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Presidentinvaalit lähestyvät
Timo Soini toiveikas
Sisällöstä:

”Voiko minusta tulla presidentti?
Kyllä vain, 1,7 miljoonaa ääntä tarvitaan.”
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Vt. päätoimittaja
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Miksi kannattaa
äänestää tammikuussa
Presidentinvaalit lähestyvät kovaa vauhtia. Puolueellamme on onneksi
myös oma ehdokkaansa,
jonka ansiosta koko puolue saa paljon ilmaista ja
myönteistä julkisutta.
Olen hämmästellen
seurannut Timo Soinin
julkisuuteen toimittamia
julkilausumia, jotka ovat
hämmästyttävästi oman
mielipiteeni mukaisia.
Jokaiselle puolueelle on
tärkeää se, että puolueen
mielipiteet tulevat selkeästi äänestäjien tietoisuuteen, tällä kertaa ”ruutu
ei pimene”, kun tulee
puheenvuoroon puolueemme edustaja, niin
kuin muulloin on monesti
käynyt.

Suomessa on alkanut
äänestäjille selviämään
EU-jäsenyyden karvas
kalkki, ja tyytymättömyys
annettuihin katteettomiin EU-lupauksiin alkaa
muistua monen äänestäjän mieleen.
Jäsenyyden kynnyksellä
unionin vastustajat leimattiin mielestäni vastuuttomiksi kehityksen esteenä
oleviksi huru-ukoiksi. Tähän samaan ei-toivottujen
kastiin myös Perussuomalaiset niputettiin valtaa pitävien taholta. Nyt monet
äänestäjät ovat ottaneet
yhteyttä ja todenneet,
että taisitte sittenkin olla
silloin oikeassa.
Tyytymättömyys voi
purkautua ja sen pitää
purkautua presidentinvaaleissa, onhan meidän
puolueellamme selkeäs-

men kattavaa paikallisosastoverkostoa, saatikka
sitten minkään poliittisesti
ulkopuolisen järjestöjen
tukea vaalityössämme.

Vaikuta kehityksen
kulkuun

ti koko ajan ollut selkeä
EU-kielteinen kanta.
Jokaisen puolueemme
jäsenen velvollisuus on
mielestäni nyt tukea omaa
ehdokastamme kaikin
mahdollisin keinon, meillä
ei ole suuria taloudellisia
resursseja eikä koko Suo-
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pehmeitä arvoja kuin
globaalisuuden tuomia
markkinatalouden kylmiä
ja kovia arvoja, jotka polkevat tavallisen ihmisen
kulutuksen ja menestymisen loputtomaan oravanpyörään, josta ei ole pois
pääsyä.
Vetoan teihin rakkaat
lehtemme lukijat. Muistakaa käydä äänestämässä
puoleemme omaa ehdokasta Timo Soinia, näin
omalta osaltanne voitte
vaikuttaa maamme tulevaan kehityksen kulkuun.
Jos et äänestä niin sinua
ei lasketa, pitää harvinaisen
selväsanaisesti ensi tammikuussakin paikkansa.

Puoluesihteeri
hannu.purho@eduskunta.fi
Baabelinsekoitusta
Brysselin reseptillä
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Kannatuksemme lepää
isänmaallisten, suomalaisuutta tukevien ihmisten
leveillä hartioilla, joiden
äänet ratkaisevat vaalin
ensimmäisellä kierroksella.
Kysymys kuuluu, jatkuuko Suomessa itsenäisyyden pois antaminen
monikansallisen rahan
keskittymään, jota Euroopan Unioniksi kutsutaan.

Jotkut raamattua tuntevat henkilöt vertaavat
unionia ilmoitettuun petoon, josta nousee kansojen hirmuvaltias, jota kutsutaan ensimmäiseksi pedoksi. Tuohon väittämään
en ota muuta kantaa kuin
sen, että uskon Raamatun kirjoitettuun sanaan
ja uskon, että siinä ilmoitetut profetiat toteutuvat
vääjäämättömän varmasti.
Timo Soini on myös kristillisiä arvoja julkisesti
tunnustava ehdokas, jonka hengelliseen arviointikykyyn luotan täysin.
Mielestäni Suomi ansaitsee presidentikseen
henkilön, joka arvostaa
enemmän hengellisiä

Suomen presidentin, hallituksen ja perustuslakivaliokunnan kupeissa on
viime aikoina höyrynnyt
tavanomaista kiivaammin.
Nyt on jo EU-sekamelskan tiimoilta saatu mehevä riita aikaiseksi siitäkin,
syökö presidenttimme jatkossa mahdollisen kriisin
syntyessä ylipäällikön vai
adjutantin lautaselta.
Perustuslakivaliokuntahan on äskettäisen kannanottonsa ja tulkintansa pohjalta valmis tekemään presidentistä vain jonkunlaisen
hallituksen erityisavustajan,
joka kriisitilanteessa voi lähinnä seurata tapahtumia
huolestuneella katseella.
Suomen osallistumisesta
EU:n nopean toiminnan
joukkojen käyttämiseen
päättäisi hallitus, ei armeijan ylipäällikkö, eli presidentti.
Kuten Perussuomalaisten varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkalakin
on lehtikirjoituksissaan todennut: EU:n yhteispuolustus on jo ajatuksena täysin
epärealistinen. Perustuslakivaliokuntamme on nyt
siis nostattanut valtakiistan
täysin utopistisesta asiasta.
Tapellaan tavallaan siitä,
kuka pääsee ikiliikkujan
toimintaa valvomaan, kun
ja jos se joskus valmistuu.
Mitään yhtenäisiä ja toimivia EU:n nopean toiminnan joukkoja tuskin
edes tulee. Vielä pienemmällä todennäköisyydellä
saadaan aikaan yhtenäistä
EU:armeijaa.
Totta kai suomalaiset kelpaavat EU-mandaatilla miinoja polkemaan mihin päin
maailmaa tahansa, jos ovat
yksisuuntaiseen sinkkiarkkuliikenteeseen valmiit.
Kylmä tosiasia kuitenkin
on, että Suomi ei tule saa-
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maan sotilaallisen kriisin
meitä kohdatessa sotilaallista apua toisilta mailta,
vaikka joku sopimus olisikin solmittu. Vielä koskaan
maailman historiassa isommat valtiot eivät ole lähteneet pienempiään auttamaan, ellei samalla ole
ollut kyse näitten isompien
maiden intresseistä.
Suomella ei ole mainittavassa määrin kulta-, öljy, timantti- tai muitakaan harvinaisia ja erityisen arvokkaita luonnonvarantoja.
Suurmaita ei tämä kolkka
mahdollisen maailmanpalon aikana kiinnosta eikä
hetkauta. Suomi on silti
meille suomalaisille paras
ja rakkain maa sekä ehdottomasti puolustamisen
arvoinen.
Suomen puolustaminen
kuuluu suomalaisille. Tiukan paikan tullen voimme
luottaa vain omaan armeijaamme. Siksi puolustusvoimiemme määrärahat on
turvattava ja ne on kohdistettava nimenomaan isänmaan puolustamiseen eikä
haihattelupohjalla oleviin
EU:n laajuisiin sotilas- ja
puolustushankkeisiin.

Lisää maahanmuuttajia
- lisää ongelmia?
Keskustelu maahanmuuttajista on sellainen poliittinen miinakenttä, että
harvat näkyvässä asemassa olevat ovat sille uskaltautuneet. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
lisäksi uusia avauksia asian tiimoilta on esittänyt
lähinnä vain sisäministeri
Kari Rajamäki kannanotoissaan.
Maahanmuuttoa koskevassa kirjoittelussa ja
keskustelussa sekoitetaan
usein tarkoitushakuisesti
laillinen ja laiton maahanmuutto sekä pakolaisuus
ja turvapaikkamenettelyl-
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lä keinottelu keskenään.
Salailulla, hyssyttelyllä,
peittelyllä ja rasismin leimakirvestä heiluttelemalla
aiheutetaan kaikkein eniten vahinkoa todellisessa
hädässä oleville ja oikeasti sekä laillisesti turvaa
maastamme etsiville.
Valitettavasti Suomessa
on tutkimustenkin mukaan EU-maiden lepsuin
maahanmuuttopolitiikka.
Se suorastaan houkuttelee
tänne väärinkäyttäjiä ja ns.
toimeentulotuet rengasmatkallaan kuittaavia piknikpakolaisia, kiireellisten
turvapaikan tarvitsijoiden
ahdingon kustannuksella.
Olisi myös tärkää, että
maahanmuuttajien lailliset työpaikat, koulutusmahdollisuudet ja sopeutuminen vallitsevaan kulttuuriin sekä ympäristöön
turvattaisiin jo etukäteen.
Silloin välttyisimmme
”Ranskan mallilta”, jossa
imuroitiin lyhytnäköisesti
katkeruutta sekä juurettomuutta maailman eri
puolilta ja herättiin todellisuuteen vasta kun autot
roihusivat.
Suomessakin uskalletaan onneksi puhua jo
maahanmuuttopolitiikkan liittyvistä ongelmista
ennakkoluulottomammin
ja kiihkottomammin. Ihmiskauppa, lasten salakuljetus, kunniamurhat,
turvapaikanhakijoiden
joukkokatoamiset vastaanottokeskuksista, taktisista syistä riudutetut ns.
ankkurilapset sekä monet
muut epäkohdat ovat tulleet myös Suomen kamaralle. Siksi maahanmuuttopolitiikassakin kannattaa
varmasti käyttää tervettä
järkeä säästelemättä. Sillä
jos kytevät roskat lakaistaan maton alle, on turha
ihmetellä mikäli hetken
kuluttua matto on tulessa.

Joulurauhaa etsimässä
Varmaan moni suomalainen aikuinen ihmettelee
tänäkin päivänä: mihin se
lapsuuden auvoisa ja riemullinen joulurauha on
kadonnut? On vain kiire,
ruuhkat ja säntäily pimeyteen tummuvilla, sohjon
peittämillä kaduilla.
Kaupat ovat pullistelleet joulurihkamaa jo perunankaivuajoista lähtien.
Joululaulut on soitettu
aattoon mennessä puhki jo
moneen kertaan. On kuin
ei saisi koko joulutunnelmasta enää kiinni. Monia
ahdistaa koko joulun alusaika kaikkine pakollisine
kuvioineen. Toisten joulua
synkistää tietoisuus, että
sen joutuu viettämään yksin, vailla läheisten tuomaa
lämpöä ja jouluiloa.
Sittenkin me joka vuosi
sitä etsimme ja odotamme.
Edes välähdystä lapsuuden
joulusta. Siitä puhtaasta
ilosta ja luvasta vaipua
edes muutamaksi hetkeksi onnellisten tunteiden
virran vietäväksi.
Ehkä kaikki olisi toisin,
jos me kaiken krääsän ja
rihkaman, kiireen ja hälyn
keskeltä erottaisimme sen
alkuperäisen joulun sanoman. Löytäisimme lahjojen lahjan, jonka vuoksi
meillä ylipäätään on joulu: Seimeen aikoinaan
syntyneen Jeesus-lapsen.
Ja antaisimme Hänen tuomansa valon ja vapahduksen loistaa sydämissämme
joulusta jouluun.
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PTimo Soini

residenttiehdokkaasi

Timo Soinin vaalilehteä painettiin jaettavaksi 184 000 kappaletta.
Tässä otteita vaalilehden sisällöstä.

On suuri kunnia olla presidenttiehdokkaana. Mielestäni
jokaisella itseään kunnioittavalla puolueella pitää olla oma
ehdokas Suomen ykkösvirkaan.
Tuon kampanjassani Perussuomalaisten linjaa selkeästi esiin
ja pelissä on koko persoonani,
luonteeni ja lahjani.
Presidentinvaalit mahdollistavat laajan kansalaiskeskustelun
paitsi presidentin varsinaisiin
valtaoikeuksiin liittyvistä asioista myös muista kansalaisten elämään liittyvistä kysymyksistä. Tasavallan presidentti on Suomen
merkittävin mielipidevaikuttaja.
Minulla ja Perussuomalaisilla
on paljon sanottavaa ja annettavaa Suomen kansalle.

mielestäni tärkeimmästä. Rahaa
ja yhteiskuntaa tarvitaan, mutta
ne ovat renkejä – eivät isäntiä.

Maisterisjätkä ja ihannejuntti
Määrittelen itseni maisterisjätkäksi ja suomalaiseksi ihannejuntiksi, joka ei kärsi itsetunto-ongelmista eikä siksi uhoa,
vihaa tai pelkää ketään. Minä
olen minä ja sinä olet sinä. Näin
on hyvä.
Olen usean roolin mies: poliitikko, isä, aviomies, puoluejohtaja, futisfani, uskon ja aatteen
mies, luottomies, heteromies, lihansyöjä, joka osaa nauraa itselleen ja joka kuuntelee puhetta
ja perusteluja.

Kaikille teille politiikkaan pettyneille haluan sanoa:
Ääni kuuluu, kun sitä käyttää
oikein
Suomessa ei ole käyty kunnollista kansalaiskeskustelua Suomen asemasta maailmassa ja
Euroopassa.
Ranskassa ja Hollannissa
käydyt kansanäänestykset EU:
n perustuslaista mursivat padon Suomessakin. Olen saanut
paljon yhteydenottoja sellaisilta
ihmisiltä, jotka olivat jo menettäneet uskonsa oman äänensä
voimaan. Moni ajatteli, että äänestäminen ei kannata, koska
mikään ei kuitenkaan muutu.
Kaikille teille politiikkaan
pettyneille haluan sanoa: ääni
kuuluu, kun sitä käyttää oikein.
Meillä on nyt loistava mahdollisuus saada Suomen kansan ääni
kuuluviin.

Presidentin valtaoikeudet
säilytettävä
Presidenttiä tarvitaan puolustamaan Suomen kansaa myös
EU:ta vastaan. Itse asiassa
presidentin valtaoikeuksia on
lähdetty karsimaan juuri EU:n
vuoksi. Samaa linjaa halutaan
jatkaa, mutta nyt vaalien alla
siitä vaietaan visusti.
Olen sitä mieltä, että tasavallan presidentin valtaoikeuksia ei
miltään osin saa supistaa. Presidentti on suomalaisen kansanvallan merkittävä voimavara.
Suomen kansa haluaa todellisen presidentin, jolla on vaikutusvaltaa.
Ajatus Suomen presidentistä
pelkkänä seremoniamestarina,
maskottina, kättelijänä tai nauhojen leikkaajana on kansalle
vieras. Suomen kansa haluaa
presidentin töihin, siitä hänelle
palkka maksetaan.
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ääni kuuluu, kun sitä käyttää oikein. Meillä on nyt loistava mahdollisuus saada Suomen kansan ääni kuuluviin.

EU ei ole vankila
Presidentin pitää nähdä päivänpolitiikan yläpuolelle ja pitkälle
tulevaisuuteen.
Oma käsitykseni on, että EU
on rappeutuva järjestelmä, kuoleva mammutti, eikä Suomen
paikka ole sen luissa saati ytimissä. EU:n kriisi syvenee ja se
halvaantuu entistä pahemmin.
On täysin mahdollista, että euro
kaatuu.
Britannia, Tanska ja Ruotsi
ovat EMU:n ulkopuolella; Norja
ja Sveitsi ovat EU:n ulkopuolella. Nämä maat ovat Suomen oikea seura kansainvälisellä kentällä, paljon paremmin kuin esimerkiksi Turkki, jota runnotaan
väkisin kohti EU-jäsenyyttä.
Haluan osoittaa, ettei EU ole
vankila. Sieltä pääsee pois, kun
Suomen kansan suuri enemmistö on sitä mieltä.

Todellista demokratiaa vain
kansallisvaltiossa
Kansalaismielipide on jo kääntynyt EU:ta vastaan. Tarvitsemme silti yhteistyötä EU:
n kanssa, jos se jossakin muodossa pystyssä pysyy. Eurooppa tarvitsee vapaakauppaa ja
yhteistyötä, mutta se ei tarvitse
määräilyä eurooppalaiselta superliittovaltiolta.
Kansainvälinen yhteistyö on
tarpeellista, koska maailma on
yhteinen. Mielestäni todellinen
demokratia on mahdollista ainoastaan kansallisvaltiossa.
Sen vuoksi tarvitsemme nimen-
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Lähiön kasvatti
Olen Raumalla syntynyt, mutta
kasvanut ja asunut espoolaises-

omaan kansallisvaltioiden välistä yhteistyötä.
En ole Eurooppaa vastaan
vaan sen puolesta, mutta en näe
EU:ta Euroopan edustajana,
ainakaan EU ei edusta minua.
Edustaako se sinua?

sa Iivisniemen lähiössä koko
ikäni. Olen lähiösukupolven
kasvatti. Tiedän miten lähiössä
asutaan, eletään ja ajatellaan.
Olen politiikan ammattimies.
Työni puolesta olen saanut kiertää Suomen ristiin ja rastiin. Se
on opettanut minulle paljon ja
antanut edellytyksiä ymmärtää
erilaisia ihmisiä ja monenlaisia
elämänvalintoja.

Hyvä äänestäjä
Näine eväin ja perustein katson,
että voin hyvillä mielin tavoitella Suomen tasavallan presidentin tehtävää.
Äänestyskopissa olet yksin.
Äänestät luonnollisesti kuten
parhaaksi katsot. Väärin ei voi
äänestää kukaan. Valitse oikea
mies presidentiksi.
Timo Soini

Curriculum Vitae
Valtiotieteen maisteri Timo Juhani Soini, 43 vuotta.
Syntynyt Raumalla, kasvanut Espoon Iivisniemessä.

Kristillis-sosiaalinen
lähtökohta
Presidentinvaali on kova taisto
ja siinä jokainen ehdokas läpivalaistaan moneen kertaan.
Presidenttiehdokkaiden arvomaailma nousee esille. Oma
arvomaailmani lähtee kristillis-sosiaalisesta lähtökohdasta.
Katson, että yhteiskunta voi hyvin, kun sen heikoimmat jäsenet
voivat hyvin. Ihmisen on ihmistä
autettava.
Yhteiskuntaa on rakennettava
alhaalta ylöspäin ihmistä kunnioittaen ja kuunnellen. Lapsesta
se lähtee ja yhdessä kypsymme
yhteiskunnaksi. Ihmiselämä on
pyhä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja vuodesta 1997 lähtien.
Perussuomalaisten edeltäjässä SMP:ssä
mm. puoluesihteerinä 1992–1995.
Espoon kaupunginvaltuustossa vuodesta 2000.
Kansanedustaja vuodesta 2003.
Lakivaliokunnan jäsen ja suuren valiokunnan varajäsen.
Puoliso Tiina on lääkäri. Lapset Toivo 8 v. ja Silja 6 v.
Harrastaa lukemista, mökkeilyä, ravien ja
jalkapallon seuraamista.

Uskon Suomen kansaan
Minua ei voi sijoittaa perinteiselle oikeisto-vasemmisto -akselille. Pidän tätä jakoa auttamattomasti vanhentuneena.
Uskon Suomen kansaan –
kansakokonaisuuteen – vallan
lähteenä ja katson, että kansaa
ei saa jakaa osiin ja yllyttää
toisiaan vastaan puoluetaktisin
perustein.
Katson, että maailmassa on
kolme mahtia: yhteiskunta, raha
ja ihminen. Lähden ihmisestä,
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MUISTA ÄÄNESTÄÄ:
4.-5. ja 7.-10.1.2006 presidentinvaalin ennakkoäänestys
15.1.2006

1. kierroksen varsinainen äänestyspäivä

18.- 24.1.2006

2. kierroksen ennakkoäänestys

Su 29.1.2006

2. kierroksen varsinainen äänestyspäivä
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Uusimaa vauhdilla vaaleihin

Arto Dahlman
Piirisihteeri
Vantaa

monet kirjailijat ovatkin yrittäneet loata
lottien mainetta. Jopa Lotta Svärd –järjestö jouduttiin valvontakomission vaatimuksesta (lue: SKDL Hertta Kuusisen johdolla
ja oikeusministeri Urho Kekkosen avittamana) lakkauttamaan ja olemassa oleva
omaisuus jakamaan hyvinkin laajalti.
Isäntinämme eduskunnassa toimivat
kansanedustajat Raimo Vistbacka, Timo
Soini ja Tony Halme, jolla kaulassaan
roikkui muinaisviikinkien ukkosjumalan tapaan Thorin vasara. Tunnetaanhan
Tony Halme myös Viikinkinä aina USAa
ja Japania myöten.
Presidenttiehdokkaamme ja Uudenmaan vaalipiirin kansanedustaja, puolueemme puheenjohtaja Timo Soini
vastaanotti Rintamanaisten Liitto ry:n
25-vuotishistoriikin ja kiitti rintamanaisia siitä arvokkaasta työstä, mitä he ovat
tehneet rintamalla ja kotirintamalla niin
sodan kuin rauhankin aikana.

Osallistu keräykseen

Paikalla olivat mm. Miila ja Moona Tötterman Kirkkonummelta, Sirpa Talvisto Espoosta, Heimo Mikkanen Järvenpäästä, Arto ja Heidi Dahlman
Vantaalta, Eija ja Heikki Poranen Espoosta, Marianna ja Sarno Lindberg Helsingistä, Marita Schendo Espoosta, Pekka Vesanto Espoosta, Petri Falzon
Vantaalta, Ilona Nuorteva Vantaalta, Fred Sormo Helsingistä, Erkki Lyra Tuusulasta, Pasi Salonen Vihdistä, Pauli Artturi ja Kerttu Luttinen Vantaalta,
Teija Merinen Helsingistä, Tero Arteli Nurmijärveltä, Kalle Ylimutka Vantaalta, Arja Niemelä Vantaalta, Timo ja Karita Kraufvelin Askolasta, Inga
Helin-Savolainen ja Pertti Savolainen Espoo, Markku Junnila Helsingistä, Erja Tilander Helsingistä, Jouko Nissilä Mäntsälästä, Pirjo Heikura Vantaalta,
Heikki Heidenstrauch Espoosta, Saana Lehto Espoosta, Mikki Nieminen Espoosta, Erkki Eriksson Espoosta, Mauri Laaksonen Espoosta, Toni ja Niko Jurva
Vantaalta, Taimi Sandström Helsingistä, Leo Jämsä Helsingistä, Seija Töyrylä Espoosta sekä Leila Dubb Espoosta.
Kuva: Jussi Niinistö.

Eduskunnan suuren valiokunnan kokoushuone oli tupaten täynnä väkeä,
kun yli 60 kannattajaamme eri puolilta
Uuttamaata oli saapunut Uudenmaan
piirimme puheenjohtajan Marjo Pihlmanin organisoimaan teemailtaan, jossa
alustajina olivat Rintamanaisten Liitto
ry:n puheenjohtaja Ilmi Harska ja toiminnanjohtaja Soile Myllys.

Rintamaisten Liiton edustajat kertoivat,
että suurimmillaan rintamalla yhtä aikaa
toimineet 35000 lottaa vapauttivat saman
verran eli parin divisioonan määrän miehiä eturintaman taisteluihin. Kaikkiaan
100000 suomalaista naista teki korvaamatonta työtä isänmaamme puolesta rintamalla. He luopuivat elämänsä parhaista
vuosista itsenäisen Suomen hyväksi.

Kaveria ei jätetä
Aluksi näimme otteita autenttisesta ﬁlmistä ”Suomiäidin tyttärien sota ja rauha”. Se oli todellisuutta, jossa kaveria ei
jätetä. Nuorempana osanottajana jäin
miettimään, että lotat olivatkin ehkä se
ratkaiseva piste iin päälle, millä Suomi
säilyi itsenäisenä, vaikka sodan jälkeen

Alustukset herättivät ansaittua keskustelua ja eduskuntaryhmämmekin sai uutta,
tuoretta tietoa rintamanaisista ja heidän
järjestöstään, jolla on menossa ensimmäisen ja viimeisen kerran valtakunnallinen
rahankeräys, jota voi tukea mm. keräyspuhelimella: 0600 15045 (10,10 eur/puhelu +
pvm). Osallistu sinäkin keräykseen, kuten
me suuren valiokunnan kokoushuoneessa
olleet ja auta takaamaan 5000 elossa olevalle rintamanaiselle ihmisarvoinen loppuelämä. Nyt on aika antaa jotakin takaisin!
Tilaisuus oli samalla lähtölaukaus seuraaviin eduskuntavaaleihin. Ahkeran, toimivan ja tuloksekkaan presidentinvaalikampanjan perusteella voidaan jo nyt asettaa
odotukset kahdelle uusmaalaiselle PerusSkansanedustajalle vuoden 2007 vaaleissa.

