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Tarja Halonen jatkaa presidenttinä



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen   2/2006 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 2

Päätoimittaja
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Presidentin vaalit käyty

Presidenttiehdokkaam-
me ja puolueemme pu-
heenjohtaja Timo Soini 
on onnitellut Tasavallan 
Presidentiksi toiselle kau-
delle vastavalittua kilpa-
kumppaniansa Tarja Ha-
losta sähkeitse Kanarian 
saarilta. Itse olen kätellen 
onnitellut uudelleen valit-
tua Tasavallan presidentti 
Tarja Halosta. Toisen kier-
roksen menestyksekäs eh-
dokas Sauli Niinistö saa 
myös kehut hyvin tehdys-
tä vaalikamppailusta.. 

- Edellisvaalien Ha-
lonen (1.644.532 ääntä; 
51,6%) – Aho (1.540.803 
ääntä; 48,4%) ääniero oli 
104.729 ääntä ja 3,2% v. 
2000.  

- Nyt v. 2006 Halonen 
(1.630.833 ääntä; 51,8%) 
– Niinistö (1.517.947 ään-
tä; 48,2%) 112.886 ääntä 
ja 3,6%..

Varhainen vaalityö 
toi tulosta

Kaikista äänestäjistä rat-
kaisi kantansa viimeisten 
päivien aikana ennen ää-
nestämistään 22%. Varsi-
naisena vaalipäivänä ää-
nestäneistä tällaisia myö-
hään päättäneitä oli 30%, 
ennakkoon äänestäneistä 
10%. Enemmistö äänestä-
jistä – 66% – oli muodos-
tanut kantansa hyvissä 
ajoin, jo suunnilleen jou-
lukuun 2005 alkupäiviin 
mennessä. Etenkin en-
nakkoäänestäjät tiesivät 
varhain kantansa. Peräti 

78%:lla heistä äänestys-
päätös oli valmis joulu-
kuulle 2005 tultaessa. 
Varsinaisena vaalipäivä-
nä äänestäneistä 59%:lla 
oli kanta ollut näin kauan 
tiedossa. Myöhään päät-
täjiä oli keskimääräistä 
enemmän varsinaisena 
vaalipäivänä äänestänei-
den miesten, 25–34-vuo-
tiaiden ja ylempien toimi-
henkilöiden keskuudessa.

Äänestysprosentti 
nousuun netin avulla

Äänestysprosentti niin 
valtiollisissa, EU- ja kun-
nallisissa vaaleissa on ollut 
huolestuttavan alhainen. 
Kun äänestystä koskevia 
lakeja muutetaan niin, että 
äänestys netin ja kännykän 
kautta tulee mahdolliseksi, 
niin on lähes varmaa, että 
niin nukkuvat kuin nuoret 
saadaan joukolla äänestä-
mään samalla, kun vaali-
kulut laskevat.

Oikeusministeriö on 
puuhaamassa sähköis-
tä vaaliuurnaa, muttei 
hyväksymässä netti- tai 
kännykkä-äänestystä, 
koska sen mielestä vaa-
lisalaisuus ei ole täysin 
taattu. Tämä ei ole kun-
non perustelu, kun äänes-
tysten tarkoituksena on 
selvittää mahdollisimman 
hyvin ihmisten mielipide 
äänestettävässä asiassa.

Kun netti- ja mobiiliäänes-
tyksellä voitaisiin huomat-
tavasti nostaa äänestys-
prosenttia, ei joillain lähes 
teoreettisilla väärinkäy-
tösmahdollisuuksilla ole 
merkitystä. Tulevaisuu-
dessa taloudelliset sääs-
töt olisivat merkittävät. 
Käyttäjän identiteetti ja 
yksityisyyden suoja voi-
daan täysin taata joko 
netissä sirullisella henki-
löllisyystodistuksella ja 
ns. julkisen avaimen inf-
rastruktuurilla (PKI) tai 
mobiilivarmenteella mat-
kapuhelimella, jossa on 
ns. PKI-Sim-siru. Riittä-
vää lienee myös pankkien 
käyttämän kertakäyttös-
alasanan hyödyntäminen. 

Vaalisalaisuuden rikko-
minen (lähinnä ihmisen 
painostamista tiettyyn 
äänestyspäätökseen) oli-
si edelleen määriteltävä 
rikolliseksi ja määrät-
tävä siitä riittävä ran-

gaistus. Häviävän pieni 
olisi myös riski mahdol-
lisiin äänten myyntei-
hin. Kuka nyt suostuisi 
antamaan toisen valvoa 
äänestystapahtumaansa 
samalla ehkä paljasta-
en varmennuskoodinsa? 
Äänestyksen siirtyes-
sä enenevästi nettiin ja 
kännyköihin laskisivat 
vaalien kustannukset dra-
maattisesti ja erityisesti 
kuntatasolla ihmisten 
mielipiteitä voitaisiin ky-
syä nykyistä useammin. 
Onkin kummallista, kun 
netin kautta voi hoitaa 
kaikki raha-asiat, mut-
ta äänen antaminen on 
toistaiseksi mahdotonta.
Oikeusministeriön pitäi-
sikin pikaisesti harkita, 
kumpi on tärkeämpää, 
kansalaisten mahdolli-
simman oikean mielipi-
teen selville saaminen vai 
joidenkin harvojen vaali-
rikkeiden eliminointi.
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Olemme nosteessa

Monissa vanhoissa edus-
kuntapuolueissa voidaan 
vallitsevan hämmennyk-
sen ja alamäen keskel-
lä aiheellisesti valittaa: 
”Olemme nesteessä”. 
Meillä Perussuomalaisilla 
on puolestaan menestyk-
sen tuulet purjeissamme. 
Voimmekin olla vilpit-
tömästi tyytyväisiä tilan-
teeseen ja todeta iloisina: 
Olemme nosteessa! Timo 
Soinin saamat yli sata-
tuhatta ääntä presiden-
tinvaalien ensimmäisellä 
kierroksella on hieno saa-
vutus. 

Hyvä ja uskottava eh-
dokas, tehokas talkootyö, 
onnistunut kampanja sekä 
menestykseen luottanut 
kentän tuki toivat yhdessä 
erinomaisen lopputulok-
sen. Niin sanotuilla ”pää-
ehdokkailla” oli tukenaan 
muun muassa miljoonien 
eurojen vaalikassat, sy-
litoimittajien propagan-
dakoneistot sekä järeät 
gallupaseet. 

Massiivisesta vastukses-
ta huolimatta puheenjoh-
tajamme Soini ja PerusS 
saavuttivat näyttävän 
läpimurron koko valta-
kunnan aluella, Hangosta 
aina pohjoisimpaan lap-
piin asti.

Voittoisalta maaperältä 
on hyvä jatkaa kohti maa-
liskuun 2007 eduskunta-
vaaleja.

Emme ryhtyneet 
sillanpolttotalkoisiin

Ennen presidentinvaali-
en toista kierrosta useat 

tahot suorastaan vaativat 
Timo Soinia ja Perussuo-
malaisten muuta puolue-
johtoa liputtamaan joko 
Halosen tai Niinistön 
puolesta. Puoluejohto 
teki oikein, kun ei ryhty-
nyt sillanpolttotalkoisiin 
mihinkään suuntaan. 

Ei olisi ollut mitään 
mieltä lähteä rinta rot-
tingilla ja napit auki 
”käymään toisten sotia”. 
Tilanne edellytti erityis-
tä malttia ja kauaskat-
seisuutta. Sillä onhan 
selvää, että jos ”viisaus” 
nousee kohisten päähän 
ja harkintakyky pettää, 
siitä ei seuraa mitään 
hyvää.

Ylilyöntejä sekä loan-
heittoa käydyissä presi-
dentinvaaleissa oli muu-
tenkin jo liian kanssa. 
Esimerkiksi vaikutti siltä, 
että vasemmistolaisena 
kulissipuolueena vailla 
poliittista vastuuta hää-
rivä SAK hutki kauhal-
laan vuorotellen rokkaa 
ja lokaa. Rapa roiskui ja 
Nato-leimasinta käytettiin 
sumeilematta. 

Harmillisinta  vaaleissa 
oli, että kymmenet kan-
saa läheisesti koskettavat 
aiheet jäivät kokonaan 
käsittelemättä. Toimitta-
jat olisivat voineet kysyä 
vaikkapa: Hallituksen 
sisäänlämpiävästä ni-
mityspolitiikasta, miksi 
presidentti hyväksyy op-
tiosaalistuksen ja kuinka 
se palvelee heikompiosai-
sia tai miksi rekkaliiken-
ne on vapaaehtoisesti ja 
maksutta annettu suoma-

laisilta lähes monopoliksi 
venäläisille? 

Uhkaava energiasota, 
työllisyyspolitiikan epäon-
nistuminen, ylivelkaisten 
unohtaminen, Stasi-listo-
jen piilottelu, pitkäaikais-
sairaiden epäinhimillinen 
kohtelu,  riarvoisuuden li-
sääntyminen, maaseudun 
alasajo ja lukuisat muut 
epäkohdat jäivät lähes 
vaille huomiota.

”Pääehdokkaat” saat-
toivatkin huokaista helpo-
tuksesta. Ikäviin kysymyk-
siin ei tarvinut vastata, 
kun puolutoveri-toimit-
tajat eivät tohtineet niitä 
esittää.

