohdissa.

Muuta huomioitavaa:
Perjantaina 17.6. klo 19 puoluehallituksen kokous
– erillinen kutsu jäsenille

Lauantaina 18.6. klo 10–11.30 toritapahtuma 
Kokkolan kauppatorilla
– kaikki PerusS-kansanedustajat tavattavissa

Lauantaina 18.6. klo 10–12 jäsenyyden 
tarkastus ja kokousmateriaalin jako ennen 
puoluekokoukseen pääsyä
– toimistopäällikkö Tiina Sivonen

Lauantaina kokousohjelman jälkeen iltajuhla 
KP:n purjehdusseuralla Elbassa, jonka järjestää 
Keski-Pohjanmaan piiri
– puheenjohtaja Alpo Ylitalo

Perussuomalaiset – Sannfi nländarna rp
VI puoluekokous 18.–19.6.2005 Kokkolassa

Käsittelylista

Perussuomalaiset - Sannfi nnländarna rp:n
puoluekokous 2005
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A. Asioiden käsittelyjärjestys
1. Osanottajille jaettu kä sit te lylista on 

asioiden kä sit te ly jär  jes tyk sen pohja, jos-
ta kokouksen pu heen johtajan harkinnan 
mukaan voi daan tarvittaessa poiketa, 
paitsi henkilövalintojen kohdalla.

2. Puoluehallituksen ja/tai kokouksen 
valiokuntien esitys tai mietintö on aina 
kannatettu esitys.

B. Valmisteluvaliokunta 
3. Valmisteluvaliokunnalle kuuluvat 

sääntöjen lisäksi kaikki muut valmistelua 
vaativat puoluekokouksen asiat paitsi ne, 
jotka lähetetään vaali- tai ohjelmavalio-
kuntaan.

4. Valmisteluvaliokunnan muodostavat 
puoluekokouksen pu heen joh ta jis to ja sih-
teeristö täy den nettynä en nen puo luekok-
ousta asioiden valmistelusta vas tan neel la 
puo lue hal li tuk sella. Val mis te lu va lio kun-
nassa pu het  ta johtaa puo luekokouksen 
pu heen joh ta jisto ja kirjaa pitää puolue-
kokouksen sihteeristö.

C. Vaalivaliokunta
5. Vaalivaliokunnalle kuuluvat muut 

henkilövalinta-asiat paitsi kokouksen 
järjestäytyminen.

6. Vaalivaliokunnan muodostaa puo -
luehallitus täy den net ty nä piirien puheen-
johtajilla ja Lapin vaalipiirin edustajalla. 
Vanha puoluehallitus vaih tuu uudeksi 
vasta, kun uuden va lin ta on suoritettu 
kokonaisuudessaan loppuun.

7. Vaalivaliokunnan on erityisesti puo-
lue val tuus ton ko koon  pa no esitystä teh-
dessään otettava piirien toi min nallisuus 
(kv- eh dokkaat, kunnanval tuu te tut, pii-
ri- ja pai kal lis yh  dis tyk set, vaa litu lok set, 
puolueen jäsenmäärä ja jäsenyys jne) 
huomioon.

D. Ohjelmavalio kun ta
8. Ohjelmavaliokunnan muodostavat 

puoluekokouksen puheenjohtajisto ja 
sihteeristö sekä puoluekokouksen valit-
sema määrä muita jäseniä. Ohjelmavalio-
kunnan runkona toimii puoluehallituksen 
nimeämä tulevaisuusvaliokunta, jossa on 
em. valiokunnan puheenjohtajan lisäksi 
viisi muuta jäsentä. Ohjelmavaliokunnan 

puheenjohtajana toimii pääsääntöisesti 
tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja. 
Kirjaa pitää tulevaisuusvaliokunnan 
keskuudestaan valitsema sihteeri, ellei 
puoluekokous toisin päätä. Valiokunta 
voi tarvittaessa pyytää kuultavakseen 
asiantuntijoita ja/tai ohjelmaehdotuksen 
tekijöitä.

9. Ohjelma-asioista käydään ensin 
puoluekokoussalissa yleis keskustelu, 
jonka jälkeen asiat lähetetään käyty kes-
kus   te lu ja tehdyt esitykset huo mioiden 
ohjelmavalio kun taan.

10. Kaikki valiokuntakä sit te lyyn tar-
koitetut kannatetut muutos- ja pon si eh -
do tuk set on jätettävä puolueko kouk sen 
sihteeristölle kirjallisesti. Eh dotusta, jota 
ei ole kan na  tettu, ei oteta va lio kun nassa 
kä si teltäväksi ellei valiokunta toisin pää-
tä. Valiokunta päättää muutoinkin itse-
näisesti omas ta työskentelystään, esille 
otet    ta   vis ta asioista sekä mie tin nös tään. 

11. Valio kun ta kä sit te lyn jälkeen valio-
kunnan mietintö on kä sit telyn pohjana. 
Puoluekokouksen kä si tel les sä valiokun-
nan mie tintöä voidaan kä sit te lyyn ottaa 
vain kanna tettuja kir jallisia esityksiä, 
jotka on toimitettu puheenjohtajalle vii-
meistään ennen äänestys-jär jes tyksen 
esittämistä, jotta eh dotus voitaisiin ottaa 
käsittelyssä huomioon. 

E. Puheenvuorojen käyttö
12. Puheenvuorot voidaan pitää mo-

lemmilla kotimaisilla kielillä, suomeksi tai 
ruotsiksi. Tehdyt ehdotukset ja päätökset 
saatetaan kokousedustajien tietoon suo-
menkielellä.

13. Ääni- ja puheoikeus on kaikil la 
puolueen jäseniksi hy väk sytyillä ja vuo-
den 2005 jäsenmaksun mak sa neilla puo-
lu een jä se nillä. Pää tök sen te koon voivat 
osallistua vain kuluvan vuoden jäsenmak-
sunsa mak sa neet jäsenet.

Kaikilla v. 1995 pe rustajajä se nillä on 
läs näolo- ja pu he oikeus. Ko  kouksen pu-
heenjohtaja voi harkintansa mukaan li-
säksi an taa puheoi keu den myös muulle-
kin puoluekokouksessa läs nä oi keu tetulle 
henkilölle. 

14. Kaikki puheenvuoropyynnöt toi-
mitetaan kirjallisesti kokouksen pu heen-

vuo ro sih tee rille. Puheenjohtaja an taa 
pu heenvuorot pyy de tyssä jär je s  tyksessä. 
Puheenjohtaja voi harkintansa mu-
kaan poiketa tästä järjestyksestä. Asian 
käsittelyjärjestyspu heen vuoro on annet-
tava ennen mui ta.

15. Puheenvuorot pidetään kä sit te lylis-
taan merkittyjä puheenvuoroja lu  kuun-
ottamatta salissa kier tä viä mik ro fo ni sih-
tee reitä ja heil lä olevia lan gat tomia mik ro-
fo ne ja apu na käyttäen. Kan natus pu heen -
vuo  rot voidaan pitää kokouspai kal ta.

16. Puheenvuorojen pituus esi tys-
listaan merkittyjä ja muita valmisteltu-
ja pu heenvuoroja lukuunottamatta on 
asia koh dis sa enintään 3 min ja hen ki-
lövaalikohdissa 1 mi n. Pu heen  joh taja voi 
tarvittaessa rajoittaa puheenvuoroja tai 
pu he aikaa tai molempia.

17. Puheenjohtajan käskystä asiaton 
tai ylipitkä puhe on lopetettava. Puhees-
sa on puhuttava vain esil lä olevasta asi-
asta. Jos puhuja poikkeaa var sinaisesta 
aiheesta, on pu heen  joh ta jan kehoitetta-
va hän tä palaamaan asiaan. Ellei puhuja 
noudata puheenjohtajan kehotusta, voi 
puheenjohtaja keskeyttää hä nen puheen-
vuoronsa.

18. Mikäli puhuja haluaa puheensa 
koko sisällön myös kesken jää neel tä osal-
ta merkittäväksi pöytä kir jaan liitteenä, 
tulee puhe toimittaa kokonaisuudessaan 
kirjallisena kokouksen aikana kokouksen 
ensimmäiselle tai toiselle sih tee ril le.

F. Vastauspuheenvuorot
19. Puheenvuoroasioissa kaikki valtuu-

det ovat kokouksen puheenjohtajalla.
20. Vastauspuheenvuoro-oikeus on 

puolueen puheenjohtajalla, vara pu heen-
johtajilla, puoluesihteerillä, ta lou den-
hoitajalla, puolueen lehden päätoi mit-
tajalla, eduskuntaryhmän puheen joh-
tajalla, va ra pu heen joh ta jil la ja sih tee reillä 
pu heen vuo ro jär jes tyk sestä poiketen.

21. Mikäli eduskuntaryhmän toimintaa 
käsiteltäessä esitetään kansanedustajalle 
itselleen kysymys tai arvostelu, on edelli-
sen kohdan li säksi ao. kansanedustajalla 
oikeus käyt tää vas tauspuheenvuoro pu -
heen vuo ro jär jestyksestä poiketen. Vas-
taava koskee myös EU-edustajia.

G. Vaalit
22. Puoluehallituksen ja puoluevaltuus-

ton jäseniksi voidaan valita vain kuluvan 
vuoden jäsenmaksun maksaneita jäseniä.

23. Vaaleissa käytetään lip pu ää nes tys-
tä, jos kokouksen puheen joh tajisto suul-
lisesti tai kymmenen (10) ääni val taista 
kokousosan ot tajaa sitä kirjallisesti esit-
tää ja kokous niin päättää. Puheenjohta-
ja, va ra pu heenjoh ta jat ja puoluesihteeri 
valitaan kuitenkin äänestyksessä suljetuin 
lipuin, mi käli kan na tettuja ehdokkaita on 
yhtä useampia. 

24. Mikäli puolueen puheenjohtajaa, 
varapuheenjohtajia ja puo lue sihteeriä 
tai puoluehallitusta va lit  ta essa on samal-
le paikalle enemmän kuin kaksi kanna-
tettua ehdo kas ta eikä ku kaan heistä saa 
en sim  mäi ses sä äänestyksessä yli puol  ta 
annetuista äänistä, järjestetään kahden 
ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä 
saa neen ehdokkaan välillä toinen vaali, 
jossa valituksi tulee eniten ääniä saanut. 
Ään ten men nessä tasan ratkaisee ar pa.

H. Äänestys
25. Äänestys suoritetaan ää nes tys lippua 

(JAA/EI) käyttämällä tai ni menhuudolla, 
jos kokouksen pu heen  joh tajisto suulli-
sesti tai kym me nen (10) äänivaltaista ko-
kous osan  ot tajaa sitä kirjallisesti esittää ja 
kokous niin päättää. Äänten men nessä 
tasan, rat kai see asian se mielipide, johon 
ko kouk sen pu heenj ohtaja on yhtynyt.

I. Läsnäolo-oikeus
26. Läsnäolo-oikeus myönnetään puo-

lueen perustajajäsenille, niille puo lueen 
tukijoille, kokouksen toi mi henkilöille ja 
avustajille sekä tie do tus vä li neiden edus-
tajille, joille läsnäolo-oikeutuksen osoituk-
sek si on annettu osanottajamerkki. 