Varsinais-Suomen piiritoimikunta vahvasti Soinin takana
Lähestyvien presidentinvaalien innoittamana runsaslukuinen joukko piiritoimikuntamme jäseniä kokoontui Lietoon.
Keskustelimme mm. siitä, että miksi me
valitsimme Timo Soinin presidenttiehdokkaaksemme. Ehkä ensimmäisenä
tulivat Soinin EU-kriittisyys, NATO-vastaisuus ja realistiset näkemykset perinteisen perhemallin säilyttämisestä. Perussuomalaisten presidenttiehdokas voi
sanoa ymmärrettävällä kansankielellä ja
kiertelemättä oman mielipiteensä, joka
on sama vielä vaalien jälkeenkin.
Timo Soinin todettiin olevan asialinjalla ja kuuntelevan puoluekenttäämme
ja tavallisia suomalaisia heidän taloudellisesta asemastaan huolimatta. Timo
kannattaa sitä, että nuorille pyritään järjestämään kunnollisia työpaikkoja, jotta
he voivat tulla toimeen omalla työllään ja
samalla tukea Suomalaista yhteiskuntaa.
Erityisesti nämä näkökohdat korostuvat
tulevina vuosina sairaiden ja vanhustaen
hoidossa. Siksipä Suomen presidentin tulee huolehtia siitä, että hoitoalalla työskentelevien nuorten työehdot pyritään
saattamaan nykyistä paremmiksi. Jatkuvasta pätkittämisestä ja alhaisesta palkkauksesta tulee pyrkiä pikaisesti eroon,
että kunnat eivät joudu tulevaisuudessa
keikkahoitajakierteeseen. Timo Soini on
ottanut aiemminkin kantaa hoitohenkilöstön puolesta unohtamatta myöskään
sairaita ja vanhuksia. Timo pitää myös
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Varsinais-Suomi tiiviisti Timon tukena. Kuvassa (edessä vasemmalta) Urho Hynnä, Paavo Raikko,
Leila Hannula, Iiris Peltomaa, Arvo Heikkilä, Lauri Heikkilä ja takarivi vasemmalta Pertti Hannula,
Lauri Haverinen, Reino Louhi, Raimo Hakala, Manu Vuorio, Matti Kultanen, Ilmari Jalonen, Mauri
Anttila, Juhani Hannula, Veijo Nummi, Aarre Lahtonen ja Juhani Pilpola

eläkeläisten puolta, hän on useasti sanonut, että parin euron eläkkeiden korotukset ovat pilkantekoa ikänsä raskaita
töitä tehneitä vanhuksia kohtaan.
Tyytyväisyydellä totesimme, että Soini
on lähtenyt kuuluttamaan moraalin perään myös Fortumin johdon optiomässäilyssä, joka on omiaan nakertamaan
suomalaisten palkansaajien ja työttömien elämänuskoa. Ensin sähköyhtiöt
jakavat miljoonapotin pomoilleen ja
sitten kansalle kuulutetaan, että sähköä
on säännösteltävä ja että sen hintaa on
pikaisesti korotettava. Kyllä kansa mak-
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saa, kun vanhojen puolueiden pönäkät
vasallit säätävät EU:n johdolla lisämaksuja ja jakavat rajoituksia ja potkuja palkansaajille. Pikavoittojen tavoittelussa
maasta karkaavat, niin pääomat kuin työpaikatkin. Lisäksi vanhojen puolueiden
johtama eduskunta on säätänyt lakeja,
joilla ulkomailla asuvat sijoittajat on vapautettu valtion tuloveron maksamisesta
Suomeen. Jo osa presidenttiehdokkaistammekin maksaa veronsa ulkomaille.
Suomalaisuus ja isänmaallisuus ovat
Timo Soinin tärkeitä ominaisuuksia, jotka auttavat pientä kansaa ja kansalaisia
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selviytymään EU-höykytyksestä. Meistä
ollaan tekemässä Pohjois-Eurooppaan
kansaa, jolla on ruoka kortilla. Meidän
ainakin pitää ostaa ruokamme eteläisistä EU-maista, joita joudumme myös tukemaan rahallisesti samaan aikaan, kun
he säätävät meille uusia lakeja, joilla he
kieltävät maanviljelijöitämme kasvattamasta puhdasta ruokaa. Viimeisimpänä
esimerkkinä tästä negatiivisesta kehityksestä on poliittinen päätös, jolla Suomen
omavaraisuus sokerin tuotannossa on
menetetty. Kepun herrat ovat tyytyväisiä, kun kaikkea ei menetetty kerralla.
Mutta annas olla, jos näidenkin sodassa taistelleet isät ja isoisät olisivat vielä
voimissaan, niin Brysselistä palanneet
neuvottelijat olisivat saaneet kunnon
selkäsaunan ja päälle nuhteet ymmärtämättömyydestään.
Lopuksi voin kuitenkin todeta, että
nämä kyvyttömät herrat ovat Perussuomalaisten parhaita vaalityöntekijöitä. Tulokset alkavat kymmenvuotisen aherruksen seurauksena näkyä jo täällä pohjolassakin ja Perussuomalaisten realistinen
aatemaailma on alkanut saaada kasvavaa
kannatusta. Käykäähän kannustamassa
tuttujanne äänestämään presidentinvaaleissa omavaraisen ja itsenäisemmän
Suomen puolesta.
Hyvää ja aktiivista Joulun aikaa teille
kaikille!
Terveisin Lauri Heikkilä
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Vaili K. Jämsä

Hyvä joulupukki...
Olen kirjoittanut elämässäni vain yhden
henkilökohtaisen kirjeen Joulupukille.
Sen täytyi tapahtua ensimmäisenä koulusyksynä, sillä kirjoitin kirjeen itse. Kirje
palautettiin Joulupukin toimistosta hämmästyneelle äidilleni.
Se oli sitä aikaa, kun kuvat nälkiintyneistä lapsista Biafrassa levisivät maailmalle. Olin jo lapsena aktiivinen osallistuja ja ensimmäinen kerhoni oli pyhäkoulu,
joten mielessäni oli selvä kuva maailmanjärjestyksestä. Yhteiskunta-aktiivisena en
jäänyt vain itkemään maailman epäoikeudenmukaisuutta, vaan otin yhteyttä niihin
tahoihin, joiden uskoin voivan vaikuttaa:
”Hyvä Joulupukki, jos siellä reissuillasi satut törmäämään siihen Jeesus-lapseen tai
Jumalaan, niin pyydä heitä järjestämään
niille Afrikan nälkäisille lapsille ruokaa.”
Nyt aikuisena olen puolueemme edustaja valtioneuvoston nimeämässä Kehityspoliittisessa toimikunnassa, mikä täyttää sydämeni vastuulla, sillä nyt voin olla
vaikuttamassa siihen, miten maailman
köyhimpiä autetaan. Aiemmin on tehty
virheitä kehitysavun antamisessa, kun ei
ole ymmärretty toimintaympäristöjä: jos
ei ole ollut varaosia traktoriin tai sähköä
meijeriin, on apu ollut liian lyhytnäköistä.
Tänä päivänä, kun kehitysapua on annettu
jo viisikymmentä vuotta, ollaan tuki enenevässä määrin keskittämässä harvempiin
maihin ja suurempiin kokonaisuuksiin
myös budjettitukeen.
Viime kunnallisvaalien aikana kävivät tansanialaiset poliitikot aloittamassa
eduskuntiemme yhteisen demokratiahankkeen. Heille oli käsittämätöntä, että
vaalipaikoilla Suomessa ei ollut sotilaita
aseineen valvomassa ja että ehdokkaat
olivat itse vaalipaikoilla vaalityöntekijöi-

Ryhmämme Tansanian parlamenttitalon edessä.

nä. Eri puolueiden edustajat naureskelivat keskenään ja yrittivät viihtyä pitkästyttävässä toimessa ennen jännittävää ja
työlästä ääntenlaskua.
Tämän vuoden toukokuussa olin mukana ryhmässä, joka kävi vastavierailulla
Tansaniassa. Ohjelma oli tiukka, viikossa
24 tapaamista eli emme nähneet yhtäkään villieläintä. Mutta tapasimme juuri
oikeita henkilöitä vierailumme tarkoitusta
ajatellen. Aluksi kävimme Tansanian parlamentti-istunnossa, tapasimme pääministerin ja muita ministereitä. Saimme kuulla
oppositiopuolueiden huolia, jotka olivat
samoja kuin meilläkin: opposition on vaikea saada sanomaansa ja aloitteitaan läpi
parlamentissa tai julkisessa viestinnässä.
Taloudellinen tuki poliittiselle työlle ja
vaaleissa on liian vähäistä pienille puo-

lueille, jotta ne voisivat julistaa aatettaan
koko maassa. Tansaniassa on yhdellä puolueella enemmistö yksinään parlamentissa.
Puoluejärjestelmä oli vielä kehittymätön,
sillä puolueilla ei ollut selviä poliittisia
ohjelmia, jotka kertoisivat niiden aatteellisista eroista.
Vierailulla riippumattoman oikeusaputoimiston lakimiesten luona saimme
käsityksen, miten vaikeaa on toimia, kun
kansalaisilla ei ole kuvallisia henkilöllisyystodistuksia, jos poliisin toiminta on
mielivaltaista tai viranomaiset täytyy
lahjoa. Mielestäni lehdistö oli aluksi varauksellista lehdistötilaisuudessa, mutta
tilanne rentoutui, kun pyysin heitä tukemaan pieniä puolueita heidän poliittisessa
työssään tulevissa vaaleissa. Edustustoilla
on paljon työtä laajalla mantereella. Ta-

SDP hylkäsi työläiset

- loikka glabaaliin kapitalismiin
SDP asetti syyskuussa 1970 Jussi Linnamon työryhmän selvittämään EECvapaakaupan (EU:n edeltäjä) laajentumisen seurauksia. Tammikuussa 1971
antamassaan muistiossa työryhmä totesi,
että laajentumisen hyödyt menevät ensisijaisesti metsäteollisuudelle ja muulle
vientiteollisuudelle, ja että:
”Haitat ovat ilmeisiä kilpailuun vain
suhteellisen heikosti pystyvälle teollisuudelle, jonka mittakaava ei ole riittävä
Euroopan integroituneille markkinoille.
Tämä merkitsee sopeutumisvaikeuksia
työvaltaisen teollisuuden työntekijöille,
työvoimareservien vaikeata sijoittumista työmarkkinoille, voimistuvia suhdannevaihteluita, epätasaista tulonjakoa ja
luultavasti myös jatkuvaa työvoiman
maastamuuttoa.”
Linnamon työryhmän jäsenenä, mutta sen työhön juurikaan osallistumaton,
Mauno Koivisto kertoi omasta työryhmästä poikkeavasta integraatiolla
myönteisestä kannastaan pian muistion
esittämisen jälkeen, helmikuussa 1971
Demarissa julkaistussa kirjoituksessaan.
Vielä SDP:n Tampereen puoluekokous 1972 totesi kauppapoliittisessa
kannanotossaan vapaakaupan laajentamisen merkitsevän jo havaittavien
kielteisten vaikutusten voimistumista,
ja että ”erityisesti täystyöllisyyteen, tu-
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loerojen tasaamiseen ja alueelliseen
tasa-arvoon sekä elintason vakaaseen
kasvuun tähtäävän työväenehtoisen talouspolitiikan toteuttaminen on jo nyt
vapaakaupan olosuhteissa vaikeutunut.”
Yhteenvetona todettiin, että ”Tämän
vuoksi puolue katsoo, ettei teollisuustuotteiden täydelliseen vapaakauppaan
tähtäävä sopimus EECn kanssa voi tulla
kysymykseen.”
Myös professori Pentti Pöyhösen Helsingin yliopistolle tekemä ekonometrinen tutkimus osoitti EEC-laajentumisen
hyödyt vähäisiksi, mutta aiheuttavan työpaikkojen katoamista.

Mikä muuttui?
Mauno Koivisto valittiin pääministeriksi
1979 ja presidentiksi 1982 (vt 1981-) ja
Paavo Lipponen SDP:n puheenjohtajaksi 1993.
EEC-vapaakauppa ei vain laajentunut,
vaan Suomi liitettiin 1995 alusta täysjäsenenä EU:hun; kotimaista työllisyyttä
ylläpitävä pk-sektori uhrattiin suurteollisuutta suosivalle globalisaatiopolitiikalle. Jopa kokoomuksen kapitalistisiipi on
saanut hämmästyneenä - mutta ilmeisen
tyytyväisenä - todeta SDP:n suurpääoman etuja ajavia ratkaisuja. Tuossa politiikassa kouralliselle Suomen rikkaimpia
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laadittu ”optio-ohjelma” varallisuusveron poistamisella on vain yksi nyanssi.
Lipposen ja Koiviston linjauksilla Suomi
vietiin kaikkiin ”pöytiin” ja ”ytimiin” tietoisena sen kielteisestä vaikutuksesta työttömyyteen ja tulonjakoon. Linjaukseen
vaikutti myös 1995 ulkoministeriksi tullut
SAK:n lakimies Tarja Halonen. SDP:n valitsemaa linjaa kuvaa Ruotsin pääministeri
Göran Perssonin arvio kirjassaan: ”Lipponen oli lojaali EU-eliitin päätöksille jo ennen kuin päätöksen oli tehty.”
Lipposen omat ambitiot tulivat julki
hänen ilmoitettua pyrkimyksensä EU:n
huippuvirkaan poliittisen uransa huipentumaksi; vähäisemmät tehtävät eivät Lipposta kiinnostaneet. Komission puheenjohtajuus jää Lipposelta vain haaveeksi ja
ura vaihtuu eduskunnan puhemiehen tehtävien kautta eläkepäiviksi. Myös Koivisto on enää taustavaikuttaja, mutta tuskin
vähäinen SDP:n leirissä. Tosin Koivisto on
aina viihtynyt taustavaikuttajana, siinä vastuu on mahdollisimman kaukana vallasta.
Kansanedustajaksi tai puolueen puheenjohtajaksi hän ei ole koskaan pyrkinyt.
Tarja Halonen sen sijaan käyttää edelleen presidentin valtuuksia ja arvovaltaa
EU:n laajenemisen ja syvenemisen edistämiseksi. Siinä roolissa hän puolsi Turkin liittymistä EU:n jäseneksi ja julkaisi
yhdessä kuuden muun EU-maan presi-
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Kehityspoliittisen
toimikunnan jäsen

pasimme myös muiden maiden edustustojen jäseniä Suomen suurlähettilään kanssa.
Kansainväliset avustajat yrittävät koordinoida avustustyötään. Suomen eduskunnan Demo-hanke tukee tulevaisuudessa
Tansanian demokratiakehitystä ja monipuoluejärjestelmänluomista.
Köyhyyttä ja kurjuutta löytyi heti keskustan laitamilta. Rammat kerjäsivät tien
varrella ja savimajoja vajoineen oli siellä
täällä. Vesiputkista, viemäröinnistä, jätehuollosta tai sähköjohdoista ei ollut tietoakaan. Tansanialaisen lapsuustutkimuksen
mukaan pohjoisen ulkomaalaisomisteisilla
kaivoksilla tekevät nuoret pojat olemattomalla ruokapalkalla raskasta kaivostyötä.
Neljäsataa vuotta kestänyt orjakauppa on
jättänyt selvästi jälkensä tansanialaiseen
yhteiskuntaan.
Tansania ja muut maailman köyhimmät
maat tarvitsevat vielä kauan apuamme.
Enää en usko mielikuvitusolentoihin vaan
tiedän, että meidän ihmisten on pidettävä huolta toisistamme. Yksi suuri toive
minulla kuitenkin taas olisi: saadapa YK:
n vuosituhattavoitteet yhdeksi yleiseksi
läpileikkaavaksi teemaksi EU:n 7. tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmassa ja
kaikissa sen eri tutkimusohjelmissa. Joulu
avaa sielumme muistamaan vähäosaisia.
PS. Olen saanut kutsun Suomen YK-jäsenyyden 50-vuotisjuhlaan Finlandia taloon.
Ohjelmassa on myös ´Sikermä afrikkalaisia
lauluja`. Minun mielestäni ei ole olemassa
mitään yhtä afrikkalaista kulttuuria. Tansaniassakin puhutaan eri heimojen parissa yli sataa eri kieltä, eivätkä he ymmärrä
keskenään toistensa kieliä. Mitähän olisi
´Sikermä eurooppalaisia lauluja`? Yksi
saamelainen, yksi saksalainen, yksi eteläranskalainen ja yksi baski laulu?
Jorma Uski
Piirisihteeri

Keski-Suomen
PerusSuomalaiset

dentin kanssa EU-perustuslakiesityksen
romuttumisen jälkeen kannanoton, jossa
he olivat huolissaan integraatiokehityksen pysähtymisestä. Julistuksen mukaan
”Suurin osa eurooppalaisista kannattaa
ajatusta yhteisestä Euroopasta”. Epäilemättä kannatus on ollutkin korkeaa integraatiosta hyötyneiden parempiosaisten keskuudessa. Kärsijöiden kielteistä
kantaa vähäteltiin selittämällä sen johtuvan siitä, että ihmisille ei ole kerrottu,
miten unioni toimii, mitä se on saanut
aikaan ja mihin se pyrkii.
Noiden käytännön toimien rinnalla
Halosen puheet globalisaation haittojen
torjumisesta ja puuhastelussa suomalaisille kalliissa mutta hyödyttömässä Helsinki-prosessissa joutuvat outoon valoon.
Kolkuttavan omantunnon tyynnyttelemisestä tuskin on kyse.
Toivoa sopii, että Halonen itse kertoo
käsityksensä noista pyrkimyksistä. Toivoa sopii, että hän muistaa mainita myös
noista SDP:n toteamista globalisaation
kielteisistä ilmiöistä, joista kohtuuttoman
osan ovat joutuneet kantamaan ensisijaisesti Suomen työttömät ja nimenomaan
pitkäaikaistyöttömät. Suurteollisuuden
ehdoilla toteutettu talouden liberalisointi on tuonut kasapäin hyvää sijoittajille,
mutta vaihtotaseen ylijäämästä ei ole herunut parannusta pienituloisten arkeen.
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

”TULLAAN TUTUKSI” -henkilöhaastattelusarja
Kuka? Mistä? Miksi?
Kymmenen kysymystä asiasta ja vähän asian vierestäkin.
Tällä palstalla julkaisemme henkilöhaastattelusarjan
puolueemme aktiivitoimijoista.

suhteessa yhteiskuntaan. Kotoa jäi into kirjoihin ja
kaikenlaisten asioiden tutkimiseen. En ole aikaisemmin kuulunut puolueisiin, mutta yhteiskunnalliset
asiat ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus ovat kiinnostaneet minua lapsesta lähtien ja politiikan seuraaminen lehdistä ja tiedotusvälineistä on ollut luonnollista. Ehkä synnynnäinen, ”pohjalainen totuudentorviominaisuus” minussa, on silloin tällöin pannut
kirjoittamaan lehden yleisönosastolle tai ottamaan
kantaa arvokeskustelutilanteissa vuosien varrella.

S Marjo Pihlman

S Mikko Nurmo

PS-naisten toiminnanjoht.

kysymykset:

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?
1. Syntynyt Valkeakoskella joskin sukujuuret syvällä
Satakunnan mullassa Punkalaitumella
2. Asun Valkeakoskella
3. Vanhapoika
4. Ei tällä hetkellä, dreeverille olisi paikka auki?
5. Imenyt pienviljelijä/joppikuski pappavainaan kautta SMP:n jalon aateen. Mukaan kunnallispolitiikkaan
2000 kunnallisvaaleissa kuuluen sitoutumattomien
valtuustoryhmään ja edelleen 2004- . Perussuomalaisten nuorten sihteeri 2002 alkaen, sekä puoluevaltuuston jäsen 2003 alkaen. Lisäksi pirkanmaan piirin
hallituksen jäsen 2001 alkaen.
6. Johtuen sitoutumattomien säännöistä, jotka eivät
hyväksyneet puolueiden jäseniä valtuustoryhmiinsä
liityin perussuomalaisiin vasta 2005 Kokkolan puoluekokouksessa.

1. En tiedä olenko oikein mistään kotoisin, kun isä
on Ähtäristä ja äiti Paltamosta, mutta olen syntynyt
Helsingin Vallilassa ja kasvanut Kallion kaupunginosassa. Siihen aikaan (1950- ja -60-luvuilla) Vallilassa,
Sörkassa ja Kalliossa asui köyhää, mutta kunnollista
väkeä. Lapsia oli paljon, meidänkin 7-kerrroksisessa
talossa yli 70 kakaraa (laskin kerran). Opeteltiin sosiaalisia taitoja. Aleksis Kiven koulussa oli n. 700 oppilasta. Aamu- ja iltavuorot olivat ekaluokasta asti, eikä
kukaan älynnyt valittaa. Isät olivat joitakin vuosia sitten palanneet sodasta, kuka minkäkinlaisin vammoin,
ja tekivät kovasti töitä perheensä eteen ja sotakorvausten maksamiseksi. Ne maksettiin! Tähän yhteiskuntamme tarvitsi naisten panoksen, kuten sota-aikanakin. Äidit ripustivat avaimen lastensa kaulaan ja
lähtivät miestensä rinnalla kotimaatamme rakentamaan. Tänä aikana, naistenkin lujalla panoksella, luotiin Suomen nykyisen hyvinvoinnin pohja. Siksi siitä
eivät saisi nauttia vain suomalaiset vientiyritykset ja
nuorehko ja pienehkö, korkeasti koulutettujen luokka huipulla. Äitini tyttärenä, jonka selkänahkasta hyvinvointia on vuoltu, haluan niin sanotuista voitoista
jakaa koko kansan työtä tekeville niin kaupungissa
kuin maaseudulla, ikään tai ns. A-luokkaan kuulumiseen katsomatta. Suomalaisessa luonteessa säilyköön
edelleen peri-aate, ettei ketään jätetä oman onnensa
nojaan. Saattaa olla, että jokaisen osalle tulee joskus
elämässä vaihe, jolloin olisi kanssakulkija rinnalla tarpeen, vaikka vain hetken. Sitten jaksaa taas ja tulee
aikanaan oma vuoro auttaa!
2. Asun Espoossa. Espoossa kasvatin lapseni, koirani ja kissani, opiskelin ja tein sairaanhoitajana työtä
toistakymmentä vuotta. Pitäisi kai mainita Pihlmankin. Tiemme erosivat, tuli lama ja omaisuus meni.
Yrittäjälle jäivät velat. Viimeksi tapasimme elokuussa, nuorimmaisen rippikahvien merkeissä kodissani
Espoossa. Minusta oli hauskaa, kun oli koko pesue
koossa: kaikki neljä lasta, lastenlapset, ex-ukkeli ja
hänen nykyinen puolisonsa.

7. SMP/PS on ollut ja on isänmaallisen tavallisen kansan edun ajaja, joka on sanoutunut irti lehmänkaupoista ja oman edun tavoittelusta ja pyrkii ajamaan
tavallisen suomalaisen etua.

3. Perheeseeni kuuluvat edellä mainitut, mutta kotona asuu vielä nuorimmainen 15-vuotias medialuokkalainen, kirjallisuuden ja musiikin harrastaja. Hauska
kaveri, ehdottomasti! Tämä teini pitää minut hyvin
menossa mukana.

8. Puolueen linjaa tulisi terävöittää. Entistä enemmän
esiin tulisi nostaa Suomen löysä pakolaispolitiikka,
vaikea työllisyystilanne joka ei ulkolaista työvoimaa
kaipaa, rehellinen työ ja yrittäminen tulisi saattaa
kunniaan ja sosiaaliturvan väärinkäyttäjät kitkeä
pois. Rikollisuuteen tulisi puuttua rankemmalla kädellä. Pääomavero tulisi muuttaa progressiiviseksi ja
osakekeinottelulla saavutettuja voittoja tulisi verottaa raskaammin.

4. Elämässäni on ollut kissoja ja koira (ihana Emmi).
Tällä hetkellä sohvapöytäni alla köllöttelee muhkea
mustavalkoinen betonikissa. Se painaa vietävästi,
katsoo silmiin ja nopeasti vilkaisten erehdyttää luulemaan itseään oikeaksi kolliksi. Tähän olen päätynyt
tässä elämänvaiheessa: se ei aiheuta aivastelua eikä
pissi. Kissa on muuttanut meille sisareni miniän tuomana maalaistalosta, jossa se on ”syntynyt” paikallisen kansantaiteilijan käsistä.