Eduskuntavaalityö 
käyntiin

Perussuomalaisten me-
nestys käydyissä presiden-
tinvaaleissa oli kiistaton 
ja äänisaalis mahtava. Silti 
kaikki tiedämme, että saa-
tuja ääniä ei voi laittaa va-
rastoon odottamaan seu-
raavia vaaleja. Kaikki on 
aloitettava taas puhtaalta 
pöydältä. Jokaisen äänen 
eteen on tehtävä paljon 
töitä ja uhrattava aikaa ja 
voimia uusien voittojen 
saavuttamiseksi. 

Vaalikamppailun mukana 
tullut myötämielisyys, me-
nestyksen luoma innostus 
ja usko muutoksen mah-
dollisuuteen ovat kuiten-
kin tallella. Puolueemme 
sai viime kuukausina 
runsaasti lisää myös uusia 
kannattajia sekä jäseniä. 
Heistä on vielä paljon iloa 
tulevaisuudessa. 

Pohjat eduskuntavaa-
leja varten ovat parhaat 
mitä Perussuomalaisella 
puolueella koskaan on 
ollut. Unohdettu kansa 
tarvitsee puolustajansa. 
Siksi seuraavaan edus-
kuntaan pitää saada 
runsaasti lisää Perussuo-
malaista voimaa. Sen ta-
voitteen saavuttamiseksi 
tarvitaan vaalityöhön jä-
senistömme lisäksi kaik-
kia muitakin isänmaalli-
sia tahoja. 

Työssäkäyvien ahdin-
ko ja epävarmuus, EU:
kolhoosin myötä umpi-
kujaan ajettu maaseutu, 
taloudellisessa kurimuk-
sessa olevat pieneläke-
läiset, työttömät, opis-
kelijat ja pätkätyöläiset 
sekä monet muut kaltoin 
kohdellut tahot tarvitse-
vat PerusS:n auttavaa 
kättä. 

Hyvistä Perussuoma-
laisista ehdokkaista ei 
ainakaan tule olemaan 
pulaa. Heitä löytyy myös 
kaikkialta Suomesta. 
Siksi tavoitteemme tulee 
ollakin, että joka vaa-
lipiiristä valitaan paras 
Perussuomalainen edus-
kuntaan tai vaikkapa 
useampikin!
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Ensiksi kentälle ja tukijoille suurkii-
tos tuestanne, työstänne ja äänistänne 
presidentinvaaleissa. Tulos oli hyvä; 
103 492 ääntä on murtumaton perusta, 
jolle voimme rakentaa. Tämän suo-
ran äänituen lisäksi saimme valtavan 
määrän julkisuuttaa, hyvää mainosta 
ja paljon uusia puolueen kannattajia 
ja jäseniä.

Kivijalka eduskuntavaaleja varten 
on kunnossa.

Vaalitaistelumme osoitti, että pys-
tymme rajoitetullakin rahamäärällä 
tehokkaaseen ja näkyvään sekä tulok-
sekkaaseen kampanjaan. Hermokont-
rolli on myös tärkeää. Meillä oli oma 
ehdokas, oma linja ja oma kampanja.

Perussuomalaiset on itsenäinen puo-
lue, joka ajaa omaa linjaansa. Olemme 
yhteistyökykyinen puolue, mutta emme 
koskaa apupuolue tai käsikassara.

Puolueemme vastuullisena puheen-
johtajana sain hyvän käsityksen kent-
tämme työmoraalista ja suoritusky-
vystä. Me voitamme myös eduskunta-
vaalit, mutta emme ilman työtä vaan 
toteuttamalla oman suunnitelmamme. 
Sen vien läpi ja sille edellytän myös 
tukea.

Selvyyden vuoksi sanon, että jokai-
nen oma kannattajani oli oikeutettu 

omaan ratkaisuunsa presidentinvaalin 
toisella kierroksella. Sain satoja soittoja, 
tekstareita ja sähköposteja ja jokaiselle 
oli viesti ;äänestä itsenäisesti.

Kaikille en saanut henkilökohtaisesti 
vastattua, koska tulva oli aivan tolkutto-
man kova ja siellä seassa oli myös paljon 
muiden puolueiden kannattajia.

Joku saattoi vaikenemisestani tykätä 
huonoakin, kun en ottanut kahden EU-
mieleisen kesken kantaa, mutta tällainen 
johtaja olen. Teen ratkaisun, perustelen 
sen ja asemani on puoluekokouksissa 
punnittavana. Olemme kuitenkin pär-
jänneet hyvin ja puoluekokous asetti 
minut sekä puheenjohtajaksi että pre-
sidenttiehdokkaksi yksmielisesti. Sille 

Presidentin-
vaalimenestykselle jatkoa

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

”Jokaista tarvitaan

oikealle paikalle”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

annan suuren arvon ja kuuntelen myös 
kriittistä palautetta, koska se on menes-
tymisen ydin. Kiroamista, uhkailuja tms.  
en kuuntele hétkeäkään.

Kevään aikana kartoitan jokaisen pii-
rin kanssa toimintasuunnitelman vaa-
leihin. Me pärjäämme yhdessä. Nyt on 
vastuupaikoilla töitä tiedossa. Me menes-
tymme yhdessä. Johdan edestä. Tarvitsen 
tukenne. Kun teette yhtä rajusti töitä kun 
presidentinvaaleissa edustajapaikkamää-
rämme kasvaa selvästi. Luotan Teihin ja 
annan kaiken mitä minusta irtoaa - Ihmi-
sen ja isänmaan hyväksi.

Kannustuksen sanoja

Kissa kiitoksella elää. Myönteisen pa-
lautteen antaminen on usein vaikeam-
paa kuin kielteisen, koska silloin voi aina 
jonkun panos jäädä vaille mainintaa.

Tämä ei kuitenkaan poista tehdyn 
työn arvoa ja sen merkitystä yhteiselle 
menestyksellemme. Nyt vaalien jälkeen 
haluan kiittää kaikkia vaalityöhön osal-
listuneita. Erityismaininnan ansaitsevat 
puolutoimiston tytöt ; Tiina ja Marjo, jot-
ka tekivät lähes epäinhimillisen määrän 
työtä postittamalla, paketoimalla, vas-
taamalla, kiikuttamalla, lohduttamalla 
ja kuuntelemalla.

Kentän palvelu on heidän työnsä, mut-
ta tätä työtä ei tehty kellokortilla vaan 
suurella sydämellä . Tämä työn vaatii 
myös kentän tuen ja ymmärtämyksen 
sekä avun.

Suomi sai uuden presidentin 
vanhasta presidentistä

Suomen kansan tahto toteutui, niukka 
enemmistö antoi istuvalle presidentil-
leen Tarja Haloselle kuuden vuoden jat-
kopestin.

Hyväksi kakkoseksi nousi porvariyhteis-
työnä Sauli Niinistö, jonka kannatus oli 
kuuden vuoden takaisen vaalikamppai-
luun osallistuneen Esko Ahon luokkaa.

Mielestäni huomattava on se seikka, 
että vaikka Suomessa oikeistopuolueet 
hehkuttivatkin yhteisen ehdokkaan ja 
porvaririntaman voimasta, niin vaalitulos 
jäi silti kaksi kymmenystä pienemmäksi 
kuin kuusi vuotta sitten. Esko Ahon yrit-
täessä presidentiksi ei ollut mitään porva-
riyhteistyötä, vaan hän yritti presidentiksi 
puhtaasti keskustalaisena ehdokkaana.

Demarit paheksuivat keskustan ja ko-
koomuksen vaalityötä sanomalla sitä op-
positioon katsomiseksi ja hallitusyhteis-
työtä he pitivät kummastuttavana tapana 
tehdä politiikkaa.

Toverit eivät vaan muistaneet mainita 
vasemmiston yhteistyötä demareiden 
kanssa, olihan tässäkin hallitusvastuussa 
oleva puolue demarit yhteistyössä oppo-
sitiopuolueen Vasemmistoliiton kanssa.

Heidän mielestään tuo oli sallittua, 
mutta toisten samankaltainen yhteistyö 
taasen ei.

Niinistö olisi voinut vedota työnantaja-
järjestöihin saadakseen tukea niin poliit-
tisesti kuin taloudellisestikin, mutta hän 

ei tehnyt sitä. Esitän kysymyk-
sen; miksi ei?

Vastaan tuohon esittämääni 
kysymykseen, koska kaikki 
yrittäjäjärjestöihin kuuluvat jä-
senet eivät ole oikeistolaisia.

Hyvä näin. Ja näin sen mie-
lestäni pitäisi ollakin, eivät 
työmarkkinajärjestöt saa ot-
taa kantaa missään vaaleissa 
minkään yksittäisen ehdok-
kaan puolesta, eikä vastaan.

Suuri vääryys näissä vaaleissa oli mie-
lestäni ammattijärjestöjen liputus Halosen 
puolesta ja keskusjärjestön puheenjohta-
jan Ihalaisen voimakkaat kannanotot.

Monien ammattijärjestöihin kuuluvien 
jäsenten pitää mielestäni arvioida, halu-
avatko he maksaa jäsenmaksunsa järjes-
töihin ja kuulua niihin,  missä tehdään 
politiikkaa varsinaisen ammattijärjestö-
työkentän ulkopuolella. 

