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Kurittajapuolueet 
ylimielisinä

Hallituksen tämän syk-
syinen budjettiesitys nou-
dattaa viime laman jäljil-
tä tuttua kaavaa, rikkaille 
rahaa, köyhille kuritusta. 
Toki syvällä rintaäänellä 
muistetaan aina kärsivän 
näköisenä sanoa, että 
”työttömyys on suurin 
ongelma”.

Tarjolla on silti jatkos-
sakin sitä samaa kortis-
tokosmetiikkaa kuin tä-
hänkin asti. Kurssitusta 
eläkekuntoisille ihmisille 
ja pitkäaikaistyöttömien 
”aktivointia” pakkotöillä 
ilman palkkaa.

Mitä lähemmäs presi-
dentinvaalit tulevat, sitä 
ruusuisempaa kuvaa pu-
namultamedia eteemme 
maalaa. ”Kaikki on hy-
vin ja paremmaksi tulee” 
mantra tullaan toistamaan 
käkikellon tavoin monta 
kertaa päivässä. Kasva-
vat leipäjonot, unohdetut 
lama-ajan ylivelkaantu-
neet, kurjistetut yksin-
huoltajat, vähävaraiset 
pitkäaikaissairaat ja pie-
nipalkkaiset työntekijät 
kuuluvat siihen syrjäytet-
tyjen pitkään listaan, josta 
vaalien alla ei valtapuolu-
eitten toimesta puhuta. 
Pois silmistä pois sydä-
mestä -ajattelu kukoistaa 
alistettujen armeijan luo-
neessa yhteiskunnassa.

Heikompiosaiset kan-
salaisemme ovat jääneet  
Brysselin asiamiesten, ko-
missaarien ja lakeijoiden 
pelinappuloiksi. Kotoinen 
hallituksemme säestää 

vain Brysselin-herrojen 
taustakuorona ja keskit-
tyy tarkkailemaan, onko 
EU:n-mallioppilaan nöy-
ryydestä kertova köyhien 
kurittaminen riittävän an-
karaa.

Kylmä tosi asia on, että 
suomalainen heikompi-
osainen ei saa ylimielistä 
sortajaa niskansa päältä 
pois, ellei herää alamai-
suudestaan vanhojen puo-
lueiden edessä ja äänestä 
jatkossa Perussuomalaista 
vaihtoehtoa.

Siltarummut kumisevat

Koplaaminen ja suhmu-
rointi ovat jääneet halli-
tuksen talousarvioneuvot-
teluista päällimmäisenä 
mieleen. Vanhasen ja Kal-
liomäen kahden miehen 
kopla jokeri-Heinäluo-
malla vahvistettuna ovat 
päättäneet suurimmat asi-
at kabinettien hämärissä. 
Silmiinpistävää on myös 
ollut, että naisministerien 
yli on kävelty pokkana 
mennen tullen. Siltarum-
mut ovat kumisseet ja 
lehmänkauppoja on tehty 
1970-luvun malliin. Siinä 
eivät edes ihmishenget 
paljoa paina, kun park-
kiintuneet pelinpolitiikot 
pääsevät vauhtiin.

Väylähankkeiden osal-
ta kekkosmainen runnaus 
oli jo pöyristyttävää. Siinä 
porhallettiin niin eduskun-
nan, valtiovarainvaliokun-
nan kuin talouspoliittisen 

ministerivaliokunnankin 
aikaisempien päätösten 
yli sivulle vilkuilematta ja 
menneitä sopimuksia kun-
nioittamatta. Tehty välistä-
veto tulee merkitsemään 
esim. valtatie kuudella 
monia turhia kuolemia.

Kansalaiset ovat luotta-
neet hallituksen ministe-
reiden ja hallituspuoluei-
den lupauksiin hankkei-
den tärkeysjärjestyksestä. 
Nyt tuolta luottamukselta 
on pohja pois. Mikä siis 
takaa, että nykyisen halli-
tuksen uusiinkaan lupauk-
siin voi luottaa puupennin 
vertaa?

Mikäli hallitus haluaisi 
parantaa muidenkin kuin 
ennestään rikkaiden elä-
mää, sen tulisi pikaisesti 
puuttua kulutusverotuk-
sen alentamiseen. Esim. 
arvonlisäveron alentami-
ne toisi helpotusta kaikki-
en kansalaisten elämään. 
Korkea 72 prosentin ben-
savero huippukalliin polt-
toaineen aikana on sekin 
merkki valtion ahneudesta 
ja joustamattomuudesta.

Entistä omituisempia 
piirteitä hallituksen toi-
met ovat saaneet minis-
teri Hyssälän esitysten 
muodossa. Hän esittää 
muun muassa alkoholin 
nykyisen 76 prosentin ve-
ron korottamista, vaikka 
alkoholin kulutus on tut-
kimusten mukaan käänty-
nyt laskuun.

Hallituksen pitkään 
jatkuneet suuret puheet 
”merkittävästä köyhyys-

paketista” osoittautuivat 
nekin pelkäksi pluffiksi. 
Viisi euroa lisää vuoden 
kuluttua on lähinnä pil-
kantekoa heikompiosaisia 
kohtaan.  -Kaksikymmen-
tä suurkuntaa, pakkokaa-
voitus ja monet muut hal-
lituksen hömppäavaukset 
kertovat, kuinka kaukana 
tavallisen kansan arkielä-
mästä päättäjämme hu-
seeraavat.

Galluppien mukaan 
maamme hallitus nauttii 
kaikesta huolimatta ää-
nestäjien suurta arvostus-
ta. On vain tainnut käydä 
niin, että kyselyn yhtey-
dessä ei ole monenkaan 
vähävaraisen kansalaisen 
puhelin pirahtanut.

Verhot avautuvat 
itäänkin päin

Koulua käydessäni en 
koskaan kuullut sanalla-
kaan mainittavan histo-
rian tunneilla virolaisten 
sodasta Neuvostoliittoa 
vastaan saatikka Narvan 
taisteluista 1944.

Historiankirjamme vai-
kenevat tuosta suuresta ja 
meille merkityksellisestä 
tapahtumasta tyystin, niin 
kuin sitä ei olisikaan kos-
kaan ollutkaan.

Tuon taistelun seu-
rauksena noin 120 000 
venäläissotilasta kuoli ja 
saksalais -virolaispuolella 
menehtyi vain noin 40 000 
sotilasta. Näistä luvuista 
voimme vain päätellä, mi-

ten valtava taistelu tuolla 
Narvan rintamalla käytiin. 
Tuolle alueelle oli keski-
tetty 280 000 venäläisso-
tilasta ja 80 000 saksalais-
virolaissotilasta. Kouluhis-
toriamme ei paljoa kerro 
noista venäläisille ikävistä 
asioista.

Ei kerrota myöskään 
Petsamon nikkelin merki-
tyksestä sotateollisuudel-
le, alueesta jonka Suomi 
menetti venäläisten hyök-
käyssodan seurauksena, ei 
kerrota Jäämeren sataman 
merkityksestä suomalais-
ten nykyiselle teollisuu-
delle. Alueen merkitys 
olisi ollut suomalaisilla 
todella suuri. Petsamon 
alue on luonnonrikasta 
aluetta ja sijaintinsa puo-

lesta säästänyt valtavasti 
erilaisia rahtikustannuksia 
teollisuudelta.

Mielestäni virolaiset ja 
saksalaiset säilyttivät mei-
dän suomalaisten itsenäi-
syytemme kun uhrasivat 
40 000 sotilasta Narvan 
taisteluissa heikentäen 
merkittävästi Neuvosto-
armeijan hyökkäysrivejä.

Suomessa käytävää pre-
sidentin vaalisoppaa olisi 

hyvä hämmentää näillä 
asioilla ja kyseenalaistaa 
Karjalan takaisin -tutki-
mustuloksia. Petsamon 
alueen merkitys on myös 
vaalipaneelien kuuma 
aihe.

Dementiako vaivaa 
historioitsijoita 

Koskahan meillä Suomes-
sa loppuu muistamatto-
muus ja voimme todelli-
sen itsenäisyyden turvin 
alkaa käydä läpi kansal-
lista historian tosiasioiden 
myöntämistä.

Moskovan arkistot ovat 
avautuneet, sieltäkin voi-
simme tuoda julkisuuteen 
meidän kansallista iden-
titeettiämme parantavaa 

lääkettä. Meidän pitäisi 
käydä tosiasioista reilu 
julkinen keskustelu ja pa-
rantua tuosta historia de-
mentiasta.

Petsamosta ja Karjalas-
ta pitäisi uskaltaa käydä 
julkinen keskustelu, an-
taa tosiasioiden puhua 
puolestaan.

Historiankirjoihin pi-
täisi uskaltaa kirjoittaa 
tosiasiat niin kuin ne to-
dellisuudessa ovat olleet, 
silläkin uhalla, että meitä 
siitä kansakuntana kriti-
soitaisiin.

Maammelaulun sanoja

Olen kyllästynyt ”maam-
me lauluun”, jonka säkeet 
kuuluvat seuraavasti. Suo-

mella ei ole mitään alueel-
lisia vaatimuksia, meillä 
on hyvät ja lämpimät välit 
venäläisten kanssa, kaup-
pa Venäjän kanssa kasvaa 
ja on molempia osapuolia 
tyydyttävää kehitystä.

Karjalan suhteen meillä 
ei ole mitään vaatimuksia 
eikä ole edes tarpeellista 
keskustella asiasta. Kes-
kustelu asioistakin on 
turhaa ja eikä johda mi-
hinkään.

Ja kertosäe kuuluu: 
”Tuut sie vastakii tuut sie 
takasii vai tuunk mie sin-
ne niin.”

JK. Tulikohan virallinen 
nootti tästä kirjoituksesta 
Suomelle tai lehdelle, on-
kohan tämä nyt sitä pro-
vokaatiota?
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Soinista sanottua

Turkin EU-jäsenyyden he-
rättämä keskustelu on ollut 
todella vähäistä Suomessa. 
Virallinen Suomi on tasaval-
lan presidentti Tarja Haloses-
ta, presidenttiehdokkaisiin ja 
vanhojen puolueiden kannan-
ottoihin asti hymistelylinjalla. 
Asia on kuitenkin erittäin 
merkittävä EU:n, Turkin ja 
myös Suomen kannalta, eikä 
vähiten siksi, että EU:n laa-
jenemiskomissaarina toimii 
Olli Rehn, jolle täytyisi löy-
tää töitä.

Mielestäni Turkin ihmisoi-
keustilanne ei ole siinä kun-
nossa, että neuvottelut voi-
taisiin aloittaa. Onko Turkki 
Eurooppaa? Missä ovat EU:n 
laajenemisen rajat? Pitäisikö 
Ukraina, koko Balkan ja vielä 
Marokkokin saada EU:n jäse-
niksi? Kyproksen-kysymys on 
auki.

Turkki ja islam

Suomen hallitus oli yhtenä 
vastoin allekirjoittaneen esi-
tystä ja kantaa poistamassa 
mainintaa Euroopan kristil-
lisestä arvoperustasta EU:n 
uudesta perustuslaista. Enna-
koitiinko tällä Turkin mahdol-
lista EU-jäsenyyttä vai halut-
tiinko vain muuten väheksyä 
Euroopan keskeistä arvope-
rustaa? Turkista puhuttaessa 
on myös puhuttava Islamista 
ja uskonnosta. Se, ettei Eu-
roopan eliitti arvosta omaa 
arvoperustaansa ei merkitse 
sitä, että Turkki ja turkkilaiset 
niin tekisivät.

Turkin jäsenyys mullistai-
si koko EU:n rahoituksen 

Turkin EU-jäsenyys 
on iso riski

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

”Suomi on tulevai-

suudessa tukevasti 

nettomaksajien

joukossa”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

”Presidenttiä Soinista ei tule, 
mutta hän tuo omalla rempseällä 
tyylillään väriä kisaan ja poliitti-
seen keskusteluun. Harva pystyy 
lyömään sanavalmiille Espoon 
pojalle jauhoja suuhun.”
Tapio Kari,
Länsiväylä 6.2.2005

”Kun muu Suomi värjöttelee 
yksimielisyyden räntäsateessa, 
Timo Soini on sitkaasti perus-
suomalaisella ristiretkellä kon-
sensusta vastaan. Jakomäki, 
Kontula, Koivukylä ja Suvela 
– tässä tulee supersankarinne!”
Jari Pietiläinen,
Alueuutiset 6.4.2005

”Soini uskoo, että nukkuvista 
äänestäjistä on Veikko Venna-
mon tapaisella kovalla työllä 
ja sitoutumisella heräteltävissä 
taas kymmenen prosentin siivu. 
Esileikin hän käy presidentin-
vaaleilla. Todellisen koitoksen 
aika on vuoden 2007 eduskun-
tavaaleissa.”
Pentti Manninen,
Pohjolan Sanomat 8.4.2005

”Perusluonteeltaan hän on siis 
kiltti ja ihmisystävällinen. Perus-
arvotkin ovat perinteiset: koti, 
uskonto ja isänmaa. Hän sanoo 
olevansa myös suvaitsevainen; 
homotkin saattavat häntä ää-
nestää, vaikkei hän varsinaises-
ti heidän asioitaan ryhdykään 
ajamaan.”
Sari Karjalainen, 
Kauppalehti Optio 2.5.2005

”Valtapuolueiden haukkumi-
sen lisäksi Soinin lempiaiheita 
ovat yhteisten arvojen rappeutu-
minen, isänmaallisen itsekkyyden 
tärkeys ja EU:n mädännäisyys. 
Soinin näkemykset ovat jyrkkiä 
ja selkeitä: pakkoruotsi pois, vel-
voitetyöllistäminen tehokkaak-
si, kovia otteita rikollisuutta ja 
huumeita vastaan, lapsilisiä ja 
kotihoidon tukea lisää, homojen 
ja lesbojen avioliittoja ei pidä hy-
väksyä lailla eikä kukkahattujen 

(Soinin nimitys kehitysavun li-
sääjille) pitäisi antaa jakaa apua 
kaiken maailman gepardihattui-
sille diktaattoreille…”
Teemu Luukka,
Helsingin Sanomat 5.5.2005

”Keneltäkään ei ole jäänyt 
huomaamatta, että Soini on syn-
nynnäinen poliittinen eläin. Mie-
hellä on sana hallussa ja kansaan 
menevä huumori kohdallaan.”
Riitta Järventie,
Aamulehti 5.6.2005

”Vuodesta 1997 perussuoma-
laisia johtaneesta Timo Soinista 
on sanottu, että hän on viimei-
nen vennamolainen… Kuten 
Vennamo aikoinaan, Soini 
tarjoutuu protestin kanavak-
si. Mutta onko nyt ja millaisen 
EU-protestin aika?”
Pirjo Kukko-Liedes,
Kaleva 8.6.2005

”Jos perussuomalaisten helli-
mä ajatus presidentti Timo Soi-
nista toteutuisi, istuisi president-
tinä mies, joka on poliitikko, isä, 
aviomies, puoluejohtaja, ravi-
mies, futisfani, uskon ja aatteen 
mies, luottomies, heteromies ja 
lihansyöjä, joka osaa nauraa it-
selleen ja joka kuuntelee puhet-
ta ja perusteluja.”
Tarja Ranta-Ala-aho,
Kaleva 20.6.2005

”Soinin voi kuitenkin kat-
soa pärjänneen EU-vastaisessa 
missiossaan: kansa näkee hä-
nen huolehtivan suomalaisten 
eduista eniten Halosen ja pää-
ministeri Matti Vanhasen (kesk) 
jälkeen.”
Eija Kallioniemi,
Ilta-Sanomat 8.7.2005

”Timo Soinissa on se ehdotto-
man hyvä puoli, että hän sanoo, 
mitä ajattelee, ja vastaa siihen, 
mitä kysytään.”
Hannu Toivonen,
Seura 28/2005

”Tosissaan Tarja Halosen 
haastaa vain Timo Soini.”
Petri Hakala,
Iltalehti 27.8.2005

”Timo Soini on poliitikonlah-
joillaan tuonut sävyjä yhä vain 
tylsemmäksi käyvään poliitti-
seen keskusteluun.”
Markku Mantila,
Pohjalainen 31.8.2005

ja päätöksentekojärjestelmän. 
Samalla se tehokkaasti margi-
nalisoisi myös Suomen saamat 
alue- ja maataloustuet sekä 
vaikutusvaltamme kutistuisi 
entisestään merkittävästi. Suo-
mi on tulevaisuudessa tukevasti 
EU:n nettomaksajien joukossa 
ja maksuosuutemme tulee edel-
leen kasvamaan.

Turkin EU-jäsenyydelle on 
suunniteltu tiukkoja ehtoja. EU:
n uskottavuus ehtojen asettaja-
na on kärsinyt täyden infl aation. 
Vakaussopimusta pidetään täy-
sin avoimesti pilkkana. Uusi ko-
missio vapautti Saksan ja Rans-
kan kaikista seuraamuksista, 
vaikka nämä olivat toistuvasti 
rikkoneet vakaussopimusta. 
Kreikka väärensi itsensä raha-
liittoon ja Italia on manipuloi-
nut talouslukujaan. Suomi voitti 
elintarvikevirastoäänestyksen 14 
-1, mutta virasto meni Italiaan! 
Kaiken kukkuraksi EU-eliitin 
junailema EU:n perustuslaki 
kaatui Ranskan ja Hollannin 
kansanäänestyksissä. Koko kriisi 
on kuitattu tiedotusongelmaksi, 
vaikka ongelma on itse EU, joka 
yrittää laajeta ja syvetä saman-
aikaisesti.