9. Mustamakkara, puolukkahillo ja punanen maito

5. Kasvuympäristössäni ei lapsi voinut välttyä kuulemasta leikkiensä lomassa, aikuisten huolta siitä,
kuinka saada raha riittämään ruokaan, puhumattakaan kasvavien lasten vaatetuksen hankkimiseen
maassamme, jossa vuodenajat asettavat omat vaatimuksensa pukeutumiselle. Isäni jutteli usein, lähinnä
itsensä kanssa, työmiehen arvosta ja arvokkuudesta

10. Työn merkeissä ja kuun lopussa rentoutuen Seinäjoen Kuninkuus raveissa jossa vihjeitä jakeli mm.
Timo Soini. Vihjeet pitivät sen verran hyvin että luottamus säilyi ja presidentinvaaleissa äänestän Soinia,
äänestäthän sinäkin!
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6. Tulin mukaan Timo Soinin kanssa keskusteltuani,
vuoden 2000 kunnallisvaaleihin, aluksi sitoutumattomana. Todettuani meidät ”ﬁksuksi väeksi”, liityin
Perussuomalaisiin. Espoossa olen varavaltuutettu ja
Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Muitakin luottamustehtäviä on: PerusS-Naisten hallituksen
jäsen, NYTKIS- Naisjärjestöt yhteistyössä ry:n hallituksen vara-jäsen, HOK-Elannon varavaltuutettu,
Mankkaan koulun johtokunnan jäsen. Uudenmaanpiirin puheenjohtajuuden lisäksi on muutamia luottamustehtäviä puolueorganisaatiossa. Suosittelen
puoluetta lämpimästi naisille, joilla on tavoitteena
paitsi oman elämänsä, myös lähimmäistensä elämän
laadun parantuminen! Näin suunnattua naisenergiaa
puolueessamme toivotaan ja tarvitaan. Tekemisestä
syntyy uusia tehtäviä.
7. Mikä muu se voisi olla??? En ole vasemmistolainen, työläiskaupunginosataustasta huolimatta. Jo lapsena pohdin paljon ja epäilin valmiiksi pureskeltuna
syötettyä. En suostunut ottamaan vastaan minkäänlaisia jäsenkirjoja, joita kyllä tarjottiin. Sanoisinko
vielä, että jos Vasemmisto-liittokin on unohtanut
kysyä, mitä köyhälle tänään kuuluu, täytyy jonkun
astua esiin kaikkien sivuutettujen asioita hoitamaan.
Mielestäni Perussuomalaiset tekevät juuri niin.
8. Puolueemme kehittyy luonnollisten vaiheiden
kautta ja on menossa hyvää vauhtia eteenpäin. Tärkeä asia, vaikea minulle, vaikea suomalaisille ja mahdollisesti yleismaailmallisestikin vaikeaa, on tiedon
jakaminen eli tiedottaminen. Sitä haluan harjoitella
ja harjoittaa. Mielestäni tiedon pitää kulkea kaikilla vallankäytön ja ihmisten välisen kanssakäymisen
tasoilla, kaikkiin suuntiin, niin vaakatasolla kuin ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Tieto on valtaa, sen jakaminen uskalluskysymys.
9. Olen jokseenkin kaikkiruokainen. Kalasta pidän
erityisesti. Enhän voi jättää pois lempilistalta vihanneksia, hedelmiä enkä liharuokiakaan. Kun olisi vain
joskus varaa syödä niitä pihvejä!
10. Matkasin Kokkolasta Kotkaan. Vietin muutamia
lomapäiviä ja viikonlopun vanhimman poikani ja hänen pikkutyttönsä kanssa. Kotka ja Karhula ovat tunnettuja ”paperikaupunkeja”. Mutta kesä-heinäkuun
vaihteessa ilma oli ihmeen raikas. Aurinko paistoi,
meri kimmelsi. Kotkalaiset olivat ruskettuneita ja
hyväntuulisia. Oli paperityöläisten lakko. Tulin ihmetelleeksi lakon oikeutusta ja samalla tietysti sanoin,
että sairaanhoitajat, myyjät ja muut pienipalkkaiset
ovat perinteisesti työskennelleet viikonloppuina ja
juhlapyhinä. Sain tietää, että Kotkan paperitehtailla
oli vain muutamia erikoisosaajia, joilla oli se huhuna
liikkuva hyvä palkka. Tämän kertoi lakkolaisen tuttava. Olisi ollut mielenkiintoista haastella ihka oikean
paperialan työtä tekevän kanssa. Olisi parempi tieto
johtopäätöksien tekoon. Maanantai-aamuna nenään
leijaili taas tuttu tuoksu: työt olivat alkaneet jälleen
Enso-Guzeitilla. Lopun heinäkuun tein rakastamaani sairaanhoitajantyötä helteisessä Jorvin sairaalassa
Espoossa.
Koulutukseltani olen mm. erikoissairaanhoitaja.
Syyskuun alusta olen ollut puolueen palveluksessa
kenttäyhdyshenkilönä ja osa-aikaisesti projektisihteerinä ja naisten toiminnanjohtajana. Haasteelliset
tehtävät olen vastaanottanut nöyrästi ja samalla suurta mielenkiintoa tuntien.
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Kyläkoulujen puolesta
hetkellä kouluverkkotunnuksen
korotuskerroin on ollut 1.2 ja se
on vaikuttanut yksikköhintaan
noin 200 euroa/oppilas.
Mielestäni Keskustapuolueen vetämän hallituksen esitys
on tältä osin tyrmistyttävä. Lakimuutoksen vaikutus, mikäli
se hyväksyttäisiin hallituksen
esittämässä muodossa, tulee olemaan maaseudun pienten lasten
elämään todella kielteinen. Kyläkoulut tulisivat säilymään ainoastaan Itä- ja Pohjois-Suomen
harvaan asutuilla alueilla.

Lukiessa niin maakunta- kuin
paikallislehtiä havaitsee väistämättä, että nyt on menossa varsinaiset kyläkoulujen lakkautustalkoot. Lakkautuspäätöksiä puolustellaan saavutettavilla säästöillä. Joissain tilanteissa säästöjä
saavutetaankin, mutta usein ne
ovat varsin lyhytaikaisia ja lisäkustannukset saattavat pitkällä
tähtäimellä tulla yhteiskunnalle
huomattavasti kalliimmiksi.
Ymmärrän lakkauttamiset silloin, kun muita realistisia vaihtoehtoja ei ole. Lähinnä silloin,
kun oppilasmäärät eivät mahdollista enää koulun toiminnan
ylläpitämistä.

Maaseutu pidettävä asuttuna

Valtionosuusperusteiden
uudistus
Käsitykseni mukaan varsinainen syy lakkautusaaltoon on
eduskunnan käsittelyssä oleva
Vanhasen hallituksen esitys valtionosuusperusteiden uudistamisesta vuoden 2006 alusta alkaen. Esityksen mukaan poistetaan pienten koulujen yksikköhinnan korotus aivan syrjäisintä
Suomea lukuun ottamatta. Tällä

Kyläkoulujen lakkauttaminen on vastoin eduskunnan hyväksymää
maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa, toteaa Raimo Vistbacka.

Hallituksen esitys on myös
vastoin eduskunnan hyväksymää maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa ”Elinvoimainen
maaseutu – yhteinen vastuumme” (2005–2008) -linjauksia.
Tässä ohjelmassa eduskunta
nimenomaan totesi: ”Mahdollisimman monesta kyläkoulusta
kehitetään palvelukeskuksia.
Valtionosuusuudistuksen yhteydessä selvitetään pienten koulujen tuen tarve”. Nyt hallitus
on toimimassa juuri päinvastoin.

Hallituksen liikennepolitiikka
onnetonta
Perussuomalaisten presidenttiehdokas, kansanedustaja

Suomi ei voi menestyä kansainvälisessä kilpailussa ilman toimivia kulkuyhteyksiä. Tiestön
ja rautateiden vuosikausia jatkunut rapautuminen on saatava loppumaan. Perustienpidon
ja -radanpidon määrärahat ovat
täysin riittämättömät, eikä lisäbudjetti anna kuin murusia.
Suomen taloudella menee nyt
paremmin kuin pitkään aikaan

ja siksi juuri nyt on voimakkaasti panostettava tulevaisuuden
kilpailukyvyn ja työpaikkojen
varmistamiseksi. Toimiva ja hyväkuntoinen tie- ja rataverkko
on satsaus tulevaisuuteen.
Liikenteen verottaminen on
Suomessa maailman huippuluokkaa, olisi kohtuullista, että
nykyistä suurempi osa liikenteen

tuottamista verotuloista saadaan
tie- ja ratainvestointeihin ja peruskorjauksiin. Hallitus näyttää
reagoivan ongelmiin vasta kun
junat putoavat kiskoilta tai kun
jollakin tienpätkällä sattuu vakava onnettomuus. Hallituksen
on ryhdistäydyttävä ja ohjattava
osa valtionvelan lyhennyksistä
tie- ja rataverkon pikaiseen peruskorjaukseen.

Julkinen terveydenhuolto
on kansan turva
Timo Soini puhui su 13.11.2005
Vetelissä PerusS:n Keski-Pohjanmaan piirin syyskokouksessa
todeten mm. seuraavaa:
Julkinen terveydenhuolto on
kansan turva. Suomi käyttää
julkiseen terveydenhuoltoon
rahaa kansainvälisesti verrattuna varsin vähän. Takana
vanhoista EU-maista ovat vain
Irlanti ja Kreikka. Julkisen terveydenhuollon kustannuksissa
ja saatavuudessa on sen sijaan
Suomen sisällä selviä alueellisia
eroja. Näitä eroja pitäisi pystyä
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supistamaan, sillä suomalaiselle
annettava hoito ei saisi riippua
hänen asuinpaikastaan.
Terveydenhuollon resurssipulan lieventäminen on keskeisin
terveyspoliittinen kysymys. On
kansantaloudellista tuhlausta
päästää pitkälle koulutettuja
lääkäreitä ja sairaanhoitajia
maamme rajojen ulkopuolelle.
Syrjäseudut kärsivät henkilökuntapulasta. Julkinen terveydenhuolto ei ole pystynyt pitämään kaikilta osin puoliaan ja
kallis päivystystoiminta on usein
pakon sanelemana hankittu os-
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Ma 19.12.2005 klo 10-11 Rovaniemi, vaalitilaisuus Sampo-keskuksessa kahvila Pullapiiassa. Kahvitarjoilu.
Ke 21.12.2005 klo 21.10-23.00
Parola, TV 1 vaalikeskustelu
To 29.12.2005 klo 21.00-21.30
TV 1 ehdokastentti
Pe 30.12.2005 klo 16.30-17.30
Espoo, vaalitilaisuus kauppakeskus Sellossa (katutaso,
Robert’s Coffeen luona).
Kahvitarjoilu
Ti 3.1.2006 klo 21-22.30
FST vaalikeskustelu (tekstitys
suomeksi)

topalveluina. Yksityisten lääkäriﬁrmojen verotiedot kertovat
kannattavasta bisneksestä.
Toimiva julkinen terveydenhuolto on nimenomaan vaikeuksissa olevien ja vähävaraisten
ihmisten etu. Sairaaloiden laajamittainen yksityistäminen olisi
Suomessa kansantaloudellista
tuhlausta. Toimiva ja kaikkien
saatavilla oleva julkinen terveydenhuolto on myös inhimillistä
pääomaa, jonka merkitystä suomalaisten mielenterveydelle ei
ole syytä aliarvioida.

Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja

Tämä osoittaa myös hallituksen
välinpitämättömyyden maaseudun asuttuna pitämisestä. Tätä ei
kyllä olisi uskonut ennen viime
eduskuntavaaleja, kun muistelee
erityisesti Keskustan ehdokkaiden lupauksia maaseudun pitämisestä elinvoimaisena.

Kyläkoulut turvallisia
Mielestäni koulunsa aloittavan
lapsen kannalta on ensiarvoisen
tärkeää, että hän saa aloittaa
koulunsa omassa läheisessä ja
turvallisessa koulussa. En ymmärrä väitteitä, että suuri yksikkö on lähtökohtaisesti aina
parempi ja tuottaa laadukkaampaa opetusta kuin pieni, tuttu
opetusyksikkö. On myös huomioitava, että kyläkoulut toimivat
koko kylän ja lähiympäristön
asukkaiden kokoontumistiloina,
niin harrastus- kuin oppimiskeskuksina kaikenikäisille.
Toivottavasti ensi kevään jälkeenkin mahdollisimman monessa kyläkoulussa soi Suvivirsi.
Se vaatii päättäjiltä ryhdikkyyttä ja asioiden asettamista tärkeysjärjestykseen.

Timo Soinin
kampanjakalenteri
La 17.12.2005 klo 11.15-12
Turku, vaalitilaisuus torilla

Timo Soini to 24.11.2005 Porvoossa.

Raimo Vistbacka
Kansanedustaja

Ke 4.1.2006 klo 8.15-9.00
YLE Radio 1 ehdokastentti
Ke 4.1.2006
Tampere, vaalitilaisuus
4.-5. ja 7.-10.1.2006 presidentinvaalin ennakkoäänestys kotimaassa (ulkomailla 4.-7.1.2006)
To 5.1.2006 klo 10.00-11.30
Kankaanpää, tori
To 5.1.2006 klo 13.30-15.00
Turku, kauppakeskus Hansa

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

-kortteli, vaalipaneeli (lähetetään Turku TV:ssä ja Radio
Auran Aalloilla)
Su 8.1.2006
Ylen lastenohjelmassa ”Pieni
presidenttipeli”
Ma 9.1.2006 klo 13-14
Helsinki, ulkoministeriö, ulkomaisten lehtien haastattelutilaisuus
Ma 9.1.2006 klo 19.30-20.00
MTV3 ehdokastentti
Ti 10.1.2006 klo 19.00
TV Nelonen vaalikeskustelu
Ke 11.1.2006 klo 19.30-23.00
Helsinki, Kansallisteatterissa
MTV3:n vaalitilaisuus
To 12.1.2006 klo 21.10-23.00
TV1 suuri vaalikeskustelu
Su 15.1.2006
presidentinvaalin 1. kierroksen varsinainen äänestyspäivä
18.- 24.1.2006
presidentinvaalin 2. kierroksen ennakkoäänestys
(ulkomailla 18. -21.1.2006)
Su 29.1.2006
presidentinvaalin 2. kierroksen varsinainen äänestyspäivä

Tarkista
www.timosoini.net
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Turkistarhausta ei saa kieltää
Perussuomalaisten presidenttiehdokas, kansanedustaja Timo
Soini puhui 12.11. Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokouksessa
Nurmossa todeten mm. seuraavaa:

Turkistarhaus on joutunut vaarallisella tavalla vainotuksi elinkeinoksi. Tuskin mitään muuta
ammattikuntaa ja ihmisryhmää
jahdataan ja rassataan vastaavalla tavalla. Tilanne on äärimmäisen vakava. Eduskunnassakin on jo vuosia sitten tehty
useiden kansanedustajien allekirjoittama lakialoite turkistarhauksen kieltämisestä laillisena
elinkeinona. Olemme vaarallisella tiellä.
Turkistarhauksen vastustajat
käyttävät tarhaajia kohtaan todella räikeitä menetelmiä. Eläinten oikeuksien varjolla hyökätään sekä henkistä että fyysistä
väkivaltaa käyttäen ihmisten ja
elinkeinon kimppuun. Voi vain
kuvitella sitä henkistä stressiä,
joka kohdistuu turkistarhaajiin
ja heidän perheisiinsä, jotka ovat
käytännössä joutumassa omassa
pihapiirissään hälytyslaitteiden
ja turva-aitojen vangeiksi. Poliittisten päätöksentekijöiden on
oltava lujana ja puolustettava

laillisuutta ja elinkeinovapautta.
Presidenttiehdokkaat antakoot
esimerkkiä.
Suomessa ollaan laajasti huolissaan maaseudun tyhjenemisestä ja väen valumisesta etelän
kasvukeskuksiin. Tuo huoli on
hurskastelua, jos samaan aikaan
vaaditaan tarhauksen kieltämistä, jota nimenomaan harjoitetaan syvällä maaseudulla ja joiden avulla maaseutua pidetään
asuttuna ja elinvoimaisena.
Pidän kohtuuttomana, että
laillisen rakennusluvan aikanaan saaneet tarhaajat joutuvat
nyt suurelta osin omin kustannuksin siirtämään tarhojaan
uusien ympäristömääräysten
vuoksi.
Turkistarhauksen vastustajat
panevat toivonsa Euroopan
Unioniin. Suunnitelma on selvä. Ylikansallisen päätöksen
teon avulla ajetaan asiaa oman
maan kansalaisia vastaan. Tällaista menettelyä en voi missään
muodossa hyväksyä.

Ridge Forrester
kannattaa Soinia!

Turkistarhaus on elinkeino, jota ei saa kieltää.

Suomi tarvitsee
perustuslakituomioistuimen

Timo Soinin kampanjassa näyttää olevan hengessä mukana myös Kauniiden
ja rohkeiden Ridge Forrester, oikealta nimeltään Ronn Moss.
Ronn kirjoitti oheiset terveisensä Soinin kannatuskortin takapuolelle,
toivottaen onnea presidenttipeliin.

Nahkurinorret
Presidentinvaalit lähestyvät.
Valtapuolueet käyvät kolmimaaottelua; vasen, keski ja oikea. Vasen lupasi valmistautua
kisoihin aikoinaan, että nahkurinorsilla tavataan. Kun kisat
lähestyivät, keski pystytti koko
valtakuntaan kilpailua varten
nahkurinorret. Toteuttaako oikea nahkomisen näillä orsilla?
Vastaus; ei toteuta, sillä he kaikki kaatuvat kalkkiviivoilla!

Suomeen pitäisi perustaa perustuslakituomioistuin, toteaa Timo Soini.

Suomessa pitäisi olla poliittisesti riippumaton perustuslakituomioistuin, joka ratkaisee
lakien perustuslakienmukaisuuden. Tämä tuomioistuin
olisi selkeästi päivän politiikan ulko- ja yläpuolella ja
toimisi siten todella riippumattomana tuomioistuimena.

Ahti Moilanen
Utajärvi
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EU-jäsenyys näyttää tällä
menolla vievän Suomelta koko
presidentti-instituution. EU:
n varjolla ollaan ajamassa alas
hyvin toiminutta kansallista vallanjakoamme.
Kriisinhallintalaista syntynyt
tulkintaerimielisyys haiskahtaa
selvästi poliittiselta päätökseltä.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Oma käsitykseni on tässä yhteneväinen presidentin ja pääministerin kanssa - Suomella ei voi
olla kahden sortin ylipäällikköä
eri joukoille ja eri tehtäville. Tällaisten sotkujen välttämiseksi
olisi selvintä ja perusteltua, että
Suomeen perustettaisiin perustuslakituomioistuin.
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“Kirves on jo puun juurella”
Timo Soini piti Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa 29. marraskuuta, kun
käsittelyssä oli valtioneuvoston EU-perustuslakiselonteko. Soini sanoi, että EU:n perustuslaki
on nykymuodossaan kuollut, eikä sen perään
itsenäisyyttä puolustavien, todellista kansanvaltaa
puolustavien tahojen kannata haikailla. Seuraavassa
julkaisemme otteita Soinin puheesta, josta
valtamedia vaikeni.
Euroopan Unioni on lähtenyt
murentamaan kansallista demokratiaa tavalla, jota rehellinen
Suomen kansan enemmistö ei
varmasti hyväksy. Vanhat puolueet harhauttavat kansaa puheilla demokratian lisäämisestä
ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamisesta.
Sama valhepropaganda jyllää
kuin ennen EU-kansanäänestystä. Totuus tunkee kuitenkin
esiin ja täyte väistyy.
Hallitus vetää perässään kahteen kertaan hylättyä perustuslakisopimusta kuin hyljettä kuivalla maalla. Tässä toiminnassa
täyttyvät kaikki farssin tunnusmerkit. Mitä enemmän hallitus
perustelee hylättyä sopimusta,
sitä enemmän totuus paljastuu.
Suomen kansa huomaa mitä
heille ollaan myymässä ja mitä
hallitus on kauppaamassa.
Sopimus EU:n uudesta perustuslaista ylittää voimaltaan
ja vaikutukseltaan oman perustuslakimme. Tämä EU-lakien
ensisijaisuus kansalliseen lainsäädäntöön nähden on Perussuomalaisille täysin sietämätön
ja mahdoton ajatus. Me emme
hyväksy EU:ta Suomen yläpuolelle ja vielä koittaa se aika kun
tällaista orjuutta ei enää ole.

Valta takaisin Arkadianmäelle
Tämä perustuslaki kasvattaisi
EU-parlamentin valtaa. Sitäkin
hallitus kehtaa kehua. Ajatelkaa
nyt, että Kreikan kommunistit
ja Italian fasistit päättävät EUparlamentissa Suomen asioista!
Haluan vallan takaisin tänne
Arkadianmäelle. Eduskunnalla

ei tällä, eikä tulevilla ole mielestäni oikeutta luovuttaa Suomen
kansalle kuuluvaa valtiovaltaa
eteenpäin eduskunnalta Euroopan Unionille. En ole valmis
siirtämään tätä valtaa pois lapsiltamme ja tulevilta sukupolvilta. Itsenäinen Suomi kuuluu
myös heille.
Voltaire sanoi aikoinaan, että
on vaarallista olla oikeassa silloin kun hallitus on väärässä.
Euroopan Unioni on pala palalta heikentämässä kansallista
päätösvaltaa ja antamassa sitä
lisää EU:n laajuisille puolueille
puoluetukena. Asia kerrotaan
selonteossa sievisteltynä, mutta
tarkoitus on maksaa veronmaksajien taskusta puoluetukea EUpuolueille. Tuki rajataan tarkasti
ja suurimmat hyötyjät ovat sosialistit ja konservatiivit, joiden
keksintöä koko EU on.
EU:n perustivat saksalaiset
pankkiirit ja ranskalaiset sosialistit. Täytyy todella olla ympärivuotinen kepulainen, jos tätä
ei ymmärrä. Keskusta vetää
Suomen EU-rekeä, mutta valtaa EU:ssa käyttävät sosialistit
ja euro-kokoomus, kansallinen
kokoomus on vain historiallinen
ekomerkki, jolla Suomessa saadaan apteekkarien äänet.
Suomen EU-jäsenyys on täynnä erilaisia ns. torjuntavoittoja.
Viimeinen torjuntavoitto oli
sokerintuotannon puolittaminen Suomessa. Samanlainen ns.
torjuntavoitto oli tämä nyt käsittelyssä oleva kahteen kertaan
hylätty perustuslakiluonnos,
jossa jyrättiin kaikki Suomen
keskeiset neuvottelutavoitteet.
Seuraavakin torjuntavoitto on

Kirveellä riittää töitä näin koneistettunakin aikana.

jo tiedossa. Kun EU hyväksyy
uudet budjettiraamit ja Suomen
nettomaksuosuus kuusinkertaistuu, niin hallitus puhuu taas
torjuntavoitosta ja näennäisoppositio avittaa melalla vieressä,
kun Suomen EU-laiva purjehtii
Titanicin lailla kohti jäävuorta.

EU vie presidentiltä vallan
Ajankohtainen kriisinhallintalain käsittely osoittaa, että EU on
viemässä Suomessa presidentiltä
kaiken vallan. EU-politiikka on
hallitusvetoista ja presidentille
on jäämässä sivustakatsojan osa.
On hyvä, että tämä kiista pulpahti pintaan vaalien alla, jolloin
Suomen kansa huomaa mihin
EU-jäsenyys on presidenttiyden viemässä. Perussuomalaiset
eivät hyväksy presidentinvallan
vähentämistä. Suomen kansa on
samaa mieltä.
Ranskan ja Hollannin kansat kaatoivat perustuslakisopimuksen kansanäänestyksessä.
Suomen valtapuolueet eivät
uskaltaneet antaa Suomen
kansan päättää asiasta. Tämä
selkärangattomuuden taktiikka ei kuitenkaan tuonut EU:n
myötäjuoksijoille voittoa ja siksi täällä nyt ratiﬁoinnin sijasta
käsitellään selontekoa kahteen
kertaan hylätystä EU-perustuslaista. Toivottavasti Suomen
kansa nyt huomaa mihin meitä
ollaan edelleen viemässä, eikä

anna tämän tilaisuuden mennä
läpi korvien.

Yhteistyötä ja vapaakauppaa
Perustuslakiluonnos kaventaisi
edelleen merkittävästi Suomen
suvereniteettia ja itsenäisyyttä.
Perussuomalaiset eivät tällaista
linjaa tule hyväksymään. Hallitus vetoaa kansalliseen konsensukseen ja yksimielisyyteen
EU-asioissa. Sellaista seireeniä
ei hallituksella ole, joka pääsee
Perussuomalaisten itsenäisyystahdon murtamaan. Väärä yhteisymmärrys ei saa tukeamme.
Jos opetuslapset olisivat aikanaan
julistaneet uskoaan sen ajan konsensukseen, niin siinä olisi evankeliumi jäänyt levittämättä.

www.timosoini.net

Ylimielinen EU-yläluokka
on hämmennyksen tilassa. Suuri unelma EU-liittovaltiosta
on karkaamassa käsistä. Sitä
ei suomalaisten tarvitse surra.
EU:n hajoamisen siemenet on
jo kylvetty. Itsenäisyys on jälleen päivän lähempänä. Perussuomalaisten mielestä Suomi,
Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia
ovat ensimmäiset maat, jotka
jättävät Euroopan Unionin.
Mitä pikemmin tämä tapahtuu
sen parempi; Eurooppa tarvitsee yhteistyötä ja vapaakauppaa, mutta nykymuotoista, todellisuudesta vieraantunutta ja
kansojen itsemääräämisoikeutta
kaventavaa teknokraatti- ja byrokraattivaltaa se ei tarvitse.
Kirves on jo puun juurella.

PS-visa
Testaa tietojasi PS-visan kysymyksillä! Joka kuukausi uudet 10 kysymystä. Oikeat vastaukset sivulla 13.

1. Mikä on Suomen vilkkain raja-asema Venäjälle?
2. Ovatko Suomen terveydenhoitomenot asukasta kohden
alemmat vai korkeammat kuin OECD-maissa keskimäärin?
3. Minkä suomalaisyhtiön liikevaihto oli Nokian ja Stora
Enson jälkeen suurin v. 2004?