Vaaleissa hyvänä puolena näen esimer-
kiksi keskustelun Suomen Nato-jäsenyy-
destä ja keskustelunulkopolitiikan- ja 
turvallisuus politiikan alueilla. Nuo eh-
dokkaiden aloittamat keskustelut luovat 
hyvän pohjan jatkokeskusteluille noista 
Suomelle aroista asioista.

Tulevissa eduskuntavaaleissa tullaan 
varmaan jatkamaan tuota jo aloitettua 
keskustelua.

Vaalien ylivoimaisena voittajana pidän 
puolueemme kansanedustajan puolueen 
puheenjohtajan Timo Soinin tulosta, hän 

kaksinkertaisti oman kanna-
tuksensa puolueen kannatuk-
seen nähden.

Timon saama hyvä julki-
suus takaa Perussuomalaisille 
hyvän pohjan seuraaville puo-
lueen kannalta ratkaiseville 
vaaleille, nimittäin eduskun-
tavaaleille.

Puolueen Eu-kriittisyys nou-
si selvästi esille ja samoin yh-

teiskunnassamme muhiva poliittinen tyy-
tymättömyys valtapuolueiden toimintaan. 
Tyytymättömyys purkautuu mitä toden-
näköisemmin Perussuomailaspuolueen 
kautta seuraavissa eduskuntavaaleissa.

Puolueen sloganiksi noussee MISSÄ EU, 
SIELLÄ ONGELMA, vähän niin kuin 
Smp:n slogani oli rötösherrat kiikkiin.

Suuret puolueet nostavat niskavillansa 
pystyyn kun kuulevat sanan PerusSuo-
malainen.

PerusSuomalaiset on valtaeliitille tule-
va uhka, jonka kannatus nousee yhä Eu:
n käydessä  mahdottomammaksi. Se on 
kielteinen asia  yhä useammalle väestö-
ryhmälle suomessa.

Eduskunnan suuren valiokunnan pu-
heenjohtaja Kokoomuksen Jari Vilen on 
huolissaan Soinin saamasta suuresta kan-
natuksesta Soinia hän analysoi ilmiönä, 
johtava Suomen Eu kriitikko.

Suomesta tulee pian Eu-n puheenjoh-
taja maa ja maan Eu-kielteisten osuus 
yhä vain kasvaa maassamme, siinä on 
päättäjille ja suurille puolueille pähkinää 
kerrassaan purtavaksi.
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PS-visan vastaukset

PerusSuomalaisten Puoluetoimisto, 
kampanjapäällikkö Jussi Niinistö ja 

ehdokas Timo Soini kiittävät kaikkia 
presidentinvaalitöihin osallistuneita 

henkilöitä kaikesta talkootyöstä.
Vaalit menivät hyvin, ehdokkaan 

kannatus oli hyvä. Pienellä budjetilla 
saatiin ihme aikaiseksi, ilman runsasta 
talkootyötä emme olisi onnistuneet 

näin hyvin.

Sydämelliset kiitokset kaikille 
osallistuneille.

Kymen piiri sai puolukokouksessa 
äänestyksessä jättipotin, joka kaiveli 
monia; 3 paikkaa puoluehallitukseen. 
Näin äänestettiin. Hannu Purho, Auli 
Kangasmäki ja Marja-Leena Leppänen 
ovat ymmärtäneet oikein oman poliit-
tisen lottovoittonsa.

Töitä on tehty ja tehdään. Itsellekin 
oli yllätys, että presidentinvaaleissa Ky-
men piirissä oli kannatukseni suurinta( 
4,1 %) heti Pohjois- Karjalan jälkeen.

Mutta kyllä Kymen ja Etelä-Karjalan 
vaalityö ja kenttäkierroksetkin tehtiin 
viimeisen päälle. Nyt piirissä tehdään 
jatkuvasti aluekokoustyötä ja vankiste-
taan perustaa. Kyselkääpä näiltä ihmi-
siltä neuvoja, heillä on kokemusta, ku-
rinalaisuutta ja halua olla puoluetyössä 
silloinkin kun henkilökohtainen etu ei 
ole ykkössijalla.

Perussuomalaisilla on nyt jokaisessa 
vaalipiirissä mahdollisuus eduskun-
tapaikkaan ja uskallan sanoa, että 
Uudellamaalla jopa kahteen. Nyt tar-
vitaan ehdokashankintaa ja harkin-
taa. Kevään piirikokouksiin toivon 
paljon osallistujia. Koulutus tehostuu 
ja kokoontuminen yhteen aika ajoin 
antaan henkeä ja voimaa. Poliittista 
voimaamme käytämme Suomen kan-
san parhaaksi. Tule tekemään voittoisa 
eduskuntavaalityö.Jokaisen on myös 
syytä kohdallaan pohtia olisko hän val-
mis ja kelvollinen ehdokkaksi vai olisi 
paras rooli olla tukiryhmän luottomies 
tai -nainen. Jokaista tarvitaan oikealle 
paikalle.
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Presidenttiehdokkaita, tiivistä tunnelmaa, median edustajia

PerusSuomalainen 
             vaalivalvojaisissa

PerusSuomalainen-lehti 
pääsi maistelemaan vaa-
livalvojaisten tiivistä tun-
nelmaa Helsinkiin Ylen 
Isolle Pajalle presiden-
tinvaalien ensimmäisellä 
kierroksella. Paikalla oli 
valtakunnan johtomies-
ten- ja naisten lisäksi kut-
sutut median edustajat, 
kansainvälistä mediaa 
myöten. 

Paikalla kuvattiin eri 
kanavien suoriin uutislä-
hetyksiin tulevaa materi-
aalia ja mukana oli myös 
radio- ja lehtitoimittajia 
sekä valokuvaajia. Väki-
joukossa kulki myös tur-
vamiehiä ja poliiseja. 

Ison Pajan ulko-ovelle 
johti punainen matto, jota 
pitkin arvovieraat asteli-
vat sisälle.

Sauli Niinistö uskoi 
toiseen kierrokseen. 

Alkutunnelmat tuloksia 
odotellessa olivat jän-
nittyneet, ja suomalaiset 

seurasivat tilannetta ko-
tona tv-vastaanottimien 
ja radioiden kautta ym-
päri maata. Oli mielen-
kiintoista saada tavata 
presidenttiehdokkaita, 
ehdokkaiden kampanja-
päälliköitä ja muita poli-
tiikan tunnettuja nimiä. 

Toiselle kierrokselle 
päässyt Sauli Niinistö ku-
vaili ajatuksiaan ennen 
ensimmäisen kierrosten 
tulosten selviämistä seu-
raavasti: 

”Ihan miellyttävät fi ilik-
set. Odotan hyvää tulosta 
ja uskon, että mennään 
toiselle kierrokselle.” 

Sauli Niinistön odotuk-
set kävivät toteen, kuten 
illan kuluessa saimme 
huomata. 

Perussuomalaisten oma 
ehdokas Timo Soini oli 
vaalien yllättäjä. joka mo-
ninkertaisti oman puolu-
eensa kannatuksen. Hän 
luonnehti tunnelmiaan 
hyviksi. 

”Kaiken järjen mukaan 
odotan kohtuullista kan-
natusta. On mielenkiin-
toista nähdä, mikä vaali-
piiri oli paras.” 

Timo Soinin kampan-
japäällikkö Jussi Niinistö 
kertoi kampanjatilaisuuk-
sia olleen useita kymme-
niä. ”Ravimiehenä tun-
netun Timon kampanja 

päättyi Vermoon”, kertoi 
Jussi Niinistö. 

Hannu Purho oli myös 
toiveikas hyvän tuloksen 
suhteen. ”Kyllä näillä vaa-
leilla luodaan hyvä pohja 
eduskuntavaaleihin”, tote-
si Purho. 

Tarja Halonen tiivisti 
mietteitään ennen tulos-
ten selviämistä seuraavas-
ti; ”Tässä vaiheessa kaikki 
ovat vielä voittajia:”

Tihenevää 
vaalitunnelmaa

Kristillisen puolueen 
Bjarne Kallis oli pöydän 
ääressä yhdessä kansan-
edustaja Päivi Räsäsen 
kanssa. 

”Kyllä maassamme kai-
vataan kristillisiä arvoja, 
maamme on rakennettu 
kristillisten arvojen poh-
jalta”, kertoi Räsänen nä-
kemyksiään. 

Ehdokas Arto 
Lahti oli levolli-
sen oloinen koko 
ajan tihenevän, 
odottavan ilma-
piirin keskellä-
kin.  ”Tottakai 
mennään toisel-
le kierrokselle”, 
arveli Lahti. Hän 
kertoi vaalikam-
panjan verotta-
neen voimia. 

”Kun ei ole puoluetta 
tukemassa, kaikki on teh-
tävä itse”, kiteytti Lahti 
ajatuksiaan. RKP:n Hen-
rik Lax piti omaa kam-
panjaansa onnistuneena. 

”Sain tärkeinä pitämiä-
ni teemoja pinnalle. On 
tärkeää, että opitaan käy-
mään vaikeistakin asioista 
keskustelua tässä maassa. 
EU:n tulevaisuus, Nato… 
On aihetta avoimeen kes-
kusteluun.” 