J. Järjestyksen pito
27. Puheenjohtaja pitää kokouksessa jär-

jestystä ja kehottaa jär jes tys mie hiä poista-
maan häiritsijä ko kouk ses ta. Jokaisen tulee 
pitää osan otta ja merk kinsä näkyvillä ja vaa-
dittaessa näyttää se.

28. Puoluekokous voi pu heen  joh ta jistonsa 
ehdotuksesta tehdä näitä puoluekokouksen 
toimintasääntöjä täydentäviä päätöksiä.

Puoluekokouksen toimintasäännöt
Puheenvuorojen käyttöoikeus ja muut puoluekokouksen menettelytavat

Kokouskutsu
Perussuomalaiset - Sannfi nländarnarp:n VI varsinainen puoluekokous 
pide tään 18.-19.06.2005 alkaen lauantaina 18.06 klo 12.00 Kokkolassa, 
kauppaoppilaitoksen Snellman -salissa, osoitteessa Vingenkatu 18. 

Puoluekokouksessa on puhe- ja äänioikeus jokaisella puoluekokouksen 
al kuun mennessä puolueen jäseneksi hy väk sy tyl lä ja kuluvan vuoden jäsen-
maksun maksaneella henkilöllä. Kyseisen 20 euron jäsenmaksun voi suorit-
taa kokouspaikalla.

Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset puoluekokoukselle 
kuu luvat puoluejohdon ja puoluevaltuuston valit se mis asiat, ohjelma-asioita 
sekä puolueen sääntöjen muuttamisehdotus.

Timo Soini       Hannu Purho 
puheenjohtaja    puoluesihteeri 

Raimo Vistbacka     Harri Lindell  Vaili Jämsä
l. varapj    2. varapj  3. varapj

Perussuomalaiset - Sannfi nländarna rp.

Kuva Tankarin majakkasaaren satamasta (Kokkolan Matkailu Oy, Joni Virtanen).
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Puolueen 

Tulevaisuustyöryhmä 

kokoontui Saarijärvellä 

Lomakeskus Rauhalassa 

14.-15.05.2005. Luonto 

antoi keväisen lämpimän 

tuulahduksensa 

kokousväelle.

Työryhmä työsti seuraavien 
vuosien tulevaisuutta puolueen 
lähiajan tavoiteohjelmaan. Poh-
jana oli vanha tavoiteohjelman 
runko, jota alettiin lauantaina 
puolenpäivän aikaan työstää. 
Käytiin runsasta keskustelua 

Kokouksen puheenjohtaja Lauri 
Heikkilä Marttilasta veti kokousta 
tottuneesti tekniikkaa apuna 
käyttäen.

Muuttuva yhteiskunta

Vaihtoehtojen puute on suora-
nainen uhka todelliselle kan-
sanvallalle. Perussuomalaiset 
tarjoavat laadukkaan vaikutus-
kanavan, joka tehokkaasti puo-
lustaa suomalaisia. Perussuoma-
laiset haluavat ihmisten osallis-
tuvan päätöksentekoon uudelta 
pohjalta.  Vanhojen puolueiden 
valta- ja mielipidemonopolin 
haastaminen on puolueemme 
perustehtävä. Toimimme Suo-
men kansan mielipideväylänä. 
Tuomme keskusteluun myös ne 
asiat, joista valtapuolueet mie-
lellään vaikenevat.

Yrittämisellä ja työllä 
tuloksiin 

Työttömyyttä ylläpitävä työnan-
tajapula on poistettava. Ilman 
omaa syytään luottokelvotto-
maksi joutuneiden yrittäjien 
toimintaedellytykset on palau-
tettava. Kannatamme yritys-
toimintaa ja elinkeinovapautta. 
Yritysten kasvuedellytysten tur-
vaaminen on työllisyyden hoita-
misen ehto. Työttömyyden pois-
tamiseen tarvitaan tehokkaita 
valtion ohjaustoimia. Koulutus 
on uudistettava vastaamaan 
nykyistä työvoimatarvetta niin, 
että yrittäjien ja yhteiskunnan 
tarpeet huomioidaan. Tehok-
kaan velvoitetyöllistämisen on 
oltava osa työttömyyden tor-
juntaa. Joustava korkotukilai-
na ja valtion takuu säilyttäisi 
työpaikat yrittäjien sukupolven 
vaihdoksissa. Arvonlisävero ja 
työnantajamaksut on porrastet-

tava liikevaihdon mukaan kas-
vaviksi niin, että maksurasitteet 
vähenisivät työvoimavaltaisilta 
pienyrityksiltä.

Työvoima on talouden 
voimavara

Työn käsitettä on laajennet-
tava huomioimalla kotityön, 
henkisen työn ja luovan työn 
merkitys. Työnteon ja työn teet-
tämisen on aina kannatettava 
joutenoloa paremmin. Valtion 
ja kuntien on esimerkillises-
ti vähennettävä tarkoituksel-
lista pätkätöiden teettämistä. 
Tarpeeton työttömien kurs-
sittaminen työttömyydestä jo 
ennestään kärsiville aloille on 
lopetettava. Koulutus on suun-
nattava esimerkiksi oppisopi-
muksella suoraan työllistävän 
yrityksen tarpeisiin.

Oikeusturvaa ja 
laillisuusvalvontaa on 
uudistettava

Kunnioitamme ihmisarvoa ja 
haluamme taata kaikille sosiaa-
lisen turvallisuuden. Kansalais-
ten oikeusturvaa ja suomalaista 
laillisuusvalvontaa on parannet-
tava. Viranomaiset on velvoitet-
tava perustelemaan kanteluihin 
ja valituksiin antamansa ratkai-
sut hallintomenettelylain mu-
kaisesti. Rikosuhrien asemaa 
on kohennettava. Jokainen yh-
teiskuntamme jäsen on saman 
arvoinen. Kristillisen ihmiskä-
sityksemme perusteella emme 
hyväksy ihmisarvoa loukkaavaa 
toimintaa. Tehottomien ja luot-

tamuksensa menettäneiden Oi-
keuskanslerinviraston ja Edus-
kunnan Oikeusasiamiehen tilal-
le on perustettava rehellinen ja 
eduskunnan valvoma riippuma-
ton Perustuslakituomioistuin. 
Pankkeja ja vakuutusyhtiöitä 
valvovat elimet on saatava toi-
mimaan kansalaisten ehdoilla.

Kaikilla oikeus turvalliseen 
elämään

Perussuomalaiset kannattavat 
kovia otteita rikollisuutta ja 
huumeita vastaan. Huumei-
den hallussapidon ja käytön 
on aina johdettava riittävän te-
hokkaisiin seuraamuksiin.  Va-
pautuville vangeille on luotava 
yhteiskuntakelpoisen elämän 
edellytykset. Poliisille on taat-
tava riittävät määrärahat. Täyt-
tämättä olevat poliisinvirat on 
täytettävä, jotta kaikkien kan-
salaisten turvallisuus voidaan 
asuinpaikasta riippumatta taa-
ta. Erityisesti poliiseja on lisät-
tävä talousrikosten tutkintaan. 
Maanpuolustus on pidettävä 
uskottavana, eikä puolustusvoi-
mien määrärahoja saa harkitse-
mattomasti karsia. Jokaisella ih-
misellä on oikeus henkiseen ja 
ruumiilliseen turvallisuuteen.

Perhe on yhteiskunnan 
perusta

Perussuomalaiset eivät hyväksy 
vaikeuksissa olevien ihmisten 
epäinhimillistä kohtelua. Sai-
raiden ja vanhusten hyvä hoito 
on turvattava. Peruspalvelut on 
palautettava koko maahan.

Työllistämistoimien ja tulon-
siirtojen keinoin on turvattava 
jokaisen suomalaisen riittävä 
toimeentulo.  Perhe on yhteis-
kunnan korvaamaton perussolu, 
jonka asemaa ei saa horjuttaa. 
Puolueemme ei hyväksy perhe-
käsitteen luonnotonta laajenta-
mista. Lapsen saaminen ei ole 
subjektiivinen oikeus. Kansam-
me elinvoimaisuuden turvaavaa 
syntyvyyttä on lisättävä riittävin 
perhepoliittisin tukitoimin esi-
merkiksi lapsilisiä ja kotihoidon 
tukea riittävästi nostamalla niin, 
ettei asumistuki ja toimeentulo-
tuki samalla alennu. Kotiäitien 
eläkeasiat on saatava kuntoon 
lastenhoidon ajalta.

Verot maksukyvyn mukaan

Perussuomalaiset edellyttävät 
polttonesteiden verotuksen 
alentamista. Korvaavien poltto-
aineiden, kuten etanoli, biokaa-
su, ym. verotusta on alennetta-
va ja kotimaista energiaa suo-
sivaksi.  Peruselintarvikkeiden 
arvonlisäveroa on alennettava. 
Eläkepolitiikkaa on uudistetta-
va pieneläkkeitä korottamalla 
ja ylisuuria eläkkeitä leikkaa-
malla. Perussuomalaiset eivät 
hyväksy kultaisia kädenpuris-
tuksia. Yhteiskunnan verot ja 
maksut on suunnattava sinne, 
missä on veronmaksukykyä.

Tasapuolista aluepolitiikkaa

Puolueemme kannattaa Suo-
men tasapuolista kehittämis-
tä. Vastustamme kaupunkien 
ja maaseudun keinotekoista 

vastakkainasettelua. Puhtaat 
elintarvikkeet, elävä maaseu-
tu sekä viihtyisät kaupungit 
ovat jokaisen suomalaisen etu. 
Tuottajan ja kuluttajan etu yh-
distyvät puhtaassa pien- ja per-
heviljelmä-muotoisessa elintar-
viketuotannossa. Omavaraisuus 
elintarvikkeissa on turvattava 
mahdollisen kriisin varalta. 

Itsenäisenä Suomessa ja 
Euroopassa 

Perussuomalaiset on kansallis-
mielinen ja EU-kriittinen puo-
lue. Puolueemme edellyttää, 
että Suomi osallistuu kansain-
väliseen politiikkaan itsenäi-
senä valtiona. Suomen kielen 
asema Euroopan unionissa on 
säilytettävä. Pienten kansojen 
veto-oikeus EU:n päätöksiin 
on säilytettävä. Perussuomalai-
set suhtautuvat kriittisesti EU:
n laajenemiseen ja päätösvallan 
keskittymiseen.

Nykyisellään EU on tehoton 
byrokraattien taivas, joka tukeh-
tuu omaan saamattomuuteen-
sa. Vastustamme eduskunnassa 
kaikkia niitä esityksiä, joilla 
Suomen asemaa heikennetään. 
Suomalaisten päätösvaltaa ei 
saa siirtää ylikansallisille eli-
mille. EU:n perustuslaista on 
Suomessa järjestettävä kansan-
äänestys.