Ota yhteyttä kampanjatoimistoon
Presidentinvaalien kampanjatoimistona toimii
Perussuomalaisten puoluetoimisto.
Osoite: Mannerheimintie 40 B 56, 00100 HELSINKI. Puhelin: (09) 454 0411,
telekopio: (09) 454 0466.
S-posti: peruss@perussuomalaiset.ﬁ.

Puhelin: (09) 432 3276, 050-576 7239.S-posti: jussi.
niinisto@eduskunta.ﬁ.

Kampanjapäällikkönä toimii Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pääsihteeri, ﬁlosoﬁan
tohtori Jussi Niinistö.

Soinilla ei ole läheskään aina mahdollisuuksia
vastata, toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti
kampanjaorganisaation kautta.

4. Mistä kunnasta Nightwish-yhtye on kotoisin?
5. Minkä alueen herttuatar on prinssi Charlesin puoliso
Camilla?
6. Missä järjestetään Asuntomessut v. 2006?

Presidenttiehdokas Timo Soinin puhelin on 050511 3027 ja sähköposti timo.soini@eduskunta.ﬁ.

7. Kuinka monta yli 75-vuotiasta Suomessa on?
8. Onko rämekurppelo lintu vai kala?
9. Kuinka monta karhua Suomessa kaadettiin syksyllä 2005?
10. Minkä urheilulajin lajiliiton johtoon Pentti Arajärvi on valittu?
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Soini Fortumin optioista:

Ahneuden ja itsekkyyden riemujuhla
Perussuomalaiset yhtyivät vasemmistoliiton ja kristillisdemo-

Kansalle on nyt näytetty rankimman päälle, että kun tavallisesta ihmisestä on kysymys, niin
taannehtivuus on vain järjestelykysymys. Kun yhteiskunnan
ylätaso saa perusteettomia etuja, ei valtapoliitikoista ole mihinkään muuhun kuin vastuuta
välttelemään ja lakipykäliä luettelemaan.
Fortum on arvokas yhtiö. On
syytä todella miettiä minne Suomen kansan maksamat sähkö- ja
polttoainelaskut menevät? Peritäänkö ylihintaa? Ja kuka vie
voitot?
Hallituksen linja näyttää olevan, että valtioenemmistöisten
yhtiöiden ongelmista päästään
myymällä valtionyhtiöt.

kraattien välikysymykseen koskien Fortumin optiojärjestelyjen
kohtuullistamista. Hallitus sai lopulta eduskunnalta luottamuslauseen äänin 99–76, mutta pöytäkirjoihin jäi Perussuomalaisten jyrkkä vastalause. Timo Soini nimittäin lausui 22. marraskuuta käydyssä keskustelussa mm. seuraavaa.

Vanhat puolueet lähtivät edustaja Skinnarin johdolla, seipäät tanassa, torjumaan optiopeikkoa samaan tyyliin kuin
edustaja Gustafsson aikoinaan
torjumaan kohtuuttomia pankkimaksuja. Tuloskin oli sama
– talousvaliokunnan käsittelyn
jälkeen selkäranka oli sulanut,
tosin sillä erotuksella, että silloin edes edustaja Gustafsson
pysyi kannassaan suuressa salissa. Nyt vanhat puolueet vihreiden myötäjuoksijoidensa avustamina sanovat, että väärin on,
mutta mitään emme tee.
Optiosaalistuksessa paljastuu
yhteiskuntamme moraalinen
tila. Kun nyt on kysymys sileäkätisten saavutetusta edusta
eli optioista ei mitään voi muka
tehdä. Kun kansaneläkkeen
pohjaosaa leikattiin, taitettua
indeksiä säädettiin, yksityisen
eläkevakuutuksen ehtoja muutettiin tai ns. muuntoautoja koskevia säädöksiä tarkistettiin,
kansan rokottaminen onnistui
ja siihen löytyi pykälät.

Yleistä oikeustajua
kunnioitettava
Arvostetut oikeusoppineet ovat
todenneet, että oikeustoimilain
36 § mahdollistaa ns. kohtuullistamisen. Hallituksen olisi Perussuomalaisten mielestä pitänyt
voimakkaasti panostaa yleistä
oikeustajua vastaavan ratkaisun
hakemiseen vaikka sitten kä-

räjätupaa myöten. Hallitus oli
kuitenkin täysin vetämätön ja
se sai vielä tukea arvovaltaiselta taholta; tasavallan presidentiltä, joka sanoi, että sopimus on
sopimus. Presidentti Halosen
moraalinen neuvottomuus optiosaalistuksen edessä oli äärettömän kova pettymys.
Ja vielä olisi ollut yksi kortti,
nimittäin ministeri Pekkarinen.
Te olette hallinnonalanne päällikkö. Fortumin hallitus ja toimitusjohtaja vaihtuu, jos Teidän
peukalonne kääntyy alaspäin.
Väki lähtee kuin täi täkiltä, kun
luottamus on mennyt, mutta Te
luotatte kaikkiin niihin toimijoihin, jotka ovat tämän yhteiskuntamoraalia pahasti vahingoittaneen tilanteen aiheuttaneet.

Optiot ovat kohtuuttomat

Suurrikkaita suositaan
Optiosaalistuksessa kristallisoituu tämän EU-ajan koko kuva.
Vaikeuksissa olevien ihmisten
asia saa pelkkää valohoitoa,
mutta suurrikkaita suositaan.
Perussuomalaiset hyväksyvät
rehellisellä työllä ja yrittämisellä pärjäämisen. Se on terveen
yhteiskunnan elinehto. Saalistusyhteiskuntaa emme hyväksy.
Mutta mitä tekee hallitus? Se
paasaa globalisaatiosta, gepardihattuja suosivasta kehitysavusta,
lillukanvarsiryhmien oletetuista
oikeuksista ja hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta. Teot puhuvat kylmää kieltään. Hallitus

poistaa Suomen kaikkein parhaassa taloudellisessa asemassa
olevilta varallisuusveron vuoden
alusta. Tätä sammonryöstöä sosialistien valtiovarainministeri
Heinäluoma on perustellut veron vähäisellä tuotolla ja vaikealla perinnällä. Harhautus on
huipussaan. Tosiasiat ovat selvät.
Vuonna 2002 varallisuusveron
tuotto oli 105 miljoonaan euroa,
vuonna 2003 119 miljoonaa euroa ja viime vuonna 130 miljoonaa euroa. Tuotto on kasvanut
koko ajan. Optio vastaan 5 euron pilkkaeläkekorotus, työttömille ja opiskelijoille nollalinjaa

ja varallisuudelle nollaverotus.
Siinä on hallituksen tarjoamat
vastinparit!

Osakeyhtiölakia rikottu
Kauppaoikeuden professori
Petri Mäntysaari totesi A-piste
-ohjelmassa, että osakeyhtiölakia on jättioptioissa rikottu.
Väite on vakava ja arvovaltaiselta taholta esitetty. Mikä on
hallituksen kanta? On selvää,
että optiokohu on vahingoittanut yhtiötä, mutta vielä suurempi vahinko on tapahtunut
suomalaiselle yhteiskunnalle.

Optiot ovat kohtuuttomat, mutta hallitus ei tee mitään. Vanhojen puolueiden ja vihreiden yhteiseksi häpeäksi jää se kikkailu,
että he yhdessä yrittivät estää
asian käsittelyn suuressa salissa
antamalla vain lausunnon kauppa- ja teollisuusministeriölle.
Välikysymys mahdollisti asian
käsittelyn tässä ja nyt välikysymys mahdollisti myös asian tallentamisen jälkipolville.
Perussuomalaiset eivät hyväksy optiosaalistuksen suojelua ja
tulemme eduskunnan budjettiäänestyksissä esittämään oman
vaihtoehtomme hallituksen
nollalinjalle kansamme vähäväkisimpiä kohtaan. Perussuomalaiset äänestävät myös varallisuusveron poistoa vastaan.
Ahneus ja itsekkyys viettävät Suomessa riemujuhlaa. Kun
kohtuuttomia optioita saaneilla
ei ole itsellään ryhtiä kohtuullistaa optioitaan olisi se hallitusvallan tehtävä, mutta hallituksen
moraali näkyy sen politiikassa.
Annetaan niille lisää, joilla ennestään on ja muille toivotetaan
hyvää jatkoa.

Perussuomalaiset

linnan juhlissa
Timo ja Tiina Soini osallistuivat
itsenäisyyspäivän perinteisiin
Linnan juhliin.
Timo Soini kertoi pitävänsä
Linnan juhlia isänmaallisena tapahtumana. Jos hänet valitaan
presidentiksi, aikoo hän kutsua
enemmän tavallista kansaa ja vähemmän korkeita virkamiehiä.
Juhlimassa olivat myös Raimo
Vistbacka puolisoineen, Tony
Halme ja kampanjapäällikkö
Jussi Niinistö, joka näppäsi oheisen kuvan Linnan kirjastohuoneen tungoksessa.

Aviopari Timo ja Tiina Soini viihtyivät hyvin linnan juhlissa.

10

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi
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Ähtärin kunnallisjärjestö perustettiin
Perussuomalaiselle toimintatavalle ja ajattelulle näyttää olevan erityinen tilaus. Sen osoittaa Sirkka-Liisa Lamminkosken
viime kunnallisvaaleissa 100 äänellä saama valtuustopaikka ja
maakuntavaltuustopaikka.
Tältä pohjalta oli helppo hehkuttaa vanhoja hiiliä ja syttyihän
se – nimittäin Ähtärin Perussuomalaisten kunnallisjärjestö.
Vaikka Sirkka-Liisa kiittelikin
kuntalaisia sanomalla olevansa
vain työrukkanen, hän on erityisen iloinen tästä hehkutuksesta.
Lupasihan hän jo kunnallisvaaliehdokkaana olla vaikuttaja,
joka tuo päätöksenteon jokaisen ulottuville. Perusturvaa elämään tarvitaan ja rakentavassa
hengessä lähdetään eteenpäin
naisenergian luotsaamana.
Perussuomalaisten kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi valittiin A. Rantamäki, varapj. S-L.
Lamminkoski, ja hallitukseen P.
Heikura, J. Jekunen, J. Hakola,
P. Haapamäki, M. Hautoniemi.
Lämpimät kiitokset vielä runsaslukuiselle läsnäolijoiden joukolle, joka koki tärkeäksi yhteisten
asioiden eteen tehtävän työn.

Kunnallisjärjestön perustajilla oli hymy herkässä.

Julkilausumassaan Ähtärin
kaupungille perussuomalaiset
toivovat päättäjien panostavan
erityisesti peruspalveluihin ja
toisen asteen koulutukseen,
sekä toteuttavan puolueetonta
tiedottamista kuntalaisille.

Perussuomalaisten
kunnallisjärjestön perustavan
kokouksen julkilausuma
Ähtärin kaupungille
Peruspalveluja tuotettaessa on
selvitettävä sekä resurssikysy-

mykset että hallinto- ja johtamiskäytännöt, jotta palvelut
ovat aukottomasti niitä tarvitsevien saatavilla. Peruspalveluista
etenkin kotipalvelu ja perhetyö
vaativat välitöntä resurssien
tarkistamista. Palvelujen laatu
ja saatavuus eivät tällä hetkellä
vastaa tarpeita. Erikoissairaanhoidon menojen hallitsematon
kasvu on mielestämme seurausta peruspalvelujen ohuesta
rakenteesta.
Toisen asteen koulutuksen
tarjonnassa alueen keskuspaikka tulee olla Seinäjoen sijasta
Ähtäri. On perusteltua hyödyntää sijaintia kolmen maakunnan
rajalla. Kaukonäköisesti on huomioitava todelliset työssäkäyntialueet ja niiden tulevaisuudessa
tarjoamat työpaikat, samoin
kuin alueen yritysten tarve ammattitaitoisesta työvoimasta.
Koulutustarjonnan supistamisen sijasta on suunnattava kohti ammattilukiota ja sitä kautta
Ähtärin ammatti-instituutin
kehittämiseen tulevaisuuden
kouluttautumisvaihtoehtona.
(Viite: Perussuomalaisten maakuntavaltuutettu Sirkka-Liisa

Lamminkosken maakuntavaltuustossa 26.9.2005 tekemänä
ehdotus ammattilukiosta ykkösvaihtoehtona toisen asteen
koulutuksessa.)
Laadukkaan ammatillisen
koulutustarjonnan vahvistamisella omassa koulutusyksikössä
voidaan taata vetovoimaisuus
yritysten näkökulmasta katsottuna. Samalla edistetään työpaikkojen säilymistä ja uusien
syntymistä seutukuntaan ja
ehkäistään nuorten ja lapsiperheiden poismuuttoa. Taataan
nuorille ja lapsiperheille turvallisen tulevaisuuden edellytykset
heidän omalla kotiseudullaan.
Ehkäistään ennakolta reunaalueella asuvien ihmisten syrjäytymistä ja annetaan heille mahdollisuus rakentaa tulevaisuutta
omalla kotiseudullaan.
Ähtärin kaupungin on ryhdyttävä toimenpiteisiin puolueettoman tiedottamisen turvaamiseksi.
Kaupungin tiedottamisessa kuntalaisille on myös puutteita, joten
kaupungin tulee pikaisesti parantaa tiedottamistaan EU-direktiivin mukaiseksi, tasa-arvoiseksi ja
kaikkien saatavilla olevaksi.

Etelä-Pohjanmaa kokousti
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri kokoontui syyskokoukseensa Nurmon kunnantalolle 12.11.2005. Paikalla oli
presidenttiehdokas Timo Soinin
lisäksi noin 50 perussuomalaista
sekä toimittajat ainakin Ilkkalehdestä ja Pohjalaisesta.
Aiemmin päivällä Soini vieraili Nurmon Hyllykallion Prismassa. Presidenttiehdokas ei
saanut hetken rauhaa, vaan aina
oli joku nykimässä hihasta. Soini
ei moisesta vaivaantunut vaan
silminnähden nautti tilanteesta
tietäen, että perussuomalaiset
on jo ottanut kampanjan myötä
askeleita eteenpäin ja vaaleissa
on vielä todellinen mahdollisuus
yllätykseen.

Ja onko sellaisilla vaatimuksilla
mitään vaikutusta? ”Toimi paikallisesti, vaikuta globaalisti.”
Tämän sanonnan ovat tainneet
parhaiten ymmärtää meidän
turkistarhaajamme.

Vaaleihin mennään
luottavaisina

Soini puolusti turkistarhausta
ja turkistarhaajia

Timo Soini luovutti PerusS-standaarin piirin puheenjohtaja Tapio Pihlajalle.

Presidenttiehdokas Timo Soinin
puheen keskeinen, pohjalaisia
aina puhuttava, teema oli turkistarhaus sekä sen harjoittajiin
kohdistuvat paineet poliitikkojen ja ekoanarkistien taholta.
Soini oli erityisen huolissaan
siitä, että eduskunnassa on tahoja, jotka olisivat valmiit kieltämään perinteisen ja erityisesti
pohjalaisille merkittävän turkistarhauselinkeinon. Hän ihmetteli myös sitä, miten valtio on
ajamassa uusien ympäristövaatimusten varjolla monet tarhaajat
konkurssiin, kun tarhoja joudutaan siirtämään nyt paikasta toiseen pääosin omin kustannuksin. Ennen kaikkea Soini peräsi
vallanpitäjiltä tekoja sanojen

sijaan. Pelkkä turkistarhaajien
sympatisointi ja kauniit sanat eivät riitä. Niiden, joilla on valtaa,
on oltava oikeudenmukaisia,
kun tuodaan uusia vaatimuksia
tarhaajille.
Soini on oikeassa. Herääkin
kysymys, onko valtiojohto antamassa periksi tarha-anarkisteille,
kun lainsäädännöllisin keinoin
turkistarhaus ollaan ajamassa
entistä tukalampaan tilaan?
Moni tarhayrittäjä on investoinut rajusti elinkeinoonsa, mutta
on nyt joutumassa uusien vaatimusten ja alan suhdannevaihtelun vuoksi miettimään, jatkaako
yrittämistä.
Globalisaatiosta puhuvat kärkipoliitikot ja heitä säestävät
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maailmansyleilijät eivät olekaan
tainneet paradoksaalisesti tajuta, että jos turkistarhaus loppuu
Suomesta, jatkuu se paljon huonommissa olosuhteissa esimerkiksi Kiinassa.
Jos näin käy, lähtevätkö anarkistimme sen jälkeen vapautusmatkalle Kiinaan? Matka on
pitkä ja lentokone saastuttava,
joten edessä on pitkä patikointi
ja paljon pitemmät tuomiot Kiinan kansantasavallan vieraanvaraisessa majoituksessa, jos
anarkistimme jäävät paikallisten
viranomaisten hoteisiin.
Entä vaativatko globalisaatiohenkiset poliitikkomme kansainvälisen yhteisön puuttumista
Kiinan ympäristövaatimuksiin?

Piirikokouksessa puheenvuoron käytti myös puolueen varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala, joka teki tiliä Suomen
kymmenenvuotisesta EU-jäsenyydestä ja siitä, mikä on Suomen asema EU:ssa.
Kansanedustaja Raimo Vistbacka ei päässyt kokoukseen
hautajaisten takia. Pitkän kokouksen päätteeksi yleiskeskustelussa puheenvuoroja käyttivät
muun muassa Väinö Koivula ja
Reino Punkari Ylistarosta sekä

Eino Koivula Peräseinäjoelta ja
Martti Alkula Jalasjärveltä.
Alkula nosti esiin tärkeän asian
kehottaessaan puheessaan puoluetta panostamaan seurakuntavaaleihin syksyllä 2006 ja peräsi
esim. suostumiskaavakkeita ko.
vaaleihin.
Piirijärjestö aloittaa eduskuntavaaleihin valmistautumisen luonnollisesti jo 2006, nyt panostetaan
Timo Soinin vaalikampanjaan.
Piirin rahatilanne on kohtuullisen
hyvä ja puolueen kannatusnäkymät Vaasan vaalipiirissä ovat
edelleen suotuisat.
Henkilövalintojen ja muiden
asioiden yhteydessä keskusteluun
osallistui useampikin osanottaja.
Presidenttiehdokas Timo Soinille hänen edellisellä Pohjanmaan
vierailulla itse puhaltaman lasimaljakon luovutti maakuntavaltuutettu Sirkka-Liisa Lamminkoski.

Etelä-Pohjanmaan valinnat
Piirin puheenjohtajana jatkaa Tapio Pihlaja Kauhajoelta. Piiritoimikuntaan valittiin
V-M Saarakkala (Kurikka),
Sirkka-Liisa Lamminkoski
(Ähtäri), Ossi Sandvik (Jalasjärvi), Orvo Hakala (Seinäjoki), Antti Maunus (Kuortane),
Anneli Annala (Kauhava),
Esko Riihimäki (Lapua), Reino Punkari (Ylistaro), Heikki
Tuomela (Teuva), Timo Luuri

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

(Nurmo), Erkki Luoma (Kauhava), Kaisu Talvitie (Ilmajoki), Pertti Kalmari (Jalasjärvi),
Eino Koivula (Peräseinäjoki),
Pentti Tolonen (Ilmajoki),
Asko Saunala (Jalasjärvi), Riitta Pihlaja (Kauhajoki), Heimo Pannula (Vimpeli), Antti
Koskela (Kuortane) ja Jorma
Rantala (Kärjenkoski). Lisäksi
piiritoimikunnan varajäseniksi
valittiin yhteensä 16 henkilöä.
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Ahti Moilanen

nuoret

Nuoret koulutuksessa

Perussuomalaisten Oulun ja
Kainuun piirissä järjestimme
ainoaa laatuaan oleva koulutustilaisuuden to 10.11.2005 Oulun
pääkirjastossa.
Opetukseen osallistuivat;
Aino Koivisto – Oulu, Ilkka
Nevalainen – Oulu, Esa Holappa – Oulu, Mikko Haapakoski
– Oulu, Aleksander Strömfors
– Oulu, Arttu Mäntylä – Raahe,
Ed Dulton – Oulu (Englanti) ja
Veli-Pekka Kortelainen – Oulu.
Opetuksen sisältö oli Perussuomalainen puolue. Opetuksessa käytiin läpi puolueen
organisaatio. Opetukseni ei
täydellisesti onnistunut, koska
Perussuomalaiset Naiset ja Perussuomalaiset Nuoret jäivät
mainitsematta kokonaan.
Seuraavaksi kävimme läpi kesällä 2005 Kokkolan puoluekokouksessa hyväksytyn puolueohjelman. On mukavaa opettaa
sellaista nuorisoryhmää, joka

3. varapuheenjohtaja
Utajärvi

Vasemmalta: Veli-Pekka Kortelainen
– Oulu, Ed Dulton – Oulu (Englanti),
Esa Holappa – Oulu, Mikko
Haapakoski – Oulu, Arttu Mäntylä
– Raahe, Aino Koivisto – Oulu, Ilkka
Nevalainen – Oulu ja Aleksander
Strömfors – Oulu.

uskaltaa tehdä kiperiäkin kysymyksiä! Eräänä kysymyksenä
oli Suomessa harjoitettu pakolaispolitiikka. Olisi ollut tärkeää
käydä myös puolueen säännöt

mutta enpä arvannut, että kaksi
tuntia on liian lyhyt aika opettaa
perusteellisesti puolueasiat.
Kansainvälisyyttä toi opetusryhmään Ed Dulton Englannis-

ta. Hän suositteli, että puolueessa siirrettäisiin painoarvoa EUasioihin koska EU-vastaisuus on
nousemassa myös Englannissa.
On ymmärrettävää, jos Englan-

nin EU-kritiikkiä ei haluta uutisoida maailmalle koska Englanti
on EU:n johtavia maita.
Kokemus oli arvokas. Opetustilanteeseen on syytä olla
varajärjestelmä opetuksen onnistumiseksi. Opetustiloissa ei
ollut videotykkiä. Onneksi otin
opetusohjelmasta tiedot kalvoille. AV-välineinä oli ainoastaan
piirtoheitin ja tussitaulu.
Kiitän nöyrimmin nuoria
osallistumisesta koulutukseen.
Toivomuksena on, että Perussuomalaiset rp:ssä opetetaan
uusille jäsenille, mitä puolue itsessään on!

Pakolaispolitiikka
ontuu pahasti
Kuten viime päivien uutisista
olemme voineet kuulla, lukea
ja nähdä, on Suomen pakolaispolitiikka heikoissa kantimissa.
Meille saa tulla Afganistanista,
Irakista ja Somaliasta, kunhan
vain pistää paperit ns. vetämään.
Saa viettää 365 kissinpäivää, jos
siltä tuntuu. Ja kun näin on, on
pakolaisten virta näistä maista
yllätys yllätys, kasvanut huomattavasti.
Toinen ongelma ovat ns. ankkurilapset, eli lapset, joiden
vanhemmat lähettävät lapsensa
Suomeen tietäen, että lapsi saa
turvapaikan. Ja sitten tullaan
itse perässä ja päästään maahan,
koska lapsi on jo maassa.
Oman mausteensa soppaan
antavat henkilöt, jotka saapuvat maahan esittäen, että heidän
henkilöllisyyspaperinsa ovat kadoksissa. Myöhemmin ne sitten
löytyvät jostakin, ja päästään
pelaamaan kahdella eri henkilöllisyydellä. Mahdollisesti nostetaan jopa kaksinkertaiset tuet.
Paljon pahempaa on kuitenkin
se, että terroristit voivat käyttää
tätä hyväkseen. Tällainen aukko houkuttelee terroristeja, se
on selvä.
Meillä oli myös viime vuonna
yhteensä 1100 henkilöä, jotka
Suomeen päästyään jossakin
vaiheessa katosivat jäljettömiin
ja viranomaisten tavoittamattomiin. Sopivasti ennen kuin 365
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Niin sanotut ankkurilapset ovat yksi
ongelma pakolaispolitiikassa.

armon päivää olisivat päättyneet. Kuinkahan iso osa näistä
kadonneista mahtaa oikeasti
olla paossa jotakin sellaista, jonka takia heitä voidaan kutsua
pakolaisiksi. Eittämättä osalle
tuon statuksen eteen pitäisi liittää sana ”elintaso”.
On selvää, että Suomen täytyy
ottaa vastaan sotaa tai muuta
epäinhimillistä tilannetta pakoon lähteneet pakolaiset. On
kuitenkin myös selvää, ettei
meidän tule olla sinisilmäisiä ja
antaa joidenkin tietoisesti käyttää hyväksi hyvinvointivaltion
palveluita samaan aikaan kun
meillä ei tunnu riittävän rahaa
edes vanhustenhoitoon tai kyInternet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

läkoulujen ylläpitoon. Tällainen tilanne syö järjestelmän
ja päättäjien uskottavuutta ja
heikentää ihmisten uskoa demokraattiseen järjestelmään.
Oikeudenmukaisuuden ja
demokratian nimissä meidän
on kitkettävä tällainen leväperäisyys. Voisimme mielestäni aloittaa siitä, että otetaan
käyttöön pikakäännytykset ja
lopetetaan perusteettomien
turvapaikanhakijoiden useiden viikkojen kestitysjaksot.
Pikakäännytys on käytössä
jo useissa EU-maissa. Näissä
maissa käännytetään välittömästi sellaiset turvapaikan hakijat, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen jo jossakin
toisessa EU-maassa. Perussuomalaiset ovat yrittäneet jo
ajat sitten saada järkeä tähän
nykypuuhasteluun, mutta se
on torjuttu usein yhdellä laajasti eri asioihin sovelletulla
yleiskäsitteellä: rasismilla.
Tällä asialla ei ole kuitenkaan mitään tekemistä eri
rotujen älykkyysosamäärien
kanssa toisin kuin pääministeri Matti Vanhasen isän, Tatu
Vanhasen, rotututkimuksilla,
joiden perusteella hän pitää afroamerikkalaista rotua
älyllisesti alempana kuin ns.
valkoista rotua.
Vesa-Matti Saarakkala
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

POPULISTI-paidat
nyt 6 euroa kpl!
Perussuomalaiset Nuoret
myyvät Timo Soinin presidentinvaalikampanjan kunniaksi POPULISTI-paitoja nyt
kannattajille erittäin halpaan
hintaan: kuusi euroa plus postikulut.
Postituksesta huolehtivat
yhdessä puoluetoimisto sekä

pj. V-M Saarakkala, ja paitoja
postitetaan halukkaille, kun tilauksia kertyy ensin kohtuullinen
määrä. Paitoja on rajoitetusti.
Ti l a u k s e t : v e s a - m a t t i .
saarakkala@netikka.ﬁ.
Tilaukseen nimi, osoite ja paidan koko.
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Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle
merkintä Leivän ja Sanan jakaja)
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historia

Heinolat uudeksi
kunnaksi
perussuomalaisten
aloitteesta
Vuosikymmeniä vireillä ollut kuntaliitoshanke Heinolan kaupungin ja mlk:n kesken
johtaa viimein tulokseen, kun sisäasiainministeriö (SM) päätti kesäkuun 1996 lopussa
lopettaa nykyiset kunnat ja perustaa uuden
Heinolan kaupungin vuoden 1997 alusta.