Mitä mieltä kansa on?

Suomessa on aina ollut vaike-
aa herättää kriittistä keskus-
telua aroista aiheista. Turkin 
EU-jäsenyys on juuri tällainen 
asia, josta tietoisesti vaietaan 
ja kriittiset äänenpainot eivät 
pääse julkisuuteen. Kysymys on 
myös siitä, että hallitus ei halua 
perustella kantaansa avoimesti, 
koska se samalla joutuisi vas-
taamaan mm. tämän kirjoituk-

sen sisältämiin kiusallisiin 
kysymyksiin. Eduskunnan 
suuri valiokunta antoi hal-
litukselle siunauksensa ajaa 
Turkin EU- jäsenyysneuvot-
teluiden aloittamista äänin 19 
-3. Vastaan äänestivät Toimi 
Kankaanniemi, Pertti Hem-
milä ja Timo Soini. Tietääkö 
Suomen kansa tämän? Ja 
mitä mieltä Suomen kansa 
on Turkin EU-jäsenyydestä? 
Sitä ei kysytä, mutta minä en 
ole tavannut yhtään ns. taval-
lista ihmistä, joka olisi Turkin 
EU-jäsenyyttä kannattanut. 
Perussuomalaiset on ainoa 
eduskuntapuolue, joka uskal-
taa tästä asiasta keskustella 
ja ottaa kantaa. Tämä pätee 
moneen muuhunkin kipeään 
ja ajankohtaiseen asiaan.

Pidän kansankulttuurista ja ke-
säteatteri on sitä parhaasta pääs-
tä. Harrastelijapohjaiset ryhmät 
tuovat teatterin lähelle kansaa 
ja kynnys lähteä katsomaan on 
matalampi kuin isoon laitos-
teatteriin. Olen jo kymmenen 
vuoden ajan käynyt katsomassa 
Aholan kesäteatteria Joutsenos-
sa. Aina olen viihtynyt.

Alkusyksystä sain miellyttä-
vän kutsun Kiikalan Kipinöi-
den kesäteatteriin. Siellä esitet-
tiin Elä Veikkonen -näytelmää, 
joka kertoi Suomen Maaseudun 
Puolueen noususta.

Tarina oli osuva. Huumorin 
keinoin käytiin läpi vakavaa asi-
aa, joka mullisti koko Suomen 
elinkeinorakennetta. Tarinassa 
oli paljon tuttua, mutta myös 
minulle uutta näkökulmaa. Var-
sinais-Suomessa asia nähdään 

Kesäteatteri

hieman toisesta näkökulmasta 
kuin esimerkiksi Itä-Suomessa. 
Ihmisen osa on kuitenkin sama; 
kovaa on, mutta kestää pitää. 
Aika muuttuu ja myös ihmiset. 
Ajan kuluessa myös ihminen 
kuluu.

Henkilöhahmot tekevät esi-
tyksen. Nautin tämän kesän 

kesäteattereista täysin rinnoin. 
Vaikka otos oli pieni, oli se mie-
lestäni edustava. Nyt tulee syksy 
ja jää.

Ensi kesänä pyörivät taas ke-
säteatterit. Mennään katsomaan, 
ne tehdään meitä varten.

Timo Soini
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Raimo Vistbacka
Kansanedustaja

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja

Pian on myöhäistä
parantaa veteraanien etuuksia

Perusuomalaisten eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Raimo Vistbacka nosti 
veteraanien ja kotirintamanaisten asiat 
voimakkaasti esille Sotainvalidien Vel-
jesliiton Etelä-Pohjanmaan piirin kesä-
juhlassa pitämässään puheessa. Kotikau-
pungissaan Alajärvellä 14. elokuuta 2005 
pidetyssä juhlassa Vistbacka totesi, että 
pian on myöhäistä parantaa veteraanien 
etuuksia.

– On muistettava, että itsenäisyytemme 
taistelleiden ja hyvinvointimme rakenta-
neen väestöryhmän keski-ikä on noin 84 
vuotta. Pian etuuksien parantaminen on 
myöhäistä, jos tarkoitus on, että he pää-
sisivät niistä nauttimaan.

Ei turhaa byrokratiaa

Vistbacka totesi, että lupauksia on jo 
annettu riittävästi. Hän painotti, että jo-
kaiselle sotaveteraanille ja kotirintama-
naiselle tulisi taata vanhuusvuosiksi hy-
vät, ihmisarvoiset elinolot ilman turhaa 
byrokratiaa.

– Tämä on mielestäni nykypolven kan-
salaisten kunniatehtävä ja kunniavelka 
isänmaan vapauden pelastaneille miehil-
le ja naisille, maamme kunniakansalai-
sille, koska siihen meillä olisi varaa, jos 
todellista tahtoa vain olisi.

Eduskunnan tehtävä

Yleisesti ottaen Vistbacka katsoi vete-
raaniasioiden kehittyneen viime vuosi-

na positiiviseen suuntaan. Poikkeuksen 
muodostaa valtionvarainministeriön 
ensi vuoden talousarvioesitys, joka ei 
sisällä juuri mitään parannuksia. Esityk-
sen ainoa positiivinen asia Vistbackan 

mielestä on, että sotilasvammalakiin esi-
tetään muutosta siten, että 25 prosentin 
haitta-asteen omaaville sotainvalideille 
myönnettäisiin oikeus valtion korvaa-
maan jaksottaiseen laitoshoitoon.  

– Toivon, että jos hallitus ei budjetis-
saan halua sotainvalidien, veteraanien 
ja kotirintamanaisten etuuksia tämän 
enempää parantaa, löytyy eduskunnassa 
riittävä yksimielisyys yli puoluerajojen 
korjata asia.

Epäkohdat korjattava

Vistbacka puuttui puheessaan myös so-
tainvalidien haitta-asteiden määrittelyyn 
liittyvään epäkohtaan. Monet sotainva-
lidit ovat käyneet usean erikoislääkärin 
tarkastuksessa ja saaneet lausunnon, 
jonka mukaan heidän haitta-astettaan 
olisi korotettava. Korotusanomukset on 
kuitenkin hylätty, kun valtionkonttori on 
hankkinut omalta asiantuntijalääkäril-
tään asianomaista sotainvalidia koskaan 
kuulematta lausunnon, jonka mukaan 
haitta-asteen korotukseen ei olekaan 
mitään aihetta.

– Tällaisesta veteraaneja nöyryyttäväs-
tä epäoikeudenmukaisesta käytännöstä 
on päästävä eroon, jyrisi Vistbacka. Hän 
kehotti harkitsemaan prosenteilla näper-
telystä eli koko monimutkaisesta haitta-
astejärjestelmästä luopumista. 

– En voi ymmärtää, että lakitasolla pe-
rusteena käytetään jopa työkyvyttömyys-
prosentti-sanaa keski-iältään 84-vuotiai-
den kohdalla. Mielestäni tämä on jopa 
halventavaa, sivalsi Raimo Vistbacka, 
joka 18 vuotta kestäneellä kansanedus-
tajan urallaan on ehtinyt hoitaa yhden 
jos toisenkin veteraanin valitus- ja ano-
musasioita.

Alkoholismi on kansanterveytemme 
todellinen uhka. Sairauteen kuuluu 
syvä itsepetos, näin sairaus kieltää itse 
itsensä. Sairaus johtaa ennenaikaiseen 
kuolemaan. Kun Suomessa puhutaan 
alkoholisteista, kuten tässäkin kirjoituk-
sessa, tarkoitetaan rappioalkoholisteja 
eli ”pultsareita”. Näitä alkoholisteja on 
noin 4% väestöstä, eli noin viitisentois-
tatuhatta ihmistä.

Suomen päihdehuoltojärjestelmä pe-
rustuu näiden ihmisten hoivaamiseen ja 
suurelta osalta ”hyysäämiseen”. Näiden, 
joiden vakavan sairauden on annettu 
edetä jo niin pitkälle, että he eivät enää 
pysty ja/tai yritä salata juomistaan.

Salailu mahdollistaa sairauden 
etenemisen

Aikuisväestössä on vähintään 350 000 
alkoholismia sairastavaa ihmistä. Kaikki 
ovat siis mukana työelämässä päivittäin. 
Alkoholismi on kuitenkin yleisin eläk-
keelle vetäytymisen syy. Työelämässä 
olevan väestön on mahdotonta saada 
asiallista hoitoa.

Yhteiskunnassamme on vallitsevana 
asenteellinen ajattelu ja juomisen mah-
dollistava toimintakulttuuri. Salailulla 

työpaikoilla mahdollistetaan sairauden 
eteneminen. Nämä alkoholistit eivät näy 
katukuvassa, vaan helvetti on kotona ja 
työpaikoilla. Salassa ja piilossa, seinien ja 
kulissien sisällä.

Yksi juoppo sairastuttaa noin 8-10 
lähipiirissään alkoholismiin. Kokemus-
pohjaista tietoa ei julkisessa palvelujär-

jestelmässämme hyödynnetä. Se, ovatko 
palvelujärjestelmässämme auttajat itse 
kipeitä, alkoholismista kärsineitä, on jo-
kaisen itse määriteltävissä.

Itsetutkiskelun kautta se selviää, olen-
ko alkoholistiperheen aikuinen lapsi, tai 
juovan ihmisen läheinen? Jos on lapsena 
kärsinyt vanhempien juomisesta, on suuri 

vaara aikuisena hakeutua ”hyysäämään” 
juoppoja palvelujärjestelmässämme.

Hoitojärjestelmää on muutettava

Alkoholismi on syynä joka neljännessä 
itsemurhassa. Tauti johtaa ennenaikai-
seen kuolemaan, niin läheisen kuin juo-
van henkilönkin.

Alkoholismista kärsivien ihmisten aut-
tamiseksi olisi luotava tehokas ja kattava 
raittiuteen tähtäävä hoitojärjestelmä.

Tarvetta hoitojärjestelmän muuttami-
seen periaatteella: alkoholismi on saira-
us, on ainut keino välttyä ennenaikaiselta 
kuolemalta.

Juustoja ilman alkoholia

Onhan totta, että raittius ei ole trendikäs-
tä. Lapsille tulee jo vauvana tarve kemi-
alliseen riippuvuuteen, jota FAS-oireena 
hoidetaan. Joskus lapset eivät ole muu-
ta mallia perheestä saaneetkaan kuin 
”viikonloppurentoutus” pullolla viiniä, 
juustomaistiaiset hyvässä seurassa. Eikö 
juustoja voi maistaa ilman päihteitäkin? 
Tällöin perheissä ei olisi alkoholismi -
nimistä maanpäällistä helvettiä piilossa. 
Alkoholismi on se fantasiamaailma.

Alkoholismi
on sairaus

Sirkka-Liisa Lamminkoski
Päihdeterapeutti

Jatkuva, liiallinen alkoholin käyttö on sairaus.
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Piirien syyskokouksia

Nuttu nurin
onni oikein

Jorma Uski
Piirisihteeri

Keski-Suomen 
PerusSuomalaiset

Ja saman uudelleen syyskuussa 2000 
(VK 3/2000). Silloin uhattiin infl aatio-
kierteellä, konkursseilla ja elinkeinoelä-
män vaikeuksilla. Kotitalouksien lämmi-
tyslaskutkin olivat nousseet ”sietämättö-
miksi”.

Olisiko hintoja alennettava tai peräti 
hallituksen erottava nyt, kun polttoaine 
on 25% kalliimpaa kuin kepun välikysy-
mysten aikaan?

Vuonna 2000 hallituspuolue kokoomus 
oli Sauli Niinistön mukaan sitä mieltä, 
että polttoaineitten hintoja ei alenneta. 
Nyt oppositiopuolue kokoomus on Jari 
Vilenin suulla sitä mieltä, että hallituksen 
pitäisi erota hintojen nousun vuoksi.

Vain SDP näyttää säilyttäneen kantan-
sa: hintaa ei lasketa; autoilu ja asuntojen 
lämmitys ovat ”porvarillista hapatusta”, 
joka on kitkettävä yhteiskunnasta.

Kepu ja kokoomus soveltavat vanhaa kan-
sanviisautta: ”Nuttu nurin, onni oikein.”

Suurten puolueiden takinkäännössä ei 
kuitenkaan ole mitään uutta. Oikeastaan 
ei ole edes takinkääntöä, koska niiden 
puheet ja teot eivät ole koskaan vastan-
neet toisiaan. Jo antiikin ajoista lähtien 
diktaattorit ovat tienneet, että valta ja 
rikkaus kulkevat käsi kädessä, köyhä 
kansa pysyy nöyränä alamaisena.

Vuoden 2003 eduskuntavaaleista teh-
dyn tutkimuksen mukaan suomalaiset ko-
kevat, ettei politiikan suuntaa voi muut-
taa äänestämällä - ei ainakaan riittävästi. 
Suomalaisten luottamus omiin poliittisiin 
vaikutusmahdollisuuksiinsa todettiin vä-
häisemmäksi kuin muissa Pohjoismaissa, 
suomalaiset ovat myös puoluekriittisem-
piä ja näkevät, että puolueet ovat ajautu-
neet yhä kauemmaksi tavallisten ihmisten 
ongelmista. Mutta suomalainen ei muuta 
äänestyskäyttäytymistään. Mieluummin 
suomalainen jättää äänestämättä - ja va-
littaa, ettei mikään muutu.

Äänestäjillä alamaisuussydrooma

Professori Heikki Paloheimon 12 poli-
tiikan tutkijan suorittamasta tutkimuk-
sessa toimittamassa kirjassa todetaan 
Suomen poliittinen järjestelmä äärim-
mäisen turvalliseksi vallanpitäjien kan-
nalta. Neljä suurinta eduskuntapuoluet-

ta rohmuavat noin 80 prosenttia äänistä. 
Ne menevät vaaleihin puolivaloilla ja 
puhuvat ennen vaaleja ympäripyörei-
tä, mutta tekevät heti vaalien jälkeen 
suuria linjapäätöksiä. Vastapuolueita ei 
haasteta todelliseen linjakeskusteluun, 
koska halutaan turvata asemat tulevissa 
hallitusneuvotteluissa. Valtapuolueitten 
kannalta järjestelmä on hyvä, koska se 
pitää ne vallassa, ja kaikki pääsevät vielä 
vuorottelemaan hallituksessa. Onko vä-
liä, pääseekö puolue valtaan vaaleissa, 
joissa äänestää 60 tai 70 prosenttia. Pää-
asia on, että pääsee.

Tutkijat esittivät selityksenkin vallitse-
van tilanteen, status quon, pysyvyydelle: 
suomalaisia riivaava alamaisuussyndroo-
ma. Vain tutkijat ja journalistit urputtavat 
demokratian puutteista, mutta se ei vai-
kuta äänestäjiin. Alamaispelkoiset suo-
malaiset äänestävät uskollisesti samoja 
puolueita.

Kutsu naisten 
vuosikokoukseen 
Lappeenrantaan

Snellmaninkatu 8, Kahvila Elsi, lauantai-
na 24.9.2005!

Varsinainen kokous klo 17.00 Ruokailu 
klo 16-16.30 (osoite sama)

Naisten hallituksen kokous klo 15.00 
Tervetuloa!

Marja-Leena Leppänen, puheenjohtaja
Auli Kangasmäki, sihteeri,
puh: 05 - 4512600

Ilmoittautumiset Marjolle,
puh: 09 - 454 0411

Kiitän merkkipäiväni johdosta 
minua huomioineita ja 
muitakin tuttuja.

Pauli Artturi Luttinen

To 29.9.2005 Uudenmaan piirin 
syyskokous Helsingissä eduskunnan 
lisärakennuksen kansalaisinfossa klo 
19. Timo Soinin puhetilaisuus sitä 
ennen samassa paikassa klo 18.

La 1.10.2005 Pohjois-Savon 
piirikokous 
Kuopiossa kaupunginkirjaston koko-
ussalissa klo 13, osoite Maaherranka-
tu 12. Sitä ennen Timo Soinin vaali-
tilaisuus samassa paikassa klo 11-12. 
Piiritoimikunta kokoontuu samassa 
paikassa klo 12.

La 8.10.2005 Pirkanmaan 
piirikokous
Tampereella kahvila Motorestissa klo 
11, osoite Tammelan puistokatu 21. 
Sitä ennen Timo Soinin vaalitilaisuus 
Koskikeskuksessa alkaen klo 9.30.

La 8.10.2005 Satakunnan 

piirin syyskokous Raumalla klo 15 
lounaskahvila Vanha-Hjalmarissa, 
osoite Kuninkaankatu 6.

La 22.10.2005 Oulun ja Kainuun piirin 
syyskokous
Oulussa Pohjankartanossa klo 13, osoite 
Suvantokatu 1. Sen jälkeen Timo Soinin 
vaalitilaisuus. Seuraavana päivänä Soini 
kiertää Kainuuta. Tarkemmat tiedot vaa-
litilaisuuksista myöhemmin.