Perussuomalaiset eivät hy-
väksy kansanvaltaa kaventavia 
ja demokratiaa rajoittavia ääni-
kynnyksiä eivätkä yhteistyötä 
rajoittavia vaaliliittosäädöksiä. 
Perussuomalaiset eivät hyväksy 
puoluetukien korottamista.

asiasta ja vähän asian vierestä-
kin. Tavoiteohjelmaan haettiin 
seuraavien vuosien tärkeitä po-
liittisia painotuksia niin Natosta 
kuin työllistämisestä ja työn te-
kemisestäkin

Lauri Heikkilä oli valmistau-
tunut kokoukseen hyvin. Hän 
oli ottanut kannettavan tieto-
koneen mukaan, jonka kautta 
valkokankaalle heijastettiin 
lähiajan tavoiteohjelmaan työs-
tettävää tekstiä. Tietokoneen 

uumenista löytyivät muiden 
puolueiden vastaavat ohjelmat, 
jotka yhdessä todettiin liian pit-
kiksi ja useasti poliittisesti epä-
realistisiksi.

Kokouksessa olivat läsnä Rei-
jo Ojennus, Helena Ojennus, 
Harri Lindell, Alpo Ylitalo, 
Vesa-Matti Saarakkala ja pu-
heenjohtajana kokouksessa toi-
mi Lauri Heikkilä Marttilasta.

Muonituspuolesta huolehtivat 
Helena Ojennus ja Maija-Liisa 
Kirkkomäki.

Paikkana Lomakeskus Rau-
hala on mitä parhain kokousten 
pitämiselle. Oman osuutensa 
viihtyvyyteen antoivat lintujen 
keväinen viserrys ja käen ku-
kunta ilta-auringon laskiessa.

Perussuomalaisten

lähiajan tavoiteohjelma Kokkola 2005

Harri Lindell
2. varapuh.joht.

PerusSuomalaiset

Tulevaisuustyöryhmä
kokoontui
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Armon lonkerot

Leivän ja Sanan jakajaravinto

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

Olin pitämässä partio-iltaa ky-
län koululla, kun oli hiljainen 
viikon keskiviikko. Annoin 
partio-pojille tehtäväksi piir-
tää jotakin viikon aiheesta.

Partiolaiset olivat piirtäneet 
Golgatan kalliota kuvaavan 
kummun ja sille kolme tyhjää 
ristiä, keskimmäinen risti oli 
muita korkeampi.

Mutta eräs heistä oli piirtä-
nyt keskimmäisen ristin päälle 
mustekalan kuvan.

Kysyin mitä tämä nyt oikein 
tarkoittaa?

Partiolaisella oli vastaus heti 
valmiina: ”No kuule partionjoh-
taja, siinä on armon lonkerot”

Minulle heti välähti ja sa-
noin, aivan oikein. En tiedä 
mistä tuo vilkkaimmista vilk-
kain poika oli sanomansa saa-
nut ja paperille asti piirtänyt.

Kuinka syvällisen hengel-
lisen viisauden hän toikaan 
tuossa esille. Todella ihanan 
evankeliumin ydinsanoman 
Vapahtajamme Jeesuksen 
ristillä, ojentautuu meitä ihan 
jokaista kohti armon lonke-
roillaan.

Meitä oli seitsemän poikaa 
ja minä kahdeksas, meitä jo-
kaista varten on Jeesuksen 
täytetyn syntiemme sovitus-
työn ansiosta ojennettu armon 
lonkero.

Tiedämme että kun mus-
tekala tarttuu lonkeroillaan 
saaliiseensa niin se puristusote 
varmasti pitää.

Jeesuksen riippuessa ristillä, 
puhkaisivat sotamiehet hänen 
kylkensä keihäällä, niin vuoti 
siitä haavasta verta ja vettä.

Syntimme pois pessyt Jee-
suksen pyhä sovinto veri ja 
kasteen armorikas vesi, ovat 
ne armon lonkerot, jotka mei-
tä jokaista kohti ojennettu on 
ja niiden ote varmasti pitää.

Pyhällä sanallaan ja sakra-
menteillaan kolmiyhteinen 
Jumala meitä otteeseensa 
ottaneita hoitaa. Tähän me 
saamme täysin luottaa ja us-
kossa turvautua.

Eino Mikael Koivula
Peräseinäjoki

Perussuomalaisten eduskun-
taryhmä jätti 24. toukokuuta 
lisätalousarvioaloitteen koski-
en määrärahan vähentämistä 
pakolaisten ja turvapaikanha-
kijoiden vastaanotosta. Kyse 
ei ole epämääräisestä muuka-
laisvihasta, vaan määrärahan 
vähentämiseen ovat asialliset ja 
kestävät perusteet. Ohessa aloi-
te kokonaisuudessaan:

– Hallitus esittää lisätalous-
arviossaan 9,9 miljoonan euron 
lisämäärärahaa pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden vastaan-
ottotoimintaan, mistä 8,3 miljoo-
naa euroa aiheutuu vastaanoton 
piirissä olevien turvapaikanha-
kijoiden arvioitua suuremmasta 
määrästä.

Näin suuri lisämääräraha ei 
kuitenkaan ole tarpeellinen, 
jos Suomessakin otetaan usean 
muun EU-maan tavoin käyttöön 
niin sanottu Dublinin menette-
ly eli todellinen pikakäännytys, 
joka merkitsee yhden tai kah-
den päivän odotusaikaa ennen 
päätöksentekoa sellaisten hen-
kilöiden kohdalta, jotka ovat ai-
kaisemmin yrittäneet johonkin 
toiseen EU-maahan.

Käytännön mahdollistaa vuo-
den 2003 alusta EU-alueella 

käyttöön otettu Eurodac-jär-
jestelmä, jossa turvapaikanha-
kijoiden tunnistaminen tapah-
tuu sormenjälkien perusteella. 
Turvapaikkahakemusten käsit-
telyprosessin nopeuttamisella 
syntyy huomattavia taloudellisia 
säästöjä, kun turvapaikkaturis-
mi saadaan kuriin. Osoittaahan 
esimerkiksi sisäasiainministeri-
ön laskelma marraskuulta 2003, 
että peräti 65 % maastamme 

Eduskuntaryhmä tiukkana
Määrärahoja vähennettävä turvapaikanhakijoiden 

vastaanotosta

kyseisenä aikana turvapaikkaa 
hakeneista oli hakenut sitä jo 
muista EU-maista.

Eduskuntaryhmän esittämä 
vähennys on suuruudeltaan 
viisi miljoonaa euroa. Ryhmä 
jätti myös kolme muuta aloi-
tetta, jotka koskevat määrära-
hojen lisäämistä perustienpi-
toon, perusradanpitoon ja har-
maan talouden torjumiseen.

”Minä Perussuomalainen”
Mielikuvina sieluun piirtyy,
ja ajatus luo tunnelman,
kun valo varjojen yli siirtyy,
se antaa toivon tulevan.
Sydämissämme tunne kasvaa,
tää on unelma huomisen,
”siihen uskoen, siihen luottaen
käymme työhön yhteiseen.”

Meistä uutta voimaa kasvaa,
se oikeutta puolustaa.
Ihmisyys ja perusarvot,
siihen meidän sanomaan.
Unelma on meillä tänään,
tehdä uusi huominen,
”siihen uskoen, siihen luottaen,
käymme työhön yhteiseen.”

Lintu kaartaa taivaanrantaa,
se uskoo siipien kantavan.
Niin mekin annamme tuulten kantaa
ja näämme auringon nousevan.
Taas uusi päivä sen aamunkoitto
on parempi kuin eilinen.
”Siihen uskoen siihen luottaen,
käymme työhön yhteiseen.”

Sanat Reijo Ojennus

Pitkän linjan heinolalainen 
puolueaktiivi ja kunnallispolii-
tikko, kirjastovirkailija, Pekka 
Rautkoski on reilun parinkym-
menen vuoden aikana ottanut 
räväkästi kantaa paikallisten 
lehtien yleisönosastoilla niin 
valtakunnallisiin kuin paikalli-
siinkin asioihin.

Viime vuonna hän kokosi 
kirjoituksistaan kirjan tampe-
relaisen Pilot –kustannus Oy:
n kustantamana, ja se ilmestyi 
kunnallisvaalien alla. Kirjaan on 
koottu noin yhdeksänkymmen-
tä, eli vajaa puolet Rautkosken 
julkaistuista yleisönosastokirjoi-
tuksista jaoteltuina kymmenen 
aiheen alle aina Suomen EU-
ratkaisusta paikallisten kylä-
koulujen puolustamiseen.

Rautkoski on liittänyt kirjaan-
sa myös lyhyen elämäkerran 
kasvamisestaan mielipidevaikut-
tajaksi ja antaa kirjassa tärkeitä 
neuvoja yleisönosastokirjoitusta 
suunnitteleville.

Heinolan kaupungin ja Hei-
nolan maalaiskunnan pitkässä 
yhdistymisprosessissa Rautkos-
ki oli tärkeä vaikuttaja kirjoi-
tuksillaan ensin kuntaliitoksen 
vastustajana ja sitten myöhem-
min aktiivisena kuntien yhdistä-
misen kannattajana ja ratkaise-
van valtuustoaloitteen tekijänä. 
Vaikka Rautkoski oli välillä 

yhden kauden pois Heinolan 
maalaiskunnan valtuustosta, hän 
pystyi kuitenkin mielipidekirjoi-
tuksillaan vaikuttamaan kunnan 
päätöksentekoon enemmän 
kuin moni valtuutettu.

Pekka Rautkoski on ollut mu-
kana SMP:n ja Perussuomalais-
ten toiminnassa 70-luvun alusta 
alkaen ja osallistunut puolueko-
kouksiin niin jäsenedustajana 
kuin toimihenkilönäkin. Raut-

koski toivookin, että mahdol-
lisimman moni perussuoma-
lainen suuntaa matkansa Kok-
kolan kokoukseen puolueelle 
tärkeitä päätöksiä tekemään.

Itse hän on Kokkolan tu-
levassa kokouksessa paikal-
la, siellä hän myy kirjaansa 
puolueväelle omakustannus-
hintaan 15€/kpl. Ennakkova-
rauksia voi tehdä  numerosta 
03- 718 6125.

Pekka Rautkosken
yleisönosastokirjoitukset kirjaksi
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Marjo Pihlman
puheenjohtaja
PerusSuomalaiset
Uudenmaanpiiri

Onko Espoossa
nälkäisiä?

Käytäntö on kuitenkin osoitta-
nut, että työpaikalla jo homeen 

Homeongelma muhii 
työpaikoilla

ottaminen puheeksi käynnistää 
ongelman kieltomekanismin. 

Asiaa ei rohjeta eikä haluta 
ottaa esille oikealla nimellä ja 
asiallisella tavalla.

On vaara, että syy homeoi-
reisiin etsitään sen työntekijän 
korvien välistä, joka on ottanut 
asian esille.

Ei ollut homeongelmia, kun 
meidän mummot ja papat ra-
kensivat. Oli rotan mentävät 
reiät kellarista ulos ja tuuletus 
sisätiloissa niin hyvä, että villa-
sukat pyörivät jaloissa. Mutta 
eipä ollut myöskään hometta.