Vihreiden Heidi Hau-
tala kertoi, että hänellä 
on kampanjan ajan ollut 
”energinen olo”, eikä vä-
symys näkynyt ehdokkaan 
kasvoilta kampanjan lop-
pumetreilläkään. 

Presidenttiehdokkai-
den lisäksi haastattelin 
myös muita poliitikkoja. 
Vasemmistoliiton Suvi-
Anne Siimes vastasi ky-
symyksiin hymyssä suin, 
vaikka jännittikin omien 

sanojensa mukaan vaali-
tulosta ”hirveästi”. 

Aina yhtä tyylikkäästi 
pukeutunut Siimes ei us-
kaltanut heittää arvauk-
sia, miten ensimmäisellä 
kierroksella käy. ”En us-
kalla veikata. Toivon, että 
ratkeaisi jo ensimmäisellä 
kierroksella.” 

Kokoomuksen kan-
sanedustaja Kimmo Sasi 
puolestaan uskalsi lähteä 
arvailemaan; ”vaalien 
kakkosesta ei ole epäilys-
täkään. Näyttää  siltä, että 
tulee toinen kierros.” 

Kokoomuksen puheen-
johtaja Jyrki Katainen 
kertoi tunnelmistaan seu-
raavaa; ”On jännittävät, 
positiiviset tunnelmat täl-
lä hetkellä. Ilmapiiri on 
muuttunut paljon kahden 
viimeisen viikon aikana. 
En uskalla veikata järjes-
tystä, mutta toiselle kier-
rokselle mennään.”

Timo Soini on tehnyt valtavasti 
töitä. Ihmiset ovat olleet myy-
tyjä. Timosta on sanottu, että 
hän on ihana ihminen. Timo on 
sellainen kuin on, hän ei fi lmaa.
Erja Kouvo
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Toiselle kierrokselle 
monenlaisin tuntein

Toisen kierroksen var-
mistuttua pääministeri, 
presidenttiehdokas Matti 
Vanhanen ilmaisi petty-
myksensä tiedotusvälinei-
den kuullen. Myöhemmin 
Vanhanen kertoi tukevan-
sa Niinistöä. 

RKP:n Jan-Erik Enestam 
kommentoi puolestaan 
seuraavaa; 

”Siitä olen iloinen, että 
näissä vaaleissa on kaksi 
kierrosta. Näyttää siltä, 
että Niinistö pärjää pik-
kuisen odotettua parem-
min. Odotin tasaväkisem-
pää tulosta Niinistön ja 
Vanhasen välillä.” 

Ilta jatkui pitkään ja tar-
jolla oli mielenkiintoisen 
tunnelman lisäksi myös 
kahvi- ja ruokatarjoilua. 
Illan mittaan ehdokkaat 
poistuivat omien puolu-
eidensa ja tukijoidensa 
järjestämiin juhliin.

Timo Soinin 
vaalijuhlassa iloinen 
tunnelma

Ylen Isolta Pajalta pois-
tuimme Timo Soinin 
vaalijuhliin puoluetoimis-
tolle. Puoluetoimistolla 
oli iloinen tunnelma, ja 
samppanjalasit odottivat. 
Raimo Vistbacka hymyili 
tyytyväisenä. 

”Olen nähnyt monet 
vaalit, tulos on loistava. 
Aika positiivinen tunnel-
ma on, pitää olla myöskin 
realisti. Tässä on pienellä 
organisaatiolla tehty hir-
veä ponnistus. Budjetin 
raameissa on pysytty.” 

Erja Kouvon ajatuksissa 
päällimmäisenä oli myös 
tyytyväisyys tehtyyn työhön 
ja Soinin kannatukseen. 

”Olen ylpeä, että Timo 
sai noin hyvän äänimää-
rän ja olen uskonutkin 
siihen. Kentältä on tullut 
paljon palautetta. Tällä 
tuloksella on merkitystä 
puolueelle, olen iloinen ja 
ylpeä. Timo Soini on teh-
nyt valtavasti töitä. Ihmi-
set ovat olleet myytyjä. Ti-
mosta on sanottu, että hän 
on ihana ihminen. Timo 
on sellainen kuin on, hän 
ei filmaa. Tv:n vaalikes-
kusteluista on myös tullut 
hyvää palautetta.” 

Petri Falzon oli positii-
visesti yllättynyt Timon 
saamasta kannatuksesta. 

”Timon sanoma on ollut 
muutoksen sanomaa. Suo-
mi on kuitenkin hitaan 
muuttumisen maa.” 

Kaino Vanne sanoi ole-
vansa huolissaan siitä, että 
Suomi on EU:ssa maksu-
miehen paikalla. 

”Maatamme on ajettu 
alas, olemme EU:n mak-
sumiehiä. Timon sanoma 

”Tämä on ensimmäinen 
kerta, kun annan haastat-
telun jollekin lehdelle”
Tiina Soini

tavoitti yleisön ja koko 
maata ajatellen kampanja 
meni hyvin. Kaikki pienet-
kin kylät täytettiin vaaliju-
listeilla ja tehtiin kovasti 
työtä. Jos ajatellaan vaik-
kapa Heidi Hautalaa, hän 
käytti arviolta viisinker-
taisen summan kampan-
jaansa Timon kampanjaan 
verrattuna. 

Illan mittaan paikalle 
saapui myös Tiina Soini, 
Timon vaimo. Saimme 
olla todistamassa paris-
kunnan herkkää hetkeä. 
Halauksesta ei puuttunut 
tunnetta eikä voimaa. 

”Ilo ja kunnia oli, että 
Timo oli ehdokkaana. 
Olen tyytyväinen tulok-
seen. On niin paljon sa-

nottavaa… Suuri kiitos 
omalle puolueväelle. Tulos 
oli budjettiin nähden mah-
tava. Pienoinen pettymys 
kalvaa, kun Heidille hävit-
tiin…” kertoi liikuttuneen 
oloinen Tiina Soini, ja jat-
koi: ”Poliitikon perheessä 
on ”aina vaalit”. 

”Viime viikkoina puhe-
limet olivat tukossa. Ti-
molle on tullut lisää esiin-
tymisvarmuutta, vaikka 
hän on aina ollutkin hyvä 

esiintymään. Timo on sel-
keä sanomisissaan.” 

Tiina Soinilla on ollut 
median suhteen sellainen 
linja, että hän ei ole haas-
tatteluja antanut. 

”Tämä on ensimmäinen 
kerta, kun annan haastat-
telun jollekin lehdelle”, 
totesi Tiina. 

Juhlien ohjelmaan kuului-
vat myös puheet, Jaakko 
Kontinen puhui osuvasti. 
Ehdokkaan kukittaminen 
ja samppanjalasien kohotta-
minen juhlakalun kunniaksi 
jatkoivat juhlallisuuksia. 

”Työ jatkuu, sanomam-
me on mennyt perille”, 
kannusti puolestaan Timo 
Soini juhlapuheessaan ja 
kiitteli puolueväkeä suu-
resta työpanoksesta. 

Nyt  maal lemme on 
valittu presidentti, Tarja 
Halonen jatkaa president-
tinä tiukan kisan jälkeen. 
Ensimmäisen kierroksen 
vaalimenestys oli kuiten-
kin historiaa Perussuoma-
laiselle puolueelle ja sen 
tunnelmat eivät varmasti-
kaan puolueväen mielestä 
unohdu koskaan.

Jaakko Kontinen, Juva ja Jussi Niinistö

Kaino Vanne, Vihti Erja KouvoPetri Falzon, Vantaa

Puoluetoimiston vaalivalvojaisten herkkupöytä.
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Presidentin vaalit menestyksellisesti takanapäin. Kiitokset:

Vaalityö on tehty. Timo Soinilla 
on takanaan noin 80 vaalitilai-
suutta tai -esiintymistä. Kam-
panja oli aidosti nousujohtei-
nen. Timo Soini päätti kampan-
jasavottansa 15.pv. sunnuntaina 
iltapäivällä Vermon raveihin ja 
kauppakeskus Myyrmanniin. 
Ehdokas on henkeen ja vereen 
ravimiehiä, ja paljon myös ku-
luu aikaa jääkiekon parissa. 
Lukko on kuulemma niitä par-
haita joukkueita jotka taitavat 
jääkiekkoilun salat. Lieneekö 
miehen syntymäkaupunki, Rau-
ma, jokin taustatekijä Lukon 
kannatukseen?

Suomenhevosten tasoitusajo-
jen 2.lähdön palkintojenjaossa 

Soini päätti urakkansa Vermon raveihin, kannatus kipusi 3,4 %:iin
Perussuomalaisten ehdokas sai 
kunniatehtävän, Eevi ja Terho 
Rautiainen saivat pokaalin Ti-
mon ojentamana, palkinnon arvo 
oli 4000 euroa. Pienten puoluei-
den äänisaalis sai aikaan sen, että 
presidentinvaaleissa mentiin toi-
selle kierrokselle, ja se jos joku 
loi jännitystä vaalikuvioihin. 
Timon kannatus, 3.5 prosenttia, 
kantaa puoluetta vielä pitkään 
ja monissa vaaleissa nähdään 
sen kantava vaikutus. Erityises-
ti Vihreiden Heidi Hautalan ja 
Perussuomalaisten Timo Soinin 
kannatus oli korkealla.