La 29.10.2005 Keski-Suomen piirin 
syyskokous
Jyväskylässä klo 14.30 retkeilyhotelli 
Laajarissa, osoite Laajavuorentie 15. Sitä 
ennen Timo Soinin vaalitilaisuus klo 12-
13 kävelykadulla.

La 12.11.2005 Etelä-Pohjanmaan 
piirin piirikokous Nurmossa klo 13 
kunnantalon valtuustosalissa, osoite 
Keskustie 7. Sitä ennen Timo Soinin 

vaalitilaisuus Nurmon Hyllykallion 
Prisman kahviossa klo 11.

Su 13.11.2005 Keski-Pohjanmaan piirin 
syyskokous Kaustisella.

La 19.11.2005 Pohjois-Karjalan piirin 
syyskokous Joensuussa.

Su 20.11.2005 Etelä-Savon piirin 
piirikokous Mikkelissä.

La 26.11.2005 Kymen piirin piirikokous 
Lappeenrannassa.

Su 27.11.2005 Hämeen piirin 
syyskokous Heinolassa.

La 3.12.2005 Varsinais-Suomen 
piirikokous Turussa.

Puheenjohtaja, presidenttiehdokas 
Timo Soini tulee käymään jokaisen Pe-

rusS-piirin syyskokouksessa. Jokaisen 
kokouksen yhteyteen järjestetään 
vaalitilaisuuksia. Lisätietoja piireistä 
tai Soinin kampanjapäälliköltä Jussi 
Niinistöltä, puh: 050-5767239 tai jussi.
niinisto@eduskunta.fi .

Kokouksissa käsitellään sääntömää-
räiset syyskokousasiat ja kevätko-
kouksista mahdollisesti siirtyneitä 
asioita, sekä keskustellaan valmistau-
tumisesta presidentinvaaleihin 2006. 
Piirikokouksiin ovat jäsenten lisäksi 
tervetulleita asiamme kannattajat, 
Perussuomalaisten listoilta 2004 vali-
tut kunnanvaltuutetut sekä eduskun-
tavaaleissa 2003 ehdokkaina olleet.
Äänioikeus on piirien mallisääntöjen 
mukaisesti vain paikallisten puolue-
osastojen edustajilla (1-5) sekä Hel-
singissä taas jäsenmaksusnsa 2005 
maksaneilla jäsenillä.
Piirien puheenjohtajat ja piirisihteerit

Myydään vielä muutama kappale puo-
luesihteerimme kirjoittamaa runokirjaa 
poistohintaan 8 euroa kappale, kolme 
kappaletta 20 euroa (niin kauan kuin 
kirjoja riittää).

Tilaukset puhelimitse: 
Hannu Purho 050-5738157 
tai puoluetoimistolta 09-4540411

Hyvää luettavaa 
omaksi iloksi  tai 
lahjaksi ystävälle

Lahjavinkki Kutsu Kiitos

Toukokuussa 2000 keskusta vaati väli-

kysymyksessä VK 2/2003 polttoaineit-

ten hintojen alentamista. Silloin kepu 

oli huolissaan siitä, että ALV kasvattaa 

hintaa vielä ylikin sen, mitä maailman-

markkinahinnasta johtuu.
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

1. Mistäpäin olet kotoisin?
2. Missä asut tällä hetkellä?
3. Ketkä kuuluvat perheeseesi?
4. Onko teillä lemmikkieläimiä? 
5. Poliittinen historiasi?
6. Mistä lähtien olet ollut Perussuomalaisissa? 
7. Miksi juuri tämä puolue?
8. Miten kehittäisit puoluetta? 
9. Lempiruokasi?
10. Miten vietit heinäkuun?

kysymykset:

”TULLAAN TUTUKSI”  -henkilöhaastattelusarja
Kuka? Mistä? Miksi?

Kymmenen kysymystä asiasta ja vähän asian vierestäkin. 
Tällä palstalla julkaisemme henkilöhaastattelusarjan 
puolueemme aktiivitoimijoista. Nyt vuorossa ovat 
puolueemme varapuheenjohtajat.

S  Ahti Moilanen
Autonkuljettaja

1. Olen syntynyt ja kasvanut maanviljelijäperhees-
sä Kainuun ”vaarallisimmassa” pitäjässä Puolangalla. 
1980-luvulla syntymäpitäjä ei antanut ruusuista tulevai-
suuden kuvaa koska paikkakuntalaisista työnantajistani 
molemmat ajautuivat konkurssiin.
2. Olen muuttanut Utajärvelle 1988 kesäkuun alusta 
koukaten Helsingin (opiskelu) kautta. Asun omakotita-
lossa, Oulujoen rannalla.
3. Perheeseen kuuluu aviovaimo ja 3 lasta (2 poikaa ja 
1 tytär). Pidän tärkeänä perhe-elämässä sitä, että ei en-
simmäisessä ”vastamäessä” lyödä kantapäitä vastakkain 
ja lähdetä eri suuntiin.
4. Lemmikkieläimiä emme ole voineet pitää koska vai-
mo on koiralle allerginen ja tytär kissalle. En ole vielä 
kokeillut lehmän pitoa vaikka vanhin poika sitä ehdotti 
5-vuotiaana.
5. Poliittinen historia alkoi ”äidin maidosta” olemalla 
jäsenenä Keskustapuolueessa mutta erinäiset epärehel-
lisyydet puolueen toiminnassa saivat minut jättämään 
ko. puolueen. Yli 10 vuoteen en kuulunut mihinkään 
puolueeseen, kunnes 1996 vuoden alkupuolella alkoivat 
yhteiset asiat kiinnostaa. Kesäkuussa 1996 laitoin jäsen-
hakemuksen Perussuomalaiset rp:n. Samana vuonna 
olin ensimmäistä kertaa ehdokkaana kunnallisvaaleis-
sa. Valtuustoon en tuolloin vielä tullut valituksi, vaan 
vuoden 2000 kunnallisvaalien myötä tulin kunnanval-
tuuston jäseneksi. Nyt on menossa toinen valtuustokau-
si kunnanvaltuustossa. Lisäksi olen ensimmäistä kautta 
Utajärven seurakunnan kirkkovaltuustossa. Vuonna 
1999 olin ensimmäistä kertaa ehdokkaana eduskunta-
vaaleissa. Eduskuntavaalit osoittivat, että hartiavoimin 
on tehtävä vaalityötä.
Piirin toimintaan olen osallistunut vuoden 1996 syysko-
kouksesta lähtien. Ainoastaan vuoden 1998 syyskokous 
on jäänyt väliin. Suhteellisen pian jouduin vastuunkan-
tajaksi piirissämme, sillä piirisihteerin pesti annettiin 
vuoden 2000 alusta, jossa tehtävässä toimin 5 vuotta. 
Piirin puheenjohtajaksi minut valittiin vuoden 2004 
syyskokouksessa.
Puoluekokoukseen osallistuin ensimmäisen kerran Ii-
salmessa 1997. Tuolloin ei ollut haaveena tulla valituksi 
Perussuomalaiset rp:n 3. varapuheenjohtajaksi. 
6. Ilmenee edellisestä vastauksesta.
7. Totesin puolueen sellaiseksi, että ihmisen omaa mie-
lipidettä ei tyrmätä ensimmäiseksi. Tietääkseni tämä 
puolue ei ole osallistunut isänmaan myyntiin!
8. Puolueen kehittämisen tulee lähteä siitä, että olemme 
ajan hermolla. Sen lisäksi meillä on oltava esittää visio 
siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ihmisten elämään. 
Olemme puolueena vähäosaisten puolestapuhujia. Puo-
lueen tulee edustaa koko maata!
9. Perunamuusi ja lihapullat ilman ”etelän” mausteita.
10. Töiden merkeissä, sillä kesäloman pidin jo touko-
kuussa. Kalastelen Oulujoella, ja jos mahdollista, käyn 
seuraamassa nuorten yleisurheilukisoja koska olen 
Utajärven Urheilijoiden puheenjohtaja. Viimeisimmän 
opiskelun päätyttyä olen lähettänyt todistuksen maal-
likkosaarnaajakoulutuksesta (Helsingin Evankelinen 
Opisto) muutamiin seurakuntiin ja odottelen niiltä vas-
tauksia. Saapa nähdä alkavatko jatkossa saarnamatkat.

S  Vesa-Matti Saarakkala
Valtio-opin opiskelija

1. Kurikasta, Etelä-Pohjanmaalta

2. Jyväskylässä

3. Avovaimo

4. Ei

5. EP:n piirin piiritoimikunnassa syksystä 2002, puolue-
hallituksessa vuodesta 2003, Nuorten puheenjohtajana 
syksystä 2003, Eurovaaliehdokkaana 2004, Kurikan kau-
punginvaltuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa 
sekä lukion johtokunnassa tammikuusta 2005, etnisten 
suhteitten neuvottelukunnassa keväästä 2005, puolueen 
ensimmäisenä varapuheenjohtajana puoluekokouksesta 
2005. Lisäksi Kurikan paikallisosaston toiminnassa mu-
kana.

6. Vuodesta 2001

7. Perussuomalaiset on isänmaallinen ja EU-vastainen 
puolue, joka kuuntelee herkällä korvalla kansaa ja omaa 
kenttäväkeä. Selkeimpänä erona muihin puolueisiin 
verrattuna juuri perussuomalainen populismi eli se, että 
puolue asettuu kansan palvelukseen eikä yritäkään leik-
kiä kaikkitietävää ja kansan yläpuolelle asettuvaa eliit-
tikerhoa. Lisäksi perussuomalaiset on suhteellisen uusi 
vaihtoehto, joten se ei ole kangistunut kaavoihin.

8. Järjestökoneistoa on vahvistettava. Tyhjiin kuntiin on 
saatava ehdokkaita. Puolue tarvitsee myös uusia kykyjä 
kansanedustajiemme rinnalle, jotta voimme saada rea-
lisoitua aatteemme kannatuksen. Aatteellisen, asiallisen 
keskustelun tulee olla pohjana puolueen linjan kirkasta-
miselle. Peruslinja on kuitenkin mielestäni kohdallaan, 
ja eduskuntatoiminta on ollut johdonmukaista.

9. Lihapullat ja muusi.

10. Olin kesätöissä ovitehtaassa.

S  Auli Kangasmäki
Tilitoimistoyrittäjä

1. Anjalankoskelta, Kotkan ja Kouvolan välimaastosta 
Kymi-joen varrelta Myllykosken ja Inkeroisten paperi-
tehtaitten välistä.

2. Lemillä, 25 km Lappeenrannasta, haja-asutusalueel-
la.

3. Mies Paavo, aikamiespojat Teppo ja Timo, molemmilla 
oma asunto, mutta koska kummallakaan ei ole puolisoa, 
ovat vapaa-ajat äidin täysihoidossa Lemillä.

4. Kissat Linda ja Elma.

5. Vuodesta 1980 Smp:n jäsen, Perussuomalaisiin siir-
tyminen v.1995. Tällä hetkellä olen virkaiältäni vanhin 
kunnanvaltuutettu Lemillä, 6.kausi menossa. Kunnan-
hallituksen jäsen, kunnanhallituksen edustajana pe-
rusturvalautakunnassa, Lemin Vuokratalot Oy:n halli-
tuksen jäsen tällä hetkellä. Useita vuosia kunnanhalli-
tuksessa aiemminkin, samoin eri lautakunnissa yms. jo 
vuodesta 1981- lähtien.
Naisjärjestössä sihteeri-taloudenhoitaja, yksi kausi nais-
järjestön puheenjohtajana, muutenkin ko. järjestössä 
toimitsijana alusta asti.
Kymen piiri: taloudenhoitaja tämän puolueen alusta 
asti. Molemmissa myös SMP:n aikana jo yli 10 vuotta 
toimitsijana. Vuonna 2003 Tasavallan presidentin myön-
tämä Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan 
ansiomerkki poliittisesta toiminnasta.

6. Perustamisesta lähtien eli vuonna 1995.

7. Mielipiteen ja sanan vapaus. Lisäksi koska perusjäse-
nemme ovat sitkeitä ja ihailtavia arjen sankareita, saan 
heistä voimaa.

8. A. Järjestäisin koulutustilaisuuksia, joissa käsiteltäi-
siin mm. kokoustekniikkaa, esiintymistaitoa, lehtikir-
joittelua. B. Kehittäisin käytännön organisaatiota vaa-
lipiireittäin; kävisin läpi tietyn läänin kunnat, kartoit-
taisin yhteyshenkilöt tai yrittäisin nimetä heitä mahd. 
joka kuntaan ja saada heille järkevää yhteistoimintaa. 
C. Keskustelisin koulutustilaisuuksissamme sellaisista 
asioista kuin esim. suvaitsevaisuus, naiseen luottaminen 
politiikassa, puoluetoverin kunnioitus.

9. Häränpihvi.

10.Töissä, Valtakatu 27 B 1, Lpr. Lisäksi kyläilemisiä, 
kestityksiä, mattopyykkiä, pihahommia ja muuta yhtä 
mielenkiintoista.
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Vaihtuuko tässä linnassa isäntä?

Timo Soinin presidentinvaalikampanja alkoi 

puoluekokouksessa Kokkolan Snellman -salissa 

sunnuntaina 19.06.2005. 

Presidenttiehdokkaamme uhkuu intoa ja on 

tyytyväinen puolueelle tulevasta julkisuudesta jota 

ehdokkuus tuo tullessaan.

Timo Soini valittiin Perussuomalaisten 

presidentinvaalien ehdokkaaksi yksimielisesti.

Timo Soinin
vaalikampanja etenee

Soinia onnittelemassa Helena Vistbacka, hän antaa lämminhenkisen ja reilun 
halauksen ehdokkaalle.

Kameramiehet piirittävät tuoretta presidentinvaaliehdokasta; 
Perussuomalaisten tv- julkisuus alkaa rytinällä.

to 29.9.2005 Helsinki.
Puhetilaisuus eduskunnan 
lisärakennuksen kansalaisin-
fossa klo 18, Uudenmaan pii-
rin syyskokous klo 19

la 1.10.2005 Kuopio.
Puhetilaisuus torilla klo 11, 
Pohjois-Savon piirikokous 
klo 13 kirjastotalolla

la 8.10.2005 Tampere.
Vaalitilaisuus Koskikeskukses-
sa klo 9.30, Pirkanmaan piiri-
kokous klo 11, Raumalla Sata-
kunnan piirin syyskokous.

ti 18.10.2005 Helsinki.
Puhetilaisuus eduskunnan 
lisärakennuksen kansalaisin-
fossa klo 18

la 22.10.2005
TV 1 Uutisvuoto klo 21.45

22.-23.10.2005
Pohjoispohjanmaan ja Kai-
nuun kierros, Oulun ja Kai-
nuun piirin syyskokous

la 29.10.2005 Jyväskylä.
Vaalitilaisuus klo 12, Jyväsky-
län Eurooppa-nuoret ry:n jär-
jestämä väittely EU:n perus-
tuslaista klo 13, Keski-Suomen 
piirin syyskokous klo 14.30

la 12.11.2005
Nurmo ja Seinäjoki.
Nurmon Prisma klo 11 ja Sei-
näjoella Etelä-Pohjanmaan 
piirin piirikokous klo 13

su 13.11.2005 Kaustinen.
Vaalitilaisuus ja Keski-Poh-
janmaan piirin syyskokous

la 19.11.2005 Joensuu.
Vaalitilaisuus ja Pohjois-Kar-
jalan piirin syyskokous

su 20.11.2005 Mikkeli.
Etelä-Savon piirin piirikokous

la 26.11.2005 Lappeenranta. 
Vaalitilaisuus torilla, Kymen 
piirin piirikokous

su 27.11.2005 Heinola.
Vaalitilaisuus ja Hämeen pii-
rin syyskokous

la 3.12.2005
Varsinais-Suomen piirikokous

ti 6.12.2005 itsenäisyyspäivä

ke 7.12.2005TV 1 vaalipaneeli 
klo 21.10-23.00

ma 12.12.2005 Järvenpää. 
Ehdokaspaneeli Järvenpään 
lukio klo 13

ke 21.12.2005 Hämeenlinna. 
TV 1 vaalipaneeli klo 21.10-
23.00

to 29.12.2005 TV 1 ehdokas-
tentti klo 21.00-21.30

ti 3.1.2006 FST vaalipaneeli

ke 4.1.2006 Radio YLE 1 eh-
dokastentti klo 8.15-9.00

4.-5. ja 7.-10.1.2006 presidentin-
vaalin ennakkoäänestys koti-
maassa (ulkomailla 4.-7.1.2006)

ma 9.1.2006 MTV3 ehdokas-
tentti klo 19.30-20.00

ti 10.1.2006 TV Nelonen vaa-
likeskustelu klo 19.00

to 12.1.2006 TV1 suuri vaali-
keskustelu klo 21.10-23.00

su 15.1.2006 presidentinvaalin 
1. kierroksen varsinainen ää-
nestyspäivä

18.- 24.1.2006 presidentinvaalin 
2. kierroksen ennakkoäänestys 
(ulkomailla 18. -21.1.2006)

su 29.1.2006 presidentinvaalin 
2. kierroksen varsinainen ää-
nestyspäivä

Presidenttiehdokas Timo 
Soinin kampanjakalenteri
( Aikataulu on alustava )

Yleisesti ottaen syksyllä vaaliti-
laisuuksien painopiste on maa-
kunnissa, joulu- ja tammikuussa 
se siirtyy pääkaupunkiseudulle. 