Home on aina terveysriski. 
Tiedossani on keittiöapulainen, 
joka työpaikallaan viikoittain 
veitsellä raaputti kylmiön sei-
nistä homepeitteitä. Hän myös 
valokuvasi samat seinät ja joutui 
siitä syystä työpaikkakiusatuksi. 

Ei saa havaita epäkohtaa, se 
pitää panna piiloon! Sama pä-

Sirkka-Liisa Lamminkoski
Ähtäri
varapuheenjohtaja
PerusSuomalaiset
Etelä-Pohjanmaa

Sairaalahomeet ja muut 

ilman epäpuhtaudet 

ovat niin työterveys- 

kuin työturvallisuusriski 

tänä päivänä monella 

työpaikalla. On 

muistettava, että 

työntekijän lähin 

esimies vastaa 

työntekijän asiallisista 

työskentelyolosuhteista.

tee myös monessa kunnassa, 
työpaikassa, jopa perheessä. 
Mainitsemani keittiöapulainen 
muuten joutui ennenaikaiselle 
eläkkeelle – veressä oli kuutta 
samaa hometta kuin työpaikan 
pintanäytteissä.

Homeongelman kieltäminen 
työpaikoilla on ilmeisesti ver-
raten yleistä. Selvä se. Jos asia 
myönnetään, on työnantaja kor-
vausvelvollinen. On ilmiselvää, 
että kieltomekanismi toimii, oli 
ongelma mikä tahansa, kun ra-
kentavampaa olisi hoitaa asia 
kuntoon. Kieltomekanismi on 
valtataistelua toiselta nimeltä. 

Onhan meillä ihmisillä vää-
rässä olemisen oikeus. Mutta 
vain me itse olemme omien 
oireidemme, kokemuksiemme 
parhaita asiantuntijoita.

Espoon keskustassa, kaupun-
gintalosta korttelin verran, vi-
rastotalo kakkosen nurkan ta-
kana toimii vapaaehtoisjärjestö 
Manna-apu ry. Tilat ovat siistit, 
suuret pakastimet ja jääkaapit 
hallitsevat sisustusta. Vieraalle 
tarjotaan ystävällisesti kahvi-
kuppi, mutta toiminnanjohtaja 
Liisa Aalto on murheellinen. 
Järjestö on lähes kymmenen 
vuoden ajan jakanut ruokakas-
sin toisensa perään työttömille 
tai muutoin tilapäisessä tai py-
syvässä ahdingossa oleville es-
poolaisille. Nyt toiminta uhkaa 
loppua varojen puutteeseen. 
Toiminnanjohtajan palkkaan ei 
ole varoja ollut viime aikoina.

- Meillä on kaunis, moderni 
kaupunki ja pääasiassa asiat 
hyvin. On vaikea uskoa, että 
meillä vähäosaisia onkaan, mi-
ettii toiminnanjohtaja.

- Kuitenkin jonot ovat olleet 
tuonne virastotalon nurkalle 
asti”, hän näyttää.

- Ei kukaan huvikseen seiso 
10 asteen pakkasessa toimisto-
jen ikkunoiden alla, tunninkin 
verran ruokakassiaan odottaen, 
ellei hätä olisi todellinen! On 
monta kertaa sääliksi käynyt, 
kun on tämän arjen keskellä elä-
nyt ja näitä kohtaloita nähnyt!

Aallon mielestä tämä on suor-
aa yhteiskunnallista toimintaa, 

joka vähentää kustannuksia 
ja byrokratiaa, sekä jonotta-
jia sosiaalitoimiston luukuilla. 
Sosiaalitoimen työntekijävaja-
uksen ja viimeaikoina lisäksi 
uuden tietoliikennejärjest-
elmän teknisten puutteiden on-
gelmien vuoksi muun muassa 
toimeentulotukipäätös on kes-
tänyt kuusikin viikkoa. Se on 
pitkä aika kiristää vyötä niin 
eläkeläisen, työttömän, opiskeli-
jan, kuin mielenterveydellisistä 

tai muista syistä vajaakykyisen, 
puhumattakaan lapsista. Heidän 
kohdallaan ei ainakaan, eikä 
minkäänlaisissa tapauksissa, 
voida puhua ”omista valinnois-
ta”.

Aallon kirjanpidon mukaan 
vuonna 2004 Manna-apu r.y. 
jakoi ruokaa noin 180.000 kg. 
Asiakkaina oli noin 1700  eri 
suuruista perhettä, mikä merkit-
see noin 5000 eri ikäistä ihmistä. 
Ruokatarvikkeiden hankinta 

ja jakaminen on tapahtunut 
vapaaehtoisin voimin. Espoos-
sa löytyy kauppiaita, jotka ym-
märtävät kestävän kehityksen 
ajatusmallin tärkeyden.

Liisa Aalto sai tilaisuuden 
kertoa Manna-apu r.y:n toimin-
nasta, teemaillassamme 11.5. 
Häntä kuuntelivat Perussuom-
alaisten Uudenmaanpiiriläisten 
lisäksi kansanedustajamme 
Raimo Vistbacka sekä Tony 
Halme. Esittelyn pohjalta Vist-
backa lupasi laatia kirjallisen 
kysymyksen Valtioneuvostolle. 
Espoon sosiaali- ja terveyslau-
takunnan kokouksessa 12.5.05, 
Pihlmanin kannatetusta ehdo-
tuksesta muutettiin laadittua 
Espoon kaupungin avustussu-
unnitelmaa järjestöille  siten, 
että Manna-avun pienen pientä 
avustusta korotettiin puolella. 
Liisa Aalto kiittää perussuoma-
laisia saamastaan mahdollisuud-
esta ja tuesta.

- Olen helpottunut itseni ja 
monien puolesta. Eletään päivä 
kerrallaan, mutta toimintaa 
yritetään jatkaa.

Mietin vaalikirjoitustani: 
”Ajattelen, että me kaikki aina-
kin joskus tarvitsemme lähim-
mäisen kulkemaan kappaleen 
matkaa rinnallamme” Yksi 
Perussuomalaisen puolueen 
teeseistä kuuluu, että ”jokainen 
ihminen on arvokas”. Näin to-
imittiin tällä kertaa ja saatiin 
tuloksia.

Espoon sosiaali- ja 

terveyslautakunnan 

jäsen ja varavaltuutettu 

Marjo Pihlman vieraili 

avustusjärjestö Manna-apu 

ry:ssä. 

Liisa Aalto Manna-apu ry:stä kertoi yhdistyksen toiminnasta perussuomalaisille.
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Perussuomalaisten
Naisten kuulumisia

naiset

Nytkis - Naisjärjestöt yhteis-
työssä ry. piti sääntömääräisen 
kevätkokouksen Sosiaali- ja 
terveysministeriön tiloissa 
23.5.2005. Kokouksessa myön-
nettiin hallitukselle tili- ja vas-
tuuvapaus ja hyväksyttiin edel-
lisen vuoden toimintakertomus. 
Järjestö oli toiminut aktiivisesti 
naisnäkökulmaa yhteiskunnal-
lisessa päätöksenteossa esille 
tuoden. Perussuomalaiset nai-
set ry:n edustajina olivat Aira 
Kosonen ja Marjo Pihlman.

Kokouksen alussa Valtiosih-
teeri Leila Kostiainen esitteli 
18.5.2005 julkaisuvapaan, So-
siaali- ja terveysministeriön 
muistion, “Työryhmän ehdotus 
naisten ja miesten samapalk-
kaisuutta edistäväksi ohjel-
maksi”. Ohjelma on uudistetun 
tasa-arvolain mukainen ja sen 
lähtökohtana on hallituksen 
ja työmarkkinajärjestöjen yk-
simielisyys siitä, että naisten ja 
miesten tasa-arvoinen palkkaus 
on oíkeudenmukaisen, laaduk-
kaan ja tuottavan työelämän 
keskeisimpiä peruselementte-

jä. Naisten ja miesten välinen 
palkkaero on nykyisin noin 20 
%. Tavoitteena on, että palkka-
ero kaventuu vähintään 5 %:
lla vuoteen 2015 mennessä. Oh-
jelma sisältää perheen ja työn 
yhteensovittamiseen, yritysten 
ja yhteisöjen yhteiskuntavas-
tuuseen, suunnitelmien päivi-
tykseen ja valvontaan liittyviä 
tavoitteita, joista osa voidaan 
todeta vuoteen 2008 mennessä.

Pätkätöitä pitää vähentää

Valtiosihteeri Kostiainen ilmaisi 
myös huolensa siitä, että keskus-
telu muun muassa naisvaltaisilla 
aloilla vallitsevasta pätkätyöllis-
tämisestä ja -ketjuttamisesta on 
osittain hiljentynyt ja on alet-
tu puhua yhä useammin siitä, 
“kuinka lieventää pätkätyöl-
listämisestä syntyviä haittoja“, 
eikä enää siitä, että “pätkätöitä 
pitää vähentää“. Kostiainen to-
tesi painotuksen muuttumisen 
merkitsevän, että tilanteeseen 
on alettu tyytyä, ja luovuttaa, 
mutta lisäsi, ettei ainakaan hän 

ole vielä valmis luovuttamaan 
tässä asiassa.  

Kirjoittaja on valtiosihteeri 
Kostiaisen kanssa samaa miel-
tä. Lisäksi haluan taas kerran 
muistuttaa, etteivät pätkätyöt 
ole pelkästään nuorten naisten 
ongelma. Naisten pätkätyö pit-
kään jatkuneena, ketjutettuna 
tai katkeilevana, jos valinta ei 
ole vapaaehtoinen, estää kaiken-
ikäisten naisten elämän hahmot-
tamista ja tulevaisuuden suun-
nittelua, heikentää taloudellista 
asemaa, sekä on myös henkilön 
itsetuntoa voimakkaasti mu-
rentava uhka. Yksinhuoltajilla 
epävarmuus moninkertaistuu. 
Asia on aivan toinen, jos ly-
hytaikainen työsuhde on työn 
vastaanottajalle mahdollisuus, 
se sopii elämäntilanteeseen ja  
kokemus oman elämän hallit-
semisesta säilyy. Valitettavasti 
suurella osalla, usein palvelu-
ammattien lyhytaikaisissa työ- 
ja virkasuhteissa sinnitteleviä 
naisia, tällaista oman valinnan 
mahdollisuutta ei ole.

Marjo Pihlman

Perussuomalaisten Uuden-
maanpiiri kokoontui arvokkais-
sa puitteissa eduskuntatalon 
suuren valiokunnan vanhassa 
salissa 11.5.2005. Osallistujien 
määrä oli ilahduttavan suuri, 
noin 30 Uudenmaanpiirin jä-
sentä. 

Valitettavasti oman piirimme 
kansanedustaja Timo Soini oli 
sairaslomalla. Emme kuiten-
kaan unohtaneet, vaan lähetim-
me hänelle kaikkien nimikirjoi-
tuksella varustetun kortin, jossa 
toivottiin pikaista paranemista 
Timpalle. 