Timo tuplasi kannatuksensa puo-
lueen kannatukseen nähden, Hei-
dille kuitenkin kävi toisinpäin, hän 

sai vain noin puolet äänistä, joita 
Vihreillä oli jo puolueena pohjana.

Kristillisdemokraattien Bjar-
ne Kallis jäi vaatimattomasti 
samaan sarjaan kuin Arto Lah-
ti ja kumppanit. Heidän äänes-
täjiään näissä vaaleissa oli vain 
kourallinen. Lieneekö Bjarnen 
urassa olevan menossa jokin 
alamäki? Ensin oman puolu-
een puheenjohtajistosta lemput 
ja sitten epäonnistuminen Eu:
n parlamentin vaaleissa, ja nyt  
presidentinvaaleissa heikko 
suoritus. Taitaa olla miehellä 
mielessä Raamatun lause; ”vii-
meiset tulevat ensimmäisiksi ja 
ensimmäiset viimeiseksi.”
Harri Lindell

Onnittelut sekä Timo Soinille 
että aktiivisille PS-puolueen 
jäsenille hyvästä menestykses-
tä presidentinvaaleissa. Ennen 
kaikkea Raimo Vistbackalle, 
jonka voimainponnistukset al-
koivat tuottaa hedelmää, joka 
näkyi kannatusluvuissa. Olen 
pitempään seurannut Timon 
uran vaiheita toivoen samalla 
hänestä varteenotettavaa polii-
tikkoa puoluevärikarttaan –ai-
nesta on! Hienoa todeta seura-
tessa niin hänen kuin puolueen-
kin kehitystä, että on nousemas-
sa vaihtoehto nykyiselle linjalle, 
jossa ei oikein löydy sijaa rivi-
kansalaiselle. Enemmän yksilön 
arjen huomioivaa politiikkaa ja 
sen parantamista tarvitaankin 
kaiken suuren krääsän esim. 
EU/Nato:n että eri saalistamisi-
en sijaan. Tarvitaan syvempää 
ihmisten perusarvojen ja –tar-
peiden puolustajaa!

Paikalleen ei saa jäädä. Pitää 
muuttua maailman kehityksen 

mukana - kyseenalaistaa poli-
tiikkaa, joka ei tuota parannusta 
rivikansalaiselle! Se ei tarkoita 
sitä, että pitäisi myydä omat pe-
rusarvonsa ja ihanteensa, jonka 
vuoksi linjalleen on lähtenyt. Sil-
lä kaikki ei ole myytävänä, kun 
on kyse henkisestä pääomasta, 
joka on kasvanut elämän eri 
vaiheissa ihmiskunnan hyödyk-
si; rikkaudeksi ilman ovh/euro/
kappale/hintaa. 

Pienenkin puolueen 
asema tärkeä

Jos elää sekä arvojensa, että va-
lintojensa kanssa tasapainossa 
rehdisti, sitä ei voi ulosmitata. 
Olkoon – ja tarkoitettakoon- 
sanalla populismi sitten mitä 
tahansa, jos se tuottaa edes 
osittainkin terveemmän ja toi-
mivamman yhteiskunnan, on se 
asiansa ajanut! Huomioitavaa 
kuitenkin pienellä puolueella 
on se, että mahdolliset yksit-

täiset, kyseenalaiset irtiotot eri 
tempauksineen vaarantavat hy-
vinkin alkaneen rehdin uskotta-
vuuden puolueen kilvestä. Suo-
men kansa ja sen valtuuttamat 
edustajat viime kädessä ratkai-
sevat, miten maamme kehittyy 
eri päätöksien puristuksissa. 

PS-puolue on tuonut omat 
näkemyksensä ja tavoitteensa 
esille kansalle. Ne vain tarvitse-
vat poliittista ymmärrystä, tukea 
ja yhteistyötä yli puoluerajojen 
omille ihmisarvoon liittyvine 
seikkoineen –maailmalinjalleen- 
tähän nykyiselle saalistavalle 
linjalle. Viimeiseksi; mikään ei 
ole nykyään varmaa, sen nämä 
2006 presidentinvaalitkin ovat 
osoittaneet. Pienenkin puolueen 
asema on hyvinkin tärkeä, kun 
tehdään suurta lopputulosta 
–kaikkia tarvitaan!

Seppo Muurinen 
Ruovesi  

Enemmän yksilön arjen huomioivaa
politiikkaa tarvitaan

Täytyy siteerata vanhaa to-
teamusta: ”Se on täytetty” Pa-
laute on ollut valtaosiltaan posi-
tiivista. Uutena ilmiönä tänään 
oli, että 25-30 v miehet tulivat 
pyytämään Timon lehteä. 

Muualtakin on kuulunut samaa, 
mikä on näkynyt viimepäivinä Jy-
väskylässäkin: mainoksiin on puret-
tu poliittisia paineita urakalla! De-
marit kokivat Timon vieneen Halo-
sen ääniä niin paljon, että ratkaisu 
siirtyi toiselle kierrokselle. Samoin 
kepu syyttää Vanhasen pudottami-
sesta toiselta kierrokselta.

Suositukseni kaikille piireille:
pian vaalin jälkeen analysoi-
taisiin, mitä tehtiin ja miten se 
mahdollisesti vaikutti.

”Se on täytetty”
Siitä saadaan täsmentyneet 

tavoitteet tarkentaa menette-
lyjä ensi vuoden EK-vaaleissa. 
Ei tyydytä enää ylimalkaisiin 
”pitäisi enemmän..” vaan sel-
vitetään vähintään se, että mitä 
pitäisi enemmän.

Kootaan tietous yhteen Saari-
järven koulutustilaisuudessa. 

Varatkaa valmiiksi pe-la 3.-
4.3. Jos tuolloin on jotain pääl-
lekkäisiä tilaisuuksia, niin laitta-
kaa viikon sisään tietoa. Muussa 
tapauksessa tuo aika lyödään 
nyt kiinni!

Puh: 040-589 2565
jormauski@luukku.com
www.jormauski.net 

Timo osoitti taitonsa ja kynten-
sä. Kiitos.

Nyt meidät on pakko ottaa to-
sissaan. Oulun piirissäkin Timo 
sai kaikissa muissa kunnissa 
enemmän ääniä kuin Hautala, 
paitsi Oulussa. Meidän pitää 
keksiä jotain näitä kaupunkeja 
varten, sillä niin hyvä kuin tulos 
on suurimmassa osassa maata, 
niin jostain syystä kaupungeis-
sa kiikastaa ja niissä asuu suurin 
osa äänestäjistä.

Timo, Raimo ja Toni vierai-
luille suurimpiin kaupunkeihin.  
t. Vaili

ja etenkin pääosan esittäjälle.
Maakunnissa yleisesti 400-

500% kasvulukuja EK-vaaleihin 
verrattuna.

Ke s k i - S u o m e s s a  p e r ä t i 
1100%, eli n. 12-kerainen ää-
nimäärä! Myös Kymi ylti n. 
1000%:iin, Lappi peräti 1600% 
Isot kaupungitkin Espoo ja 
Vantaa reilua plussaa, Turku ja 
Tampere satoja prosentteja! Jy-
väskylässä ääniä tulossa n. 1500 
eli 1,5 valtuustopaikan verran. 
Marken kotikulmillakin Ääne-
kosken 4,0% ääniosuus lupaa 
hyvää. 

Uuraisten 7,2% tähdentää 
hyvän vaalienvälisen työn mer-
kitystä.

Hyvä Timo!, Hyvä Me!
Hyvä minä(kin)!
t. Jorma

Onneksi olkoon Timo 
ja kaikki vaalityötä 

tehneet.

Kiitokseni koko 
vaalityöryhmälle, 

Satakunnan piiri kiittää kaik-
kia tavalla tai toisella presi-
dentinvaaleissa talkoissa ol-
leita aktiivisia piirin ihmisiä . 
Vaalityö takasi omalta osaltaan 
puolueemme ehdokkaan Timo 
Soinin hyvän menestyksen pii-
rimme alueella.Vaalitulos mah-
dollisti myös hyvän  menestyk-
sen mahdollisuuden  tulevissa 
eduskuntavaaleissa.  Uskomme 
innokkaita ehdokkaita riittä-
vän piirissämme täyden  listan  
saamiseen piirimme alueella.
Vaaliliitto kiinnostaa tietenkin 
myös monia eri tahoja piirim-
me alueella, joka on myös hyvä 
varteenotettava vaihtoehto tu-
levissa eduskuntavaaleissa.

Toivotamme menestystä ja  
kaikkea hyvää puolueemme 
johdolle, ja kaikille jäsenille 
kautta Suomenmaan. 

Satakunnan 
piiri kiittää

Pohjois-Savolaiset äänestäjät 
osoittivat jälleen tukensa puo-
lueellemme sekä presidentti eh-
dokkaallemme Timo Soinille.

Kaikissa alueemme kun-
nissa äänestysprosentti nou-
si  yl i  kolmeen tai  lähelle 
sitä,Rautavaaralla ja Maanin-
galla jopa 6.5%:n.Edellisten 
kunnallisvaalien tulosten perus-
teella hivenen mietitytti esim:
Kuopion ja Varkauden seudun 
asukkaiden saanti ehdokkaam-
me taakse,mutta molemmilta 
paikkakunnilta saatiin hieno 
kannatustulos, Kuopiostakin 
Timo keräsi lähes kaksi tuhat-
ta ääntä. Koillis-Savon seudulta 
tuli myös kovia kannatus lukuja 
Juankoski 5.7:lla osoitti,että vaa-
lityötä oli tehty ja puolueemme 
ja Timon kannatus on silläkin 
suunnalla nousussa.