Varsinainen kampanja-avaus, 
kuten jotkut teistä Helsingin 
Sanomista ovat ehkä lukeneet-
kin, tullaan järjestämään tämän 
kuun lopulla tai lokakuun alus-
sa, riippuen siitä milloin tilaa-
mamme kampanjamateriaali 
(julisteet, kortit, nettisivut jne.) 
valmistuu. Näitä tuotteita voi ti-
lata puoluetoimistolta, puh: (09) 
454 0411 fax: (09) 454 0466.

Vaalikampanjassa tapahtuu

Lehdet kirjoittavat mukavasti  
Timo Soinista, mm. Reserviläi-
nen-lehti ja Suomen Kuvalehti 
ovat tuoreimmissa numeroissaan 
kirjoittaneet Soinista.

Jälkimmäisessä ehdokkaamme 
toteaa osuvasti: ”En näe muiden 
ehdokkaiden tapaan kansallis-
valtiota vanhentuneena raken-
teena vaan ainoana todellisena 
kansanvallan muotona. Ei globa-
lisoituvassa maailmassakaan voi 
olla muunlaista demokratiaa.”

Jussi Niinistö

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!
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“Hallitus harhailee”, sivalsi presidenttiehdokas Timo Soini 
puhetilaisuudessaan Hämeenlinnan elomessuilla 14. elokuuta. Soinia jututti 
TV:n taannoisesta Ruutuysi-ohjelmasta tuttu Jorma Pulkkinen, joka tunnusti 
sympatiseeraavansa Timo Soinin politiikkaa.

Kolmen vanhan puolueen 
presidenttiehdokkaat halua-
vat lyhyen ja mitäänsanomat-
toman kampanjan. On myös 
selvästi havaittavissa, että 
nämä ehdokkaat valitsijoiden 
enemmistöä havitellessaan 
haluavat välttää kansaa jaka-
via kipeitä kysymyksiä, kuten 
esim. NATO-jäsenyyden ha-
keminen.

Muiden ehdokkaiden teh-
tävä on tuoda ne teemat ja 
linjaukset keskusteluun, joista 
vanhojen puolueiden ehdok-
kaat haluavat vaieta. Sanal-
la sanoen heidän on tuotava 
”populistiset asiateemat”, 
joita ovat mm. EU-kriittisyys, 
NATO-jäsenyyden hakeminen, 
Karjala-kysymys, Venäjän ja 

sen lähialueiden ihmisoikeudet 
osaksi vaalitaistelua. Uskon, että 
tämä tapahtuu, sillä muutoin eh-
dokkuudet olisivat turhia.

Julkisen sanan kirjo taas pitää 
huolen siitä, niin epämieluisaa 
kuin se ehdokkaille voi olla-
kin, että ”käsialakysymykset” 
eli ihmisen käytökseen ja suh-
tautumiseen liittyvät tekijät 
henkilökohtaisine valintoineen 
ja ihmissuhteineen tulevat käsi-
tellyiksi.

Suora kansanvaali on perus-
luonteeltaan populistinen. Po-
pulismi tunkeutuu osaksi vaali-
taistelua siis sekä monipuolisen 
asiakeskustelun että ns. hömp-
päjulkisuuden kautta. Tätä pe-
rusasetelmaa ehdokkaat eivät 
voi välttää.

Populismi tunkeutuu 
presidentinvaaliin

Pääministeri Matti Vanhasen 
hallituksella on suunta hukas-
sa. Ministeri toisensa jälkeen 
antaa ristiriitaisia lausuntoja. 
Kaiken kukkuraksi hallituksen 
ulkopuolella luuhaava SDP:
n puheenjohtaja Eero Heinä-
luoma ei näytä tietävän kumpi 
toteuttaa hallituksen liikenne-
politiikkaa liikenneministeri 
Leena Luhtanen vai valtiova-
rainministeri Antti Kalliomäki. 
Joka tapauksessa hallituksen 
liikennepolitiikalta näyttävät 
puuttuvan sekä suunta että ra-
hat.

Hallituksen EU-politiikka on 
umpikujassa. Suomi on täysin 
kritiikittömästi tukenut EU:n 
perustuslakihanketta. Mikä on 
nyt hallituksen kanta Ranskan 
ja Hollannin kansanäänestysten 
jälkeen? Tuoko se eduskunta-
kauden aluksi hylätyn perus-
tuslakiesityksen eduskunnan 
käsiteltäväksi?

EU-politiikassa kritiikittömän 
EU-intoilun sijaan on astunut 
hiljaisuus Turkin EU-jäsenyy-
den sanansaattajina esiintyvät 
nyt hallituksen sijasta EU-ko-
missaari Olli Rehn ja presi-

dentti Tarja Halonen. Mikä on 
hallituksen kanta ja missä se 
ilmenee? Todennäköisesti hal-
lituksen kanta, jos sellainen on, 
asustaa jonkin johtavan virka-
miehen pöytälaatikossa.

Kunnallisen itsehallinnon 
kimppuun hallitus on käymäs-
sä pakkokaavoituksen keinoin. 
Tästäkään asiasta hallituksella 
ei ole yhtenäistä linjaa.

Näyttää siltä, että hallitus on 
tekojen suhteen ryhtymässä 
toimitusministeriöksi, joka to-
teuttaa virkamiesten sanelemia 
suuntaviivoja. Siinä sivussa mi-
nisterit vaativat yhtä ja toista, 
mutta todellinen valta on vir-
kamiehillä, jotka hoitavat jo 
hallituksen työvoimapolitiikan 
uudet avauksetkin marjanpoi-
mintalausunnoillaan.

SDP:n ja Kokoomuksen presi-
denttiehdokkaat ovat juuttu-
neet kinastelemaan keskenään 
presidentin roolista. Presiden-
tin tärkein tehtävä on puolus-
taa Suomen kansaa ja Suomen 
tärkein tulevaisuuskysymys on 
suhtautuminen kriisiytynee-
seen Euroopan unioniin.

Mikä on presidenttiehdok-
kaiden kanta kahdessa kan-
sanäänestyksessä hylättyyn 
EU:n uuteen perustuslakiin? 
Mikä on ehdokkaiden kanta 
Turkin EU-jäsenyyteen? Entä 
mikä on ehdokkaiden analyysi 
Suomen EU-jäsenyydestä? Pi-
tääkö Suomen tulevaisuudes-
sakin kuulua EU:iin?

Nämä kysymykset ovat olen-
naisia ja näissä kysymyksissä 
vanhojen puolueiden ehdok-
kaat ovat toistensa kopioita. 
Valtapuolueiden ehdokkaat 
Tarja Halonen, Matti Van-
hanen ja Sauli Niinistö ovat 
kaikki EU-mielisiä ehdokkai-
ta, eivätkä ole toisilleen min-
käänlaisia vaihtoehtoja tässä 

Suomen tulevaisuuden kannalta 
keskeisimmässä kysymyksessä.

Katson, että Euroopan unio-
nin perustuslain hylkääminen 
oli hyvä asia. Edellytän sen to-
siasian tunnustamista, että pe-
rustuslakihanke on kuollut, eikä 
sitä enää pidä käsitellä Suomen 
eduskunnassa. En kannata Tur-
kin jäsenyyttä EU:ssa.

Suomen EU-jäsenyys ei ole 
ollut riemukulkua ja tulevai-
suudessa Suomi joutuu entistä 
enemmän maksumieheksi ja 
vaikutusvaltamme on pientä. 
Euroopan unioni kriisiytyy tule-
vaisuudessa entistä pahemmin, 
koska eurooppalaiset eivät ha-
lua ylikansallista supervaltiota.

Suomen tulevaisuus on EU:
n ulkopuolella. Voimme aivan 
mainiosti järjestää suhteemme 
EU:hun Norjan, Sveitsin ja Is-
lannin tapaan. Olen ehdokkaana 
siksi, että ihmisillä on vaihtoehto 
presidentinvaaleissa myös suh-
teessa Euroopan unioniin.

Presidenttiehdokkaiden 
EU-näkemykset esiin

Suomen ulkopoliittinen 

eliitti - presidentti 

Tarja Halonen ja maan 

hallitus - todistelevat, 

ettei uskonnolla ole 

suurta roolia Turkin EU-

jäsenyysneuvotteluissa.

Tämä arvio perustuu puhtaasti 
toiveajatteluun. Sitä paitsi Suo-
men hallitus aliarvioi Suomen 
ja Euroopan kristillistä perin-
töä vastustamalla mainintaa 
maanosamme kristillisistä juu-
rista EU:n perustuslakiin. Vaik-
ka Eurooppa kielsi itsensä, on 
turha luulla, että Turkki tekisi 
samoin.

Kristilliset kirkot, eikä vähiten 
Konstantinopolin patriarkaatti, 
ovat Turkissa ahtaalla. Uskon-
nollista moniarvoisuutta ei kat-
sota hyvällä, vaikka Turkin val-
tio sinänsä onkin maallinen. 

Uskonnonvapaus ja oikeus 
harjoittaa omaa uskontoaan 
ovat meille kuitenkin perusta-
vaa laatua olevia ihmisoikeuk-
sia. Islaminuskoisissa maissa 
näitä perusoikeuksia ei täysin 

Turkki ja Islam kuuluvat yhteen

kunnioiteta, emmekä me voi 
emmekä saa ummistaa silmiä 
tältä tosiasialta.

Virallinen Suomi näyttää ole-
van niin lapsellisen innostunut 
Olli Rehnin komissaarinsal-
kusta, että Suomesta on tullut 
yhdenlainen Turkin EU-jäse-
nyyden takuumies. Vähempikin 
into riittäisi.

Turkin EU-jäsenyys olisi to-
teutuessaan todennäköisesti 
EU:n hauta, mikä sinällään ei 

tietenkään olisi kovinkaan 
harmillinen asia.

EU yrittää laajentua ja sy-
vetä samanaikaisesti. Yhtälö 
on mahdoton. EU:n saati Suo-
men poliittinen johto ei näytä 
ottaneen lainkaan oppia EU:n 
perustuslain kaatumisesta, jol-
la yritettiin mennä pitemmälle 
kuin jäsenmaiden kansalaiset 
halusivat. Niinpä perustuslaki 
kaatui.

Turkin jäsenyys kaataisi puo-
lestaan koko EU:n.

Suuret kansanjoukot haluavat keskustelua kipeistäkin asioista. Isot 
puolueet vaikenevat ja haluavat vain lyhyttä presidentinvaalikampanjaa. 
Äänestämällä EU -kielteisyys voi kanavoitua Perussuomalaisiin.

Hallitus harhailee

Turkissa uskonnon vapautta ei kunnioiteta ihmisten perusoikeutena.

Timo Soinin kannanottoja



 PerusSuomalainen  9/2005 Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 9

Poliittinen vasemmisto Suomes-
sa on unohtanut köyhät ja vähä-
osaiset.

Suomessa on lapsiperheiden 
köyhyys lisääntynyt jatkuvasti, 
samaten moni pienituloinen ei 
pärjää palkallaan tai eläkkeel-
lään ilman yhteiskunnan tuki-
toimia.

Timo Soini Vantaalla 21.8

Vasemmisto unohtanut vähäosaiset
Ylivelkaantuneiden aseman 

parantamiseen ei vasemmistosta 
käytetä ainoatakaan puheenvuo-
roa. Tekojen lisäksi vasemmis-
tolta puuttuu nykyisin jopa köy-
hyyden vastainen retoriikka.

Vasemmisto hokee hyvinvoin-
tivaltiota, jossa valtio alkaa voi-
da hyvin mutta suuri osa kansaa 

huonosti. Valtiovarainministeri 
Antti Kalliomäen budjettiesitys 
ei lupaa käytännössä yhtään mi-
tään yhteiskuntamme vähäosai-
sille, ylivelkaantuneille, köyhille 
ja pienituloisille.

Suomen vasemmistosta on 
tullut moderni eurovasemmis-

Me olemme Suomussalmen 

lukion oppilaita ja me ollaan 

tekemässä ryhmätyötä teidän 

puolueestanne ja tehdäkseen 

siitä täydellisen me tarvitaan 

tietoja teidän puolueesta. Voi-

sitteko mitenkään vastata 

meidän kysymyksiin?

1. Haluatteko te liittyä 
Natoon ja miksi?

En halua. En usko, että Nato 
-järjestönä on eettisesti toimiva 
sotilasjärjestö. Jos Suomen omat 
puolustusvoimat eivät riitä, ha-
luan, että Euroopalla on omat 
puolustusvoimat.

2. Mitä mieltä olette 
maamiinoista?

Maamiinat rampauttavat täl-
lä hetkellä ihmisiä Kaukoidässä. 
Meillä maamiinat ovat osa van-
haa puolustusjärjestelmää, enkä 
usko, että niitä koskaan tarvit-
semme. Siksi ne voivat rauhassa 
vanhentua varastoissa.

3. Oletteko ajatelleet 
opintotuen nostamista?

Opintotuki tällä hetkellä riit-
tää soluasumiseen ja yliopistolla 
syömiseen ja halpoihin kopioi-
hin eli opintotuki kattaa opiske-
lukustannukset. Kuinka paljon 
yhteiskunnan tulee tukea muu-
ta elämistä, on vaikea kysymys? 
Lisäksi ammattikorkeakoulu-
opiskelijat ovat huonommassa 
asemassa opintotuen suhteen 
kuin yliopisto-opiskelijat.

Tärkeää on varmistaa, että 
opiskelijoilla on mahdollisuus 
työhön loma-aikoina, jotta he 
saisivat tarvittavat harjoittelut, 
sekä rahaa elämiseen.

4. Ovatko pakolaiset ja 
maahanmuuttajat ongelma 
Suomelle?

Suomessa on tällä hetkellä 
suhteellisen vähän pakolaisia 
ja maahanmuuttajia. Heidän 

integroimisensa tai siis saami-
sensa aktiivisiksi yhteiskunnan 
jäseniksi on vaikeaa, kun Suo-
messa on vaikeaa yleensä löytää 
vakituista työtä.

Globalisaation eli muuttuneen 
maailman talouden myötä Suo-
mi on menettämässä työpaik-
koja, samaan aikaan kansanta-
loudesta on valumassa pääomia 
ulkomaille, kun palveluiden 
tuottajat ovat enenevässä mää-
rin ulkomaalisomisteisia pörs-
siyhtiöitä.

Nämä asiat heikentävät kan-
santalouttamme ja siksi on tär-
keää, että ulkomaalaiset saatai-
siin nopeasti integroitua yhteis-
kuntaan.

Pakolaiset, joiden henki on 
vaarassa, ovat oikeutettuja tule-
maan Suomeen. Maahanmuut-
tajat ovat varmasti jo tullessaan 

hankkineet täältä elinympäris-
tön itselleen.

Pakolaiset eivät ole ongelma 
Suomelle vaan suomalainen 
kulttuuri, joka on hyvin homo-
geeninen ja siksi vieraanvarai-
nen tulijoille. Näin meidän ei 
tarvitse itse olla henkilökohtai-
sesti tekemisissä ulkomaalaisten 
kanssa, vaan asiat järjestetään 
virkamiestyönä. Pakolaiset tu-
levat tänne yleensä pakolais-
leireistä eli heillä ei ole mitään 
valmiina tullessaan.

5. Onko Suomen nuorten 
työttömyys huolestuttavaa?

ON. Kaikkeen toimintaan tu-
lee ihminen opettaa ja totuttaa 
jo lapsena ja nuorena. Jos ei saa 
oppia työkulttuuria jo nuorena, 
voi helposti jäädä vieraantu-
neeksi yhteiskunnasta.

Samaan aikaan osa etuoikeu-
tetuista nuorista saa asunnot 
vanhemmiltaan tai isovanhem-
miltaan ja tämä myös opettaa 
nuorille vääränlaisen kuvan 
siitä, mitä omalla työllään voi 
hankkia. Sukupolvenvaihdoksia 
yritysmaailmassa olisi tuettava.

6. Mitä aiotte tehdä 
maassamuutolle?

Kunnat ovat jo aloittaneet 
taistelun. Omakotitontti 1€:lla 
tai työmatkakulujen korvaamis-
ta, jos työ sijaitsee toisessa kun-
nassa. Jos työpaikkoja ei saada 
omaan kuntaan, on tuettava 
liikkumista. ks. Perussuomalais-
ten julkilausuma 30.8.2005 www.
perussuomalaiset.fi /uutiset/ben-
siini_30082005.htm

Suomi olisi pidettävä koko-
naan asuttuna. Suomen puhdas 
luonto tarjoaa suunnattoman 
rikkauden puhtaudellaan. Meil-
lä voitaisiin tuottaa maailman 
puhtainta ruokaa.

7. Tuleeko ikinä 
verohelpotuksia Kainuuseen? 

Kainuu äänestää aina keskus-
talaisia ja siitä Kainuu tulee aina 
kärsimään. Muutoksia saadak-
seen on katsottava äänestääkö 
niitä samoja tahoja, jotka eivät 
ennenkään ole saaneet mitään 
parempaa aikaan. Toivotaan pa-
rempaa tulevaisuutta. Edustajam-
me yrittävät auttaa Kainuuta.