Turvaaminen ja
pakottaminen
sekoittuvat
Lavatanssit talkoilla
Perussuomalaisten Kuopion piiri on lähtenyt tekojen tielle mitä kenttätoimintaan
tulee. Ensimmäiset näytöt huvitoimikunnan
suunnittelemasta lavatansseista toteutettiin
8.6.1996 Juankosken kunnan Kapeasalmen
lavalla.
Pauli Ruotsalainen
Kuopio

Vistbacka ennusti, että valittu tie on vaarallinen. Rauhanturvaaminen ja siihen pakottaminen sekaantuvat helposti. Turvaaminen
voi nopeasti muuttua itsensä puolustamisen
kautta pakottamiseksi. Jos valmiusjoukkoja lähetetään vaaralliselle alueelle, kyse on
rauhaanpakottamisesta, jos siellä halutaan
jotain tehdä.

Arvonnan voittaja
Oiva Kankaristo voitti (puolueneuvoston)
kokouksessa Perussuomalaisten Naisten
arvonnan, jonka pääpalkintona oli ”kevytturkki”.

Alpo Ylitalo jatkaa KeskiPohjanmaan piirin
puheenjohtajana
Piirin syyskokous pidettiin vetelissä Kemoran moottoriradan
kahviossa. Ennen kokouksen
alkua radan toimitusjohtajan
opastuksella Timo Soini tutustui moottorirataan ja sen toimintaan.
Kokous aloitettiin isäinpäivän
kunniaksi täytekakkukahveilla.
Alpo Ylitalo avasi kokouksen ja
toimi kokouksen puheenjohtajana. Avauksen yhteydessä Timo
Soini luovutti puolueen viirin
Keskipohjanmaalle.
Kokouksen järjestäytymisen
jälkeen tuli Timo Soinin puheenvuoro, jossa hän otti esille

Merkkipäivät
Oiva Kankaristo 93 vuotta

mm. Fortumin optiot, EU:n laajentumisen ja turkistarhauksen.
Piiritoimikuntaan valittiin
Arto Pihlajamaa (Veteli), Jukka Riippa (Kannus), Raija
Läspä (Kaustinen), Lasse Lehtinen (Kokkola), Juha Haukilahti (Perho), Teemu Koivusalo
(Kaustinen), Sirpa Hietalahti
(Halsua), Jaana Koso (Toholampi), Kimmo Hirvi (Lohtaja).
Varajäseniksi valittiin Leo
Saari (Veteli) Toivo Mäkelä
(Kaustinen), Risto Hietalahti (Halsua), Jukka Hautamäki
(Ullava) ja Marketta Pulkkinen
(Veteli).

Oiva Kankaristo saavutti
kunnioitettavan iän 93 vuotta 5.12.2005. Jämijärven
valtuustossa Kankaristo oli
SMP:n valtuutettuna vuosina 1969-1972 ja 1975-1984,
yhteensä 12 vuotta. Kunnanvaltuuston vaalilautakunnassa hän oli 1981-1984.
Muita luottamustehtäviä
olivat Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunnan
jäsen, kunnanvaltuuston
vaalilautakunnan jäsen ja
sosiaalilautakunnan jäsen.
Tehtäviä on riittänyt myös
muissa lautakunnissa.
Talvisodassa Kankaristo oli
pikakivääriampujana Summan lohkolla. Siellä Kankaristo haavoittui pari kertaa.

Piirien syyskokouksia
La 17.12.2005 VarsinaisSuomen syyskokous,Turku
Ravintola Cafénoir (Eerikinkatu 8) klo 13. Timo Soini osallistuu kokoukseen. Soini Turun
torilla klo 11.15-12.00.
Puheenjohtaja, presidenttiehdokas Timo Soini vierailee jokaisen PerusS-piirin syyskoko-
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uksessa. Jokaisen kokouksen
yhteyteen järjestetään vaalitilaisuuksia. Lisätietoja piireistä tai
Soinin kampanjapäälliköltä Jussi Niinistöltä, puh: 050-5767239
tai jussi.niinisto@eduskunta.ﬁ.
Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja kevätkokouksista mahdollisesti siirtyneitä asioita sekä keskustellaan

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

presidentinvaalien vaalityöstä.
Piirikokouksiin ovat jäsenten
lisäksi tervetulleita asiamme
kannattajat, Perussuomalaisten
listoilta 2004 valitut kunnanvaltuutetut sekä eduskuntavaaleissa
2003 ehdokkaina olleet. Äänioikeus on piirien mallisääntöjen
mukaisesti vain paikallisten puolueosastojen edustajilla (1-5).

Leivän ja Sanan jakaja

ravinto

Minkä arvoinen
minä olen?
Monta kertaa kuulee ihmisten puhuvan omasta riittämättömyyden tunteestaan. Ja on se tuttu tunne minullekin. Joskus tuntuu,
että en ole tarpeeksi, en riitä. Jumala kuitenkin etsii juuri niitä,
jotka eivät omassa voimassaan tunnekaan riittävänsä. Jos kuvittelen pärjääväni elämässäni mainiosti ilman Jumalaa, oman
viisauteni ja kaikkivoipaisuuteni varassa, luulen itsestäni aika
suuria. Minusta Jumalassa on hienoa juuri se, että Hän on suuri
ja minä saan olla pieni.
Jumala ei kuitenkaan tahdo kenenkään pitävän itseään mitättömänä, arvottomana, halpana. Jumalan katse kulkee pitemmälle
ja syvemmälle kuin meidän ihmisten katse; sydämeen saakka.
Kun syntinen nainen tuli Jeesuksen luokse ja kasteli kyynelillään
Jeesuksen jalat, mitä Jeesus teki? Jeesus näki edessään paljon
enemmän kuin huonoa elämää viettävän naisen. Hän näki ihmisen, joka koko olemuksellaan kysyi “onko minulla mitään arvoa
edes sinun silmissäsi?”. Nainen lähestyi Jeesusta aralla sydämellä,
valmistautuneena siihen, että Jeesus ajaisi hänet pois. Että hän
jälleen tulisi pilkatuksi ja hyljätyksi. “Lähde nyt menemään, hutsu!” Niinkö Jeesus sanoi? Ei, vaan hän antoi aikaansa tuolle naiselle, jonka ihmisarvon monet olivat polkeneet jalkoihinsa.
Naisen ei varmasti ollut helppoa mennä siihen. Varmasti hän
keräsi kaiken rohkeutensa lähestyessään Jeesusta. Fariseus puolestaan ajatteli järkyttyneenä, että eikö Jeesus tiennyt minkälainen nainen hänen jalkojensa juuressa oli. Jeesus näki fariseuksen
sydämen kovuuden ja naisen sydämen nöyryyden. Naisella ei ollut mitään vietävää, ei muuta kuin rikkinäinen syntinen elämänsä
ja öljy, jolla hän voiteli Jeesuksen jalat. Jeesus puolusti naista,
hyväksyi hänet, antoi hänelle hänen ihmisarvonsa takaisin. Nainen sai syntinsä anteeksi.
Harvalla meistä on paljoakaan vietävää Jeesuksen eteen. Ei paljoa muuta kuin rikkinäinen elämämme ja sydämemme joka kaipaa
jotakin muutosta. Ei Jeesus muuta haluakaan, kuin sinun sydämesi.
Hänelle kelpaa elämän kolhuissa rikki mennyt sydän, kyyneleitä
täynnä oleva murheellinen sydän, pettynyt sydän, ihmisten haavoittama sydän… Sydän joka etsii lohdutusta ja rakkautta.
Jeesukselle kukaan ei ole mitätön, arvoton tai halpa. Jeesus
haluaa sinun ottavan vastaan sen rakkauden, jonka hän niin palavasti haluaisi vuodattaa juuri sinun sydämeesi. Siihen, joka arkana
kysyy; “olenko minä minkään arvoinen edes sinun silmissäsi?”.
“Olet”, sanoo Jumala. “Olet minulle rakas”.
Anne Kukkonen

Järjestötoimintaa, aloitteita

Valtuustokuulumisia
Valkeakoskella tapahtuu kummia positiivisessa mielessä.
Ensin kaupunginhallitus valitsi
meikäläisen vaalilautakunnan
puheenjohtajaksi äänin 1-6 (2
tyhjää) ja eilen valtuuston talousarviokokouksessa esitykseni veteraanien maksuttomasta
ateriapalvelusta voitti äänin 2419. Taas on uskoa demokratiaan
ja pienenkin vaikutusmahdollisuuksiin pitkäksi aikaa.
Mikko Nurmo
Valkeakoski

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

PS-visan vastaukset
1. Vaalimaa.
2. Alemmat.
3. Fortumin.
4. Kiteeltä.
5. Cornwallin.

6. Espoossa.
7. Noin 358 000.
8. Lintu.
9. 68 karhua.
10. Koripalloliiton.
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Ryhdikästä ja työntäyteistä vuotta 2006
Perussuomalaiset tervehdykset
Jouluna ja Uutena Vuotena 2006
Alahärmä
Kleimola Antti

Savimäki Frans
Vuolteenaho Lasse + perhe

Alajärvi

Haapavesi

Alajärven Perussuomalaiset ry
Halla-aho Matti ja Iida
Hänninen Sauli
Kangastie Simo
Kantokoski Tapio
Kivimäki Timo + perhe
Kivistö Vilho
Kyrönlahti Osmo ja Raija
Leppäkangas Lauri
Leppäkangas Markku ja Rauha
Liikala Olavi
Matintupa Hannu
Paalijärvi Eero ja Raili
Pakka Timo ja Sinikka
Tumova Helena
Vistbacka Raimo ja Helena perh.

Alavieska
Kähtävä Simo
Nahkala Esa
Nahkala Kari
Taka-Eilola Rauno

Alavus
Luuri Tauno

Anjalankoski
Ikonen Jani

Asikkala
Honkala Aimo
Kyöstilä Lasse

Askainen

Haapaveden Perussuomalaiset
Hintta Kullervo

Halsua
Alanko Risto
Hietaharju Elmeri
Hietalahti Risto ja Sirpa
Hotakainen Tapio ja Maila
Karvonen Seppo
Koskela Lauri

Hamina
Järvinen Hannu
Kunnari Ilkka
Lavikka Katja
Liimatainen Markku
Takanen Esa
Kolsi-Tamminen Sinikka
Tamminen Martti

Hanko
Qvick Marko

Harjavalta
Nurminen Petri ja Leila

Hattula
Hannukkala Johannes ja Aili

Haukipudas
Haukiputaan Perussuomalaiset ry
Leskinen Anja
Runni-Leskinen Sisko

Puoluehallitus
toivottaa parempaa
ja järjestörikasta
työvuotta 2006
Timo Soini
puheenjohtaja

Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja

Ahti Moilanen
3. varapuheenjohtaja

Hannu Purho
puoluesihteeri

Lauri Heikkilä
Osmo Kokko
Harri Lindell
Helena Ojennus
Marjo Pihlman
Raimo Vistbacka
Myller Antti
Nyström Anneli
Rautajoki Tapio
Rautio Tommi
Sademies Olli
Seppä Pirjo
Sillanpää Matti
Sinkkonen Jonni
Sormo Rolf “Fred” + perhe
Tikka Tapio
Vikman Markku

Hausjärvi
Petrell Olavi

Himanka

Eno

Heinola

Heikkilä Heimo

Kerijoki Harri ja Marjatta
Ojala Hannu ja Irma
Rautkoski Pekka

Hirvensalmi

Espoo
Espoon Perussuomalaiset ry
Daavitsainen Saku
Granqvist Veikko
Huhtala Antti
Kokko Toni
Lahtinen Teemu
Männistö Niina
Nieminen Mikki
Pihlman Marjo
Pirttimäki Jouko
Helin-Savolainen Inga
Savolainen Pertti
Soini Timo + perhe

Eura
Heikkilä Antti

Evijärvi
Bergbacka Seppo
Kauris Jarmo

Haapajärvi
Nurmenniemi Martti
Parttimaa Heikki ja Emma
Parttimaa Reijo
Parttimaa Reino ja Marjatta
Ruuska Armas
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Heinävesi
Eteläinen Olavi ja Siiri
Kilpeläinen Kauko
Lyytikäinen Rauha ja Kauko
Räsänen Martti ja Suoma
Sallinen Matti
SEO-huolto
Juha Lyytikäinen Ky

Helsinki
Brockmann Matias-Christian
Hakkarainen Pentti
Halme Tony
Hänninen Sirkka
Ifström Hans
Julin Sini
Jämsä Leo
Kausala Toivo
Kivimäki Markku
Kosonen Aira
Kouvo Erja
Laakso Teemu
Lintunen Lasse
Martikainen Eero
Marttinen Esa
Merinen Teija “Tepa”
Mero Jarmo
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Ilmajoki
Fossi Heikki
Haapamäki Esko
Lähteenmaa Kalervo
Niemistö Erkki ja Annikki
Pukkila Heikki ja Helvi
Takala Juha
Talvitie Kaisu ja Matti
Tolonen Pentti ja Aki
Väli-Torala Kai

Auli Kangasmäki
2. varapuheenjohtaja

Pöyhönen Päivi
Rusi Pentti
Ylhäinen Taito

Heiskanen Aulis

Muli Matti
Mähönen Timo
Pirhonen Toivo

Putto Martti

Honkajoki
Honkajoen PerusS:n valtuustoryhmä
Saarinen Pauli
Kurumaa Liisa
Vehmasto Aulis

Huittinen

Ilomantsi
Hassinen Kerttu
Hassinen Tauno
Kettunen Veikko
Martiskainen Pekka
Mielonen Kalevi
Niiranen Viljo
Palviainen Siiri
Purmonen Sirkka
Sivonen Oiva
Tanskanen Taisto
Tykkyläinen Tapio

Imatra
Kaikko Pentti
Kärkäs Esko

Isojoki

Juankoski
Juankosken Perussuomalaiset ry
Mikkanen Jaakko ja Irja
Räsänen Matti + perhe
Räty Lauri

Jurva
Holvisto Tauno
Lång Arvo

Juuka
Honkanen Vesa ja Arja+perhe
Martikainen Arvi + perhe
Vapekko Olli

Juupajoki
Niemi Yrjö

Jyväskylä
Uski Jorma

Jämijärvi
Kankaristo Oiva + perhe
Lindström Jouko
Löytöluoma Toivo
Konehuolto Heikki Mäkelä
Mäkelä Heikki + perhe
Rudenberg Matti

Järvenpää
Mikkanen Heimo
Suorsa Jari

Isojoen Perussuomalaiset
Malin Raimo
Rantala Jorma ja Sirkka
Ruoho Sini-Kukka

Kaavi

Jalasjärvi

Kajaani

Alkula Martti ja Aino-Maija
Haapamäki-Saunala
Katja+perhe
Kalmari Eino ja Kerttu
Kalmari Pertti + perhe
Koivula Eino
Koivumetsä Sami ja
Koivusaari Johanna
Saarinen Kari + perhe
Salo Erkki ja Tuovi
Sandvik Ossi ja Päivi
Saunala Alpo
Saunala Asko
Saunala Leo
Uimonen Aimo + perhe

Kainulainen Olavi
Lievonen Ari + perhe

Kajaanin
Perussuomalaiset ry
Halonen Matti
Jaanus-Nykänen Elvi
Kettunen Jaakko ja Mirjam
Moilanen Anja ja Eero
Pehkonen Matti
Pulkkinen Esko
Puurunen Matti
Pöllänen Veikko
Rissanen Silja

Kalajoki
Aho Erkki

Kangasala

Lindell Harri + perhe
Riuttamäki Simo

Janakkala
Hauta-aho Seppo

Mäkinen Sylvi

Hyvinkää

Joensuu

Kangasniemi

Ahonen Anssi
Moisio Timo

Hämeenkyrö
Nieminen Reijo
Tervalammi Sirkka, Hannu ja Mirja

Tervalammi Jouko ja Päivi

Hämeenlinna

Kokko Osmo ja Pirjo
Kokko Virve

Joutseno
Joutsenon Perussuomalaiset ry
Miikki Jarkko ja Satu
Nykänen Reijo
Vattulainen Matti

Salonen Hilkka

Iisalmi
Granqvist Ritva
Ihatsu Leo
Korhonen Otto
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Huttunen Pentti
Jääskeläinen Arja
Kauppi Hannu
Kuitunen Arto
Leskinen Pekka
Nurmi Jorma
Pirskanen Hanna-Leena
Ravolainen Eino
Saksa Juhani

Kankaanpää
Joutsenlahti Anssi
Lilja Tuomas
Mattila Osmo
Challenger Oy
Pihlajaniemi Pekka
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Ryhdikästä ja työntäyteistä vuotta 2006
PerusS:n erityisjärjestöjen ja
piirien puheenjohtajat tervehtivät
Perussuomalaisten järjestöväkeä,
asiamme kannattajia ja tukijoita
Marja-Leena Leppänen
Perussuomalaiset Naiset
Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaiset Nuoret
Harri Kerijoki
Perussuomalaisten Hämeen piiri ry
Tapio Pihlaja
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry
Alpo Ylitalo
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri ry
Marke Tuominen
Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry
Pentti Oinonen
Perussuomalaisten Pohjois-Savon piiri ry
Hannu Purho
Perussuomalaisten Kymen piiri ry
Erkki Rakkolainen
Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri ry
Ahti Moilanen
Perussuomalaisten Oulun ja Kainuun piiri ry
Reijo Ojennus
Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri ry
Osmo Kokko
Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piiri ry

Leväniemi Sari
Hakasaari Ari ja Iiris
Hautala Anneli
Järvelä Kaija
Koivusalo Teemu
Kuorikoski Hannu
Känsäkoski Leena
Köyhäjoki Matti
Lång Jussi
Mäkelä Eila
Niiranen Jyrki
Rauma Juha

Kempele
Pellikka Juha

Kemi
Hyvärinen Jyrki
Tauriainen Eila
Tauriainen Harri
Viljasalo Janne

Kerava
Enjala Paul
Nyyssönen Hannu
Ollikainen Anne-Maria
Ollikainen Sylvi

Keuruu
Kaipanen Voitto
Notkola Eljas

Kihniö

Lauri Heikkilä
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry

Kiiminki

Sivonen Seppo

Huttu Toivo
Hämäläinen Hilja
Isola Timo
Jämsä Waili

Kiuruvesi

Karkkila
Sivonen Tiina ja Juha

Karttula
Airaksinen Unto

Karvia
Alkkiomäki Marja-Liisa
Törmä Ilmo

Kauhajoki
Alanko Annikki
Keski-Nirva Aimo
Kiviharju Eija-Liisa
Lylyoja Lauha
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Kauhava
Annala Anneli
Luoma Erkki Matias
Tikkala Aulis

Kaustinen
PerusS:n Kaustisen valtuustoryhmä
Kaustisen Perussuomalaiset ry
Mäkelä Toivo
Järvelä Juha
Viitala Vesa
Paavola Reino
Myllymäki Veikko
Hautala Heimo
Känsäkoski Juha
Peltoniemi Elvi
Saarikettu Leo
Läspä Raija
Ruisaho Pasi
Lindskog Tina
Niiranen Esa
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Kiuruveden Perussuomalaiset
Ahonen Pekka
Kananen Uuno
Lappalainen Eino
Myllynen Anna ja Eino
Styrman Juho
Tapaninen Heikki ja Aino
Tervakoski Matti
Tikkanen Fredrik
Vartiainen Aune
Vattukallio Taimi
Vornanen Liisa

Kattelus Markku
Keski-Kuha Aaro
Koskela Antti
Mattila Eevertti
Maunus Antti
Perälä Mauno

Kurikka

Korpilahden Perussuomalaiset
Ikonen Aaro
Levänen Aulis
Levänen Tapio
Niemelä Mikko
Simola Erkko
Virtanen Tapio

Kurikan Perussuomalaiset
Hakala Matti ja Raili
Isoluoma Feelix
Isoluoma Jenni
Kanamäki Erkki
Latva-Koivisto Eero
Mäkinen Marita
Ojanen Harry
Riihimäki Katri
Saarakkala Leena
Saarakkala Matti
Saarakkala Vesa-Matti
Sarin Jussi
Sillanpää Ari
Väänänen Niko
Ylinen-Luopa Pentti

Kotka

Kylmäkoski

Kontiolahti
Kauppinen Seppo ja Sirkka
Kokko Unto
Kontkanen Kauko + perhe
Ryhänen Kauko
Salo Teuvo ja Salme

Korpilahti

Kouvola

Hirvonen Leo “Lexa” ja Liisa
Uuksulainen Jaakko ja Rauha

Kiikoinen

Keto-Tokoi Pekka
Niemonen Väinö
Ovaskainen Teuvo
Riippa Jukka
Roiko Esko

Konneveden Perussuomalaiset
Tuominen Lasse

Kesälahti

Marjo Pihlman
Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry

Kannus

Konnevesi

Kurkela Eino
Piippo Erkki + perhe

Kestilä

Mäkipää Lea
Mäkinen Markku

Pihlaja Tapio ja Riitta
Rajala Veli ja Aili

Sirkka Pertti
Sirkka Sirkka-Liisa

Hirvonen Arto Nuohousliike
Leppälä Ritva
Kontturi Sirkka
Ruohoranta Kimmo
Viitanen Jari
van Wonterghem Freddy

Seppo Toriseva
Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry

Arto Välikangas
Helsingin Perussuomalaiset ry

Kolari

Heikkilä Pertti
Termonen Taisto

Kristiinankaupunki
Kallio Väinö

Kruunupyy
Hautala Kalevi ja Marita

Kuopio
Kuopion seudun Perussuomalaiset
Happonen Heikki
Hujanen Juha
Hyvärinen Sakari
Krogerus Ilkka
Linninen Tapani
Miettinen Pentti + perhe
Pesonen Heikki
Remes Paavo
Ruotsalainen Pauli
Räsänen Kaija
Savolainen Ate
Tauriainen Kari
Tuomainen Martti

Kuortane
Ahola Risto
Hernesmaa Kalle

Kirkkomäki Maija-Liisa ja Vilho
Väisänen Rauha

Kärkölä
Mäntylä Matti
Pirhonen Jan-Erik

Kärsämäki
Kärsämäen Perussuomalaiset
Niemi Veikko

Lahti
Lahden Perussuomalaiset
Kanerva Varpu
Läärä Pasi
Pitkänen Väinö
Pulkkinen Heikki
Rautkoski Paavo
Siira Erno
Tarvainen Matti

Laihia
Kinnari Erkki ja Tuulikki

Laitila
Hakala Irma

Lapinlahti
Lapinlahden Perussuomalaiset
Föhr Vesa
Lappeteläinen Jaakko

Lappajärvi
Heikkilä Uuno ja Suoma
Keskivinkka Seppo

Kokemäki
Lehtonen Matti

Kokkola
Hakunti Tapio + perhe
Laakso Ari + perhe
Lappi Anneli
Rintakorpi Harri
Ylitalo Alpo ja Helena
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Lappeenranta

Loppi

Myrskylä

Koivuranta Mikko
Leppänen Marja-Leena
Ruotimo Kari
Talonpoika Henry

Naakka Tommi

Dahlsten Keijo
Saarinen Mervi

Lapua
Lapuan Perussuomalaiset
Hakola Toivo
Isoluoma Juhani
Latvala Leena + perhe
Liimatta Eero
Pajuluoma Annikki
Riihimäki Esko ja Marja-Liisa
Rintaniemi Martti ja Kaarina
Saarimaa Veikko