Puolueorganisaatiomme toi-
mi upeasti, emmekä joutuneet 
pulaan, sillä paikalla olivat niin 
puoluesihteerimme kuin kan-
sanedustajamme Raimo Vist-
backa ja Tony Halme. Raimo, 
hoidit loistavasti, asiantuntevasti 
ja minun kannaltani turvallisesti 
(puheenjohtajana uusi) kokouk-
semme isännyyden! Jussi, jär-
jestit kiireesi keskellä limskat, 
pullat ja piparit! Hannu, kirjasit 
piiritoimikunnan päätöksen! 
Piiritoimikunta, olitte paikal-
le melkein sataprosenttisesti!  
Keskustelua ja mielipiteitä oli 
paljon. Ylimääräisenä hyvä-
nä kansanedustaja Vistbacka 
järjesti eduskuntakierroksen 
kokouksen päätteeksi. Haluan 
kiittää omasta ja piirini puoles-
ta! Kiitos myös Tonylle, että olit 

mukana! Kiitänpä myös meitä 
osallistujia!

Bussilla Kokkolaan

Teimme päätöksen bussikulje-
tuksen järjestämisestä Kokko-
lan puoluekokoukseen kesä-
kuussa. Näin halusimme huo-
lehtia myös puolueemme niistä 
jäsenistä, joilla ei ole mahdol-

lisuutta oman auton käyttöön 
tai muunlaiseen kimppakyytiin. 
Yhteisen matkan tarkoitus on 
olla mukava tapahtuma, jossa 
yövytään Saarijärven Rauhalas-
sa ja tullaan tutuiksi. Tällaisella 
ajatuksella tarjosimme osallis-
tumismahdollisuutta matkante-
koon myös Helsingin piirille!

Vierailijamme Manna-apu ry:
n toiminnanjohtaja Liisa Aalto 
kertoi oman, ns. kolmannen sek-

torin, järjestönsä toiminnasta. 
Hänen esityksensä herätti kes-
kustelua ja esiin tuotiin rohkeas-
ti erilaisia mielipiteitä. Käynti ei 
ollut turha, kuten voitte lukea 
tämän lehden sivuilta.

Tarkoitus on järjestää uusia 
teemailtoja uusin ja erilaisin 
aihein, mikäli piiriläiset olet-
te kiinnostuneita?! Järjestöjen 
edustajat vastaavat luonnolli-
sesti itse esityksensä sisällöstä, 

mutta vuorovaikutus ja mielipi-
teet lisäävät keskusteluun osal-
listuvien tietoa puolin ja toisin. 
Koska puolueemme, myös nais-
järjestömme, on nostanut sota-
veteraanien asiaa esille, ja ajan-
käytännöllinen näkökulmakin 
huomioon ottaen, on mielessäni 
ollut seuraavana vieraana jokin 
sotaveteraanijärjestömme ja 
Rintamanaisten Liitto ry, johon 
olen muissa merkeissä ollut tänä 
vuonna yhteydessä. Nyt on me-
neillään sodan päättymisen 60-
vuotismuistovuosi. Vetoan taas 
puolueemme teesiin ja naisjär-
jestömme esitteen tekstiin: ”ko-
tirintamanaisten ja sotaveteraa-
nien kunniavelka maksuun nyt 
– kuuntele: Iltasoitto on soimas-
sa…!”

Kaikki ideat vierailijoista ovat 
luonnollisesti tervetulleita!

Toivotan tervetulleiksi Perus-
suomalaisten puolueeseen ja 
Uudenmaan piiriin kaikki uudet 
jäsenet!

P.S. Lukekaa ystävät lehteä 
tarkasti ja tulkaa joukolla mu-
kaan bussiin – vielä on paikko-
ja! Jos haluaisitte hypätä kyytiin 
muualta kuin Helsingistä, il-
moittakaa minulle pian! Kuljet-
tajamme Saku on luvannut olla 
tarpeen mukaisesti joustava.

Marjo Pihlman
Uudenmaan piiri
puheenjohtaja

Uudenmaanpiirin kokouksessa Raimo Vistbacka kertoi ajankohtaista asiaa Eduskunnasta.

Tasa-arvolaki 
uudistui
1.6.2005 tuli voimaan tasa-arvolain uudistus, joka vahvistaa 
ja täsmentää velvoitteita sukupuolten tasa-arvon aktiiviseen 
edistämiseen. Tasa-arvolaki on vaatinut jo vuodesta 1995 tasa-
arvosuunnitelmaa kaikilla työpaikoilla, joilla on henkilöstöä 
vähintään 30. Nyt tasa-arvosuunnitelmien tekemiseen anne-
taan tarkempia ohjeita. Suunnitelmiin on tehtävä muun muas-
sa palkkakartoitus, jossa selvitetään naisten ja miesten palkat 
vaativuudeltaan samanarvoisissa tehtävissä.

Tasa-arvosuunnitelmien tulee nyt sisältää :

1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely 
naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus 
naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palk-
kaeroista

2) toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen 
tasa-arvon saavuttamiseksi

3) arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien 
toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista.

Tasa-arvosuunnitelman laiminlyömisestä voidaan asettaa 
työnantajalle uhkasakko.

Myös oppilaitoksille peruskouluja lukuun ottamatta tulee 
velvollisuus tasa-arvosuunnitelmien tekemiseen.

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin

vierailu eduskunnassa
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Näkyvin osa aluetta on Patsas-
puisto, joka kuvaa aikaa ennen 
tehomaataloutta. Patsaat puis-
toon on valmistanut Arton setä, 
Tauno Vuorenniemi.
Patsaspuiston rakentamisen 
mahdollisti myönteinen rahoi-
tuspäätös vuonna 1999, mutta 
puisto oli kehitteillä jo aikai-
semmin. Idea patsaspuistoon 
syntyi vuonna 1995, idean keh-
tona toimi se paikka, missä hy-
vät ideat tapaavat syntyä, eli 
sauna.

- Suunniteltiin ja kehiteltiin 
kuvaa aikakaudesta ennen ko-
neellista maataloutta, aikaa jol-

loin ei ollut kiirus. Stressitöntä 
aikaa, Vuorenniemi muistelee.

Vuorenniemen mukaan kiin-
nostuneita ostajia puiston pat-
saille on ollut, mutta teokset 
eivät ole myynnissä.

Ideaa ja ideologiaa

Mutta ei ideaa ilman ideologi-
aa. Maatalousmuseon ja Pat-
saspuiston periaatteiksi Arto 
Vuorenniemi nostaa tiedon säi-
lymisen.

- Maatalousmuseon toiminta 
on alusta alkaen perustunut ide-
aan, jolla vanhan ajan työmene-

telmät halutaan tuoda nykytek-
niikasta kiinnostuneen nuorison 
tietoon. Maatalouskoneiden 
työnäytökset Toimintapäivillä 
aiheuttavatkin nuoremmissa su-
kupolvissa ihmetystä ja vanhem-
malle sukupolvelle nostalgisia 
tunteita, kertoo Vuorenniemi.

Koneiden elämänkaari

Maansiirtokoneista ja vanhois-
ta traktoreista Arto Vuorennie-
mi innostui jo nuorena. Vuonna 
1972 hän hankki ensimmäisen 
vanhan traktorinsa, joka oli  
DT-20 vuosimallia -57.

- Sitä ahdistaa tätä nykyä 
enemmän kuin minua, siitä 
kone leikkas kiinni, Vuorenmaa 
kertoo.

Maansiirtomuseon puolella 
Arto Vuorenniemellä on kol-
misenkymmentä maansiirtoko-
netta ja muita värkkejä parisen-
kymmentä.Erikoiseksi konemu-
seoksi Putajan tekee se, että yli 
puolet koneista lähtee liikkeelle 
ja on toimintakunnossa.

Maansiirtomuseon toiminnalla 
Vuorenniemi pyrkii perustamaan 
sellaisen verkoston, josta näkyy 
maansiirtokoneen ”elämänkaa-
ri”. Elämänkaareen kuuluu uu-

den koneen myynti, sen tekemät 
työt, siihen tehdyt huollot, kor-
jaukset ja koneen mahdolliset 
omistajanvaihdokset. Viimein, 
pitkän työrupeaman jälkeen ko-
neen viimeinen sijoituspaikka 
voi olla maansiirtomuseo, jossa 
se on esittelykäytössä.

Vaikka joissakin koneissa on 
ruostetta, niitä pidetään tasa-
puolisesti esillä. Ehdotonta suo-
sikkia Vuorenniemellä ei ole.

- Pidän koneita aika tasaver-
taisina. Me ollaan tehty sellai-
nen sopimus, että ne mua auttaa 
kun annan niille paikan missä 
olla, Vuorenniemi tarinoi.

Kuvassa Jehu –Valmetin ensimmäinen traktori sekä Valmetin mallisto aina 70-luvun loppuun saakka.

Putajan Patsaspuisto 

ja Putajan maatalous- 

& maansiiromuseo 

Siikaisissa muistuttavat 

mieliin mitä maatalous 

oli ennen vanhaan. Arto 

Vuorenniemen ylläpitämä 

museoalue on pullollaan 

vanhoja koneita ja 

vempeleitä.

Yrittäjien Oikeussuoja Oy jul-
kaisi jo 1979 kirjan ”Yrittä-
jät Suomen neekerit”. Noista 
ajoista yksityisyrittäjien asema 
on entisestäänkin heikentynyt. 
VATT:n tutkimuksen mukaan 
ainakin verottaja on kohdellut 
pk-yrittäjiä kovalla kädellä. Nyt 
ovat työvoimaviranomaisetkin 
lähteneet romuttamaan heidän 
oikeusturvaansa ja päättämään 
paitsi yritysten työllistämismah-
dollisuuksista myös yrittäjien 
puolisoiden työkyvystä.

Pekka Vilkuna, Timo Soini 
ja Seppo Lahtela ovat tehneet 
kirjallisen kysymyksen KK 
369/2005 tapauksesta, jossa yrit-
täjän puoliso oli sairastuttuaan 
joutunut lopettamaan työnsä 
yrityksessä. Lääkärin lausunnon 
mukaan sairaus oli niin vakava, 
että hänelle haettiin työkyvyt-
tömyyseläkettä, mutta se evät-

tiin vakuutuslääkärin hoitavan 
lääkärin lausunnosta eriävän 
kannan perusteella. Tuolla lau-
sunnolla ei kumottu hoitavan 
lääkärin lausuntoa henkilön 
työkyvystä entisessä tehtäväs-
sään, siinä vain arvioitiin haitta 
riittämättömäksi työkyvyttö-
myyseläkkeeseen.

Eläkehakemuksen hylkäämi-
sen jälkeen työvoimatoimisto 
ryhtyi lääkäriksi ja ”paransi” 
henkilön työkykyiseksi enti-
seen työhönsä. Vaihtoehtoisesti 
se velvoitti yrittäjän tarjoamaan 
henkilölle sellaista työtä, jos-
sa hoitavan lääkärin toteama 
haitta ole esteenä. Se totesi 
yks´kantaan, että työttömyys-
turvaa ei voida maksaa, koska 
henkilö työllistyy puolisonsa 
yrityksessä. Potilas itse ei ollut 
yrityksen osakas. Työvoimavi-
ranomaisten päätös lähentelee 

jo puoskarointia. Ainakin sillä 
kumottiin hoitavan lääkärin an-
tama työkyvyttömyyslausunto.