8. Ovatko Suomessa 
rangaistukset liian lieviä?

Rangaistukset eivät ole paran-
taneet ketään, mutta ne tuovat 
oikeudenmukaisuuden tunnetta 
vääryyttä kärsineelle.

Vankilarangaistukset ovat 
kalliita yhteiskunnalle. Henki-
rikoksista tulisi saada vastaava 
rangaistus kuin talousrikoksis-
ta. 

On kauheaa elää pelon alaise-
na, siksi pelkoa aiheuttavat hen-
kilöt olisi saatava kiinni ja jos he 
eivät ole sairaita vaan väärin so-
siaalistuneita pakkohoidettava 
vankilassa.

Henkilökohtaiseen koske-
mattomuuteen kohdistuvien ri-
kosten rangaistukset ovat ehkä 

Vaili K. Jämsä 
lukiolaisten tentissä

suhteessa talousrikoksiin näh-
den liian lieviä.

9. Miksi TV-lupa on niin korkea, 
kun sieltä ei tule mitään?

Niin. Kansalle tarjotaan sir-
kushuveja, ettei tarvitse ajatel-
la oikeita asioita. Kuka haluaa 
seurata toisen elämistä suljetus-
sa talossa tai autiolla saarella 
sen sijaan, että eläisi itse omaa 
elämäänsä ja yrittäisi vaikuttaa 
niihin asioihin, jotka rajoittavat 
sitä. Televisiolupa on kuitenkin 
vapaaehtoinen maksu.

10. Mitä aiotte tehdä 
kulttuuritoimien alasajolle?

Kulttuuri ja sen tila kuvaa yh-
teiskunnan tilaa. Oletko käynyt 
vaihtamassa vaippoja ukillesi tai 
mummollesi? tai vaikka vanhal-
le tädillesi tai jollekin vieraalle 
henkilölle.

Kun on valittava, laitetaan-
ko rahat peruspalveluiden eli 
vähimmäispalveluiden tuotta-
miseen vai yleensä vain parem-
piosaisia kiinnostavaan kulttuu-
riin, on päätöksenteko helppoa. 

Itse asiassa kulttuuripalvelut 
ovat niin kalliita, ettei työttö-
millä tai eläkeläisillä tai yksin-
huoltajilla ole edes varaa niihin. 
Koulujen tarjoamat kulttuuri-
elämykset ovat tärkeitä, sillä ne 
ovat kaikille samanarvoisia.

11. Paljonko on teidän 
puoluetuki?

Enpä nyt muista tarkalleen, 
mutta se perustuu siihen, että 
meillä on kolme kansanedusta-
jaa ja jokainen puolue saa hen-
kilömääränsä mukaan tukea. 

Isot puolueet saavat niin pal-
jon puoluetukea, että ne voivat 
säätiöidä rahoja. Tämän vuoksi 
olen sitä mieltä, että puoluetuki-
en määriä tulisi tarkistaa. Ehkä 
siinäkin pitäisi olla katto, kuin-
ka paljon puolueet tarvitsevat 
yhteiskunnan tukea. Ylimääräi-
nen puoluetuki voitaisiin laittaa 
kulttuurin tukemiseen ja erityi-
sesti kulttuurin opettamiseen 
ja informaatiotaitojen opetta-
miseen lapsille ja myös meille, 
jotka olemme jääneet opetusta 
vaille nuoruudessamme.

Lukiolaiset ovat kiinnostuneita Perussuomalaisista ja heidän mielipiteistään.

to, joka rakentelee ylikansallisia 
pilvilinnoja ja puhuu poliittisesti 
korrekteja latteuksia maailman 
köyhyydestä.

Hallituksen oma köyhyys-
paketti kuivuu kokoon ja jää 
muutaman tienpätkän alle. Va-
semmistoliitto ei saa enää jal-

keilleen edes omaa president-
tiehdokasta. Se yrittää seilata 
presidentti Tarja Halosen vana-
vedessä kelpaamatta virallisesti 
mukaan.

Samanaikaisesti se on hyväk-
synyt SDP:n virallisen linjan - 
vähäosaisista ja köyhistä ei edes 
puhuta.

Vaili K. Jämsä
piirisihteeri,
Oulun ja Kainuun piiri
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Perussuomalaisuutta luodattiin monelta 
kantilta lomaleirillä Saarijärven Rauha-
lassa. Vaikka oltiinkin lomalle, ei muun 
toiminnan lomassa voinut välttyä kes-
kusteluilta joissa selviteltiin Perussuo-
malaisuuden syvintä olemusta.

Käytiin keskusteluja tulevista presiden-
tinvaaleista, kunnallispolitiikasta, kunta-
kentän kehityksestä, Perussuomalaisten 
omasta toiminnasta ja sen kehittämisestä, 
sekä monista muista ajankohtaisista asi-
oista. 

Puheenjohtaja Timo Soini oli mukana 
kahtena ensimmäisenä päivänä, jolloin 
politiikkaa saatiin rautaisannos Timon 
alustuksen ja usean tunnin keskustelu-
jen aikana.

Myöskin mm. Esko Stenberg oli varau-
tunut ”leirille” hyvin laajoilla valmistel-
luilla esityksillään. Timo Soinin Rauhala 
päiviin mahtui myöskin paikallislehti 
Sampon, Keskisuomalaisen, sekä radio 
Keski-Suomen haastattelu.

Kaksi ensimmäistä päivää olivat todel-
lisia hellepäiviä, joihin mahtui lenkkeilyä, 
petankia, ja tietysti maittavia lounaita 
ja kahvia sopivin välein. Rantasaunas-
ta nautittiin ja  muutamat rohkeimmat 
(Esko, Juha ja Reijo) uskaltautuivat 16 
asteiseen Heralampeenkin.

Vaikka politiikkaa puhuttiinkin, kuin-
kas muuten, mahtui päiviin monenlais-
ta muutakin tarinaa. Kun kerran nauru 

pidentää ikää, sitäkin tuli heti kerralla 
usean vuoden edestä. Osanottajia toki 
toivottiin vähän enemmän, vaikka Sten-
bergin Esko totesikin, että kyllä laatu 
korvaa määrän.

Muutamien päivien aikana kävi ilmi, 
että tarvetta tällaisiin vapaamuotoisiin 
tapaamisiin olisi enemmänkin. Myöskin 
sellaiset ajatukset tulevat esille vapaa-

Kaunis sää suosi
Perussuomalaisten lomaleiriä

Perussuomalaisten lomaleiriläisiä 
yhteispotretissa: 
Takarivissä;  Esko Stenberg Urjalasta, Ilmari 
Jalonen Pöytyältä, Orvo Hakala Nurmosta, Juha 
Lyytikäinen Heinävedeltä, Arto Pihlajamaa 
ja Aira Luomala Vetelistä ja Teuvo Karonen 
Turusta. Edessä; Annikki Jalava ja Anna-Liisa 
Niemitunturi Tampereelta sekä Helena Ojennus 
Parkanosta. Jorma Uski Jyväskylästä, Pentti 
Tuomi Saarijärveltä ja Timo Soini Espoosta 
ehtivät poistua ennen kuvan ottoa.

muotoisissa keskusteluissa, jotka eivät 
välttämättä pääse esiin suuremmissa ti-
laisuuksissa. Näissä ajatuksissa kuitenkin 
usein kuuluu kansan syvien rivien ääni. 
Toivomuksia vaan ajankohdasta Rauha-
lan väelle, niin järjestetään.

Järjestäjien puolesta lämpimät kiitok-
set osanottajille, nähdään taas joskus jos-
sain ja varmasti on hymy herkässä.

Reijo Ojennus
kaupunginvaltuutettu

Parkano

Leivän ja Sanan jakajaravinto

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

Mitä on armo ja kenelle se kuuluu? 
Näihin kysymyksiin etsittiin vastausta 
Suomen Raamattuopiston hengellisillä 
syventymispäivillä 25.-28.8. Helsingissä. 
Armon syvimmän olemuksen etsintään 
paneuduttiin innolla, jota osaltaan oli 
ollut sytyttämässä pastori Antti Kylliäi-
sen kirja Maan päällä niin kuin taivaas-
sa ja sen herättämä keskustelu. Syven-
tymispäivät kokosivat edellisvuosien 
tapaan kolmisentuhatta kävijää.

Vanhan testamentin selitysopin pro-
fessori Antti Laato Turun yliopistosta 
etsi armon juuria Jaakobin painista, Jo-
bin kärsimyksistä ja Jesajan kirjasta.

-  Hengellinen elämä voi olla elinikäi-
nen kamppailu sen kanssa, mikä Jumala 
on. Jumalan kasvojen etsiminen ja löy-
täminen on ihmisen elämän tarkoitus. 
Jumalaa ei kuitenkaan voi nähdä ja jää-
dä henkiin.

Jumalan kasvojen näkeminen onkin 
Laadon mukaan Jumalan kohtaamista. 
Vanhasta testamentista käy kuitenkin 
selväksi, että Jumala ei kohdannut kan-
saansa noin vain vaan se vaati häneltä 
usein kärsivällisyyttä, jopa satojen vuo-
sien odottelua.

- Jumala ei kohtaa kansaansa, kun se 
elää synnissä, sillä silloin se joutuisi tu-
hon omaksi. Hän lähettää profeettoja 
ja apostoleja kehottamaan kansaa pa-
rannukseen.

- Jumala odottaa, että voisi olla ar-
mollinen. Hän kärsii ihmisen ahdistuk-

sessa. Usein ajattelemme, että Jumala 
on vastuussa siitä, mitä meille tapahtuu. 
Eikö hän olisi voinut varjella meitä, 
koska hän on Kaikkivaltias? Synnin ja 
kuoleman alainen ihminen on kuitenkin 
aina Jumalan edessä tuhoutumisvaarassa. 
Jumala haluaa kohdata meidät sellaisena 
kuin hän totisesti on. Siksi hänen täytyy 
odottaa pitkäänkin, että voisi olla armol-
linen.

Laato vertasi ihmisen sielua Jerusale-
min temppelin kaikkeinpyhimpään, jos-
sa pakkosiirtolaisuuden jälkeen ei ollut 
enää arkkiakaan. Oli vain pilkkopimeää, 
tyhjää ja hiljaista.

- Kärsimys on Jumalan salaista koh-
taamista kaikkeinpyhimmän pimeydes-
sä, jonne me ulkopuoliset emme pääse. 
Siellä Jumala lahjoittaa uskon.

Merkin etsijälle ei armo riitä

Mutta aina ei armo kristityille sittenkään 
riitä, vaan on saatava voimaa. Yritysval-
mentajana toimiva pastori Mikko Aalto 
pohti omalla raamattutunnillaan karis-
maattista voiman ja merkkien etsintää 
ja veti maton alta kaikilta ihmisen omil-
ta yrityksiltä vakuuttua omasta hyvästä 
asemastaan Jumalan lapsena.

- Ihminen hakee mieluummin merkkejä 
Jumalan työstä itsessään kuin Kristusta.

Aallon mukaan aina kun huomio 
kääntyy Kristuksen ristintyöstä muual-

le, on tullut tehtyä syntiä. Siitä ei pääse 
mihinkään. Syntiä on, kun ihminen etsii 
merkkiä, johon luottaa, tai toteaa ripit-
täydyttyään huojentuneena päässeensä 
synneistään. Syntiä on sekin, kun ihminen 
tyytyväisenä toteaa vihdoinkin ymmär-
täneensä armon merkityksen paremmin 
kuin nuo toiset. Syntiä on olla antamatta 
anteeksi toiselle ihmiselle, mutta syntiä 
on myös jos yrittää antaa anteeksi jotta 
pääsisi taivaaseen.

- Sisäinen minämme etsii aina voimaa 
jostain muualta kuin ristiinnaulitusta 
Kristuksesta. Voimaa saa olla, jos armo 
on kyllin. Armossa ei ole kyllin niille, 
jotka kaipaavat merkkejä siitä, että ovat 
Jumalan lapsia.

Rakkaudenpalvelu ei lopulta kanna

Hengellisillä syventymispäivillä kuultiin 
lauantaina myös Suomen Raamattuo-
piston uuden toiminnanjohtajan Timo 
Junkkaalan linjapuhe. Junkkaala pohti 
puheessaan kirkon tehtävää ja suhdetta 
diakoniatyöhön ja kyseli onko kirkko ole-
massa parempaa elämää varten vai siksi, 
että täällä kuollaan? Hän myönsi, että 
herätyskristillisyydessä lähimmäisenrak-
kaus ja palvelu on usein ollut heikoilla.

- Myös tämä elämä on tärkeä. Lähim-
mäisenrakkaus ja sosiaalinen oikeuden-
mukaisuus ovat oikeita raamatullisia ar-
voja. Jos Jumalan sanan julistuksesta ja 

raamatullisuudesta tulee verho oman 
kovuuden ylle, jos siitä tulee lähim-
mäisten laiminlyömisen peruste, ollaan 
kaukana oikeasta kristillisyydestä.

- Lähimmäisten auttaminen on osa 
kirkon tehtävää, mutta se ei ole kaikki. 
On olemassa kolme syytä siihen, ettei 
sosiaalinen työ riitä kirkon ohjelmak-
si. Siksi, että täällä kuollaan. Siksi, että 
täällä ollaan syntisiä. Siksi, että autta-
minen ja siihen kehottaminen on lakia 
ja moraalia, joka ei auta kuoleman ja 
syyllisyyden kovassa koulussa.

- Lopulta ratkaiseva kysymys on, mistä 
apu kuoleman edessä? Oma rakkauden-
palvelu ei siinä kanna, koska mukana on 
ollut niin paljon rakkaudettomuutta ja 
laiminlyöntejä. Se mitä olemme tehneet 
ei kuoleman edessä riitä.

- Lähimmäisenrakastamisen vaatimus 
jättää meidät itsemme ahdinkoon. Jos 
kristinuskosta jää jäljelle vain palvelun 
vaatimus, on jäljellä vain moralismia. 
Kristinuskon ytimessä ei ole sanoma 
siitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Olen-
naisinta on se, mitä Kristus on tehnyt 
meidän puolestamme. Kristus on voit-
tanut kuoleman. Me tulemme osallisik-
si tuosta kuoleman voittamisesta, kun 
uskomme syntimme anteeksi Jeesuksen 
ristintyön tähden.

Tiedoite,
Suomen Raamattuopiston Säätiö

Pimeydessä Jumala
lahjoittaa uskon

Timo Soini puhui politiikkaa ja antoi 
haastatteluja medialle Perussuomalaisten 
lomaleirillä.
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Leikkiniitty

Sain hopeapadallisen kultakolikoita
käytettäväkseni mihin tahansa.
Sain uuden sydämen ja laulut
ollakseni tasapuolisempi huomista vastaan.
Sain takaisin lapsuuteni leikkiniityn
sekä isäni ja äitini hymyilevät kasvot.
- Sinä annoit ne minulle.

Teoksesta:
Kaukana kultaiset pilvet,
Hannu Purho 

Laivalla Turusta Tukholmaan, 
päivä maissa ja laivalla takai-
sin. Siinä pähkinänkuoressa 
matkasuunnitelma, joka siinsi 
kirkkaana mielessä kesätöiden 
aikana. Miksi sitten Ruotsiin? 
Kielitaitoja harjoittamaan vai? 
Ei, sitä en ainakaan tunnusta. 
Itse asiassa matkakohteen va-
linta oli melko vaivatonta, kos-
ka ystävät olivat antaneet lah-
jaksi matkalahjakortin laivalle.

Meritie

Laivamatka kului lähinnä hytis-
sä nukkuessa, sillä matka taittui 
kumpaankin suuntaan iltalaivan 
turvin ja herätys oli siten var-
hainen. Ruoka laivalla oli hy-
vää, ja taxfreestä sai verottomia 
hyödykkeitä ja haitakkeita hiu-
kan edullisemmin kuin maissa. 
Kiitos Ahvenanmaan! Sää suosi 
myös laivamatkaa, sillä aurinko 
paistoi, eikä ikävää keinahte-
luakaan juuri esiintynyt. Ma-
talakin aallokko sai kuitenkin 
jotkut matkalaiset ottamaan 
ristiaskeleita, mitä pidemmälle 
laivamatka eteni.

Metro ja bussi apuna

Tukholmaa tuli kierrettyä niin 
metrolla, bussilla kuin jalankin. 
Selostettu kiertoajelu näytti 
kaupungin parhaat puolet. Hin-
taa puolentoista tunnin ajelulle 
tuli siedettävät 20 euroa. Sa-
malla sai otettua joitakin hyviä 
valokuvia Tukholman historial-
lisista rakennuksista. Niitä on 
esimerkiksi Helsinkiin verrattu-
na monikertaisesti. Päivälippu 
metroon maksoi euroissa noin 
kympin. Metrolippu vapaut-

taa käymään eri puolilla Tuk-
holmaa sijaitsevissa paikoissa, 
kunhan vain hetken tuijottelee 
metrojen kulkureittejä. Metroja 
kulkee viiden minuutin välein 
joka suuntaan. 