Vaalityötä teimme pienehköllä 
joukolla ja siten saattoi työmää-
rä nousta eräiden kohdalla ää-
rettömän suureen arvoon esim:
Iisalmessa puolueemme 70 vuo-
tias veteraani jäsen jakoi yksin 
5000 lehteä. Tuleviin eduskunta 
vaaleihin tarvitsemmekin lisää 

Pohjois-Savon piirissä hieno kannatustulos 
Timo Soinille: ONNEKSI OLKOON TIMO

innokkaita vaalityöntekijöitä 
joukkoomme. On ollut innos-
tavaa todeta, että heitä alkaa 
myös tulla,muutama henkilö 
on käytyjen vaalien jälkeen il-
moittanut halukkuutensa vaa-
lityöhön ja myös puolueemme 
jäseniksi on tullut uusia henki-
löitä. Tuleviin eduskunta vaa-
leihin piirimme lähtee luot-
tavaisin mielin,tavoitteemme 
on saada oma ehdokkaamme 
läpi eduskuntaan. Nyt saatu 
hieno vaalitulos osoittaa, että 
tavoite ei ole ylivoimainen ja 
se on saavutettavissa, siihen 
tarvitaan kentän yhtenäisyyt-
tä, sekä samanlaista innok-
kuutta ja talkoo henkeä kuin 
menneissäkin vaaleissa.

Haluan kiittää Pohjois-Sa-
von piirin puolesta kaikkia 
vaalityöhön osallistuneita 
sekä Timo Soinia äänestäneitä 
te kaikki yhdessä mahdollistit-
te Timolle vaali voiton.

Pentti Oinonen
Pohjois-Savon piirin pj
Rautavaara
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Jos et ole aikaisemmin saanut PerusSuoma-
laislehteä, niin nyt sait sen tänään. OLET 
SAANUT ILMAISNUMERON.
Miksi? Siksi, että tänään sinulla on mahdolli-
suus tutustua lehteemme, joka kertoo tärkeis-
tä asioista.

POSTI-
MAKSU

Hyvä PerusSuomalaislehden lukija

Timo Soini ja Harri Lindell

PerusSuomalaislehden tavoitteena on kertoa 
kansalaisen arjesta; iloista, oivalluksista ja me-
nestystarinoista sekä ongelmista, suruista ja 
pettymyksistä.
Eli yhteiskunnallisista asioista, ”politiikasta”.

Harri Lindell  Timo Soini

Vast. päätoimittaja  Puolueen puheenjohtaja
Perussuomalaiset Kansanedustaja
 Perussuomalaiset
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”Voiko minusta tulla presidentti?
Kyllä vain, 1,7 miljoonaa ääntä tarvitaan.”

Presidentinvaalit lähestyvät
Timo Soini toiveikas

PerusSuomalainen  1/2006
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

1

11. vuosikerta - Poliittinen lehti - Irtonumero 3 e - Perussuomalaiset - Sannfi nländarna rp:n äänenkannattaja

1
/2
0
0
6

- Timo Soini presidentiksi, miksi?

3

- Presidentinvaalit = kansan NATO-vaalit! 
 7

- Haamulaiva 

 11

- Hoitovirheet mediassa

12

- PerusSuomalaisilla nuorilla uudistetut web-sivut  13

- Kirkon tehtävä olisi puolustaa lapsia 

 14

Sisällöstä:
Sisällöstä:

www.timosoini.net

PerusSuomalainen

”Voiko minusta tulla presidentti?

Kyllä vain, 1,7 miljoonaa ääntä tarvitaan.”

Vaalityötä loppuun asti

Vaalityötä loppuun asti
Muista äänestää 15.1.2006

Muista äänestää 15.1.2006
Muista myös vaalikuljetukset, tekstiviestit ja soittokierros tutuille

TARJOAMME SINULLE MAHDOLLI-
SUUDEN LIITTYÄ JOUKKOOMME.
Jäsenet saavat lehden kotiinsa kerran kuussa 
ja mahdollisuuksia tärkeän poliittisen tiedon 
hankkimiseen itselleen ja tutuilleen.
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Lappajärvellä aatonaattona, 23.12.1955, 
onnelliset vanhemmat saivat elämää 
pursuavan lahjanyytin päivää ennen pa-
peroituja joulupaketteja. Vanhempiensa 
lahjasta ovat saaneet vuosien varrella 
onnensa lukuisat yhteiskunnan syrjään 
sysäämät ihmiset.    on lahja suomalai-
sille. Pohjanmaalla kasvaa isänmaallisia, 
rehellisiä ja tarmokkaita suoran toi-
minnan naisia, jotka tunnustavat kovan 
paikan tullen pyytävänsä apua Taivaan 
Isältä iltarukouksessa. Sirkka-Liisan 
elämään mahtuu rakkautta, menetyksiä, 
draamaa ja komediaa. Hänen karisman-
sa elää vahvasti mukana kaikessa, iloissa 
ja suruissa. Persoonallisuutensa ansiosta 
hän jaksaa elää heikompien puolesta, 
kun kanssaihmisiltä itseltään loppuu 
elämän virta.

Vapaehtoinen maanpuolustustyö on 
kiinteä osa Sirkka-Liisa Lamminkosken 
elämää. Hän on osallistunut useille maan-
puolustuskursseille, myös korkeimmalle 
eli maanpuolustuksen erikoiskurssille. 
Innostusta on riittänyt kansalaisen turva-
kurssin johtamiseen ja naisten kriisival-
miudesta luennoimiseen. Sotilaskotiyhdis-
tyksessä puuhaaminen on luonteva jatke 
kiinnostukselle. Kesällä toteutuu hänen 
kuntalaisaloitteena alkuun saattamansa 
idea, saada sotilasvalatilaisuus Ähtäriin. 
Idean äitinä hänet oli kutsuttu puolustus-
voimien kunniavieraaksi viimekesäiseen 
Niinisalon tykistöprikaatin sotilasvalati-
laisuuteen Merikarvialle. Puolustusvoimi-
en järjestämä Niinisalon tykistöprikaatin 
sotilasvalatilaisuus Ähtärissä 25.8.2005 
tulee tarjoamaan varusmiesten läheisille 
ja ähtäriläisille paljon ainutlaatuista näh-
tävää, näyttävän kalustoesittelyn omasta 
prikaatistaan ja kulttuuritarjontaa.

Poliittisessa kenttätyössä Sirkka-Liisa 
kokee olevansa etulinjassa ”miinanpolki-
jana”. Elämänkokemukset ja työtehtävät 
ovat johdattaneet Sirkka-Liisa Lammin-
kosken luottamustoimiin ja perussuoma-
laisten puoluepolitiikkaan. Viime kunnal-
lisvaaleissa hän ampaisi Ähtärin kaupun-
ginvaltuustoon sadalla äänellä. Hän halu-
aa tehdä työtä paremman elämänlaadun 

 Suomalainen perusnainen

takaamiseksi lapsiperheille ja vanhuksille. 
Alkoholipitoisten edustusjuomien käy-
töstä luovuttaessa vapautuvat verotulot 
perussuomalainen kaupunginvaltuutettu 
kohdistaisi vauvarahaan. ”Ähtäripuolu-
een näivettyneeseen kyläpolitiikkaan” 
kyllästyneenä Sirkka-Liisa näkee mah-
dollisuuksien avautuvan hyödynnettäes-

sä Ähtärin sijaintia kolmen maakunnan 
keskipisteessä. Hänen ideoimallaan kipu-
poliklinikalla olisi sairaalan yhteydessä 
sijansa vetovoimaa lisäävänä palveluna. 
Koulutuskysymyksissäkin yhteistyötä 
pitäisi laajentaa Keski-Suomen suun-
taan. Toisen asteen ammatillisen kou-
lutuksen laadun ja tason säilyttäminen 
on muodostunut todelliseksi haasteeksi 
Ähtärin ammatti-instituutin toimintaa 
uhkaavan alasajon myötä. Tolkuton pää-
tös Seinäjoen koulutuskuntayhtymään 
liittämisestä, paikkaamaan sen taloutta, 
tuskin saa aikaan muuta kuin lisää reuna-
alueen ongelmia. Uskottavuutta ei saa-
vuteta näivettämällä Opetushallituksen 
toiseksi parhaaksi tunnustama opinahjo, 
jonka talous on Etelä-Pohjanmaalla par-
haassa kunnossa ja oppilasmäärä koulun 
historian suurin. Sähkölinjaa ja tyttöjen 
suosimia hoiva- ja talousalan linjoja su-
pistamalla ei kehitetä reuna-alueen tule-
vaisuutta. Kehittämiseen tähtää hänen 
maakuntasuunnitelmaan esittämänsä 
ehdotus ammattilukiosta.