Puoskarointia lähentelevät 
myös eräät vakuutuslääkärei-
den eläkehakemuksiin antamat 
hylkäävät lausunnon.

Esimerkiksi auto-onnetto-
muudessa syntynyt röntgentut-
kimuksella diagnosoitu ja jo 
kaksi vuotta kestäneessä kun-
toutuksessa korjaantumatto-
maksi todettu kaularankavam-
ma, jonka urologi pikaparansi 
kynällä: vaivat johtuivatkin 20 
vuotta aikaisemmin podetusta 
aivokalvontulehduksesta, joka 
oli ”yllättäen alkanut oirehtia”.

Vakuutusoikeuden ratkaisuksi 
tuli urologin antaman neurolo-
giaan kuuluvan lausunnon no-
jalla, että edelleen jatkuvat vai-
vat eivät johtuneet enää tuosta 
onnettomuudessa syntyneestä 

vammasta, joten tapaturmava-
kuutuksesta maksettava kor-
vaus keskeytettiin. PerusSuo-
malaisten eduskuntaryhmä on 
ryhtynyt aktiivisesti korjaamaan 
noita mielivaltaisuuksiin johta-
via epäkohtia. 

Yhtenä hankkeena on Lauri 
Oinosen (kesk) tekemän lakia-
loitteen LA 34/2005 allekirjoit-
taminen. Siinä esitetään vakuu-
tusoikeuslain 4 §:ään lisättäväksi 
lause, jolla vakuutuskorvauk-
sesta tai eläkehakemuksesta 
lausuntoa antavalta vakuutus-
lääkäriltä edellytetään kyseisen 
alan erikoistuntemusta. Ainakin 
se poistaisi ne tapaukset, joissa 
potilasta hoitavien erikoislääkä-
rien lausunnot kumotaan kysei-
sen alan viimeisimpiä hoito- ja 
tutkimusmenetelmiä tuntemat-
toman lääkärin perustelematto-
milla hylkäysesityksillä.

Tuo vakuutusoikeutta kierout-
tava lausuntomenettely on ollut 
jo pitkään sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön tiedossa, mutta sitä ei 
ole haluttu oikaista.

Yhtenä syynä haluttomuuteen 
on ilmi selvästi ollut asiaa val-
mistelevien virkamiesten halut-
tomuus potilaiden oikeusturvan 
korjaamiseen. Sitä haluttomuut-
ta ylläpidetään STM:n virkamie-
hille järjestyvillä hyväpalkkaisilla 
päällikköviroilla vakuutusyhti-
öissä. Näistä viimeisimpänä esi-
merkkinä nykyiselle sosiaali- ja 
terveysministeri Sinikka Mön-
käreelle (sdp) tarjottu vakuutus-
yhtiö Ilmarisen toimitusjohtajan 
pesti. Mönkäre on suhtautunut 
”kiinnostuneesti” tarjoukseen.  
Kenellekään ei liene yllätys, että 
ammattiyhdistykset käyttävät 
merkittävää ratkaisuvaltaa ta-
paturmavakuutusyhtiöissä.

Ihmetystä ja nostalgiaa

Jorma Uski
Piirisihteeri

Keski-Suomen 
PerusSuomalaiset

Virkamielivaltaa
ja puoskarointia
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1. Millainen on aluepolitiikan 
ja maaseutupolitiikan käsitys 
maaseudusta?

Perussuomalaisten mielestä maaseudun 
elinvoimaisena ja asuttuna pysyminen 
koko Suomen alueella vaatii yhtenäistä 
politiikkaa niin valtakunnallisella, alu-
eellisella kuin paikallisellakin tasolla. 
Näin ollen aluepolitiikan ja maaseutupo-
litiikan tulisi lähteä samoista lähtökoh-
dista, tukea samoja päämääriä ja edetä 
yhtenäisillä toimenpiteillä maaseudun 
aseman turvaamiseksi. 

Suomessa on valitettavasti harjoitettu 
jo pidemmän aikaa varsin tempoilevaa 
maaseutupolitiikkaa. Ennen Suomen 
jäsenyyttä Euroopan Unionissa maa-
seudun ja siihen saumattomasti liittyvän 
maatalouselinkeinon asema oli hyvin ly-
hytjänteistä.

Varsinkin maatalouspolitiikassa suh-
danteet heilahtelivat tiheästi usein riip-
puen kulloisenkin hallituksen pohjasta 
ja sen harjoittamasta politiikasta. Tämä 
oli omalta osaltaan edesauttamassa 
maaseudulla asuvien tulevaisuuden us-
kon heikkenemistä ja suunnitelmallisen 
elinolosuhteiden kehittämisen hankaloi-
tumista.

EU-jäsenyyden jälkeen on puolestaan 
maaseutupolitiikkaa harjoitettu unionin 
sanelemin ehdoin. Tämä merkitsee jäse-
nyyden jälkeen luotujen maakunnallis-
ten jakojen pohjalta tapahtunutta tuki- 
ja aluepolitiikkaa. Tämä on puolestaan 
merkinnyt keskittymistä maakunnallisiin 
keskuksiin pitkälti syrjäalueiden kehit-
tämisen kustannuksella. Myöskään tämä 
politiikka ei ole millään tavoin tukenut 
syrjäalueiden täysipainoista kehittämis-
tä.

Perussuomalaiset katsovat, että paino-
tuserot aluepolitiikan ja maaseutupolitii-

kan välillä maaseudun kehittämisen osal-
ta tulee poistaa ja siirtyä yksituumaiseen 
ja tavoitteelliseen maaseutupolitiikkaan. 
Tämän politiikan tärkeimpänä ohje-
nuorana tulee olla maaseudun elinkel-
poisuus ja asuttuna pysyminen siten, että 
maatalouselinkeinojen ohelle luodaan 
riittävästi liitännäiselinkeinoja ja uusia 
työpaikkoja esimerkiksi etätyöpaikka-
mahdollisuutta hyväksi käyttämällä.

2. Mihin tarvitaan maaseudun ja 
kaupunkien vuorovaikutusta?

1900-luvun loppupuolella pyrittiin poliit-
tisista etunäkökohdista johtuen asetta-
maan maaseudun ja kaupunkien välille 
selvä eturistiriita. Osittain tästä johtuen 
seurasi voimakas maaltapako ja maaseu-
dun elinkeinorakenteen vakava vaurioi-
tuminen.

Tämän jälkeen suurimpana ongelmana 
maaseudulla on ollut väestön ikääntymi-
nen ja eläköityminen johtuen työikäisen 
väestön siirtymisestä aluekeskuksiin tai 
eteläisen Suomen suuriin taajamiin.

Tällä hetkellä maaseudulla eletään ti-
lanteessa, jossa on pikaisesti löydettävä 
keinoja uusien työikäisten ja lapsiper-
heiden saamiseksi sinne asukkaiksi, jot-
ta viimeisetkin koulut ja muut palvelut 
pystyttäisiin säilyttämään.

Toisaalta vanhusväestön toimeen tu-
leminen haja-asutusalueella vaatii myös 
hoitohenkilökunnan saamista nykyis-
tä runsaammassa mittakaavassa. Myös 
tämä edellyttää mitä todennäköisimmin 
muuttoliikettä kaupungeista maaseudun 
pieniin taajamiin ja haja-asutusalueille.

Kaupungeissa on tutkimusten mukaan 
runsaasti väestöä, jonka toiveena on vii-
meistään eläkeikään tullessa tai jopa sitä 
aikaisemminkin siirtyä asumaan takaisin 

kotiseudulleen tai muualle maaseudulle. 
Valitettavasti tämä ei tähän saakka ole 
ollut kaikille mahdollista johtuen työ-
paikkojen puuttumisesta.

On olemassa kuitenkin selkeä kehitys-
suunta siihen, että maaseutu tarvitsee uu-
sia asukkaita ja kaupunkitaajamissa puo-
lestaan asuu runsaasti ihmisiä, joilla on 
periaatteellinen valmius siirtyä asumaan 
maaseudulle. Nämä kaksi tarvetta tulee 
pystyä järkevällä aluepolitiikalla ja elin-
keinopolitiikalla yhdistämään siten, että 
maaseutu saa tarvitsemansa työvoiman.

3. Onko aluekeskuksista maaseudun 
pelastajiksi?

Aluekeskukset ovat viimeisen kymme-
nen vuoden aikana olleet lähes ainoita 
alueita maaseudullamme, jotka ovat pys-
tyneet kehittymään merkittävästi. Asuk-
kaiden paetessa haja-asutusalueilta ja 
pieniltä paikkakunnilta, ovat he merkit-
tävältä osaltaan siirtyneet aluekeskusten 
asukkaiksi. Tämä on merkinnyt alueiden 
ja maakuntien sisäistä muuttoliikettä, 
joka on omalta osaltaan nopeuttanut 
haja-asutusalueiden autioitumista.

Perussuomalaisten mielestä aluekes-
kukset ovat välttämätön linkki maaseu-
dun haja-asutusalueiden ja varsinaisen 
ruuhka Suomen suurten taajamien vä-
lillä. On kuitenkin pidettävä huolta siitä, 
ettei aluekeskuksista muodostu oman 
alueensa ainoata kehittyvää taajamaa 
pienempien paikkakuntien ja taajamien 
kustannuksella.

Mikäli tähän tilanteeseen ajaudutaan, 
on varsinaisen maaseudun tulevaisuus 
käytännössä yhtä synkkä kuin sen asuk-
kaiden muuttaessa kauemmas kotipaik-
kakunniltaan.

Aluekeskusten avulla on pystyttävä 
elävöittämään varsinaista maaseutua si-
ten, että ne toimivat eräänlaisina hyvin-
voinnin solmukohtina omilla alueillaan 
jakaen hyvinvointia edelleen alueensa 
pienempiin asutuskeskuksiin ja haja-
asutusalueelle. Tämä vaatii alueelliselta 
päätöksenteolta järkevyyttä ja ennakko-
luulottomuutta olla tuijottamatta yksin-
omaan oman paikkakuntansa ja keskuk-
sensa etunäkökohtiin. Mikäli aluekeskus-
ten välittävä rooli ei toimi, ei niistä ole 
myöskään oman alueensa maaseudun 
pelastajiksi.

4. Onko alueellisen epätasa-arvon 
lisääntyminen väistämätöntä?

Alueellinen epätasa-arvo on valtakun-
nan tasolta tarkasteltuna erittäin merkit-
tävää. Suomi kuuluu alueellisen hyvin-
voinnin osalta EU-alueen kärkimaihin. 

Voidaan täydellä syyllä todeta, että alu-
eelliset tuloerot ja kehityserot eteläisen 
ruuhka-Suomen vauraiden asutuskeskus-
ten ja esimerkiksi Kainuun tai Itä-Suo-
men pienten ja köyhien alueiden välillä 
ovat aivan liian suuret.

Tähän saakka vallinnut eriarvoistumis-
kehitys johtuu luonnollisesti teollisuuden, 
kaupan ja palvelujen keskittymisestä 
ruuhka-Suomen alueelle. Lisäksi suurten 

yritysten pääkonttoreiden sijaitseminen 
lähinnä pääkaupunkiseudulla nostavat 
tämän alueen tulotasoa olennaisesti.