Palvelua vaikka viittomalla

Yhdeksän tuntia maissa ei kui-
tenkaan riitä siihen, että ehtisi 
ja jaksaisi käydä kovin monessa 
paikassa sisällä. Mutta onhan 
hienojen paikkojen näkemi-
nen jo sinänsä mukavaa. Tuk-
holmassa pärjää ruotsin lisäksi 
englannilla. Myös “viittoma-
kieltä” voi yrittää, kuuleehan 

Päivä Tukholmassa

Tukholman kaduilla kymmeniä 
outoja kieliä muutenkin. Niitä 
kuullessa ruotsin kielestä vai-
kutteita ottanut pohjalaismurre 
ei todellakaan kuulosta miltään 
mongerrukselta. 

Avoin yhteiskunta

Ruotsiin aikoessa kannattaa vii-
meistään laivalta vaihtaa eurot 
kruunuihin, sillä ruotsalaiset 
torjuivat eurot pari vuotta sit-
ten järjestetyssä kansanäänes-
tyksestä. Ruotsissa poliittinen 
keskustelukulttuuri on Suo-
mea avoimempi, mikä antaa 
mahdollisuuden eri poliittisille 

suuntauksille. Ruotsalaisen yh-
teiskunnan läpäisevä avoimuus 
ja vapaamielisyys on kuitenkin 
aiheuttanut myös ongelmia. 
Alkuperäiskulttuuria pidetään 
yllä keinotekoisesti, sillä juuret-
tomuus ja uudet kulttuurit val-
taavat jatkuvasti alaa Ruotsin 

Muuten hyvä, mutta Ruotsin valtiopäivien harjoittama 
maahanmuuttopolitiikka ei todennäköisesti nauttisi perussuomalaisten 
luottamusta jos olisimme edustettuina.

Tukholma sijaitsee vetten keskellä Mälaren-järven ja Itämeren rannoilla.

pääkaupungissa. Yli 20% tuk-
holmalaisista on maahanmuut-
tajaväestöä. Sen vaikutus on 
kuitenkin selkeästi määräänsä 
suurempi.

Matka hintansa “väärtti”

Suosittelen nopeaa piipahdus-
ta Tukholmaan kaikille, jotka 
ovat kiinnostuneita verrattain 
edullisesta, mutta suhteellisen 
nopeatempoisesta lomasta. 
Laivamatkojen hinnat alene-
vat aina lomakauden päätyttyä.  
Tukholman etu on myös se, että 

siellä ei törmää todennäköisesti 
ikäviin yllätyksiin, vaan esimer-
kiksi palvelu- ja kauppakult-
tuuri on suomalaisittain varsin 
tuttua. Ruotsalaiset ovat ystä-
vällisiä suomalaisille ja he tun-
tuvat arvostavan suomalaisia 
muutenkin melko paljon.

Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja

PerusSuomalaiset

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 
kadonneista rahoista

Perussuomalaisten eduskunta-
ryhmän rahoja näyttää hävin-
neen jo vuodesta 2000 lähtien 
ja summaksi näyttää muodos-
tuvan noin 145 000 euroa.

Rikosnimikkeenä on törkeä 
petos. Epäilty henkilö, eduskunta-
ryhmän entinen pääsihteeri Kari 
Bärlund, on tunnustanut tekonsa.

Kihlakunnansyyttäjä Sakari 
Tiilikaiselle asia päätynee syys-
kuussa.

Eduskuntaryhmän talouse-
päselvyydet alkoivat purkautua 
viime keväällä ja koskevat kans-
liamäärärahoja joita puolue saa 
noin 7000 euroa kuukaudessa. 
Summa on tarkoitettu toimis-

tohenkilökunnan palkkaami-
seen ja ryhmän muihin toi-
minnasta aiheutuviin menoi-
hin. Jokaisen puolueen omat 
eduskuntaryhmät hoitavat 
itse oman sisäisen valvontansa 
kansliamäärärahoista.
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Kun kone syyskuun lopulla 

nousi ilmaan Seutulan lento-

kentältä, olin vihdoin saavut-

tanut sen, mitä olin rukoillut 

14 vuotta. Olin matkalle Ara-

rat vuorelle, tuolle Jumalan 

pyhälle vuorelle.

Samalla kiertäisin koko itäisen 
Turkin, Kurdistanin, josta olin 
kuullut niin paljon lehdistä, te-
levisiosta ja lukuisilta kurdiys-
täviltäni. Olinhan tutustunut 
Turkin näkyvimpään ongel-
maan pakolaisten kautta heti 
kun ensimmäiset kurdit saapui-
vat maahamme.

Lensin reittilennolla Buda-
pestin ja Istanbulin kautta Gazi 
Antepiin, lähelle Syyrian rajaa 
jossa kymmenen tunnin lennon 
jälkeen yövyin. Historiallisten 
museoiden jälkeen matka jat-
kui kohti kuuluisaa Kaldean 
Uureaa, nykynimeltään Sani 
Urfa, Aabrahamin synnyinkau-
punkia.

Matkalla, jossakin Eufrat 
–joen rannalle lähellä Belkisiä 
törmäsin koululaisparveen, jot-
ka minut nähdessään innostuivat 
niin, että olivat repiä minut kap-
paleiksi silkasta uteliaisuudesta. 
Olin varautunut lapsiin, joten 
kaivoin repustani kymmenkunta 
arkkia kiiltokuvia. Jakamiseen 
meni minuutti. Olkapäilläni, se-
lässä ja sylissä istui ja hääri sa-
takunta lasta kiljuen ilosta. Kun 
joukkoon ilmestyi pari hiukan 
isompaa, ehkä kymmenvuotias-
ta poikaa liimaa pussista haista-
en, kerroin heille Vapahtajasta. 
Lopputuloksena liimapussi lensi 
ilmaan ja pojat itkivät, luvaten 

lopettaa sen tähän hetkeen. Oli-
sin halunnut pitää heille pitkän 
oppitunnin, mutta bussi tööttäsi 
ja piti jatkaa matkaa.

Tein saman seuraavalla tauko-
paikalla Karelin kylässä. Liiku-
tuin suuresti, kun eräs äiti juoksi 
perääni halaten ja kiittäen, näyt-
täen ylös taivaalle sanoen: ”Hän 
näki tekosi”.

Seuraavana päivänä olin jo 
Nemrut vuorella, joka on erä-
maan keskellä parin kilometrin 
korkeudella maan katolla. Tasan 
kello kuusi sinne kerääntyivät 
auringonlaskua katselemaan 
kaikki, jotka vain sinne jollakin 
lailla kyydin saivat. Kaupungin-
johtaja vietti siellä koko yön 
kestävät syntymäpäiväjuhlat, 
joten turvajärjestelyt olivat kat-
tavat, jopa pelottavat. Edellinen 
johtaja oli ammuttu vain paria 
kuukautta aiemmin.

Hasankey oli luku sinänsä. 
Eufrat on padottu ja kaikista 
puheista päätellen seuraava krii-
si tulee koskemaan vesivoimaa. 
Tuo viehättävä luola-asumusten 
kaupunki tulee lähiaikoina peit-
tymään vedellä ja vain minaree-
tin torni jää pystyyn muistutta-
maan vesimassojen alle jäänees-
tä historiallisesti ja kulttuurilli-
sesti arvokkaasta kaupungista, 
Mesopotamian ihmeestä.

Maassa maan tavalla

Diyarbakiria ympäröi maail-
man toiseksi pisin muuri (50 
km). Sen sisäpuolella asui 
kansa, joka sekasortoisuudes-
saan oli vertaansa vailla. Se oli 
vähemmistöjen sulatusuuni. 
Lapset pahoinpitelivät toisiaan 
siinä toivossa, että joku turisti 
olisi mennyt kauhistelemaan ja 
estämään potkuja ja lyöntejä. 
Hässäkässä pojat olisivat pääs-
seet varastamaan lompakot ja 
kännykät. Reppu oli käännet-
tävä siinä vaiheessa maahan 
puolelle, kun useat pienet kä-
det työntyivät repun lukuisiin 
taskuihin. Lopulta ei auttanut 
muu kuin löydä näpeille ja huu-
taa ääneen. Ja sama toistui yhä 
uudelleen. Tunsin jopa vihaa 
näitä ryysyläisiä kohtaan.

Useat linnut makasivat poltta-
vassa helteessä kadulla jalat toi-
siinsa sidottuina ilman vettä tai 
ruokaa tuntitolkulla, aina siihen 
asti, että joku armelias osti. Teki 
pahaa. Itketti ja oksetti eikä us-
kaltanut sanoa mitään. Kaikessa 
huijattiin tai ainakin yritettiin. 

Lähdin kaupungista etuajassa. 
Kuskikin huokasi helpotukses-
ta, sillä bussia oli vaikea vahtia 
joka puolelta. Ikkunoita ei voi-
nut avata, saati ovea. Diyarbakir 
jäi mieleeni painajaisena, jota en 
milloinkaan enää halua nähdä. 

Lähetin viestejä ihmisoikeus-
aktivisteille sun muille järjestöil-
le. Kaupunki kaipaa koulutusta 
ja terveydenhoitoa.

Epäilevin mielin lähestyin 
Mardinia, paljon puhuttua Syy-

rian rajakaupunkia, josta en 
ollut koskaan kuullut mitään 
hyvää. Siispä ihmetykseni oli 
suurta, kun katselin vuorella 
olevaa valaistua siistiä ja kau-
nista satukaupunkia.

Vierailin kristityssä kirkossa ja 
kuuluisan ryijytaiteilijan Linda 
Gobanin kodissa. Siellä minulle 
ja ystävilleni esiteltiin kirkko-
maalaus sekä käsityötaidetta. 
Sain kutsun tulla uudelleen

 Kaikkialla oli kaipausta pa-
rempaan elämään joka perus-
tuu kristillisiin arvoihin. Olin 
ihmeissäni. Sain myös kurdi-
kauppiailta lahjoja Suomessa 
asuville pakolaisille. Kaupunki 
oli siisti ja kodikas. Kurdistanin 
syvät rotkot ja korkeat, karut 
vuorijonot saivat mielikuvituk-
sen laukkaan.

Rukousvastaus toteutui

Vihdoin koitti suuri päiväni. 
ARARAT, tuo maailmanhisto-
rian ehkä tunnetuin vuori, Noo-
an arkin asuinsija. 14 vuotta 
aikaisemmin eräs marjanieme-
läinen taiteilija kertoi naami-
oituneensa lammaspaimeneksi 
ja kulkenut sauva kädessä ohi 
kaikkien sotilasesteiden ja näh-
nyt omin silmin Nooan arkin. 
Siitä lähtien se oli kummitellut 
mielessäni. Olin päättänyt näh-
dä sen itse, ja nyt olin siellä.

Eteeni avautui lumoava näky. 
Unohdin hetkessä pelon, jota 
olin tuntenut Kurdistanin sy-
vissä rotkoissa odottaen terro-
risteja, maantierosvoja ja kaap-
pausta. 

Olin jättänyt taakseni Sirna-
kin, Batnanin, Siintin, Bitlisin. 
Kaikki nuo kylät, joista olin 
lukenut tai kuullut kauhukerto-
muksia. Niissä paikoissa joissa 
levähdin, minulle oltiin erittäin 
ystävällisiä, sanottiin jopa pro-
feetaksi, sain kylänvanhimmalta 
suudelman otsalle.

Jos olin pökerryksissä koke-
muksistani syvällä Kurdistanin 
sydämessä, niin nyt suorastaan 
vapisin.

Kolmen kilometrin korkeudel-
le kiitin Luojaa, itkin ja nauroin. 
Vaikka kapuaminen oli ollut han-
kalaa, jopa vaarallista, ei millään 
ollut enää väliä. Seisoin vuoren 
rinteellä lumoutuneena. Alastulo 
oli vieläkin vaikeampaa.

Seuraavana päivänä kiipeilin 
jossakin ison ja pienen Arara-
tin välimaastossa, äkkiä edes-
säni muuli ja mies parin lapsen 
kanssa minua tuijottaen. Ker-
roin mitä etsin, hyvin tyynesti 
hän vei minut vanhan miehen 
luo joka sinisessä silkkipaidas-
saan ohjasi minut paikalle, josta 
saatoin nähdä suoraan edessäni 
kiveen juuttuneena upeimman 
näyn, mitä milloinkaan elämäs-
säni olin nähnyt. Nooan arkki 
seisoi edessäni! Liikuttuneena 
polvistuin ja itkin. Kuva ker-
tokoon puolestaan. Näin myös 
muistolaatan Neil Armstrongin 
käynnistä.

Loppumatka Vanin kaupungin 
ja Ahtamara saaren ihanuuksia 
katsellen kului kuin unessa. 
Totesin Vanin kaupungin hie-

Pirjo Seppä Aabrahamin syntymäluolan suuaukolla.

14 vuoden odotuksen ja rukoilun tulos. Nooan arkki vuonna 2005.

Eufratin pato. Tuleeko seuraava Lähi-
Idän sota vedestä?

Syvälle Kurdistaniin
Teksti ja kuvat:
Pirjo Seppä

noine liikennejärjestelyineen, 
kuuluisine kissoineen ja upeasti 
toteutettujen kauppakatujen 
vastaavan täysin eurovaateita, 
jopa ylittikin ne. Kuuntelin myös 
ravintolassa elävää kurdimusiik-
kia kurdin kielellä ja ostin kau-
pasta kurdinkielistä musiikkia 
jota julkisesti ikkunassa mainos-
tettiin. Vaikka oltiin Iranin rajan 
tuntumassa, en nähnyt sotilaita 
ja poliisia karkuun juoksevia 
ihmisiä, en edes mustiin hun-
nutettuja naisia. Iranin rajan 
takana kyllä. Siellä näin myös 
maahan syöksyneen meteoriitin 
jättämän syvän kuilun ja muita 
ihmeellisyyksiä.

Lentäessäni Vanista Istan-
buliin kuulin merenalaisesta 
maanjäristyksestä ja hetken jo 
luulin matkani päättyvän. Mut-
ta järistyksen asteita oli vain 
4,7, joten sain nähdäkseni vielä 
kaikki Istanbulin ihmeet ja kuin 
kohokohtana sain ohjata viimei-
senä siellä viettämänäni yönä 
venäläisen ilotytön Kristuksen 
luokse.

Kestäisi kauan selvitä hen-
kisesti kaikesta kokemastaan, 
mutta yksi asia oli varma. Palai-
sin sinne.
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Järjestötoimintaa, aloitteita

Ähtärin 
kaupungin 

valtuustolle:

Valtuustoaloite:
Määrärahan varaaminen PSA 
-seulontatutkimuksen aloitta-
miseen yli 50 vuotiailla miehil-
lä. Eturauhassyöpä on Suomen 
yleisin syöpä.

Keski-ikäisillä miehillä yleisin 
syöpä tällä hetkellä on eturau-
hassyöpä. PSA-tutkimus antaa 
melko luotettavan tutkimus-
tuloksen ko. syövän mahdol-
lisuudesta. PSA-seulonnassa 
on kysymys melko nopeasti ja 
helposti järjestettävästä tutki-
muksesta. Mahdolliset syöpä-
löydökset voidaan todeta jo 
varhaisessa vaiheessa, jolloin 
paranemis ennuste on suurempi. 
Eturauhassyöpä kuuluu ns. hyvä 
ennusteisiin syöpiin, sillä neljä 
viidestä sairastuneesta selviää 
taudistaan.

Tällä hetkellä yli 50 vuotiailla 
miehillä on syöpärekisterin mu-
kaan yli tuhat todettua tapaus-
ta enemmän kuin vuonna 2000. 
Suuret tilastoluvut johtuvat 
miesten omasta hakeutumisesta 
PSA-verinäytteen piiriin.

Jokainen löydetty potilas on 
aina yhteiskunnalle halvempi 
kuin menetetty potilas.

Edellä olevaan perustuen 
pyydän Ähtärin kaupunkia 
ryhtymään toimenpiteisiin PSA-
seulontojen aloittamiseksi yli 50 
vuotiailla miehillä Ähtärissä.

Ehdotan ko. tarkoitukseen 
varattavaa määrärahaa jo otet-
tavaksi huomioon talousarvios-
sa. Toimenpiteellä on edulliset 
taloudelliset vaikutukset eri-
koissairaanhoidossa. Puhumat-
takaan inhimillisistä tekijöistä.

Perussuomalaisten valtuustoryh-
mä esittää, että kaikkien lauta-
kuntien pöytäkirjat monistetaan 
ja toimitetaan kirjastoon kansa-
laisten saataville luettavaksi.

Sekä paljon kaivattu konsult-
ti Seegerholmin laatima selvitys 
kunnan talouden tervehdyttämi-
seksi kuntalaisten tiedon nälkää 
tyydyttämään.

Markku Pöyry (kuvassa)
Markku Lanne

Perussuomalaiseen järjestö-
kenttään syntyi maaliskuussa 
-96 uusi jäsen, kun joukko pe-
russuomalaisia naisia kokoon-
tui Tampereelle 2.3.1996 pe-
rustamaan puolueemme nais-
ten valtakunnallista järjestöä. 

Perussuomalaiset 
naiset perustettu

Perussuomalaiset lähtevät nyt 
ensimmäistä kertaa puoluee-
na vaaleihin, joten on tärkeää, 
että uusi puolue saa kunnallis-
vaaleista kunnon avauspotkun. 
Minun on tässä korostettava, 

Kunnallisvaalit ratkaisevat
kuka päättää lähiympäristöstäsi

että mikään vaikuttaminen ei 
ole mahdollista, ellei saa kun-
nallisvaalipapereita kuntoon.