Kaupunginvaltuutettuna aloitettuaan 
Sirkka-Liisa Lamminkoski tuli valituksi 
myös maakuntavaltuustoon. Perussuoma-

Marjatta Kuusisto

Sirkka-Liisa Lamminkoski 50 vuotta

Tapaninpäivän kiitoskahveilla kävi puolueväkeä ja ähtäriläisiä ystäviä (Kuva: Ossi Sandvik)

laisen puolueen Etelä-Pohjanmaan piirin 
varapuheenjohtaja ja puoluevaltuuston 
jäsen viritti syksyllä käyntiin Ähtärin pe-
russuomalaisten kunnallisjärjestön, jossa 
toimii varapuheenjohtajana. Työpaikka-
kiusattujen yhdistyksen, Irti Työpaikka-
väkivallasta ry:n puheenjohtajuus tuntuu 
luonnolliselta. Hänen esimerkkinsä ansios-
ta ilmiö on tullut julkisuudessa tunnetuksi. 
Päihdetyön erityisopinnot antavat valmiu-
det työskentelyyn päihdeterapeuttina.

Sirkka-Liisa valmistui laitoskeittäjäk-
si ja opiskeli myöhemmin kuntohoita-
jan ammatin. Ähtärin vanhainkodin 
kuntohoitajan virka lakkautettiin tuo-
tannollistaloudellisista syistä ja Sirk-
ka-Liisa oli jo siinä vaiheessa menet-
tänyt oikean kätensä toimintakyvyn 
rasitusvamman ja sitä seuranneiden 
leikkausten vuoksi. Vanhusten määrän 
kasvaessa ja kuntoutustarpeen lisään-
tyessä viran lakkautuspäätös vaikuttaa 
tarkoitushakuiselta.

Nuorena solmittu avioliitto ensimmäi-
sen puolison, Hannun, kanssa päättyi 
eroon. Perheeseen syntyivät pojat Kari ja 
Ville, elämäni kaksi parasta asiaa. Enkä 
olisi koskaan uskonut hurahtavani mum-
mouteen, mutta niin vain kävi, kun rak-
kaat lapsenlapset Aleksi ja Aada syntyi-
vät. Nykyisen elämänkumppanin, Arton, 
ruskeiden silmien taika ei ole lakannut 
tenhoamasta vuosienkaan jälkeen. ”Um-
pikiero kepulaiseni” on aito byrokraatti. 
Yhteiselämässämme ”rauta rautaa hioo 
ja rakkaus on suurin”.

Koska olen nainen, minussa asuu pieni, 
vaaleanpunainen, turhamainen prinsessa. 
Realistisesti ajatellen tavaraa minulla on, 
mutta kuntoutukseeni haluaisin panos-
taa. Saamani huomionosoitukset käytän 
käden kivunhoitoon. Syntymäpäivän juh-
listamiseksi Sirkka-Liisa tarjoili elämän 
kiitoskahvit ystävilleen ja tukijoilleen 
kotonaan Ähtärissä Tapaninpäivänä.

”Kiitos Sun elämästä!” on lausahdus, 
johon Sirkka-Liisa usein päättää keskus-
telun.

Uudenmaanpiiri piti vuoden aikana 
kaksi, kaikelle asiasta kiinnostuneelle 
yleisölle avointa teemailtaa, joissa eri 
järjestöjen edustajat esittelivät oman 
järjestönsä ja sen toimintaa. 

Teemailtojen tarkoitus oli antaa kai-
kille osallistujille mahdollisuus tiedon li-
sääntymiseen ja kahdensuuntaiseen vuo-
rovaikutukseen. Kevätkokous on tulossa 
ja uusia teemoja on ehdotettu!

Keväällä 2005 esittäytyi Espoolainen, 
ilmaista ruokaa mm. työttömille lapsi-
perheille jakava Manna Apu ry, toimin-
nanjohtajansa Liisa Aallon esittelemänä. 
Pian sen jälkeen Manna Avun avustus-
summaa korotettiin Espoon sos. ja ter-
veyslautakunnassa, jäsen M. Pihlmanin 
ehdotuksesta. Syksyllä Manna Apu kut-
sui (pakko sanoa, että ehdotin sitä puhe-
linkeskustelussa) lehdistön tiedotustilai-
suuteensa ja saikin runsaasti julkisuutta 
mm. television iltauutisissa. Joulukuussa 
2005, pääkaupunkiseudun lehtien kau-

Vuoden varrelta
punkitoimittajat (mm. Hesarin Kimmo 
Oksanen) valitsivat toiminnanjohtaja 
Liisa Aallon vuoden Espoolaiseksi.

Syksyllä 2005 toteutui toinen, jo 
keväästä vireillä ollut teemailta edus-
kunnassa, jossa Rintamanaisten Liit-
to ry esittäytyi puheenjohtajansa Ilmi 
Harskan  ja toiminnanjohtajansa Soili 
Myllyksen esityksien kautta. Välitön 
palaute oli ilahduttavan myönteistä. 
Puolueemme vastasi Rintamanaisten 
järjestämään keräykseen ja keräyslip-
paisiin kertyi Perussuomalaisilta Nai-
silta ja Uudenmaan piiriltä yhteensä 
215,35 euroa. Sotien veteraanien asia ja 
suomalaisen naisen historia on herättä-
nyt yleistä mielenkiintoa ja parhaillaan 
Helsingissä pyörivä ”Lotta”-elokuva 
on saanut kansainvälisestikin hyvät ar-
vostelut, kuten myös elokuva ”Äideistä 
parhain”. Ainakin täällä pääkaupunki-
seudulla nämä lähihistoriamme ihmiset 
ja tapahtumat tuntuvat olevan yleinen 

puheenaihe myös nuorten naisten ja 
miesten keskuudessa.

******************************

Suomen Itämerensuojeluohjelman seuran-
taryhmä kokoontui syksyllä 2005 kerran, 
ministeri Enestamin johdolla eduskun-
nassa. Puolueellamme on edustus ryhmäs-
sä.  Kokouksessa todettiin, että viimeksi 
noin vuosi sitten laadittuja toimenpiteitä 
oli toteutettu runsaasti, mutta tavoittee-
seen ei ole moniltakaan osin päästy, vaan 
Itämeren tila on huolestuttava. Toisaalta 
osa toimenpiteistä on hitaasti vaikutta-
via ja tilanne sellainen, että vaikka kaikki 
päästöt loppuisivat vähentämisen sijasta  
kokonaan nyt, näkyisi tulos vasta vuosien 
kuluttua. Seuraava kokous on 14.2.2006, 
jolloin käsittelyyn noussee monien ajan-
kohtaisten asioiden joukossa myös moni-
toimiöljyntorjuntalautan, uudentyyppisen 
ns. kolmikolkka-aluksen ostaminen.

******************************

Mielenterveyspoliittinen neuvottelukun-
ta, puheenjohtajanaan Claes Andersson, 
kokoontui ensimmäisen kerran syksyllä 
2005. Neuvottelukunnan tavoitteena on 
lisätä lainlaatijoille työhönsä, ihmisen 
fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 
hyvinvointiin vaikuttavia näkökulmia. 
Kustakin puolueesta on yksi jäsen. Syk-
syn ensimmäisessä kokouksessa hah-
motettiin toimintaa. Opetusteemana oli 
ihmisen käyttäytyminen ja avun tarve 
kriisien/katastrofi en sattuessa. Mieleeni 
jäi Suomen Mielenterveysseuran toimin-
nanjohtajan Pirkko Lahden kommentti 
siitä, että kuntien käyttämä ihmisten 
pisteytys palvelun saajia valittaessa tai 
kilpailutoiminnoissa on, tai hipoo ihmis-
oikeuksista annettujen lakien rikkoutu-
mista.

Marjo Pihlman
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Tänä vuonna on kulunut sekä yleisen ja 
yhtäläisen äänioikeuden että suomalais-
ten naisten täysien poliittisten oikeuksien 
saamisesta 100 vuotta. Vietämme vuotta 
2006 historiallisena juhlavuotena. Tee-
mavuodella on myös omat Internetsivut: 
www.aanioikeus.fi . Erilaisia tapahtumia 
järjestetään valtakunnallisesti ja paikal-
listasolla aina eduskuntaa myöten. Nais-
ten päivä on 8.3.2006. Naisten Laiva läh-
tee risteilylle 18.3.06 ja naisjärjestömme 
varaamassa hytissä on vielä tilaa kahdel-
le. Pauliina Aarikan suunnittelema, viime 
vuosisadan alun vaalikäytännön punai-
sesta viivasta aiheensa saanut juhlakoru, 
on pian ostettavissa! Perussuomalaisten 
Naisten oma kokous on tulossa!

Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry 
organisoi pääjuhlatapahtuman Finlandia-
talolla Helsingissä.  Helsingin Jugend-sa-
lissa pidetään naisten historiaa esittelevä 
näyttely, jonka organisaattorina on Nais-
järjestöjen Keskusliitto - NJKL. Myös 

Marjo Pihlman

toiminnanjohtaja

Perussuomalaiset

Naiset ry.
 Naisten asiaa

me voimme valottaa suomalaisen naisen 
100-vuotista historiaa ja nostaa esille vai-
kuttajanaisiamme: taiteilija, poliitikko, 
kansanedustaja… 

Tavallinen perus-nainen voi olla vaikut-
tajanainen. Rinnakkainen näyttelyideam-
me on lähteä siitä, mitä meillä tässä ja nyt 
on: koska puolueemme on nuori, teemme 
näyttelyn, jossa historiamme lisäksi kat-
sommekin tulevaisuuteen. 