Lienee valitettava tosiasia se, ettei 
maassamme ole täysin tasa-arvoiseen 
alueelliseen kehittymiseen käytännössä 
edellytyksiä. Suomi on alueellisesti niin 
laaja ja välimatkat niin pitkät, ettei kaik-
kea tuotantotoimintaa tai palveluja voida 
sijoittaa syrjäisimmille alueille maassam-
me. 

Hyvän tulotason omaavat henkilöt 
joutuvat joko pakosta tai haluavat asua 
suurilla paikkakunnilla eteläisessä Suo-
messa. Yhteiskunnalla ei käytännössä ole 
enää käytössään sellaisia keinoja, joilla 
se voisi luoda kannattavaa tuotantotoi-
mintaa suuressa mittakaavassa maamme 
syrjäalueille.

Hallinnon palvelujen hajasijoittaminen 
on eräs keino tukea syrjäalueita, mutta 
sen mittakaava on valitettavasti liian pie-
ni, jotta se voisi tuoda merkittävää hel-
potusta väestökatoon ja työpaikkojen 
pakenemiseen.

Näin ollen on hyväksyttävä se tosiseik-
ka, että maassamme tulee aina olemaan 
alueellista epätasa-arvoa, mutta sen li-
sääntyminen nykyisestä tasostaan on 
mahdollista pysäyttää. 

Tähän tarvitaan kaikkien yhteiskunnan 
osalohkojen yhteistyötä siten, että elin-
keinoelämä haluaa ja pystyy sijoittamaan 
tuotantotoimintaa maamme syrjäseuduil-
le ja toisaalta siellä asuvat kansalaiset ha-
luavat ja pystyvät jatkossakin asumaan 
kotipaikkakunnallaan. Palvelujen takaa-
minen haja-asutusalueille edellyttää ns. 
yhden luukun periaatetta.

5. Mitkä ovat maaseudun valtit elinvoi
maisuuskamppailussa?

Maaseudun valtteina elinvoimaisuus-
kamppailussa voidaan pitää varsinkin 
eurooppalaisessa mittakaavassa tarkas-
teltuna väljyyttä, puhtautta, rauhallisuut-
ta, turvallisuutta ja edullisempia asumis-
kustannuksia. Nämä valtit ovat kuiten-
kin sellaisia, ettei niiden vetovoima auta 
suuressa mittakaavassa houkuttelemaan 
uusia asukkaita maaseudullemme.

Toisaalta työikäisen väestön supistumi-
nen, pääomien puuttuminen, kulkuyhte-
yksien jatkuva heikkeneminen ja pitkät 
välimatkat ovat omalta osaltaan heiken-
tämässä maaseudun asemaa elinvoimai-
suuskilpailussa. 

Suomalainen maaseutu pystyy omilla 
valteillaan houkuttelemaan puoleensa lä-
hinnä sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole 
enää riippuvaisia jokapäiväisestä työssä 
käymisestä. Näitä ovat eläkeläiset, loma-
kohdetta itselleen etsiskelevät tai etätyö-
tä tekevät.

Muualta kuin Suomesta tulevia henki-
löitä ei näihin ryhmiin juurikaan hakeu-
tune, joten kyse on lähinnä kotimaisesta 
maallemuuttajajoukosta.

Mainittuja maaseudun elinvoiaisuus-
valtteja tulee kuitenkin voida täydentää 
jo aiemmin esiin otetulla palvelujen säi-
lyttämisellä ja riittävällä hoivahenkilö-
kunnan saatavuudella ikääntyvien kan-
salaisten hoidon järjestämiseksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän maaseutupoliittinen kannanotto

sekä vastaukset maaseutupoliittisen 
köydenvedon kysymyksiin
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Puoluesihteeri
Hannu Purho

Eletään toukokuun loppua -05, ja met-
säteollisuus painii työsopimustensa pa-
rissa. Tulee väkisinkin mieleen vanhat 
hyvät ”Kekkosen ajat”. Silloin pankit 
omistivat metsäteollisuutta ja teollisuus 
pankkeja. Kun paperitehdas tarvitsi uu-
den paperikoneen, se otti lainaa pankista 
ja kun laina oli sitten aikanaan maksettu, 
koneen tuottamista rahoista voitiin alkaa 
kerätä kassaa seuraavaa hankintaa sil-
mälläpitäen. Tietysti pankki peri korkoa 
rahoistaan, mutta kun omistettiin ristiin 
toisiaan, marginaalit pysyivät kohtuulli-
sina. Niin kuin sinä minulta, myös minä 
sinulta –periaatteella.

70 –luvun lopulla alettiin varovaises-
ti puhua kansankapitalismista. Työväki 
muka ostaa vähitellen osakkeina työn-
antajansa ja samalla sitoutuu entistä 
tiiviimmin sen toimintaan. Siten yleinen 
onni ja autuus kukoistaa. Mutta kuinkas 
kävikään, eihän tavallisella duunarilla 
riitä rahaa elinkustannusten jälkeen mi-
hinkään teollisuusosakkeisiin. Mutta ne 
samat sijoittajat, ne jotka jo omistavat 

ennestään kaikki hedelmät kansakunnan 
yhteisestä kakusta, huomasivat aikansa 
tulleen.

Teollisuus ostettiin ja joka vuosi siltä 
lypsetään mojovat osingot. Rahat tieten-
kin viedään jonnekin Cayman –saarille, 

josta ne on vaivatonta siirrellä minne 
päin maapalloa tahansa. Niinpä sit-
ten teollisuus maksaa osinkoa hamaan 
”maailman tappiin”. Se ei lopu koskaan, 
niin kuin lainan takaisin maksu joskus 
loppuisi. Eli ilmiönä se on sama, kuin 
kirkkomme markkinoima ”iankaikkinen 
kadotus”.

Metsäteollisuudenkaan ajoittain pus-
kemat miljardivoitot eivät ala riittää 
muuhun kuin osingon maksuun. Tahti 
on aivan toinen kuin oli pankkivelka-ai-
kakautena. Mietin, josko sitten jos raaka-
aineet saataisiin lahjoituksina ja työvoi-
ma talkootyönä, metsäteollisuus tuottaisi 
kyllin hyvin keinottelijoiden mielestä.

PS. Joskus tulevaisuudessa kiinalaisten-
kin elinkustannukset nousevat niin kor-
keiksi, että pelkkä ”riisi- ja suolaraha” ei 
riitä palkaksi. Kuuhunko sitten metsäte-
ollisuus siirretään?

Reijo Kilpeläinen
Rautavaara

Metsäteollisuus ja kansankapitalismi

Futureimagebank
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Vapaa sana

Halme ja media
Mediaryöpytys, johon kansan-
edustaja Tony Halme on virka-
kautensa aikana joutunut mil-
loin mistäkin syystä, on osoitta-
nut yhden asian. Tiedotusväli-
neet pitävät Halmetta vakavasti 
otettavana tekijänä poliittisella 
kentällä ja uhkana perinteisel-
le eliitin politiikalle. Muutoin 
hänen mustamaalaamisekseen 
ei nähtäisi näin paljon vaivaa. 
Kansallismielisten joukossa on 
nähty erinäisiä persoonia, jotka 
lehdistö ja televisio ovat jättä-
neet paljon vähemmälle huo-
miolle.

Syytä onkin ottaa Halme va-
kavasti. Samalla, kun hallitus 
keskittyy ympäripyöreästi ”hy-
vinvointiyhteiskunnan kehittä-
miseen ja kuntarakenteen uu-
distamiseen” tyhjillä sanoillaan, 
puhuu Halme konkreettisemmin 
vaikkapa varhaiskasvatuksesta 
ja sosiaalihuollon työntekijöiden 
kelpoisuusvaatimuksista. Hän 
ottaa toistuvasti esille tavallis-
ten työntekijöiden mielipiteet.
Erityisesti iltapäivälehdet ovat 
tietoisesti pyrkineet tekemään 
Halmeesta poliittisen pellen, 
ja jopa eräs konservatiivinen 
päivälehti rohkeni hiljattain 
kirjoittaa: ”Luoja meitä var-
jelkoon useammilta Halmeil-
ta!” Tämä oli vähintään hyvän 
maun vastainen kannanot-
to ammattilaistoimittajalta.
Kukaan ei yritä väittää, etteikö 
Halme olisi räväkkä hahmo. 
Entä sitten? Puoluepolitiikka 
kaipaa väriä ja dynaamisuutta. 
Tiedotusvälineet eivät kaikesta 
hehkuttamisestaan huolimat-
ta ole kertaakaan pystyneet 
osoittamaan, että Halme hoi-
taisi työnsä muita ensimmäistä 
kauttaan istuvia edustajia huo-
nommin.

Päin vastoin, hän näytti koko 
Suomelle hyvää esimerkkiä lah-

joittaessaan sotaveteraaneille 
10 000 euroa toissa vuonna. Tä-
mänkaltaisten tekojen vuoksi 
toivon lämpimästi, että näemme 
Halmeen eduskunnassa myös 
vuoden 2007 vaalien jälkeen.

Tuomas Tähti

Kuka ottaa 
haasteen 
vastaan ?

Vaikka Timo Soinista ei tule 
presidenttiä, ei saisi lannistua.

Tiedotusvälineet kertovat 
pääasiassa negatiivisia asioita 
puolueesta, siksi on tärkeä saa-
da oikeaa tietoa lehden kautta. 
Tein itselleni jakeluohjelman ja 
haastan kaikki Perussuomalais-
lehden tilaajat jakelutalkoisiin, 
vaikka iltalenkillä postilaatikoi-
hin.

Ohjelma on : kesäkuu 50 kpl, 
heinäkuu 50 kpl, elokuu 50 kpl, 
syyskuu 200 kpl, lokakuu 250 
kpl, marraskuu 300 kpl ja jou-
lukuu 350 kpl.

Tarmo Ruohoranta
Heinola

Voitonjuhlat?
Presidentti Halonen osallistui 
yhdeksäs päivä toukokuutta 
Moskovassa vietettyhin voiton-
päivänjuhliin. Juhlissa juhlittiin 
puna-armeijan voittoa 1945. 

Vuonna 1945 puna-armeija 
juhlii voittoaan esimerkiksi Ber-
liinissä joukkoraiskaamalla noin 
puolet kaupungin 8-80 vuoti-
aista tytöistä ja naisista. Joskus 

10 miehen voimalla joskus 100 
miestä per tyttö/nainen. 

Tätäkö voittoa presidentti Ha-
lonen kunnioitti Moskovassa?

Kim Lindblom
Helsinki

Koiria 
jalostettu 

liikaa
Monet koirarodut on jalostettu 
jo aivan pilalle. Seurauksena on 
ollut mitä erilaisimpia siitä joh-
tuvia sairauksia, kullekin rodul-
le ominaisena. Esimerkiksi sak-
sanpaimenkoirilla lonkkaviat 
ovat tänä päivänä valitettavan 
yleisiä. Eikö Rotukoirayhdis-
tysten jo pitäisi puuttua asiaan? 
Minusta kyllä pitäisi. Ennen 
kuin eläinsuojelujärjestöjen on 
pakko siihen tarttua.