Ilman perusasioiden perus-
teellista ja huolellista hoita-
mista ei pääse edes mukaan 

vaaleihin. Pientä paperityötä ei 
kuitenkaan pidä pelätä. Apua 
voi kysyä puoluetoimistosta, 
kansanedustajalta ja piirien 
kokeneilta henkilöiltä.
Timo Soini

Perussuomalaisten puolueen 
varapuheenjohtaja Ahti Moi-
lanen Utajärveltä ihmetteli, mi-
täpä köyhät tekevät köyhyys-
paketilla vaan hallitus hankki-
maan töitä tarvitseville. Oulun 
pitkäaikaistyöttömyyteen ja 
Pohjois-Suomen kuntien suh-
dannetyöttömyyteen ei ole 
osattu vastata.

Perussuomalaisten Oulun ja 
Kainuun piirikokous oli huo-
lissaan aluekuntahankkeen to-
teutuksesta Pohjois-Suomessa. 

Mahdollista uudistusta ei voi 
toteuttaa yhdellä mallilla Poh-
jois-Suomessa, sillä kunnat ovat 
niin erilaisia ja erikokoisia. Han-
ke eriarvoistaa niitä kuntalaisia, 
jotka eivät asu aluekunnissa. 
Tällöin tarvitaan tulonsiirtoja 
esimerkiksi lääkärissä käynti-
matkoja varten. Kuntahallinnos-
sa on vaarana, että päätöksen-
tekovalta keskittyy aluekuntien 
enemmistöedustajille. Päätök-
senteko etääntyy kauas tavalli-
sista kuntalaisista.

Perussuomalaisten
Oulun ja Kainuun piiri

Julkilausumat kokouksesta 
27.8.2005

Seinäjoen Perussuomalaisosas-
ton takka- ja saunailta sekä 
Etelä-Pohjanmaan piiriaktiivi-
en tapaaminen Peräseinäjoen 
Kalajärven Rantatien mökillä 
syyskuun 30. päivä klo 18.00 al-
kaen.

Mukana kansanedustaja Rai-
mo Vistbacka, Vesa-Matti Saa-
rakkala sekä piirisihteeri.

Tervetuloa kaikki kiinnostu-
neet kuulemaan, kyselemään ja 
keskustelemaan.

Saunailta 
Peräseinäjoella

Sirkka-Liisa Lamminkoski
Perussuomalaiset

Valtuustoaloite Pertunmaalta

Valtuustoaloite 
kannattaa aina

Valtuustoaloite
Allekirjoittanut SMP:n valtuus-
toryhmä tekee kohteliaimmin 
seuraavan aloitteen Joutsenon 
kunnanvaltuustolle:

Kunta suosittelee kaikissa 
kunnan alueella käytettävissä 
olevien koneiden hydraulii-
kassa käytettäväksi rypsiöljyä. 
Metsäkoneet, maatalouskoneet 
ja nosturit ym. kuuluvat tähän 
ryhmään. Näin estettäisiin ym-
päristön saastuminen.

Joutsenossa 30.3.1992

SMP:n valtuustoryhmä
Matti Vattulainen

Uusi aika on koittanut meil-
le, jotka olemme mukana Pe-
russuomalaisten toiminnassa. 
Olemme saaneet synnytettyä 
uuden Perussuomalainen -ni-
misen lehden, jonka ensi nu-
mero on nyt kädessäsi.

Kuten toisaalta tästä lehdes-
tä käy ilmi, joukko ”rohkeita” 
suomalaisia piti Perussuoma-
laisten puolueen ensimmäisen 
puoluekokouksen viime vuo-
den marraskuussa Kokkolassa, 
sen jälkeen kun puolueen pe-
rustamiseksi vaadittavat 5000 
kannattajanimeä oli kerätty 
eri puolilta Suomea ja puolue 
saatu merkityksi puoluerekis-
teriin.

Raimo Vistbacka

Rakentamisen 
aika

SDP on Suomen suosituin puo-
lue, kannatusta heillä on 25.8 
prosenttia. Keskustan kannatus 
yltää 23,3 prosenttiin. Kokoo-
mus pysyi lähes kesäkuun luke-
missa eli 20,3 prosentissa.

Neljäntenä piipertävät vihre-
ät, he ovat ohittaneet vasem-
mistoliiton. Vihreitä kannatti 9,8 
prosenttia ja vasemmistoliittoa 
9,4 prosenttia kyselyyn osallis-

Perussuomalaisten
Kannatus nousussa!

tuneista. Kristillisdemokraattien 
kannatusosuus on viisi ja RKP:n 
4,1 prosenttia.

Perussuomalaisten kannatus 
on noussut 2,0 prosenttiin. Se 
on puolueen paras mittaustulos 
kuluvana vuonna (vaihdellut 1,6 
ja 1,9 prosentin välillä).

Tämän tiedon meille välitti   
Ylen Radiouutisten puoluegal-
luppi.

Puoluehallitus päätti kokoukses-
saan 30.08.2005 nimittää Marjo 
Pihlmanin Espoosta vakituiseen 
toimeen puoluetoimistolle.

Pihlmanin toimenkuvaan  kuu-
luvat mm. jäsenasiat ja lehden 
osoitetiedoston pitäminen, toimi-
minen yhteyshenkilönä puolueen 
ja eri järjestöjen sekä eduskunta-
ryhmän kesken. Lisäksi puoluehal-
litus suositteli naisjärjestölle, että 
Pihlman voisi toimia osa-aikaisena 
naisjärjestön toiminnanjohtajana 
ja samalla tehtävään liittyen ao. 
järjestön tiedotusvastaavana.

Nimityksiä



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen  9/2005 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 14

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

 Vesa-Matti Saarakkala, 1. varapuheenjohtaja
 Kalervonkatu 8 A 4, 40100 Jyväskylä
 Puh. 06-450 2970, 050-402 4339
 E-mail: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi 

 Auli Kangasmäki, 2. varapuheenjohtaja 
 Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
 Puh. 05-454 7685, 040-556  9159
 E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi 

 Ahti Moilanen, 3. varapuheenjohtaja
 Ikäläntie 3, 91600 Utajärvi 
 Puh. 040-413 4941
 E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi 

 Hannu Purho, puoluesihteeri
 Savitaipaleentie 265, 54500 Taavetti
 Puh. 050-573 8157
 Fax: 09-454 0466
 E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi 
 
 Raimo Vistbacka, eduskuntaryhmän edustaja
 Pekkolantie 36, 62900 Alajärvi 
 Puh: 050-511 3186, 09-4321* 
 E-mail: raimo.vistbacka@eduskunta.fi  

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

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

 Marja-Leena Leppänen
 Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta  
 E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi 
 Puh. 05-416 9500, 040-775 1757

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

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

 Marjo Pihlman
 Vanha Turuntie 75 S 2, 02740 Espoo
 Puh. 041-548 6740
 Email: marjo.pihlman@kolumbus.fi 

 

Piirien puheenjohtajat:

Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465
Etelä-Savo
Pj Erkki Rakkolainen, SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855
Helsinki
Pj Arto Välikangas, HELSINKI
Puh: 050-376 9046
Häme
Pj Harri Kerijoki, HEINOLA
Puh: 050-547 7101
Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo, KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900, 
0500-369 998
Keski-Suomi 
Pj Pentti Tuomi, MAHLU
Puh: (014) 439 166, 
040-765 7846
Kymi 
Pj Hannu Purho, TAAVETTI
Puh. 050-573 8157
Lappi
Juha Antinkaapo, KOIVU
Puh: (016) 438 112 tai 0400-605 382

Oulu  ja Kainuu
Pj Ahti Moilanen, UTAJÄRVI
Puh: 045-130 6383
Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus, PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238

Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko, JOENSUU
Puh. (013) 137 529, 0400-375 472
Pohjois-Savo 
Pj Arto Kainulainen, SONKAJÄRVI
Puh: 0400-274 025
Satakunta
Pj Seppo Toriseva, RAUMA 
Puh. 050-517 2810
Uusimaa
Pj Marjo Pihlman, ESPOO
Puh: 041-548 6740 
Varsinais-Suomi 
Pj Lauri Heikkilä, MARTTILA
Puh: (02) 484 5773,  050-514 6764

Perussuomalaiset rp:n tilinumerot:

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

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

Perussuomalaisen puolueen johtoa:

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

 Pääsihteeri 1.9. lähtien: Jussi Niinistö
 Puh 09 - 432 3276
 E-mail: perussuomalaiset@eduskunta.fi 

 Eduskuntasihteeri 1.9. lähtien: Toni Kokko
 09-432 4156, 050 591 6221 
 toni.kokko@eduskunta.fi 

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

Perussuomalaiset Naiset:                
 Puheenjohtaja: Marja-Leena Leppänen
 Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta  
 E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi 
 Puh. 05-416 9500, 040-775 1757

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

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

 Varapuheenjohtaja: Tommi Ojala
 Neulapadontie 5 C 21, 00920 Helsinki
 Puh. 045-77 107 617
 E-mail: ojala@perussuomalaiset.fi 

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

Kansanedustajien avustajat 

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

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

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

Puheenjohtaja
Timo Soini

1. varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki

3. varapuheenjohtaja
Ahti Moilanen

Puoluesihteeri
Hannu Purho

Median kikkakonstit ovat taas 
alkaneet, syötetään kansalle 
kolmea presidenttiehdokasta, 
kuten aikaisemminkin, eikö?

Olkoon tämä viesti jokaiselle 
valtiosääntöä kunnioittavalle 
suomalaiselle.

Egyptiläisessä muinaistarussa 
esiintyi Feeniks –lintu, joka eli 
500 vuotta kerrallaan. Tarus-
sa todetaan näin: ”tuntiessaan 
kuoleman lähestyvän se teki 
pesän, muni siihen munan ja sy-
tytti itsensä ja pesän palamaan. 
Kuumuudessa muna halkesi ja 
siitä lähti lentoon uusi Feeniks 
–lintu”.

Kuvainnollisesti käytetään 
nimitystä tarkoittamaan suuren 
onnettomuuden ja tuhon jäl-
keen tapahtuvaa uudelleenel-
pymistä.

Olkoonkin, että taruja on 
maailma pullollaan, niistä löy-

tyy kuitenkin etsimällä oikea 
vastaus. Eräiden puolueiden 
johto, sekä joukko korkeita vir-
kamiehiä ovat tehneet Suomen 

EU-valejäsenyyden ja kauhuis-
saan odottavat nyt tuon pahan-
ilmanlinnun kostoa, joka on 
selvästi voimistunut sen jälkeen, 
kun ranskalaiset ja hollantilaiset 
kaatoivat EU:n perustuslain.

Eurostoliittolaiset uskottelevat 
yhä kansalaisille, että EU-jäse-

nyys on tuonut Suomelle pelkkää 
hyvää, jonka media kertoo kan-
salaisille todesta. Totuus on kui-
tenkin tarua ihmeellisempi, sillä 

suurina nettomaksajina on hyö-
typuolelle kirjattu vain muutama 
isojen puolueiden EU-virkoja.

Perustuslakiamme ei ole ku-
mottu, rikottu kylläkin suurella 
asiamäärällä, kuten mm. Itsenäi-
syyden menettämisellä, oman 
markan menettämisellä, olem-

me joutuneet osin luopumaan 
lainsäädäntö-, tuomio-, päätän-
tä- ja budjettivallasta, joista nyt 
EU päättää. Tämä EU-sotku on 
synnytetty Suomen Valtiosään-
nön vastaisesti. Vieläkään eivät 
maamme korkeat oikeusoppi-
neet tajua sitä, mitä tarkoittaa 
perustuslain säätämisjärjestys 
(VJ 67 §)

Tuo pykälä olisi vaatinut edus-
kunnassa 5/6 määräenemmistön 
ja kahdet vaalit. Korkea palkka 
ja tuleva eläke hiljensivät ”oi-
keuden miehet”. Mihin katosi 
kymmenessä vuodessa 650 mil-
jardia markkaa veronmaksajien 
rahaa? Ulkolaisille sijoittajille 
ovat samat eurostoliittolaiset 
päättäjämme järjestäneet ruh-
tinaalliset olot, mutta omalle 
kansalle jatkuvan laman.

Perustuslaki 2000 on tehty sa-
malla petoksella kuin muukin 

EU-sotku, tarvitaan siis uusi 
valtalaki eduskunnassa, jossa 
Suomi julistautuu itsenäisesti 
hoitamaan täysivaltaisen tasa-
vallan tehtävät, eikä kuuntele 
ja tottele vieraita määrääjiä. Ky-
sellään aluksi vaikkapa, minkä 
hallituksen esityksen perusteel-
la eduskunta on tehnyt päätök-
sen Suomen pankin varannon ja 
voiton luovuttamisesta EKP:n 
hallintaan ja hoitoon, olihan tuo 
summa tuolloin 9,5 miljardia eu-
roa? Mieleni on tosi korea, kun 
huomasin presidentinvaaleissa 
EU-vastaisen ministerijätkän 
olevan ainoana Suomen kansaa 
puoltavien riveissä, muuten en 
olisi äänestänyt.

Lyödään media ja kansan-
vastaiset joukkovoimalla, siispä 
jokainen jo nyt vaalityöhön itse-
näisyyden puolesta. Näytetään 
niille/isolle rahalle.

Edessä itsenäisyystaistelu
Fenix -lintu

Helge Kaalikoski
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Vapaa sana

Turkistarha-
iskuista

Ihmetyttää hiukan se into jolla 
ns. turkistarhaiskut tuomitaan 
niin tiedotusvälineissä kuin po-
liitikkojen toimestakin. Oman 
käsitykseni mukaan ovat näi-
den tekojen suorittajat täysin 
yhteiskunnan rahoituksen tur-
vin operoivia apurahakapinal-
lisia.

Tutkimusteni mukaan on suu-
ri osa ns. eläinaktivisteista myös 
mukana erilaisissa ns. rasismin- 
ja sodanvastaisissa järjestöissä. 
Mitä tämä rasismi jota nämä 
eri kansalaisjärjestöt vastusta-
vat on, on tosin ainakin minulle 
jäänyt hiukan epäselväksi.

Näiden järjestöjen saamassa 
rahoituksessa eivät eri ministe-
riöt ja kirkko tunnetusti pihiste-
le. Eli turkistarhaajat rahoitta-
vat itse omat iskunsa. Jos esim. 
poliitikot todella haluaisivat 
lopettaa turkistarhoihin koh-
distuneet iskut, lakkauttaisivat 
he tämän rahoituksen. Näin ei 
kuitenkaan taida tapahtua.

Kim Lindblom
Helsinki

Globaali talous 
suurempi uhka 
kuin ydinvoima

Pohjolan Voima ilmoitti 20.7. 
MTV3:sen uutisissa että kuu-
dennen ydinvoimalan rakenta-
minen olisi metallialan tarpeita 
varten, ja jos poliittinen ilmapii-
ri sen sallii. Perustelut ydinvoi-
man rakentamiselle olivat var-
sin niukat joten suuryhtiöiden 
tavoitteiden mukaisesti lienee 
kyseessä vain omistajiensa voi-
ton maksimointi.

Ruotsalaiset ovat sen sijaan 
tehneet periaatepäätöksen, että 
luopuvat kokonaan ydinvoi-
masta ja niinpä voimalaitoksia 
ajetaankin vähitellen alas pää-
tösten mukaisesti. Jos ruotsalai-
set eivät halua ydinvoimaloita, 
niin ydinvoimaa voidaan kui-
tenkin ostaa naapurivaltiosta 
kuten Suomesta. Ruotsin ydin-
voimatarve on huomattavasti 

suurempi kuin Suomen, joten 
joutuisimme huolehtimaan 
vielä Ruotsinkin ydinjätevaras-
toinnista, mikä on taloudellisesti 
kannattamatonta.

Jos kävisi niin hyvin että suo-
malaiset rakentaisivat ydinvoi-
malan, niin se ei vielä tarkoita 
sitä, että voimala jäisi suoma-
laisten omistukseen, sillä suur-
ten pörssiyhtiöiden tavoite on 
voiton maksimointi ja energia 
viedään sinne kuka siitä eniten 
maksaa. Ydinjätteiden kaato-
paikka- ja varastointiongelmat 
jäänevät silloin paikallisten 
asukkaiden huolehdittavaksi, 
sillä nykyinen globaali talous ei 
tunne vastuuta tekemisistään. 
(Vertaa metsäteollisuus ja sade-
metsien hakkuiden vaikutukset 
= maapallon ilmakehän jyrkät 
säätilavaihtelut, lisääntyneet 
trombit).

Ydinenergian tuottaminen, 
hyödyntäminen ja varastointi 
on pitkä prosessi. Prosessi on 
helposti haavoittuva ja uusi-
en prosessien muodostuminen 
mahdollistaa sen, että yhä hel-
pommin saadaan uusia ydinasei-
ta ja sodan uhka kasvaa.

Ratkaisuna ilmaston lämpene-
misen pysäyttämiselle ei luulisi 
kuudennen ydinvoimalan ole-
van mikään ratkaisu, sillä lisään-
tynyt energiahan vain kiihdyttää 
teollista toimintaa, kuljetuksia 
ja tuottaa lisää lämpöä.