Laukaa
Manninen Marko
Rahkonen Leena
Lehtimäki
Puskala Keijo ja Päivi

Lemi
Kangasmäki Auli + perhe
Muukka Raimo
Niemi Pertti
Pesu Oiva

Lieto
Hannula Pertti
Iltanen Ari
Pilpola Juhani

Liperi
Liperin Perussuomalaiset ry
Hyttinen Esko ja Jaana Kontinen
Hyttinen Liisa
Hyttinen Martti
Hyttinen Mirva
Hyttinen Seija
Hyttinen Seppo
Hyttinen Terho
Hyvärinen Pirkko ja Ismo
Ikonen Jukka
Juka Jorma
Kiiski Vilho
Kilpeläinen Pentti
Kummunmäki Juhani + perhe
Mikkonen Sulo
Pajarinen Toimi
Ratilainen Pentti
Varis Toivo

Lohja
Mitro Jari
Viinikka Kalle

Loimaa
Haverinen Lauri
Heikkilä Arvo ja Anja

Loviisa
Arima Leena

Luumäki
Luumäen Perussuomalaiset ry
Jaakkola Harri
Jaakkola Vesa
Kuosku-Nappi Helena
Laari Vilho
Pesu Susanna
Purho Hannu + perhe
Purho Matti
Pätäri Ilkka
Simola Vesa
Tietäväinen Lea

Pyhäntä

Nissilä Jouko

Parkano

Pyhäsalmi

Mäntyharju

Ala-Laurinaho Väinö
Niemenmaa Kalevi
Ojennus Reijo ja Helena

Mäntsälä

Erola Esko
Ojamies Eino
Pilssari Kalevi

Nakkila
Heinänen Martti
Sulonen Kari

Nilsiä

Perho
Kuusijärvi Seppo

Pertunmaa
Pertunmaan Perussuomalaiset
Laine Markku
Pöyry Markku ja Aini

Tepponen Seppo

Maaninka
Kaunisaho Jorma
Kaunisaho Pirjo
Tiihonen Leena

Marttila
Marttilan Perussuomalaiset ry
Hakala Raimo
Heikkilä Lauri
Kulmala Helvi ja Lauri
Ojaniemi Yrjö
Valta Aarre
Wickström Pertti

Mikkeli
Mikkelin Perussuomalaiset
Hirvonen Timo
Karttunen Sirkka
Ottelin Esko
Paukku Markku
Siitari Markku
Siitari Tapio
Väisänen Vilma

Muhos
Heino Jouko
Hyvärinen Matti ja Linnea
Juka Paula ja Kauko
Kamula Reijo
Lomu Reijo
Mattila Pirkko

Mustasaari
Mukari Eero
Mäntylä Anu ja
Siltanen Mikko

Mynämäki
Anttila Mauri ja Hilkka
Hannula Juhani ja Leila
Hynnä Urho
Suomela Lassi

Nivala
Nivalan Perussuomalaiset
Kukkurainen Erkki + perhe
Kukkurainen Lauri + perhe

Leiviskä Veikko

Suutarinen Jaakko

Pöytyä
Pöytyän Perussuomalaiset ry
Jalonen Ilmari + perhe
Kurkela Vilho
Salonen Taisto + perhe

Raahe
Ek Liisa
Eskola Sakari
Heiskanen Onni
Juola Altti ja Aune
Tervakangas Annikki
Viitala Oiva

Raisio
Louhi Janne
Louhi Reino

Nurmes

Rantsila

Meriläinen Hannu

Hilli Eino

Nurmijärvi

Rauma

Arteli Tero
Niinistö Jussi
Saarinen Mikko
Sirainen Liisa

Toriseva Seppo

Rautavaara
Rautavaaran Perussuomalaiset
Oinonen Pentti

Nurmo
Peltola Olavi

Rautjärvi

Orimattila

Salmela Raimo

Hiltunen Onni ja Helena
Kuisma Markku
Nurminen Arvo
Roine Kaisu + perhe

Pieksämäki

Orivesi

Pielavesi

Lähdeniemi Kaarina
Yli-Harju Aino
Yli-Harju Antti

Oulainen
Oulaisten Perussuomalaiset ry
Ilomäki Hannu ja Eila
Ilomäki Simo
Juhonsalo Aarne
Kiimala Ernest
Saukko Olavi
Tyyskä Eeva

Oulu
Heikkinen Niilo
Ikonen Tauno
Ilola Seija
Jämsä Vaili-Kaarina + perhe
Kokkonen Eila
Lahtinen Viktor
Ruotsalainen Ville, Aila ja Juha
Tolonen Juuso

Kokko Petri
Laukkanen Matti

Padasjoki
Kakkonen Toivo

Paimio

Renko
Rantanen Aki

Julkunen Raimo

Järvisalo Olavi ja Ilona
Salmi Liisa ja Harri
Väänänen Veikko

Polvijärvi
Heiskanen Oiva
Kuosmanen Esa ja
Pirkko-Liisa
Pakkanen Lempi
Sallinen Eino
Tanskanen Veikko
Tukiainen Matti

Pori
Eriksson Tapani

Pudasjärvi
Alatalo Vietti
Kela Marja-Liisa
Kellolampi Juho ja Armi
Kuurola Erkki
Outila Erkki
Timonen Risto
Uusi-Illikainen Aale

Punkalaidun
Mölsä Martti

Puumala

Riihimäki
Muronen Merja
Vuorela Juhani

Rovaniemi
Säärelä Matti
Tuominen Jarmo

Ruovesi
Muurinen Seppo

Ruukki
Aho Yrjö
Kivelä Jouko
Rautio Timo
Viitala Marko ja Maija

Rääkkylä
Koponen Pauli
Tikkanen Arvo
Tikkanen Olavi
Turunen Esa

Saarijärvi
Juntunen Pekka
Kyyrönen Rainer
Menschakov Yrjö
Muittari Usko
Sahinaho Niilo
Tuomi Pentti

Laaksonen Seija

Jukarainen Teuvo
Liinpää Kimmo

Salla

Paltamo

Pyhäjärvi

Salo

Arffman Paavo
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Suutarinen Jaakko

Halko Jaakko
Joronen Eila
Silventoinen Toimi + Annikki

Outokumpu
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Parikkala

Koski Alpo
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Mattila Heleena ja Heikki
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Tuominen Marke

Viitasaari Tapani ja Aila

Suodenniemi

Ullava

Huuhka Kalervo
Jokela Jaakko
Jylhä Hannu + perhe

Hautamäki Jukka + perhe

Suonenjoki
Fihlman-Lehikoinen Pia-Marina
Kröger Jouko
Räsänen Minna

Taivalkoski
Pyykkönen Reino
Vääräniemi Mauno ja Maija-Liisa

Tampere
Tampereen Perussuomalaiset
Jalava Annikki
Konttila Ari
Linkova Heikki ja Ilona
Mäkinen Wellu
Rantaharju Sinikka
Soini Martti ja Eeva
Viitanen Jouni “Jone”
Välli Alli
Yli-Harju Tapani ja Niina

Sodankylä

Niemi Pertti
Tikka Viljo

Lintula Alpo

Savonlinna
Savonlinnan Perussuomalaiset
Happonen Pertti
Korhonen Viljo
Lyytinen Raimo
Rakkolainen Erkki ja Pirjo

Seinäjoki
Seinäjoen Perussuomalaiset ry
Hakala Orvo ja Elli
Hietala Erja
Koivula Eino
Kujala Juhani ja Katri
Latva-Mäenpää Esko
Sivula Helvi
Tuomi Timo
Viljanmaa Mika ja Heidi
Vuolle Anja

Siikainen
Hautamäki Eino
Hautamäki Hannu
Hautamäki Jukka
Hautamäki Reijo
Hautamäki Terttu
Tuulensuu Paavo + perhe

Siilinjärvi
Roivainen Erkki
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Soini
Kankaanpää Arvo
Niemi Toivo
Uurinmäki Väinö

Somero
Someron Perussuomalaiset
Kultanen Matti

Sonkajärvi
Sonkajärven Perussuomalaiset
Huttunen Anna
Huttunen Hannu
Juutinen Erkki ja Anja
Kortelainen Martti
Kumpulainen Maila
Kumpulainen Sulo
Mähönen Toivo
Saarinen Juhani ja Raija
Sutinen Kalle
Tauriainen Kari ja Kirsi
Vaistela Erkki ja Irja
Ålander Ritva

Sulkava

Vihanti

Uurainen
Ahola Esko
Rokkamäki Reijo

Uusikaupunki
Helin Tuulikki
Isotahdon Heikki ja Jenny
Lahtonen Aarre ja Tuula
Simola Pentti

Ojalehto Paavo
Viitala Urpo

Vihti
Salonen Pasi
Vanne Kaino

Vimpeli
Hongisto Reijo
Kangas Paavo
Mäkinen Mauno
Pannula Heimo

Vuolijoki
Tervonen Timo

Tervola

Valkeakoski

Teuvan Perussuomalaiset
Luhtala Jorma
Pakkanen Erkki ja Maiju
Saari Tauno
Tuokkola Erkki
Tuomela Heikki

Tohmajärvi
Toholampi
Ahola Aatto ja Aila
Koso Jaana

Toijala
Kivistö Tapio

Tornio
Alakuijala Heikki

Turku
Fihlman Paula
Hautamäki Antti
Karonen Teuvo
Niemi Tero
Nuolio Lasse
Pinomäki Jarno
Toukoniemi Jorma
Vuorio Rauno

Tuusniemi

Kalistaja Juha
Kulmala Jari
Nurmo Mikko

Valkeala
Timonen Eliisa

Vammala
Ojala Seppo
Selin Samuel

Vantaa
Vantaan Perussuomalaiset ry
Aartola Eeva
Falzon Petri
Blomqvist Riikka
Heikura Pirjo
Henriksson Kimi
Hiltula Henry
Lehtonen Birgitta
Luttinen Pauli Artturi
Niemelä Arja
Rekunen Iida
Sähkö Salo Oy / Jukka Salo
Taivainen Jorma E.
Ylimutka Kalle

Varkaus
Pokkinen Seppo
Rossi Aimo

Varpaisjärvi
Rissanen Kari
Väänänen Harri

Koponen Einari ja Annikki

Tuusula

Kolu Tuula
Lyra Erkki
Tukiainen Irja

Tyrnävä
Junttila Aaro

Sumiainen

Töysä
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Ervasti Teuvo + perhe
Leinonen Pirjo
Mesiniemi Orvokki ja Teemu
Moilanen Ahti
Pihlaja Veikko ja Eira
Väyrynen Kalle
Väänänen Risto

Huhtakangas Helge
Kumpula Matti ja Rauha
Rajamäki Martti ja Maija

Pietikäinen Pauli

Liimatainen Teuvo

Partanen Leevi ja Pirjo

Uusisuo Aleksanteri

Tarvainen Seija

Savitaipale

Utajärvi

Ylihärmä

Teuva

Savolainen Erpo

Vieremä

Peltola Vilho
Rabb Roy ja Viola

Antinkaapo Juha

Hemanus Henry

Rostedt Simo

Vaasa

Tervo

Arvoisat jäsenet ja muut lehtemme lukijat selvyyden vuoksi: PerusS:n
eduskuntaryhmän joulukortin ovat allekirjoittaneet tässä järjestyksessä Raimo
Vistbacka (puheenjohtaja), Timo Soini (varapuheenjohtaja), Tony Halme
(ryhmän jäsen), Hannu Purho (puoluesihteeri).

Ulvila

Puusaari Lasse
Ruisaho Esko
Ruisaho Hannu ja Tuulikki
Saari Leo + perhe
Tapio Paavo
Tikkakoski Irma

Rajalahti Minna ja Jouko

Vehmaa

Yli-Ii
Puusti Jouko

Ylikiiminki
Hautala Pekka ja Salme
Kirvesoja Heikki ja Hilda
Louhela Vihtori
Väänänen Veijo

Ylistaro
Kaleva Jaakko
Kemppainen Kalle
Kivimäki Antti
Koivula Väinö
Korkiamäki Pentti
Kytömäki Antti
Latvala Erkki + perhe
Mäkelä Pirkko ja Jaakko
Niemistö Veikko
Punkari Reino

Ylöjärvi
Ylöjärven Perussuomalaiset
Danhammer Carl J
Lindgren Pauli
Pekkala Heleena
Perälä Matti
Salminen Jukka
Morikka Esko
Vik Teuvo

Ähtäri
Ähtärin Perussuomalaiset
Hakola Jorma
Hautoniemi Matti
Lamminkoski Sirkka-Liisa
Lampi Niilo

Simola Pentti

Veteli
Aho Esko
Nykänen Aarne
Nykänen Erkki ja Helena
Ovaska Pentti
Pihlajamaa Arto
Pulkkinen Marketta
Pulkkinen Urpo
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Suomen valta-asema EU:ssa
Mistä se rakentuu ja miten sitä voi arvioida?
Suomi on ollut EU:n jäsen nyt
kymmenen vuotta. Koko jäsenyytemme ajan meitä on pidetty
EU:n mallioppilaana, joka noudattaa direktiivejä ja käyttäytyy
korrektisti kansainvälisissä ympyröissä. Emme ole yrittäneetkään ajaa EU:ssa kansallista
etuamme yhtään sen enempää
kuin, mihin meille EU:ssa annettu ”virallinen” painoarvo on
antanut mahdollisuuden. Sen
sijaan olemme jokaisena jäsenyysvuotena maksaneet satoja
miljoonia enemmän EU:lle kuin
mitä olemme saaneet. Jatkossa
maksamme vieläkin enemmän.
Olemme pyrkineet kasvattamaan painoarvoamme käyttäytymällä soveliaasti ja toimimalla
sääntöjen edellyttämällä tavalla.
Emme ole yrittäneet kiristää EU:
ta ja sen jäsenmaita heittäytymällä hankalaksi, kuten monet muut
maat, etenkin suuret EU-maat,
ovat tehneet. Kymmenen jäsenyysvuoden jälkeen on varmasti
korkea aika arvioida tyylimme
tehokkuutta.
Keskeistä arviossa on tietysti
näkökulma: Katsotaanko asiaa puhtaasti Suomen edun vai
EU:n edun kannalta? Vai onko
EU:n etu Suomenkin etu? Itse
tarkastelen asiaa Suomen edun
kannalta. On selkeämpää käsitellä Suomen valta-asemaa EU:
ssa valta-aseman perinteisessä
merkityksessä. Väitän myös, että
siinä vaiheessa, kun ihmisille sanotaan: ”Ei, ei teidän pidä asiaa
noin ajatella, vaan näin”, pistetään pää pensaaseen eikä haluta tunnustaa tosiasioita. Jos EU
todella on sellainen projekti, että
sillä saavutetaan jotakin niin arvokasta, että meidän tulee luopua
lopulta kokonaan kansallisesta
suvereniteetistamme, rajoistamme ja sopeutua uudenlaiseen
ajatteluun, uskon kansalaisten
ymmärtävän EU:n arvon. Hyvä
mielipidekirjoituskin on sellainen, ettei siinä kerrota, miten sen
eri lauseita pitäisi tulkita, vaan
se jättää oivaltamisen lukijalle.
Parhaassa tapauksessa lukija ymmärtää kirjoituksen juuri samalla tavalla, kuin miten kirjoittaja
haluaisi hänen sen ymmärtävän.
Jotta kirjoittajan kanssa todella
voidaan olla samaa mieltä, tarvitaan ns. ahaa-elämys. Sellainen
kantaa pitkälle. Monia kirjoitusta
sivuavia ja siihen liittyviä asioita
aletaan ahaa-elämyksen jälkeen
tulkita kirjoituksesta syntyneiden
käsitysten perusteella.

EU on suurten
jäsenmaitten projekti
EU on ollut viime kesän perustuslakikansanäänestyksistä lähtien halvaantunut. EI-tulokset
suuressa EU-jäsenmaassa Ranskassa sekä EU:n perustajajäsenmaassa Hollannissa pysäyttivät
perustuslakiprosessin. Samaan
aikaan Saksassa liittokansleri
Gerhard Schröder on joutunut
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sisäpoliittisesti todella ahtaalle. Sittemmin hänen puolueensa kärsi vaalitappion syksyllä
käydyissä parlamenttivaaleissa,
joiden seurauksena Schröderin
kausi kanslerina päättyi. EU:n
kaksi veturia Ranska ja Saksa
ovat tällä hetkellä ilman vahvaa
kuljettajaa, sillä Ranskan EUmielisen presidentin Jaques Chiracin asema heikentyi huomattavasti kansanäänestystuloksen
seurauksena. Hänen asemaansa
ovat heikentäneet myös Ranskan sisäpoliittiset ongelmat sekä
muut nousevat ranskalaispoliitikot. EU on siirtynyt kiskoilta
avomerelle.
Voisikin uumoilla, että EU:n
pattitilanne loisi nyt mahdollisuuden pienemmille EU-maille
kasvattaa poliittista vaikutusvaltaansa EU:ssa. Isossa-Britanniassa kansalaiset sekä monet johtavat poliitikotkin ovat sen verran
EU-kriittisiä, että siltä suunnalta
on turha odottaa avauksia, joille vanhoissa EU:n mahtimaissa
johtajat voisivat hurrata. Voi hyvin olla, että britit tulevat näyttämään suuntaa EU:ssa, mutta tuo
suunta poikkeaa varmasti siitä
kurssista, jonka mukaan Ranska
ja Saksa EU:ta ohjaisivat. Joka
tapauksessa lähtökohta, että
suuret maat johtavat EU:ta, on
mielestäni aivan selkeä. Ja on
outoa, mikäli joku väittää toisin.
Jos näin ei olisi, niin miksi meillä sitten politiikantutkijat, EU:
hun perehtyneet kolumnistit,
TV-uutiset ja johtavat poliitikot
ovat jatkuvasti huolissaan EU:n
suurten maitten toimintakyvystä? Onko niin, että yhteistyö EU:
ssa jonkin asian puitteissa ei voi
oikeasti käynnistyä ja edetä, elleivät johtavat EU-maat kykene
ensin luomaan jonkinlaista pohjapaperia ja hahmottelemaan siinä olevia suuria suuntaviivoja?
Nyt jos koskaan voimme siis
nähdä, paljonko pienillä EUmyönteisillä jäsenmailla, EU:n
mallioppilailla, on vaikutusvaltaa
EU:ssa. Jos sitä ei tule olemaan
nyt tai lähiaikoina, voi siitä vetää sen johtopäätöksen, että sitä
tuskin tulee olemaan nykyistä
enemmän myöhempinäkään aikoina. Ja jos näin on, voidaan viimeistään siinä vaiheessa perustellusti todeta, että EU on suurten jäsenmaitten projekti, jossa
valta jakaantuu historiallisten
seikkojen pohjalta tai puhtaasti
väestömäärän perusteella.
Silloin ollaan tilanteessa, jossa
voidaan havaita EU:n ristiriitaisuus: Puhutaan uudenlaisesta
poliittisesta ajattelusta, mutta
ajatellaan tosiasiallisesti historiallisten realiteettien puitteissa.
EU:ssahan merkittävät poliittiset
avaukset ovat järjestään tulleet
Saksasta tai Ranskasta, ja muita maita on vannotettu olemaan
niiden kanssa samaa mieltä.
Henki on ollut se, että EU:n isot
jäsenmaat ovat olleet ”aidosti”
valmiita ”avoimeen” ja ”historiInternet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

alliset rajat ylittävään” yhteistyöhön, kunhan yhteistyötä vain on
tehty isojen jäsenmaiden asettamista lähtökohdista. Sellaistakin
voidaan kutsua yhteistyöksi. Onhan siinä useita osapuolia, jotka
tekevät yhdessä työtä. Lähtökohdat ja päämäärät ovat sitten
asia erikseen. Kun joku sitten
kriittiseen sävyyn asettaa tiukan
kysymyksen, ohitetaan mahdollinen syvällinen keskustelu EU:
sta yhdellä EU-ympyröissä lähes
puhki kulutetulla lauseella: ”Päätöksenteko on kompromisseja.”

Mallioppilas ei saanut,
mitä halusi
EU on myös eräänlainen kabinetti. Se on ollut sitä aina. Suuria päätöksiä ja linjoja on vedetty kabineteissa. Ensimmäinen
kerta, kun kabinettipolitiikka
ajoi kunnolla karille ja haaksirikkoutui, näyttää olevan EU:n
perustuslakiprosessi. Se on oiva
osoitus siitä, miten kabinetissa
tehdyt päätökset eivät luonteeltaan ole sellaisia, että ne kestäisivät päivänvalon. Korkeintaan
sellaiset päätökset kestävät
parlamenttien keinovalon, joka
ei kuitenkaan ole sama kuin
todellinen valo. Kabinettipolitiikkaan liittyy eräs toinenkin
piirre: poliitikkojen keskinäiset
henkilökohtaiset suhteet. Pieni
jäsenmaa voi saada EU:ssa sympatiaa ja vaikutusvaltaa, mikäli
pienen jäsenmaan johtajalla on
hyvät suhteet isojen jäsenmaiden johtajiin ja keskinäiset henkilökemiat pelaavat.
Suomessa Paavo Lipponen oli
kiistämättä ainakin toisella pääministerikaudellaan tällainen
johtaja. Hänestä pidettiin EU:
ssa. Hänellä oli jopa jonkinlaista
vaikutusvaltaa. Mutta tuo vaikutusvalta ei ollut kansallista. Se oli
EU-keskeistä arvovaltaa. Hänellä ei ollut sellaista vaikutusvaltaa,
jonka avulla hän olisi kyennyt
ajamaan Suomen kansallista etua
asian perinteisessä merkityksessä. Selkein esimerkki tästä oli
EU:n elintarvikeviraston sijoittamispäätös: Kaikki muut silloiset
EU-maat Italiaa lukuun ottamatta olisivat olleet valmiit sijoittamaan viraston Suomeen. Lopulta
virasto sijoitettiin kuitenkin Italian Parmaan, verrattain suureen
ja tiukasti kansallisesta edustaan
huolehtivaan jäsenmaahan. Nähdäkseni elintarvikevirastotapaus
on selkeä osoitus siitä, mitkä ovat
pienen maan aktiivisen johtajan
ja samalla koko pienen EU-maan
vaikutusmahdollisuudet EU:ssa.
Pienen maan aktiivisella johtajalla voi olla merkittävää vaikutusvaltaa vain siinä tapauksessa,
että hän ajaa EU:n syventymistä
ja keskittää huomionsa EU-politiikassaan EU:n vahvistamiseen.
EU:n vahvistaminen saattaa jonkun mielestä palvella itsessään
myös pienen maan etuja, mutta
perinteisessä mielessä ei voida

puhua Suomen valta-aseman
merkittävästä kasvusta, mikäli
kasvu on kiinni lähinnä yhdestä
henkilöstä ja mikäli valta-asemaa ei voi käyttää suoraan kansallisen edun ajamiseen.
Paavo Lipposen EU-myönteisyys ja aktiivinen Eurooppa-politiikka ei ole toistaiseksi tuonut
konkreettista hyvää Suomelle.
Esimerkiksi elintarvikevirastopäätös kertoi täysin päinvastaista. Ja se kertoo toisaalta jotakin
myös EU:n luonteesta: Iso EUmaa ajaa EU-päätöksenteossa
aina pienen maan edelle, vaikka
iso maa ajaisi puhtaasti kansallista etuaan vieläpä melko häikäilemättömästi.
Jos taas ajatellaan, että Paavo
Lipponen ajoi Suomen etua yrittämällä jollakin lailla vahvistaa
EU:n ylikansallista luonnetta,
voidaan esittää monta kysymystä. Yksi keskeinen on EU:n perustuslakiinkin sisältyvä seikka
Euroopan parlamentin vahvistamisesta. Tätähän on markkinoitu suomalaisille positiivisena
asiana. EU-parlamentin aseman
vahvistaminen ei kuitenkaan
mielestäni kasvata esim. Suomen
painoarvoa. Suomella on vain 14
europarlamentaarikkoa parlamentin n. 700 jäsenestä. Se, että
parlamentin arvovaltaa pyritään
kasvattamaan, saattaa vähentää
suurten jäsenmaiden vaikutusvaltaa, mutta se ei lisää Suomen
vaikutusvaltaa. Se lisää korkeintaan EU-parlamentin poliittisten
ryhmien vaikutusvaltaa ja EU:n
ylikansallisuutta. Ylikansallisuus
taas ei voi missään nimessä lisätä minkään maan valta-asemaa
sinänsä, koska ylikansallisuus
heikentää kansallisvaltiojärjestelmää. Jos jollakin suomalaisella olisi liittovaltioksi muodostuneessa EU:ssa merkittävästi
vaikutusvaltaa, ei voitaisi enää
puhua Suomen vaikutusvallasta.