A. Tanskanen
Helsinki

Satojatuhansia 
ruutuja 
pimenee

Ruotsi siirtyy digiaikaan vuon-
na 2006 ja Suomi vuotta myö-
hemmin. Muissa pohjoismaissa 
negatiivinen palaute on ollut 
niin voimakasta, että ne ovat ot-
taneet asiasta ”aikalisän”. Olisi-
kohan aikalisä ollut paikallaan 
meilläkin?

Suomessa on korkea työttö-
myys ja paljon matalapalkkalai-
sia. Lisäksi meillä on yli 100 000 
eläkeläistä, joilla ei ole muuta 
tuloa kuin kansaneläke, joka on 
korkeimmillaan 475 euroa kuu-
kaudessa.

Kuka heistä pystyy uhraa-
maan kuukauden eläkkeensä 
boksiin, tai vastaavasti työttö-
myyspäivärahoistaan ja mini-
mipalkastaan?

Eipä ole kukaan uskaltanut 
vielä tutkia, kuinka moni suo-
malainen jää pelkästään radion 
varaan 2007.

Onneksi sentään digiradio 
hanke meillä on haudattu, aina-
kin toistaiseksi.

Epäilenpä kuitenkin että 
meillä suomessa pimenee di-
giaikaan siirryttäessä ainakin 
noin 300 000-400 000 tv-ruutua 
lopullisesti.

Antero Tanskanen
Helsinki

Älyttömin 
artikkeli

Älyttömin artikkeli mitä pit-
kään aikaan ollut, oli Hämeen 
Sanomien 30.4. pääkirjoitus. 

Siinä ensin todettiin, että Toni 
Halme haluaa lopettaa edus-
kuntatyön koska ei omasta 
mielestään ole saanut mitään 
aikaan. Sitten toimittaja pohdis-
kelee, että onkohan Toni keskit-
tynyt vääriin asioihin kun ei ole 
tehnyt tulosta, ja olisiko Tonin 
kuulunut enemmänkin keskit-
tyä oman eduskuntaryhmänsä 
seurantaan.

Nyt kysyisinkin, että minkä-
laisilla älynlahjoilla kyseinen 
toimittaja on varustettu kun hän 
olettaa että kansanedustajien 
tehtävä olisi kytätä tovereita, 
että kähmivätkö kaverit sinun 
rahojasi.  

Toni on valitellut sitä että kun 
hänen ryhmäpuheenvuoronsa 
vuoro on ollut, niin televisio-
lähetykset on katkaistu juuri 
ennen lähetystä. Tällä tavoin 
perussuomalaisten sanoma ää-
nestäjille on jäänyt kuulumatta, 
vaikka he ovatkin saaneet pal-
jon hyvää aikaiseksi eduskun-
nassa. 

Kummastuttaa että miksi ei 
yhdessäkään lehdessä ole il-
moitettu, että perussuomalais-
ten Timo Soini on president-
tiehdokkaana. Kun Matti Van-
hanen erosi vaimostaan, niin 
kovasti pohdittiin kuinkahan 
se nyt vaikuttaa presidenttieh-
dokkuuteen. Kyllästyttää tämä 
demokratiavaje ja toimittajien 
yksinvalta. 

Kyllä kansa tietää.

Juhani Vuorela
Riihimäki

Yritysjohtajille 
potkut ilman 

erorahaa

Jos ison pörssiyhtiön toimitus-
johtaja ”saa” potkut, niin hän 
saa jopa miljoonien eurojen 
erorahan.
En tuomitse erityisesti Nokiaa, 
sillä muillakin on lusikkansa sa-
massa sopassa.
Me perussuomalaiset haluam-
me kaikille samaa oikeutta!

Jorma E. Taivainen
Vantaa

Globalisaatio
”Rahalla ei saa isänmaata”, sa-
notaan.

Niinpä. Tähän on siis tultu: 
harva se päivä maassamme jo-
kin työ loppuu tai siirretään 
niin sanotun halvan työvoiman 
maahan, esimerkiksi Kiinaan. 
Miksi?

Mitä täällä tapahtuu? Eikö 
kukaan eväänsä liikauta? Ei. 
Suomen kansaa, suomalaisia 
työntekijöitä viedään kuin päs-
siä narussa.

Mutta: maan hallitus, Edus-
kunta ja presidentti, kaikki vail-

la valtaa tai poliittista tahtoa 
tehdä mitään!

Suomessa pitäisi olla kansan-
valta. Nyt valta onkin siirtynyt 
kasvottomille sijoittajapiireille, 
joita kukaan ei tunne! Itsenäi-
syydestä on vain rippeet jäljellä. 
maa lähes myyty.

Sen vielä ymmärtää, jos jol-
lakin alalla menee huonosti. 
Kuitenkin, hyvin menestyviä, 
voittoja tuottavia yrityksiä lo-
petetaan tai siirretään ns. hal-
patyövoiman maihin. Jokainen 
tajuaa, että esimerkiksi Suomen 
on mahdotonta kilpailla sellai-
sessa tilanteessa vaikkapa Aasi-
an maiden kanssa.

Viime vuosina on nähty suuria 
muutoksia, varsinkin työelämäs-
sä. Toivottavasti gobalisaatio ei 
tarkoita sitä, että tulevaisuu-
dessa odottaa kauhuskenaario: 
kaikkien sota kaikkia vastaan 
maailmantaloudessa.

Mitä voi vaikuttaa ja tehdä 
suurempi Perussuomalainen 
puolue ja kansanliike, Suomen, 
Isänmaamme hyväksi? Kas, sii-
nä tavoitetta. Perinteet velvoit-
tavat... Suomen kansan tuella ja 
avulla voimme muuttaa kehityk-
sen suunnan. Tarvitaan rohkeut-
ta, järkeä ja tunnetta. Tarvitaan 
tahtoa. Tehdään se.

PS. Mutta viedään ensin Timo 
Soini Suomen presidentiksi!

Pauli Artturi Luttinen
Vantaa

Ihmiskaupan 
uhrejako vai 
harmittomia 

turisteja?
Suomalaisten viranomaisten ja 
Georgialaisnaisten tv:ssä ker-
toman tarinoiden välillä oli am-
mottava aukko.

Viime lehdessä kritisoin viran-
omaistemme päätöstä ja arvioin 
viranomaisten väittämää kriitti-
sesti, nyt kun katselin ohjelmaa 
jossa naiset saivat kertoa oman 
näkemyksensä asiasta tulin va-
kuuttuneeksi siitä että olin mie-
lipiteessäni ollut oikeassa.

 Naisten matka oli ja on yhä 
mielestäni ollut ihan rehelli-
nen ostos- /turistimatka. Nyt 
jos koskaan olisi Suomalaisten 
viranomaisten tutkittava asia 
rehellisesti uudelleen ja pyydet-
tävä mahdollisesti tapahtunutta 
anteeksi ja korvattava naisille 
tuntuva rahasumma tapahtu-
neesta.

Toinen tie on oikeustie joka 
johtaa ehkäpä EU:n ihmisoike-
usistuimeen ja sitä kautta vielä 
nolompaan tilanteeseen.

Nimimerkki:
Aasillakin on häntä
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Mun kans olis niin heleppua olla, sais 

olla justihin niinku mää sanon.

Emmää neuvo mää vaan sanon,

tuumas anoppi miniälle.

Kaikki on katunu jokka Nurmoosta on 

lähteny, ja neki jokka on takaasi tullu.

Mikä miäs se on sellaanen, joka kaharen 

pullon jäläkehen jo haparoottoo.

On niin kiirus, nottei kissiäkää kerkiä 

sanomahan ku pitkähäntääseksi 

eläämeksi.

”MM

Toimitukselta

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

Osallistu lehden 
tekoon

PerusSuomalainen-lehti julkaisee mielel-
lään lukijoiden kirjoituksianne ajankoh-
taisista asioista. Toivomme siis asiantun-
tevia ja nasevia kirjoituksia kuntanne tai 
maakuntanne asioista. Otamme vastaan 
kirjoituksia myös PerusS:n paikallisyhdis-
tysten ja piirien toiminnasta, mielellään 
valokuvien kera.

Julkaisemme mielellämme myös jäse-
nistön syntymäpäiväuutisia.Valitettavasti 
emme voi henkilökunnan vähyyden vuoksi 
tehdä juttuja pelkkien juttuvihjeiden perus-
teella.
Kirjoituksia voi lähettää osoitteeseen:
PL 164, 38701 Kankaanpää, tai
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi 

Toimitus

Es
ko

n 
ku

va
ku

lm
a

Olemme uudistaneet puolu-
eemme lehteä ulkoisesti ja si-
sällöllisesti.

Haluamme teidät jäsenet mu-
kaan lehden tekemiseen ja jaka-
miseen.

Tarvitsemme hyviä valokuvia 
puolueemme toimijoista juuri 
teidän paikkakunnaltanne. Ku-
vat palautamme pyydettäessä 
(merkitkää kuvan yhteyteen 
selvästi kenestä tai keistä on 
kyse!).

Lähettäkää juttuja, lyhyitä ja 
nasevia kirjoituksia, julkaisem-
me niitä tilan ja toimituksen 
harkinnan mukaan.

Teemme myös listaa hen-
kilöistä, jotka haluavat jakaa 
puolueemme kustantamaa Pe-
russuomalaislehteä, päivitämme 
tätä jo olemassa olevaa listaa 
koko ajan.

Ilmoita meille halusi lehden 
jakomääristä, ja tieto myös siitä, 
kuinka usein olet käytettävissä 

lehden jakajana omalla alueel-
lasi.

Nimi, osoite ja puhelinnumero 
meille, niin olet mukana yhtei-
sissä talkoissa. 

Tarkoituksenamme on, että 
lehteä ei jaeta jokaisena kuu-
kautena maakuntiin, vaan 
muutaman kerran vuodessa. 
Teemme jaettavista numeroista 
sisällöllisesti ulkopuolisia luki-
joita kiinnostavamman.

Näin menetellen saamme 
mahdollisemman kustannuste-
hokkaan jakajaorganisaation 
luoduksi.

Osoitteemme on: Perussuo-
malainen PL 164, 38701 Kan-
kaanpää tai perussuomalainen.
toimitus@saunalahti.fi  puh. 040 
913 4659 (Harri Lindell)

PS. Varaamme puoluekokous-
paikalle lehtiä jotka ovat teidän 
kaikkien mukaan otettavissa 
niin kauan kuin niitä riittää!

Tiedote Perussuomalaislehden 
jakamisesta!

En oo korvaamatoon,

mutta paras maharollinen.

Aina itte itteni oon kehunu ja ain oon 

kehutuksi on tullu.

Jo on ristuksen isoo rilli, sanoo 

lapualaaspoika ku näki ens kertaa 

mäkronaltsin.

Kihiloos ja kännis on kiva olla, mutta 

naimisis ja rapulas yhtä helevettiä.

Isäntämies juovuksis: ”Pirelkää musta 

kiinni jotten mää revi rahojani”.

”niin pohojalaasta, 
jotta...”
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