Merja A. Muronen
Riihimäki

Koko Suomen 
yhteinen asia:

Viimeinen 
Sotainvalidien 

syyskeräys
Kesällä 1944 Suomen sotilas 
seisoi tosiasian edessä; ylivoi-
mainen vihollinen suoritti suu-
rinta hyökkäystään Isänmaa-
tamme kohtaan. Suomalainen 
rintamasotilas kesti paineen ja 
saavutti suurin menetyksin tor-
juntavoiton Kannaksella. Vapa-
us oli turvattu.

Tänä syksynä suoritetaan 
viimeinen Sotainvalidien syys-
keräys helpottamaan veteraa-
niemme elämää. Veteraanijär-
jestöt ovat ajamassa omasta 
tahdostaan järjestöjään alas 
viimeisten iltahuutojen myötä. 
Suomen nuoremmilla kansalai-
silla on nyt kunniakas tehtävä 
erityisesti muistaa vapautemme 
takuumiehiä ja -naisia. Tällä vii-
meisellä kerralla muistakaamme 
vapaana liehuvaa sinivalkoista 
lippuamme osoittaessamme ar-
vostustamme heitä kohtaan, jot-
ka loivat meille vapauden tehdä 
työtä, yrittää ja lausua omia itse-
näisiä mielipiteitämme.

Suomalainen sotilas tuli kuu-
luisaksi Talvisodassa lausutuista 
sanoista: ”Kaveria ei jätetä”; nyt 
meillä on tuo sama velvollisuus 

käsillä. Velvollisuutemme on nyt 
yhtenä joukkona osoittaa tuo 
kuuluisa lause edelleen eläväk-
si; nyt emme edelleenkään jätä 
kaveria, vaan suoraselkäisenä 
täytämme vapaaehtoisen osal-
listumisen takuumiestemme ja 
-naistemme hyväksi.

Nyt on samalla erinomainen 
mahdollisuus tunnustaa saa-
mamme apu jatkosodan ase-
veljiltämme saksalaisilta, jotka 
eivät käyneet erillissotaansa 
Suomessa, vaan torjuivat yh-
dessä kesähyökkäystä Karjalan 
kannaksella. Lento-osasto Kuhl-
mey ansaitsee julkisen kiitoksen 
nyt tänä viimeisenä syyskeräys-
vuotena 2005, vuotena jolloin 
tuli kuluneeksi tasan 60 vuotta 
II-maailmansodan päättymi-
sestä. Uskon veteraaniemme 
Kannaksella kokeneen ja muis-
tavan saksalaisten taistelulennot 
yhteisen vihollisemme pysäyttä-
miseksi. Suomi ei käynyt erillis-
sotaa, vaan oli jatkosodassa ase-
veli Saksalle.

Suomi oli yksi ainoita miehit-
tämättömiä maita, kiitos siitä 
kuuluu sotaveteraaneille kautta 
linjan. Nyt on meidän vuorom-
me osoittaa kunnioitus osallistu-
malla runsain mitoin järjestettä-
vään viimeiseen syyskeräykseen. 
Tänä erityisenä syksynä Sibe-
liuksen Finlandia ja saksalaisen 
säveltäjän Paciuksen Maamme 
-laulu kajahtavat vapauden ai-
ruina veteraaniemme kunniaksi 
ja Isänmaamme hyväksi.

Ilkka Luoma
Espoo

Suomellako 
hyvät suhteet 

Venäjän kanssa?
Tuntui hassulta taannoin lukea 
valtalehdistä kyselyä halutaan-
ko Karjala takaisin. Tietysti 
puolueettoman tutkimuksen 
mukaan valtaosa suomalaisista 
ei sitä halua.

Samoissa valtalehdissä oli 
näyttävä kirjoitus siitä, miten 
hyvät välit meillä on Neuvos-
toliiton kanssa, eikä meillä ole 
mitään kiistanalaisia asioita ym. 
ym.

Oliko sattumaa, että kol-
mantena koko sivun juttuna oli 
Neuvostoliiton presidentin vie-
railusta suomessa? Juttu tietysti 
ylisti monilla laatusanoilla miten 
hauskaa ja mukavaa ja lämpimät 
välit maitten presidenteillä oli.

Kaikki kolme juttua täyden-
tämässä toinen toistensa linja-
uksia. 

Muutaman ajan päästä tuli 
julkisuuteen mahdollinen ilma-
tilan loukkaus uutinen. Sekin 
tietysti kiistettiin naapurissa, 
maalla kun ei ollut lainkaan yh-
tään konetta lähettyvilläkään.

Tulee mieleen aika jolloin ka-
rille täräytti sukellusvene joita ei 
lainkaan liikkunutkaan koskaan 
kyseisillä Ruotsin aluevesillä.

Elämmekö vielä samaa aika-
kautta, kun Viro itsenäistyi niin 

Suomi ei tunnustanut itsenäi-
syysjulistusta ennen kuin Venäjä 
oli asian  hyväksynyt?

Nimimerkki:
Aasillakin on häntä

Vantaalta 
kuuluu kummia
Sdp:n valtuustosta on esitetty 
miljoonaa euroa hiihtoputkeen. 
Vantaan talous on muutenkin 
kuralla ja peruspalveluista kiris-
tetään niin mennään vielä tuol-
laista ehdottamaan. En vastusta 
urheilua koska itsekin sitä har-
rastan mutta onhan meillä pitkä 
talvi jolloin hiihtäjät pääsevät 
hiihtämään sekä hyvät asfalt-
titiet joille pääsee rullasuksilla 
hiihtelemään.

Ei ihme että Vantaalla ei riitä 
rahat jos päättäjämme tuhlaavat 
rahoja tuollaisiin. Hiihtoputki 
on hieno asia sen jälkeen, kun 
talous on saatu kuntoon ja rahat 
riittävät peruspalveluiden yllä-
pitämiseen.

Arto Dahlman
Vantaa

Nopean 
toiminnan 

joukot
Niin sanotut nopean toiminnan 
joukot merkitsevät aina palk-
ka-armeijaa. Ranskan armeija 
on palkka-armeija eli muuka-
laislegioona. Espanjan armeija 
on myös muukalaislegioona 
eli palkka-armeija. Tanskan 
armeija on palkka-armeija ja 
Englannin armeija myös. Jokai-
nen palkkasotilas puolustaa sitä 
joka hänen palkkansa maksaa. 
Minkään maan rajojen puolus-
taminen ei ole palkkasotilaan 
tehtävä, vaan he tekevät töi-
tä sille joka heidän palkkansa 
maksaa. Pienten kriisien järjes-
täminen on kuulunut aina palk-
kasotilaiden koulutukseen.

Englanti kävi sotaa eteläisessä 
Afrikassa yli 60 vuotta. Kun ti-
mantit ja öljy siirtyivät valtaapi-
tävältä valkoiselta vähemmistöl-
tä mustalle enemmistölle joutui 
Englanti järjestämään kriisin 
Falklandin saarille, Argentiinan 
ulkopuolella. Kun Falklandin 
sota oli käyty, sai isä Bush syyn 
hyökätä Irakiin johon tarvit-
tiin myös Englannin, Espanjan, 
Ranskan ja Tanskan joukkoja. 
Kaikki valtiot joilla oli palkka-
armeija, pystyivät lähettämään 
sotilaitansa terrorismin ehkäi-
sytoimiin vieraalle maaperälle. 
Öljystähän tässäkin sodassa on 
kysymys, mutta millä oikeudel-
la maita saadaan sitten asettaa 
kauppasaartoon, jotta öljyt voi-
taisiin sitten imeä sotakorvauk-
sina. Tähän tuskin osaa vastata 
edes YK:n Xavier Solana.

Sotilaat ovat näennäisesti tur-
vaamassa rauhaa mutta todelli-
suudessa he turvaavat bussiness 
-pomoja jotka kuppaavat maan 
kuivaksi ja jättävät poistuessaan 
köyhyyden ja kaaoksen. Näin on 
käynyt jatkuvasti enkä usko että 
Suomikaan välttyisi terrorismil-
ta jos se EU:n tai jonkin muun 
liittouman pyynnöstä lähettäisi 
miehiään näiden nopeantoimin-
nan joukkojen mukana keksit-
tyihin kriisipesäkkeisiin.

Englannissa tömähti eikä ole 
mitään merkitystä kuka hyötyi 
eniten terrori-iskuista, sillä se 
ajoi islamilaisen maailman etuja 
yhtä paljon kuin Tony Blairin.

Juhani Vuorela
Riihimäki

Vihdoinkin 
totta

Se on nyt seinässä kiinni, muis-
to Eino Poutiaisesta. Ei voi kuin 
ihailla Timo Soinin puheenlah-
joja. Kyllä sen huomaa, että 
Timppa on käynyt aikanaan 
Veikko Vennamon korkea-
koulun.

Perussuomalaisten P-K:n piiri 
kiittää kaikkia Kokkolassa ke-
räykseen osallistuneita. Kuvan-
veistäjä Reetalle ja muille tämä 
oli kuin maratonjuoksu. Pääsim-
me väsyneinä mutta onnellisina 
maaliin.

Hankkeen puuhamies
Martti Mane Helenius
Joensuu

Saamattomuutta
Hallituksen köyhyyspaketti on 
oikeansuuntainen, mutta täysin 
riittämätön. Jokaisessa maas-
sa tuloerojen tasapainottelu 
näyttää olevan yhtä vaikeaa ja 
hidasta.

Käytännön tasapainottava te-
kijä olisi laskea elintarvikkeiden 
arvonlisäveroa ja palvelujen ar-
vonlisäveroa.

Hämmästelen tässä asiassa 
niin kuluttajajärjestöjen kuin 
kaupan järjestöjen saamatto-
muutta, unohtamatta MTK:
aan.

Arvonlisäverojen laskeminen 
kohdistuisi kaikkien eduksi.

Hilkka Salonen
Perussuomalaisten
Hämeenlinnan osaston 
puheenjohtaja
Hämeenlinna
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Merkkipäivät

Pertti Savolainen
70 vuotta
Merkkipäiviään on viettänyt 
ylipostimies Pertti Savolainen 
Espoossa. Juhlapäivä oli 18. 
heinäkuuta 2005.

Puheenjohtaja Timo Soini 
kävi onnittelemassa 70 vuot-
ta täyttänyttä päivänsankaria. 
Vierellä on rouva Inga Helin-
Savolainen.

Pertti Savolainen on lahjoi-
tusmaatalonpoikien jälkeläi-
nen, syntyisin Viipurin läänin 
Pyhäjärveltä.

Hän teki pitkän päivätyön 
Postin palveluksessa - peräti 
35 vuotta.

Savolaisten pariskunta on 
Perussuomalaisten kenttätyön 
kantavia voimia Uudellamaal-
la.

Perussuomalaiset on viime ai-
koina pyrkinyt tehostamaan 
tiedotustaan erityisen sähkö-
postilistan avulla. Sen nimi 
on PerusS-lista. Tulemme sillä 
kertomaan jäsenille ja muille 
puolueesta kiinnostuneille re-
aaliajassa uutisista, tapahtumis-
ta ja muista Perussuomalaisten 
toimintaan liittyvistä seikoista.

PerusS-listalle liittyminen on 
luonnollisesti maksutonta, ja lis-
talta voi erota milloin vain. Tule-
vana syksynä tulee listan kautta 
olemaan tarjolla runsaasti tie-
toa Timo Soinin presidentin-
vaalikampanjaan liittyen, joten 
kaikkien sähköpostiosoitteen 

omaavien Perussuomalaisten 
aatteiden kannattajien kannat-
taa liittyä mukaan. 

PerusS-listalle liittyminen 
tapahtuu lähettämällä sähkö-
postia osoitteeseen perussuom
alaiset@eduskunta.fi . Jos et ole 
PerusS:n jäsen, toivomme sinun 
muutamalla sanalla kertovan, 
miksi lista kiinnostaa. 

Listaa ylläpitää Perussuoma-
laisten eduskuntaryhmän pääsih-
teeri Jussi Niinistö, puh: (09) 432 
3276. Pääsihteeri Niinistö antaa 
tarvittaessa lisätietoja ja ottaa 
myös mielellään vastaan vink-
kejä tiedotettavista asioista.

Liity mukaan PerusS-listalle
Es

ko
n 

ku
va

ku
lm

a

Vilho Mikael Kurkela
90 vuotta
Pöytyällä syntynyt ja täällä 
maanviljelijänä kotitilallaan 
elantonsa hankkinut pitkän 
linjan puolueveteraani Vil-
ho Kurkela täytti 90 vuotta 
7.9.2005.

JR 35:n II pataljoonan mu-
kana hän osallistui taisteluihin 
Kukkajärvellä, Vansjärvellä, 
Vieljärvellä, Malussa, Ka-
navanlohkolla, Poventsassa, 
Muurmanin kanavalla, Meri-
Maaselässä, Seesjärvellä sekä 
Maaselän kannaksella haavoit-
tuen Malussa käteen ja Maas-
elässä kasvoihin. Sotilasarvol-
taan hän on kersantti.

Varsinaisen maanviljelyn 
ohella Kurkela tunnetaan hy-
vänä metsänkasvattajana ja 
monien metsätietokilpailujen 
voittajana. Valistuneena pien-
viljelijänä häntä kiinnostivat 

myös yhteiskunnalliset asiat. 
Pientalonpojan luonnollinen 
puolue oli yli kolmen vuosi-
kymmenen ajan SMP (nykyi-
sin Perussuomalaiset). Kurkela 
toimi pitkään SMP:n paikal-
lisjärjestön puheenjohtajana. 
Pöytyän kunnanvaltuutettuna 
ja eräiden lautakuntien jäsene-
nä hän hoiti luottamustehtäviä 
kotipitäjässään. Runsas vuosi 
sitten Vilho Kurkela kutsuttiin 
PS:n puoluevaltuuston kunnia-
jäseneksi.

Iäkästä mutta pirteää vete-
raania muistavat kiitoksella 
vielä näin 90-vuotispäivän jäl-
keenkin monet ystävät ja tut-
tavat, joilta oikea ajankohta jäi 
huomaamatta.

Perussuomalainen –lehti 
onnittelee kaikkia merkkipäi-
viään viettäneitä perussuoma-
laisia.

Raimo Vistbacka
60 vuotta
Pitkäaikainen kansanedustaja, 
ministeri, eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Raimo Vistbacka 
täyttää 60 vuotta 19.10.2005. 
Syntypäiväänsä Vistbacka viet-
tää matkoilla.

Merkkipäivät

Nolo tilanne. Eihän siitä voi 
keskustella julkisesti. Siispä 
strutsiparvi oli hiljaa hyväksy-
nyt lantalan katoksen romah-
tamisen. Farmin käteinen oli 
todella vähissä, eikä katoksen 
korjaamisesta ollut tietoakaan. 
Uutta lantaa kasattiin silti enti-
sen viereen. Strutseja nolostutti 
erityisesti, kun farmin väki oli 
väittänyt sen olevan rahanar-
voista tavaraa.

Imagomme kohottaminen 
vaatii erityistoimia. Upea ole-
muksemme sietää tulla nähdyk-
si. Me ansaitsemme tulla noste-
tuksi jalustalle!

Ehdotan postikorttisarjan pai-
nattamista. Olemmehan todella 
näyttäviä, kehui uros röyhistel-
len.

Loistavaa, kuvamme leviävät 
ympäri maailmaa, innostuivat 
kaikki muut.

Vai postikortteja! Kas, kun ei 
lentolehtisiä, että sen verran jär-
ki pelaa, karjakko puuskahti.

Minä käyn värjäyttämässä sul-
kiani hieman trendikkäämmiksi 
kuvausta varten, kailotti muoti-
tietoinen naaras.

Tilaan itselleni pedikyyrin. 
Minä aion lakkauttaa kynteni 

punaisiksi. Väri erottuu hyvin 
kuvissa, leuhki turhamainen 
naaras.

Luuletko, että koivetkin nä-
kyy kuvissa! Minä aion käyttää 
isoa sulkakoristeista hattua, sillä 
saa näkyvyyttä, kotkotti kana-
mainen naaras.

Laittautuminen tulee kalliiksi. 
Mistä rahat, uteli nuori ja neu-
voton naaras.

Farmilla voi joku hakea vaik-
ka kaalinpäiden kasvatustukea. 
Luvataan sille, että pääsee mu-
kaan johonkin postikorttiku-
vaan, ihan taustalle vaan.

Eihän niillä ole kaalimaata, 
hölmisteli nuori ja neuvoton.

Kyllähän tarkastajista aina 
selvitään, niin kauan, kun sulkia 
riittää. Vai mitä, pimut? Vanha 
huonokuuloinen uros innostui 
itsekin niin, että oli tukehtua 
omaan korahteluunsa. 

Laskuja kertyi näin paljon, äi-
misteli hattupäinen naaras.

Määrätietoisen uroksen kaula 
meni solmuun.

Karjakko tulee!
Molemmilta melkein pääsi hä-

täruikku. 
Uros sai kähistyksi ohjeensa: 

Niele ne!

Hätä keinot keksii Pakina

Kuiviltaanko?

Marjatta Kuusisto

P.S. Mitähän kaikkea ve-
ronmaksajan rahoilla voikaan 
hankkia?
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