EU ja demokratia
- mahdoton yhtälö
On yhteenvedon aika Suomen
valta-asemasta EU:ssa sekä siihen kiinteästi liittyvästä EU:n
luonteesta.
Suomen valta-asema EU:ssa
ei ole ollut jäsenyyden aikana
missään vaiheessa merkittävämpi, kuin mitä todellinen painoarvomme eri EU:n toimielimissä
on ollut. EU on järjestelmä, jossa pienet maat tai pikemminkin
pienten maiden edustajat voivat
lähtökohtaisesti saada arvovaltaa vain käyttäytymällä soveliaasti ja olemalla avoimesti EUhenkisiä. Sellaista vaikutusvaltaa, jonka avulla pystyy ajamaan
oman maan kansalaisten etua, ei
pieni maa saa, elleivät sen edustajat sitä vaadi, ota ja harrasta
poliittista kaupankäyntiä. Suomi
on tähän asti maksanut aina sen,
mitä on pyydetty.
Nyt, kun EU on kriisissä, on
totuuden aika. Nyt jos koskaan
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luulisi, että pieni EU-myönteiset
johtajat omaava maa saisi todellista vaikutusvaltaa EU:ssa.
Jos näin ei käy, vaikka oltaisiin
EU-henkisiä ja suhteellisen aktiivisia, kuten komissaari Rehn,
voimme vain kysyä, kannattaako meidän olla joka tilanteessa
myötäilijöitä ja mallioppilaita?
Onko haaksirikkoutunut EUlaiva tervaamisen arvoinen?
Kannattaako kaikki energia
kohdistaa EU:hun vai olisiko
jo aika katsoa ympärille ja alkaa tähytä jotakin, joka ei ole
uppoamassa? Muut jo tekevät
näin. Kansallisvaltiojärjestelmä
tuskin on uppoamassa. Euro-laivalla oli vielä kahden, ehkä kolmenkin kerroksen, väkeä, mutta
sen ulkopuolella ei. Siellä jokainen saa olla oma itsensä ja silti
voidaan tehdä yhteistyötä. On
suhteellisen selvää, tekivätpä
suomalaiset mitä tahansa, ettei
laiva voi jatkaa kulkuaan, koska
useilla kansilla on noussut kapina, kuten Titanicissa aikoinaan.
Miten kauan tavallisen, usein
hyvin EU-kriittisen, suomalaismatkustajan kantti kestää katsoa
myötäilypolitiikkaa? Tähän asti
Suomen myötäilypolitiikan selkänojana ovat toimineet vaaleista
toiseen samaa puoluetta äänestäneet kansalaiset. Tähän saattaa
tulla muutos, sillä monissa Euroopan maissa EU-kriittisyys on alkanut kanavoitua myös vaaleissa.
Saattaa hyvin olla, ja onkin, että
meidän EU-politiikkamme tulee
olemaan niin kauan nykyisenkaltaista, kunnes jokin muuttuu sisäpolitiikkamme valtasuhteissa.
Jos mikään ei muutu, voidaan
todeta, ettei edustuksellinen demokratia toimi EU:ssa kahdesta
eri syystä: Vaikka ihmiset ovat
Suomessa EU-kriittisiä, miksi he
eivät äänestäisi enemmän EUkriittisiä ehdokkaita? Vai ovatko
he lopulta enemmän sitä mieltä,
että kansalaismielipiteestä välittämätön johtajuus on tärkeämpää kuin heidän mielipiteidensä
huomioon ottaminen? Tuskin se
niin on. Vastaus on mielestäni,
että järjestelmässä on silloin vikaa, kun se passivoi ajattelua ja
luo uskonpuutetta omiin vaikutusmahdollisuuksiin.
Vai eikö ihmisiä sitten kiinnosta koko EU? Sen puolesta
puhuu eurovaalien äänestysprosentti n. 40. Jos kansalaisia ei EU
kiinnosta, voidaan esittää vielä
viimeinen kysymys: Voiko järjestelmä toimia, mikäli kansalaiset
eivät ole kiinnostuneita siitä?
Yksi eniten siteerattu ja kansainvälisesti tunnetuimpiin
kuuluva, nyt jo edesmennyt,
politiikanteoreetikko Thomas
Hobbes, on esittänyt aikoinaan
näkemyksen, että toimivan järjestelmän tunnistaa siitä, että ihmiset, jotka siinä toimivat, ovat
kiinnostuneita järjestelmästä ja
kokevat sen omakseen.
Vesa-Matti Saarakkala
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Tuntematon merimies
Venäjä elää sellaista poliittista ja taloudellista historian vaihetta, missä olisi
luonnollista odottaa olevan tilaa ja kasvualustaa ammattiliitoille, valvomaan eri
alojen työtätekevien etuja ja takamaan
näille osuus siitä taloudellisesta kehityksestä, joka maassa on meneillään.
Kuitenkaan ammattiliitot eivät ole Venäjällä erityisen suosittuja, sen enempää
työtekijöiden kuin työnantajienkaan keskuudessa.
Kansainvälisen kuljetustyöväenliiton
(ITF) venäläisen agentin Petr Osichankyn mukaan Rybak Chukotkin tapaus
kuvaa sitä välinpitämättömyyttä, millä
suuri osa tavallisista työläisistäkin suhtautuu ammattiliittoihin.
Valtavan suuren venäläisen kalanjalostusaluksen Rybak Chukotkin kalastusmiehistö lähestyi Vladivostockin ITF:n
toimistoa liittyäkseen jäseninä unioniin
ja saadakseen ITF:ltä apua vuoden vanhojen maksamattomien palkkojen perimiseksi varustamolta.
ITF:n edustajat ryhtyivät toimeen ja
onnistuivat kansainväliseen järjestövoimaan vedoten – painostamaan varustamoa maksamaan laiminlyötyjä palkoja
laivaväelle lähes 500 000 USD:n edestä.
Laivan päällikkö jäi ilman palkkasaataviaan hänen kieltäydyttyään itsepintaisesti liittymästä ammattiliittoon, tässä
tapauksessa ITF:n alaiseen merimiesten
unioniin. Myöhemmin hän halusi korjata erheensä ja olisi ollut valmis hyväksymään liittymisvaatimuksen, mutta juna
hänen kohdaltaan oli ehtinyt jo lähteä
asemalta.
Uudet unioniin liittyneet jäsenet, heti
sen jälkeen kun olivat saaneet nostettua
unionin agenttien heille ajamat palkkarästit – hävisivät merelle ja unohtivat
tyystin koko merimiesunionin.
Sama tarina toistui useassa palkkarästi tapauksissa venäläisillä rahti- ja kalastusaluksilla; saatuaan rahansa laivaväki
unohti nopeasti avustajansa.
Viiden vuoden sisällä on unioni ajanut
rästiintyneitä saatavia uusille jäsenilleen
kahden miljoonan USD edestä. Mutta
vain harva uusista jäsenistä on jäänyt jäsenmaksunsa säännöllisesti maksavana
jäsenenä unioniin.

Työtodistuksissa puutteita
Liittoon kuulumattomien merimiesten
tilanne on pahimmillaan silloin, kun mukavuuslippulaivoilla tapahtuu onnettomuus tai kuolemantapaus, jolloin vakavien onnettomuuksien uhriksi joutuneiden
omaiset alkavat hakea korvauksia.
Pian he huomaavat, ettei heidän asiaansa ole kiinnostunut ajamaan kukaan.
Siitä eivät ole kiinnostuneet yksityiset
asianajajat, yleiset syytäjät eikä liioin

Harry Tobin
Mastermariner
Rauma

Eduskunnassa sanottua

Raimo Vistbacka 17.11.2005

Kuva Harry Tobinin yksityisarkistosta. Kuvan mukavuuslippulaiva ei liity tapaukseen.

mediaa kiinnosta tavallisia merimiehiä
koskevat tapaukset.
Vasta viimeisenä mahdollisuutena
vahingoittuneen, taikka pahimmissa
tapauksissa, menehtyneiden merimiehen omaiset kääntyvät ITF:n edustajien
puoleen pyytäen liittoa ajamaan heidän
asiaansa.
ITF lähtee ajamaan merimiesten
omaisten korvausvaateita jo yksinomaan
sen vuoksi, että sen velvollisuus on valvoa jäsentensä etuja ja oikeuksia.
Kuitenkin useassa tapauksessa on niin,
etteivät mukavuuslippulaivojen miehistöt
ole liittyneet minkäänlaiseen ammattiliittoon – ja vaikka ITF näidenkin osalta
ottaa asian ajakseen, on sillä useassa
tapauksessa vaikea todistustaakka kannettavanaan, sillä sen tukena eikä käytettävissä useinkaan ole riittävästi tietoja
ja todistuksia menehtyneen merimiehen
työsuhteesta.

Liitto on viimeinen toivo
Yleensä poikkeuksetta korvauksia hakevat omaiset panevat kuitenkin viimeisen
toivonsa ITF:n siinäkin tapauksessa, ettei
minkäänlaisia työsopimuksia ole laivoilla työskennelleille kirjoitettu, eikä työsuhteesta ole esittää todisteita. Kuten oli
Aront- 103 tapauksessa, tämä laiva upposi
Japanin merelle vieden mukanaan koko
kansainvälisen 13 henkisen miehistönsä.
Uponneen aluksen venäläinen päällikkö ja konemestari eivät kummatkaan
olleet vakuutettuja, eikä heiltä löytynyt
voimassa olevaa työsopimusta.
ITF:n Etelä-Korealaiset agentit onnistuivat kuitenkin saamaan maksuun
65 000 USD:n suuruisen korvauksen
hukkuneiden venäläisien merimiesten
omaisille.

PerusSuomalaisten kannatus
edelleen nousussa

Synkkää satoa
Marraskuun toisena päivänä 2004 upposi kaksi laivaa myrkyssä Venäjän
Kaukoidän vesillä. Toinen aluksista
oli Kambotsan lipun alla kulkenut
Arosa, ja toinen Mongolian lippua
tunnustanut Vest. 33 merenkulkijaa
menehtyi näiden laivojen upottua
Venäjän itärannikolla. Vain yksi menehtyneistä merimiehistä kuului merimiesunioniin.
Vestillä työskenneillä 26 merimiehellä ei ollut minkäänlaisia sopimuksia. Kaikista yrityksistä löytää jonkinlaisia todistuksia aluksella työskennelleistä, oli luovuttava, koska
mitään miehistöluettelon kaltaista ei
ollut jätetty millekään hallinnolle.
Miehistön laivalle myyneen yhtiön johtaja murhattiin kaksi päivää sen jälkeen
kun miehistö oli lähetetty alukselle.
33 tavallisen paperittoman merimiehen menehtyminen myrkytetyllä merellä
ei ollut edes riittävä uutisaihe kansainvälisen uutiskynnyksen ylittämiseen.
Tässäkin tapauksessa menehtyneiden merimiesten omaiset kääntyivät
kansainvälisen ITF:n puoleen, pyytäen apua viranomaisia vastaan, jotka
ilmoittivat alusten lippuvaltioiden
oleva se taho, jonka puoleen omaisten
olisi korvausasioissaan käännyttävä.
Unioni ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa voi auttaa merimiehiä, jotka
eivät ole liiton jäseniä, ja jotka eivät
ole allekirjoittaneet minkäänlaista
työsopimusta. Ilmiö joka on varsin
yleinen mukavuuslaivoilla, sillä mukavuuslaivojen omistaja ja niillä operoivat yritykset välttävät pestaamastta aluksilleen merimiehiä, jotka ovat
jonkun ammatinliiton jäseniä.

”Kaikille sotainvalideille olisi myönnettävä tasavertaisesti hautausavustus.
Meidän mielestämme olisi kunnia-asia
valtiovallalle osallistua kaikkien sotainvalidien hautauksen kustannuksiin ilman että rajataan vamman vakavuuden
perusteella pois osa vammautuneista.
Koska kuitenkin niistä tapahtumista on
kulunut hyvin pitkä aika ja on vaikea
määritellä sitä, onko se vanhuuden aiheuttamaa vai sen sodassa invalidisoidun
vamman vakavoituminen. Kun useimmiten Valtiokonttorin niin sanottu asiantuntijalääkäri papereitten perusteella sitten arvioi näitä prosentteja, niin ainakin
näitten sotainvalidien oman näkemyksen mukaan ne lausunnot ja kannanotot
ja päätökset Valtiokonttorissa ovat olleet
sangen epäoikeudenmukaisia.”

Timo Soini 1.12.2005
”Euroopan unionin jäsenyyshän on tämän sotkun syy, koska Euroopan unionihan uhkaa viedä meiltä presidenttiyden
ja se uhkaa viedä nyt toimivaltaa. Ensin
on mennyt lautanen presidentiltä, nyt menisi vielä käskyvaltakin. Tasavallan presidentti on ylipäällikkö ja se on täysin selvä
asia. Näin pitää olla. Se on myös Suomen
kansan kanta. Onko tämä EU-vetoisuus,
joka nyt paljastuu kansalle, totuus tästä
asiasta? EU:ko painaa presidentin valtaa
alas ja sotkee Suomen perustuslaillisuutta? Ovatko nämä Euroopan unionin käskyt todellinen syy? Menevätkö ne jopa
Suomen perustuslain yli?”

Tony Halme 10.11.2005
”Lakivaliokunnan mietintö laiksi rikosasioiden sovittelusta on hyväksyttävissä.
On oikein, että riitoja voidaan sovitella
ja täten säästää yhteiskunnan kustannuksia. Mahdollisuus sovitteluun ennen kylmää lainlukua on kannatettava asia. Haluan puuttua mietinnössä yhteen asiaan,
jota olen aina ja kaikkialla korostanut:
että lapsiin kohdistuvaa seksuaalista tai
muutakaan väkivaltaa ei missään oloissa
saa hyväksyä. Näitä asioita ei pidä sovitella. Väkivallan vastustaminen on selkeä asia, mutta lapsia on suojeltava aivan
erityisesti. Olen tyytyväinen, että lakivaliokunta ehdottaa perusteluissa sivulla
6 säännöstä, että lapsiin kohdistuneet
seksuaalirikokset rajataan kokonaan sovittelumietinnön ulkopuolelle. Olenkin
itse sitä mieltä, että lapsiin kohdistuvasta
seksuaalisesta väkivallasta tulee aina antaa ankarimman mukaan ehdoton vankeustuomio, joka ikinen kerta.”

Lapin piirin perustava kokous

PerusSuomalaisten kannatus on edelleen nousussa. Taloustutkimuksen
YLE:n radiouutisille tekemän kyselyn
mukaan puolueen kannatus on noussut
1,9 prosentista 2,2 prosenttiin.

Perussuomalaisten Lapin piirin perustava kokous pidetään maanantaina
19.12.2005 klo 12.30. Kokouspaikkana
toimii Hotelli Scandic, kokoustila 3.
Puolueen edustajana paikalla on puheenjohtaja Timo Soini.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Kannatus kasvaa ja käyrä kipuaa ylöspäin.
Kuva on viitteellinen.
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Turvapaikkakeinottelu kuriin
Ote eduskunnan
pöytäkirjasta 1.12.2005
Timo Soini:
Arvoisa herra puhemies! Turvapaikkahakijoita on kadonnut
johonkin toista tuhatta. Haluaisinkin kysyä nyt - vaikka ministeri Rajamäki ei ole paikalla,
tämä liittyy ministeri Filatovin
toimialaan:
Mihin nämä turvapaikkahakijat katoilevat veronmaksajien
varoilla, ja miten aiotte saada
nyt, hallitus, tämän koordinaation kuntoon työvoimaministeriön ja sisäministeriön välillä?

Työministeri Tarja Filatov:
Arvoisa puhemies! Meillä on
kahdenlaisia turvapaikanhakijoita, ensinnäkin ne, jotka ovat
säilöönottokeskuksessa ja joilla
ei ole oikeutta liikkua niin kuin
he haluavat. He ovat säilöönottokeskuksessa, koska kansainväliset sopimukset estävät sen, aivan
oikein, koska he eivät ole rikoksesta epäiltyjä, että heitä voisi pitää vankilassa tai putkassa.
Sen lisäksi meillä on turvapaikanhakijoita, jotka odottavat päätöstä siitä, saavatko he
turvapaikan vai eivät, ja jotka
asuvat vastaanottokeskuksissa.
Vastaanottokeskuksissa olevilla ihmisillä on, kuten kaikilla

Timo Soini:
Arvoisa herra puhemies! Kyllä tämmöinen turvapaikalla
keinottelu ja veronmaksajien
rahoilla keinottelu aiheuttaa
nimenomaan karsastusta ihmisissä. Miten nyt hallitus aikoo
jatkossa suhtautua siihen perussuomalaisten linjaan, kun
me olemme ajaneet sitä, että
jos jossain muussa maassa on
kerran saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, se olisi automaattisesti käännytysperuste.
Kun te nyt niin paljon siitä
EU:sta aina vouhotatte, niin
voisiko nyt olla kerrankin niin,

Sotavankien sairaala säästi
Kokkolan
Talvi- ja Jatkosodan aikana oli
Kokkolassa venäläisten sotavankien sairaala. Tämä sijaitsi
silloisessa suojeluskuntatalossa,
joka on nyt teatterina lähellä
vesitornia.
Tämän sairaalan kautta kulki
noin kymmenen ja puoli tuhatta
sotavankia. Lääkärit olivat katkoneet sänkyyn kuoliolle menneitä varpaita saksilla. Heiltä
poloisilta oli vedet tulleet silmistä. Sen tiesi, että se kävi kipeää.
Kokkolan hautausmaan ulkopuolella on heistä haudattuna
lähes 700 sotavankia. Heidät on
pantu maahan ilman arkkua.
Kokkolaa ei pommitettu näiden sotien aikana. Se oli ainoa
sen aikaisista kaupungeista, jota

ei pommitettu. Nämä tiedot
olen saanut tiedotusvälineistä.
Suomessa kun oli Neuvostoliiton valvontakomissiooni, näistäkään tapahtumista ei ole jätetty
kovin paljon tietoja arkistoihin.
Kokkolaa ei pommitettu siksi,
että siinä olisi mennyt heidän
omia miehiään.
Talvisodassa suomalaiset ottivat vangiksi neuvostoliittolaisia 5500 ja jatkosodassa 65000
henkilöä. Kun aseveljeys saksalaisten kanssa päättyi, otettiin
saksalaisia sotavangeiksi 2600
henkilöä.
Sakari Eskola
Raahe

Vistbackaa muistettiin
standaarilla

Raimolla kunnioitettavat 60
ikävuotta täynnä.
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Työministeri Tarja Filatov:

suomalaisillakin, samat perusoikeudet. Heillä on oikeus liikkua vapaasti tässä maassa, heillä on myös oikeus poistua tästä
maasta. Silloin, jos he ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa
ja poistuvat, heitä kutsutaan niin
sanotuiksi Dublin-tapauksiksi ja
he sen jälkeen hakevat jostakin
toisesta maasta turvapaikkaa tai
lähtevät takaisin kotimaahansa.
Kyse on niin sanotusti näistä
ihmisistä, jotka ovat lähteneet
vastaanottokeskuksista jonnekin, joko omaan kotimaahansa
tai jonnekin toiseen maahan.
Jos he toisesta maasta hakevat
turvapaikkaa, heidät palautetaan Suomeen tai sitten kotimaahansa riippuen siitä, mikä
tilanne on.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Raimo Vistbacka
täytti lokakuussa 60 vuotta. Sen
kunniaksi järjestetyillä päivällisillä puolueen puheenjohtaja
Timo Soini luovutti hänelle PerusS-standaarin numeroidulla
hopealaatalla. Vistbackan standaarin numero on luonnollisesti
yksi.
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Ovatko hekin kadonneet Suomen pakolaiskeskuksesta?

koska se olisi kansan ja ihmisten
oikeustajun mukaista, että jos
on toisessa EU-maassa hylätty,

niin myös täällä hylätään? Vai
onko tässäkään kohdin EU:ssa
mitään logiikkaa?

Arvoisa puhemies! Silloin, jos
on hakenut toisesta EU-maasta
turvapaikkaa, niin oli sitten saanut kielteisen päätöksen tai tuo
prosessi on kesken, niin henkilö
palautetaan tuohon kyseiseen
maahan takaisin. Tässä on kyse
EU-käytäntöjen kehittämisestä ja
siitä, miten tämä prosessi toimisi
elävässä elämässä mahdollisimman nopeasti. Sen eteen Ulkomaalaisvirasto tekee työtä, poliisi
tekee työtä, että nämä karkotukset toimisivat nopeasti. Mutta
EU-tasolla on tiettyjä ongelmia.
Esimerkiksi jotkut maat eivät
kovin mielellään ota vastaan näitä turvapaikan hakijoita, vaikka
niiden kuuluisi tämän yhteisen
pelisäännöstön mukaan ottaa.
Mitä tulee sitten veronmaksajien rahoihin, niin silloin, jos
turvapaikan hakija on poistunut
maasta, niin hän ei todellakaan
saa Suomesta toimeentulotukea.
Se maksetaan kerran viikossa
täällä olemisen mukaan. Perustuslakivaliokunta on arvioinut
tätä asiaa ja lähtenyt siitä, että
silloin, jos ihminen on Suomessa enemmän kuin yhden kahden
päivän, silloin tuo etuisuus pitää
maksaa rahana eikä esimerkiksi
hyödykkeinä, niin kuin joissakin
kokeiluissa on tehty.

Toinen varapuhemies:
Kysymys on loppuun käsitelty.

Lapsella on oltava oikeus isään!
Eduskunta on taas kerran
painiskellut elämää suurempien asioiden parissa. On
taitettu peistä ns. hedelmöityshoitolaista ja sen tuomista
oikeuksista erilaisissa siviilisäädyllisissä suhteissa eläville
naisille. Mahdollisesti tämän
lehden ilmestyessä laki on
eduskunnassa jo hyväksytty.
Toivottavasti eduskunnasta löytyy niin paljon ryhtiä,
ettei yksinäisten naisten ja
lesboparien hedelmöityshoitoja ainakaan yhteiskunnan
tuella laillistettaisi.
Ei lapsen saanti voi olla
subjektiivinen oikeus sillä
tavalla, kuin tätä oikeutta
yleensä ajatellaan. Hedelmöityshoidot sairauden
hoitona silloin, kun lapsen
saanti heterosuhteessa elävällä pariskunnalla ”vanhoin
konstein”ei onnistu, on aivan
luonnollista. Siinä yhteiskunnan on oltava tukena. Tässä
kohtaa en ota kantaa siihen
tulisiko sukusolujen luovuttajan saada pysyä anonyyminä ,se olisi kai lähinnä
luovuttajan ja saajan arvioitava. Jääköön saajalle vaikka
oikeus hyväksyä nimettömiä
tai nimettyjä sukusoluja!
Tiedotusvälineistä osa
on valinnut kovasti liberaalin linjan nimenomaan

yksinäisten naisten ja lesbojen
”oikeuksien” puolustamisessa.
Aamulehti vetäisi etusivulleen
tutkimustuloksen, jossa hiukan
totuutta kiertäen saatiin tulos,
että Suomalaiset eivät rajaisi
oikeutta hedelmöityshoitoon.
Kuitenkin sisäsivuilla kerrotaan, että esim. lesboilta ko.
oikeuden kieltäisi noin kuusikymmentäprosenttia vastaajista.
Haastattelua tehtäessä haastateltavalta kysyttiin sen jälkeen,
kun oli kysytty lentoyhtiöt, laivayhtiöt, ym . kaikki maan ja
taivaan väliltä, ”kenet pitäisi
jättää hedelmöityshoitojen ulkopuolelle”? Uskon, että siinä
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vaiheessa, noin vartin kyselyn
jälkeen moni vastasi ei ketään,
sen enempää miettimättä.
Television ajankohtaisohjelmassa keskustelijoiksi oli kerätty nais-asianaisia, naispareja,
julkihomoja ja lesboja. Olipa
jostain löydetty naisrovasti jolle Raamatun sanoma ei täysin
ole auennut. Tasapuolisuus keskustelijajoukosta oli kaukana.
Kristillisten Päivi Räsäsen ja
parin miesliikkeen vähän turhan
hiljaisen miehen pyristely tuossa
juontajien sopivasti johdattelemassa joukossa ei paljon sijaa
saanut. Kansaa yritetään manipuloida monella tapaa.
Yksinäiset naiset ja naisparit
perustelevat oikeuttaan lapsen saantiin tasapuolisuudella
ja tasa-arvolla. Mitä tasa- arvoa sellainen on joka olisi vain
naisten oikeus. Vaikka vanha
sanonta sanookin,” kun kovan
ottaa niin koiraskin poikii”,
mutta tällä kohtaa miehet jäisivät ”mopen osalle”.
Ehkä näiden seksuaalivähemmistöjen tulisi ymmärtää, että
kun yhteiskunta hyväksyy heidän erilaisuutensa, heidän tulee
se myöskin itse hyväksyä. Jos ja
kun, seksuaalinen poikkeavuus ei
ole sairaus, ei siitä johtuvia puutteita tule myöskään yhteiskunnan tuella sairautena hoitaa.
Reijo Ojennus
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Pirkanmaan Pikkujoulut

Joulupöydän ääressä mm. Annikki Jalava, Martti Soini ja Eeva Soini.

Illan pikkutonttu Noora sekä hanuristi Niemen Yrjö.

Perussuomalaisten Pirkanmaan
piiri vietti perinteistä pikkujoulutapahtumaansa perjantaina
3.12. Kurussa, Kahvila-Ravintola
Vänrikissä. Paikalle oli kerääntynyt jälleen reilut parikymmentä perussuomalaista aktiivia.
Ojennuksen Reijo piti puuropuheen pohjalaisittain kerrotun tarinan merkeissä, vaikka
hämeessä oltiinkin. Leppoisan
illan kuluessa meitä säesti Nie-

men Yrjö haitareineen sekä
Mäkipään Lea lausui runoja.
Joululauluihinkin löytyi hyvin
yhteinen sävel.
Vänrikin jouluruuat ovat
aina olleet suussa sulavia, kuten
nytkin. Varmaankaan kukaan
ei tainnut jättää santsaamatta.
Torttukahvit päälle taisivat vielä
juuri ja juuri mahtua.
Joulupukkikin oli muistanut,
vaikka oli lähettänyt paikalle

Halmeen sylissä

vain hiippalakillisen sihteerin.
Arpajaisissa taisi onni suosia
liki jokaista, vaikka pikkutonttu
Noora saattoikin kahmia voittoja eniten. Jäihän niitä tyhjiäkin
arpoja 135:stä, sillä sentään ihan
niin paljoa ei palkintoja ollut.
Pirkanmaan piiri haluaa kiittää Vänrikin porukkaa, Tapania
ja Tuulikkia, jälleen erinomaisesta tarjoilusta ja hienoista
puitteista.

Joululauluja laulettiin ennen arpajaisia.

Jouluruokien muuntelu- ja
maustamisvinkkejä
Hyvää jouluruokaa voi ostaa valmiina ja pikku nikseillä
muuntaa oman maun mukaiseksi. Tässä muutama vinkki.

Lanttulaatikko
700 g lanttulaatikkoa
1 kananmuna
2 tl siirappia
1 dl (kevyt) kermaa
muskottipähkinää, inkivääriä
tai neilikkaa maun mukaan
Sekoita ainekset lanttulaatikon
joukkoon ja laita seos uuninkestävään tarjoiluastiaan tai
alumiinivuokaan.

Porkkanalaatikko
Porkkanalaatikko höystetään
lanttulaatikon tapaan. Mausteeksi sopii ripaus muskottipähkinää tai valkopippuria. Sekoita
kaikki ainekset varovasti keskenään, jotta riisit eivät rikkoudu.

Perunalaatikko

Bussilastillisen verran kauhajokisia vieraili eduskunnassa 16.
marraskuuta. Eija-Liisa Kiviharju halusi Tony Halmeen syliin, ja sehän sopi
kansanedustajallemme.
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Pistele perunalaatikon pintaa
haarukalla ja kaada päälle maitoa tai kevytkermaa. Voit lisätä
myös muutaman voinokareen.
Kuumenna laatikoita uunissa
175 asteessa ilman kantta noin
30 minuuttia.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Kristillisen toimikunnan julkilausuma
PerusSuomalaisten
kristillinen toimikunta
otti kantaa eläkeläisten
asemaan ja maaseudun
peräkamarin miehiin
ja naisiin 26.11.2005
Saarijärven Rauhalassa
pidetyssä kokouksessaan.
Kristillisen toimikunnan mielestäsi nykyinen eläkeläisiä
kurjistava politiikka, taloudellisen aseman heikkeneminen
ja palveluiden karsiminen sotii

Puolueen kristillinen toimikunta kokoontui leppoisassa tunnelmassa Rauhalan
kokoustiloissa.

raamatun antamaa käskyä vastaan. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, tuo käsky on pikemminkin
unohtunut kuin laitettu kristillisenä ohjeena yhteiskunnalliseen käytäntöön.
Kristillinen toimikunta pitää
hyvänä asiana puolueen presidenttiehdokkaan Timo Soinin
mahdollisuuksia nostaa asia
julkiseen keskusteluun ja sitä
kautta vaikuttaa myönteisesti
iäkkäiden ihmisten asemaan
yhteiskunnassamme.
Hedelmällisyyshoidot lesbojen
keskuudessa saivat myös kielteisen vastaanoton toimikunnassa.
Homojen ja lesbojen mahdollisuutta saada lapsia pidettiin
myös raamatun sanan vastaisena
ja lapsen oikeuksia polkevana

asiana. (3. Moos. 18:22, Room.
1:26,27) Lähimmäisiä voidaan
rakastaa, mutta ei niitä tekoja,
jotka tulevat heidän kauttaan.
Toimikunnan mielestä autioituvan maaseudun peräkamarin
miesten ja naisten kuuluu hankkia perillisiä luonnon tarkoittamin keinoin, eikä raamatun
sanan vastaisesti. Raamattu puhuu miehimyksistä kielteisesti
ja toteaa sen olevan kauhistus
Jumalan silmissä. Sama koskee
tietysti myös kaupunkien asukkaitakin, totesi toimikunta kokouksessaan.
Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Harri Lindell Huittisista ja sihteeriksi Lea Mäkipää
Kihniöltä.

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

Puheenjohtaja
Timo Soini

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

1. varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala

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

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

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

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

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

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)

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

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

Puoluesihteeri
Hannu Purho

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

Varapuheenjohtaja: Harri Väänänen
Rönkönniementie 17, 73200 Varpaisjärvi
Puh. 040-575 7896

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

3. varapuheenjohtaja
Ahti Moilanen

Pääsihteeri: Jussi Niinistö
Puh 09 - 432 3276
E-mail: perussuomalaiset@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

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

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki

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

Kansanedustajien avustajat
Soinin avustajat (Uudenmaan vaalipiiri)
Hannu Purho 050-573 8157
E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi
Jukka Jusula 0400-606 220
jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi
Vistbackan avustaja (Vaasan vaalipiiri)
Toni Kokko
09-432 4156, 050 591 6221
toni.kokko@eduskunta.fi
Halmeen avustaja (Helsingin vaalipiiri)
Jonni Sinkkonen 050-598 0947
jonni.sinkkonen@eduskunta.fi

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

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.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
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Vapaa sana
Fortumin optioihin. Suurituloisten verohelpotukset eivät ole
tärkeitä. Sen sijaan peruselintarvikkeiden arvonlisäveroa on
alennettava. Tästä veronhelpotuksesta halpenee jokaisen ihmisen ruokakori.
Olin perustamassa Perussuomalaisia sen ensimmäisessä
kokouksessa. Huomaan Timo
Soininkin seuraavan Vennamon
köyhää kansaa puolustavaa linjaa. Santeri Alkio kehotti aikoinaan: Älä unohda köyhän asiaa.
Samaa ajatusta kannatti alussa
SDP:n väki vaan ovatpahan
unohtaneet. Siksi äänestän presidentinvaaleissa Timo Soinia.

Kuka tappaa
maaseudun?
Missähän ne viipyvät ne hallituksen lupailemat tukitoimenpiteet maaseudun asuttuna pitämiseen?
Kun kunnissa on vallassa
KEPU, se voi huoletta nuijia
pöytään säästötoimenpiteissään
sen viimeisenkin tuetun kyytivuoron kerran viikossa sivukylille ja auttaa täten itse muuttoa
kirkonkylille ja suurempiin asutuskeskuksiin.
Taitavat olla nuo teot pahemman kerran puheitten vastakohtia, samoin kuin ne mainostetut
perhearvotkin. Taitavat olla susien kasvatusalueita kohta nämä
maaseutukylät.
Liisa Salmi
Pielavesi

Miksi äänestän
Timo Soinia
Kolmisenkymmentä vuotta sitten Veikko Vennamo otti minut
SMP:n riveihin. Lakimiehenä
hän vaati poistettavaksi laeista porsaanreikiä, joista saattoi
päästä läpi suuriakin rötösherroja. SMP vastusti myös talonpojan tappolinjaa. Näin kuitenkin on käynyt ja EU sen linjan
vielä viimeistelee. Olen alusta
alkaen vastustanut EU:n liittovaltioon liittymistä, jossa suurvallat alistavat mielivaltansa
alle pienet. Osallistun vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan. Mielestäni peruselintarvikesaannin omavaraisuus on
jokaisen kansan tärkeä puolustusvoimavara vaaran hetkellä.
Missä menee Suomen itsenäisyys? Unohdetun kansan huolenpito kuuluu Suomen valtaapitäville eikä EU-herroille. Tarvitseeko Suomi 200 sutta vai onko sen
pidettävä yllä tuhannen suden
reservaattia, kuten EU-komissio
vaatii. Kyllä kansa tietää.
Voittajan on helppo hymyillä
ja laajentaa kilpailuaan maapallon kokoiseksi eli globaaliksi,
kuten sitä hienommin sanovat.
Entä me häviäjät? SDP:n ministerit ovat myötävaikuttaneet
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Matti Pietiläinen
Leppävirta

Näytä
valtavalta!

sista, joskin viranomaisille kiusallisista, asioista.
Eniten itseäni hämmästyttää
lautakuntien jäsenten perehtymättömyys alansa säädöksiin.
En tiedä, että kukaan jäsen sen
paremmin sosiaalilautakunnassa
kuin muissakaan lautakunnissa
olisi kiinnittänyt näihin virheellisiin julkistuksiin ja salaamisiin
mitään huomiota, poikkeuksena
että eräässä teknisen lautakunnan kokouksessa oli salassapidettävien tietojen julkistamista
kuulemma ihmetelty.
Rohkenen lopuksi vielä väittää, että salassapidettävien
tietojen julkistaminen ja julkisten tietojen salaaminen ei
ole pelkästään Harjavaltaan
rajoittuva ilmiö. Kyseessä on
pikemminkin valtakunnallinen
ongelma, jonka keskeisenä syynä näen asioita hoitamassa olevien pätemättömyyden. Osaksi
kyse on varmasti myös halusta
ja kyvystä toimia oikein ja ottaa
asioista selvää.

Yritys palkkaa huippujohtajat,
huippuekonomistit, huippujuristit, markkinointigurut ja alan
parhaat työntekijät, kun se haluaa menestyä.
Kunta-alalla riittää esimerkiksi kiva titteli sukukirjassa tyyliin
”työpaikkansa saunaseuran toinen varapuheenjohtaja”. Siinähän on sopiva tyyppi hommiin.
Eipä ole esteenä luottamushenkilöiden vallankäytölle. Sitä
paitsi valtio on aina vastuussa,
kävi miten kävi.
Kun loppuun käytetyn kunnalliskalun ammattitaito ja johtamiskyky eivät enää riitä, niin
täytyy ruveta suojelemaan imagoa kansalaisdemokratialta!
Tullaanhan siinä ennen pitkää
tilanteeseen, jossa virkamiesten
suosima kuntolaji kynsilaukka
muuttuu raviksi.

Hänen kirjoituksensa ”Puheet
porvariyhteistyöstä kaiku menneisyydestä”, julkaistiin Keskisuomalaisessa 24.10. Peräti
neljällä palstalla. Hän totesi siinä aivan oikein, ettei yhteiskuntamme jakaudu jyrkästi vasemmistoon ja oikeistoon.
Kaikkihan me sen havaitsemme
mm. eduskunnan äänestyksistä;
ei mikään eduskuntaryhmä ole
täysin yksimielinen. Liberaaleja
on varmaan joka ryhmässä.

Marjatta Kuusisto
Ähtäri

Jorma E. Taivainen
Vantaa

Petri Nurminen
Harjavalta

Vesa-Matti
oikeassa!

”B-luokan
juttu”

Lännen
maakunta?

Useissa kunnissa lautakuntien
toimintatapoihin kuuluu käsitellä salassapidettävät asiat ns.
B-listalla. Noista B-listan asioista ei anneta tietoa julkisuuteen.
Vielä vuonna 2004 Harjavallassakin oli suurena ongelmana(?)
se, että salassapidettäviä tietoja
joutui julkisuuteen, koska niitä
käsiteltiin ”vahingossa” julkisilla listoilla. Tänä vuonna noin on
käynyt enää muutamassa yksittäistapauksessa.
Nykyisin ”ongelmana” on pikemminkin se, että julkisia tietoja käsitellään noilla salaisilla Blistoilla - miksi? Itse olen saanut
tietooni tänä vuonna puolisenkymmentä Harjavallan sosiaalilautakunnan B-listalla käsiteltyä
asiaa joille ei ole löydettävissä
minkäänlaisia salassapitoperusteita – ellei sellaisena sitten
pidetä sitä, että näin menetellen
media ei saa tietoa ajankohtai-

Nyt keskustellaan myös maamme turvallisuusasioista. Nyt
pitäisikin päättäjien opiskella
Suomen historiaa. 1939 luotettiin Kansainliittoon. Se olikin
vain paperiliitto. Onko nykyisetkin liitot samanlaisia?
Muistettakoon Mannerheimin
toteamus sotiemme jälkeen, että
jos olemme olleet jotakin velkaa
lännelle, niin se on nyt maksettu
pois viimeistä pisaraa myöten.
Se oli selkeä ilmaisu siitä, että
kansamme valtavat ponnistelut
ja uhraukset eivät tapahtuneet
ainoastaan itsemme vaan myös
yleensä lännen puolesta.
Menetimme lähes satatuhatta
parasta nuortamme, suojellaksemme myös takanamme olevaa
länttä. Sitä ei ole korvattu.
Päinvastoin ponnistelujamme on käytetty hyväksi. Yksin
saimme taakkamme kantaa
aina sotakorvauksen kanssa.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Tämä olisi muistettava nyt, kun
turvallisuus kysymyksiämme
pohditaan, eikä antaa lännen
jallittaa meitä pysymään heidän
linjassaan.
Totesihan Heikki Talvitie televisiossa aikanaan. Me olemme
itsenäinen vain itään päin, mutta länteen vain maakunta.
Johannes Hannukkala
Hattula

Parempansa
pitää,
se kunta, joka palkkaa nuorisotyöntekijän kuntaansa. Tunnettu sanonta on, että nuorissa on
maan tulevaisuus! Niin on!
Parhaimmillaan nuorisotyöntekijä tekee niin laajaa yhteistyötä eri viranomaisten, yhdistysten, yritysten ja yksityisten kuntalaisten kanssa, että toiminta
auttaa koko kunnan alueen virkeydessä, toimintatarmossa ja
saattaa tuottaa jopa uusia työpaikkoja. Seutuyhteistyö auttaa
tässäkin asiassa.
Edellä olevasta voi jo haistaa
sen, etten kannata uutta hallintoporrasta kuntahallintoon.
Sen sijaan nykyisiä rakenteita
on syytä pöyhiä ja vahvistaa.
Tiedoksi, että kansalaiset ovat
kokolailla kyllästyneet jatkuvaan muutokseen julkisessa hallinnossa. Esimerkiksi uusi läänijako toi niin pitkät välimatkat
kansalaisten asioiden hoidolle,
että vierauden tunne vain kasvaa entisestään. Synergiaetua
talouteen se ei, lupauksista huolimatta, tuonut ollenkaan!
Ihminen kuitenkin on tärkein!
Hallinnossakin! Itsenäinen kunta tai kaupunki on vielä ihmismoinen. EU:n läheisyysperiaatetta ei tule unohtaa silloinkaan,
kun uhotaan milloin mitäkin!
Hilkka Salonen
Hämeenlinna

Pitääkö
presidentillä
olla valtaa?
Kyllä! Kansavallan säilyttämiseksi ja puolueiden harvainvallan estämiseksi pitää eduskunnallakin olla ulkopuolinen
valvoja. Eikä siihen riitä se, että
eduskunta itse valitsee itselleen
sopivan, mukavan valvojan.
Vaan, koska kansa valitsee
eduskunnan, pitää kansan valita myös sen valvoja, ja silloin
kansan valitsema presidentti
olisi luonnollisin valinta.
Hänellä pitää sitten olla valtaa, niin kuin entisaikojen vahvoilla presidenteillä, voidakseen
tarpeen vaatiessa ”puhaltaa pelin poikki” tekemällä eduskunnalle välikysymyksen.
Ja sitten, huom! Tähän presidentin tekemään välikysy-
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mykseen kansanedustajat poikkeuksellisesti vastaisivatkin
suljetuilla lipuilla, jotta heidän
ei tarvitsisi pelätä puolueidensa
perustuslain vastaista ryhmäkuria ja ”leimakirvestä”.
Tuloksesta riippuen presidentillä pitää olla sitten myös valtaa
ryhtyä kansanvallan vaatimiin
toimenpiteisiin.
Kansanvallan säilyttämiseksi
pitää presidentillä siis edelleenkin olla riittävästi valtaa!
Leo Siekkinen
Espoo

Protestivaalit
Ehkä mahdollisesti voi olla toiveajattelua, että saamme presidenttiehdokkaan läpi, mutta
silti meidän kannattaa tosissaan
käydä nämä vaalit, sillä nyt on
totisesti protestin paikka. Sillä
kun saamme miljoona ääntä,
tai hiukan vähempikin, niin on
se sellainen mossahrus, että vallassa olevien on pakko alkaa
korjaamaan pahoja töitään. Esimerkiksi lakattava pilkkaamassta pieneläkeläisiä viiden euron
korotuksella. Räikeää aliarvioimista ja pilkantekoa ihmisistä,
jotka ovat raskaan työn taakan
kantaneet isänmaamme tulevien polvien hyväksi. Kyllä se on
helvetillistä ja sanonko suoraan
saatanallista, että joirenki pitää
tulla toimeen 10 eurolla per päivä ja muka kaikilla on vallassa
olevien mielestä hyvinvointi.
Suuri, voimakas protesti torella
tarvitaan, ja se on mahdollinen
näissä vaaleissa. Me olemme
perussuomalaisia, nyt ei saa
nukkua. Meidän tulee huutaa
vaikka kurkku suorana äänemme käheäksi. Että käytä äänestysoikeus protestiksi ja se äänesi saa aikaan muutoksen. Kun
joillekin on varaa jakaa miljoonia euroja. Ja tätä vääryyttä ei
muka millään voi korjata. Nyt
on suuri aihe koko Suomen
kansan vaatimaan muutosta, ja
se saadaan vain osallistumalla
ja äänestämällä perussuomalaisuuden puolesta. Jokaisen ääni
takuulla vaikuttaa. Hyvät puoluetoverit ja ystävät, tätä todella korostakaa.
Kyllä on niin, että jos kerran
eletään hyvinvointivaltiossa,
niin pitäisi olla jokaisella kansalaisella 750 euron minimitulo
kuukaudessa, kun kerran euron
käyttöönoton jälkeen kaikki on
paljon kallistunut. En ymmärrä
mitenkä voidaan väittää, että
ei ole hinnat nousseet. Että silleen protesti, protesti voimakas,
voimakas protesti nyt näissä
vaaleissa ja kaikin voimin vaalitöihin.
Eino Mikael Koivula
Peräseinäjoki
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Eskon kuvakulma

Pakina

Täsmäase

Kännykkäviestit

Kerro mielipiteesi
matkapuhelimen avulla!

lyhyet

Sana on vapaa uudella Lyhyet-palstallakin. Lähetä tekstiviestin mittainen puheenvuorosi meille toimitukseen.
Muista allekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut viestit voi
lähettää numeroon 040-9134659.
(Hinta normaali tekstiviestin hinta)

Outoa moraalia - optiot/5 euron
korotus vähäosaisille.

Tyttöjä mukaan toimintaan.
Sekä lisää naisia tuovat vetovoimaisuutta etenkin varttuneemmat. On tietoa taitoa kokemusta
näkemystä. Siitä se lähtee ura.
Suomen ei tule liittyä Natoon
EU:n valtioilla on jokaisella
armeijansa, tarvitaan vain keskuselin mikä koordinoi ja yhtenäistää aseistuksen, vastuualueet näin.

On se kumma kun USAlaiset
sekottaa jo vaalejakin, mikä
onkaan populistisempaa kuin
Tarja-kohu O´brien showssa..
onneksi Subtv ei näy joka paikassa vaikka joutuvatkin maksamaan TV luvan..
EU ja NATO Suomen rahat
syö. Tosi arvokas on Timo Soinin tekemä työ! Äänestämme
häntä!
PerusSuomalaiset nousevat
uudelleen taistoon itsenäisen
Suomen puolesta! Tule Barri-

EU kaatuu omaan mahdottomuuteensa, pelastakaa Suomesta mitä pelastettavissa vielä on.
Timo Soini paljastaa EU-harhautuksen ja NATO-suunnitelmat. Suomalaisia ei nyt höynäytetä ns. turvallisuusvajeella.
Timo Soinista pitävät kaikki
hänen rohkeutensa ja rehellisyytensä vuoksi. Äänivyöry
säikäyttää kiemurrelleet.

POSTIMAKSU
MAKSETTU
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kaadeille ja äänestä Timo Soini Presidentiksi.
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Konsultti on tulossa pitämään
asiantuntijaluentoa.
- Mistä tiedämme, että konsultti on luotettava, kysyi epäluuloinen uros.
- No, henkilökemiallinen
testi on aina luotettava. Indikaattoripaperi vain suupieleen,
kun tyyppi puhuu. Kaikki voivat omin silmin todeta, onko
paperi oikean värinen.
- …tärkeintä ei ole, mitkä
ovat keinot, vaan mikä on saavutettu etu ja sen pysyvyys,
paasasi konsultti.
Painavan asiapitoisesta luennosta viisastuneina strutsit
kirmasivat kilvan kokeilemaan
oppeja käytännössä.
- Muistatkos veliseni, miten
pikkupoikana oltiin kymmentä
tikkua?
- Joo, pannaan paremmaksi,
intoutui veli strutsi.
Laudalle lastattiin kymmenen kuramöykkyä ja veljet
hyppäsivät yhdessä toiseen
päähän. Kuramöykkyjen lentoratoja seurasi lukuisa joukko
kummallisiin asentoihin kiertyneitä kauloja. Kuraa lössähteli,
läjähteli, mössähteli ja mäjähteli. Ikävä kyllä, muutamien
omille koiville tuli roiskeita.
- Minähän se olinkin nuorena kova moukarinheittäjä.
Niinpä moukarinheittäjän
johdolla tehtiin lataus muovipussiin, joka sidottiin kiinni
metrin pätkällä paalinarua.
Kova uros näytti mallia, miten sitä piti ensin pyörittää.
Voimantunnossaan se saikin
aikaan sellaisen nosteen, että
killui miltei irti tantereesta.
Ote kirposi ja kuramoukarin
upea kaari sai naarat henkäisemään ihastuksesta. Pamaus
räpsäytti silmät kiinni. Ohi kiitävä auto oli saanut osuman ja
vei todisteen mennessään.
- Pesäpallon lyönnissä minua
ei voittanut kukaan.
- Näytä, näytä vieläkö pallo
lentää!
Ja lensihän se! Syöttäjä suojautui ämpäristä tehdyllä kypärällä. Lokapallot sinkosivat
äkäiseen tahtiin lumilapion

lähettäminä. Suuntaa vaan ei
pystynyt tarkkaan arvioimaan,
mutta aidan yli nousivat kaikki.
Vanha taito oli tallella, kotipesää
ei ryötetty.
- Katsokaas, pimut! Rapapallo irtoaa tennismailasta ripeällä
ranneliikkeellä, neuvoi penkkiurheilua harrastanut uros, joka
mieluummin katseli pimujen
pyrstöjen liikkeitä.
Pikku rapapallosia livahteli
iloisesti aidan taakse. Nopeasti
leviävä huhu kertoi ilmaisista,
mutta pakollisista savinaamioista.
- Minullapa oli kylän paras ritsa. Osaan tehdä isommankin.
Sellainen värkättiin joutuisasti
vanhasta traktorin sisäkumista
ja metalliputken rojusta. On
sillä pojat kokoa! Superritsan
osumatarkkuus näytti epävarmalta ja ammuskelua ryhdyttiin
harjoittelemaan. Lastin osuessa
edes lähelle sovittua maalia riemu oli rajatonta ja urheiluhenki
alkoi kohota. Loanheitossa eteväksi kehittynyt naaras piti epäreiluna, että vain urokset saivat
harjoitella linkoamista.
- Nyt on minun vuoroni!
Hiljaisuus hyydytti jokaisen.
Silmää räväyttämättä seurattiin,
kuinka naaras möjäytti melkoiset kurat ritsaan ja valmistautui
ampumaan.
- Täysosuma, hallussamme on
täsmäase!
Naaraan linkoama loka peitti
lähes näkyvistä eturivin turistin
kameroineen.
- Nopeasti! Ottakaa yhteyttä
virkavaltaan! Kaikki kamerat
täytyy takavarikoida, jotteivät
kuvat pääse julkisuuteen.
- Joku tulee! Saunaan ja äkkiä,
veljet! Saunan jälkeen olemme
puhtaita kun pulmuset.
- Mihinkäs me sitten joudumme, kirkuivat naaraat hädissään.
- Samaan saunaan vaan kaikki, urokset lupasivat jalosti.
Karjakko tuli ja pisti saunanoven hakaan – ulkopuolelta.
Marjatta Kuusisto

Vaalilehti valmistui
Presidentinvaalit 2006
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residenttiehdokkaasi

PTimo Soini

Timo Soinin vaalilehteä painettiin runsaasti ja lehden jako
on lähtenyt reippaasti käyntiin
koko maassa. Muutamia lehtinippuja on vielä mahdollista
saada puoluetoimistolta.

Lue tästä lehdestä miksi.
8
1
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