Juhlatoimikunnat tarvitsevat tekijöitä, 
heitä on pyydetty mukaan kaikista jäsen-
järjestöistä. Meiltä ilmoittelin kahteenkin 
suunnitteluryhmään aktiivisen ja energi-
sen ideapakkauksemme Tuula Kuusisen. 
Olen varma, että saamme aikaan jotain 
jännittävää ja mukavaa!

Syksyn aikana puolueemme on osallis-
tunut NJKL:n sääntömääräisiin  kokouk-
siin ja NYTKIS ry:n hallituksen kokouk-
siin edustajanamme Aira Kosonen. Vara-

jäsenenä kokouksiin on osallistunut Mar-
jo Pihlman. Vuoden 2006 alusta NYTKIS 
ry:n hallituksen jäseneksi vaihtui Marjo, 
Airan jäädessä varajäseneksi. Hallitus ja 
sen työvaliokunta kokoontuvat kumpikin 
kerran kuussa.

NYTKIS ry:n puheenjohtajuus on kul-
lakin jäsenjärjestöllä vuoden kerrallaan. 
Tänä vuonna uutena puheenjohtajana 
aloitti KD:n Leena Rauhala. Ensi vuon-
na puheenjohtajuusvuoro on PerusS:n 
Naisilla.

Meidän Timon hienon presidentinvaali-
kampanjan ansiosta olemme saaneet puo-
lueeseen myös uusia naisjäseniä. Tervetuloa 
mukaan kaikki uudet ja tsemppiä ”puolue-
veteraaneille”! Jatketaan harjoituksia, eli 
puolueemme ja yhteiskuntamme rakenta-
mista yhä paremmaksi meille ja lapsillem-
me, yhdessä ”miestemme” rinnalla!

naisetnaiset

Marja-Leena 

Leppänen

Perussuomalaiset

Naiset ry.mukaan vaikuttamaan

Meidän puolueemme, Perussuomalaiset 
on melko uusi puolue ja olemme menes-
tyneet todella  upealla tavalla vuoden 
2006 Presidentin vaaleissa.  Kunnia on 
annettava tietenkin hänelle joka tämän 
menestyksen on  saavuttanut. President-
tiehdokas, kansanedustaja Timo Soinille.

Suuret kiitokset hänelle urheasta vaa-
lityöstään. Samalla haluan kiittää myös 
ahkeria ja touhukkaita puolueemme 
naisia ja miehiä hyvin suoritetusta vaa-
lityöstä. Kyllä lehtien jakamisellakin on 
varmasti ollut merkittävä rooli käytyi-
hin vaaleihin. Vaalijulisteiden kuljetus ja 

paikalleen asettaminen, liimaamisesta ja 
liisteröinnistä puhumattakaan. Omassa 
vaalipiirissämme mainoksia tuhottiin 
ennätysmäärät, mikä aiheutti tienkin 
ylimääräistä ajelua ja  työskentelyä 

 vaalijulisteiden korjaamisessa  tuu-
lessa lumisateessa ja pakkasessa. Kymen 
vaalipiirissä saimme tosi hyvän tuloksen 
ja olemme kakkosena koko maan kan-
natus-prosenteissa.  Kunhan nyt vaan 
jaksamme tehdä tätä työtä  edelleenkin. 
Emme voi jäädä lepäilemään, on taotta-
va kun rauta on kuumaa kuten sanonta 
kuuluu.

 Naiset, rohkeasti vaan
Puheenjohtajan kannanotto  20.01.2006

Nyt on käynnistettävä todellinen kent-
tätoiminta koko maassa. Kutsuttava ne 
henkilöt jotka ovat kiinnostuneita puo-
lueemme  toiminnasta ja perustettava tai 
elvytettävä puolueosastoja aktiiviseen 
toimintaan.

Myöskin kaikki se julkisuus jota olem-
me saaneet on hyödynnettävä. On hyvä 
että puheenjohtajamme Timo Soini ke-
hotti myös nuoria ja koulutettuja naisia 
tulemaan mukaan.

Nuorten naisten mukaan tulo on mo-
nesti kiinni pienissä lapsissa ja  lastenhoi-
to-ongelmissa, siksi myös puolisoitten pi-

täisi antaa  kannustusta ja  mahdollisuus 
naistenkin osallistumiselle.

Tulevissa Eduskuntavaaleissa,  jotka 
ovat jo vuoden kuluttua. Tarvitsemme 
satoja uusia  henkilöitä ehdokkaiksi, toi-
vottavasti puolet heistä on naisia, niin 
nuoria kuin meitä vähän varttuneempia-
kin. Meillä kaikilla on oma tehtävämme 
kasvavassa puolueessa.

Omasta puolestani toivotan tervetul-
leiksi uudet henkilöt perussuomalaiseen 
puolueperheeseen.

Uudenmaanpiirin puheenjohtajana 
esitän parhaat onnittelut Timo Soinil-
le ja kiitokset hienosta kampanjoin-
nista! Pidit tavallisen ihmisen asiaa 
esillä päivittäin. Media kuunteli ja 
kirjoitti. Kansalaiset ilmaisivat häm-
mästyneen tyytyväisyytensä siitä, että 
vihdoinkin ehdokkaiden joukossa on 
mies, joka puhuu tärkeistä asioista 
asiallisesti ja ymmärrettävästi. Kan-
salaisten näkökulma oli esillä tele-
visiossa, lehtien palstoilla ja jokapäi-
väisissä keskusteluissa, kiitos Timo 
Soinin. Palaute oli positiivista ja sitä 
tuli paljon! Valoit uskoa meihin, ettei 
pientä ihmistä välttämättömästi ohi-
teta päätöksiä tehtäessä. Siispä tästä 
täysillä eteenpäin ja seuraaviin edus-
kuntavaaleihin!

Puoluetoimiston näkövinkkelistä
Lämmin kiitos Uudenmaan piirin ak-

tiiviporukalle, joka joukkona on pieni, 
mutta jos tunteja lasketaan ja askelten 
määrää, niin jättiläistä kiitän! Yksin 
Espoossa jaettiin yli 30.000 lehteä ja 
Timo-korttia! Eräs pojistamme kantoi 
vaalipostia Espoon lisäksi Helsinkiin ja 
toinen Hämeenlinnaan. Vihtiläisin voi-
min urakoitiin ulkomainokset ja telineet 
idästä länteen. Helsingin julisteet pantiin 
pystyyn kahden puolueveteraanin voi-
malla. Vantaalla ja Espoossa kaupunki 
avitti. Koko Uudellamaalla osallistuttiin 
innolla ja ahkeroitiin. 

Puoluetoimiston näkövinkkelistä kat-
sottuna, kiitos kaikille piireille ympäri 
Suomea, jotka tekivät työtä kanssamme 
joustaen ja hyvin, sekä vapaaehtoisille ja 
puolueeseen sitoutumattomillekin hen-

kilöille, jotka otitte yhteyttä osallistu-
aksenne Timo Soinin vaalikampanjaan! 
Terveiset Turkuun Soinin kannattajille ja 
uskomattoman ahkerille naisille! Yhteis-
työ jatkuu.

Kiitos maailman parhaille työtovereille 
niin kentällä kuin puoluetoimistossa! Kun 
työillat venyivät kymmeneen, kuljetusalus-
ta ei mahtunutkaan hissiin kuin pystyyn 
nostettuna ja tosi painavista kantamuksis-
taan purettuna, kun toimisto oli muuttunut 
pääpostitoimistoksi, kun pöydät notkuivat 
kuin Kiinaan lähdössä ja puhelimet soivat 
ja oltiin ainakin neljässä paikassa yhtä ai-
kaa, kun kolarit sotkivat aikataulut, tai 
joku avainhenkilö oli kateissa ... , - silloin 
”pääpostitoimistossa” selvittiin hurtilla 
huumorilla, katsottiin hiljaa silmiin ja teh-
tiin vaan, - asia kerrallaan. 

Erityinen kunnioitukseni kahden 
sodan sotainvalidille, joka toimistos-
ta pyysi, sai ja jakoi 2.000 vaalilehteä 
kotikuntaansa ja soitteli vaaleja seu-
raavana päivänä, että 5.000 asukkaan 
Ristiinasta oli sitten tullut Timolle 104 
ääntä. Kiitosta vaan! Sydämelliset on-
nittelut Sinulle Oiva, kun nyt meneil-
lään olevana helmikuuna täytät 90 
vuotta!  Ateriasetelin käyttöä koskeva 
ehdotuksesi on jo kansanedustajillam-
me eduskunnassa.

Marjo Pihlman
PerusS:n Uudenmaan piirin 
puheenjohtaja
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S  Erkki Aho
Toimitusjohtaja

1. Olen syntynyt Rautiossa. Rautio liitettiin Kalajokeen 
vuonna 1973.

2. Asun Kalajoella.

3. Asumme vaimon kanssa kahdestaan, sillä lapset ovat pe-
rustaneet omat perheensä.

4. Meillä oli kissa, mutta tällä hetkellä ei ole lemmikkieläi-
miä.

5. Olen ollut Kalajoen kunnanvaltuutettuna vuodesta 1988 läh-
tien Keskustan riveissä. Silloin sain kolmanneksi eniten ääniä 
Kalajoella. 1992 sain toiseksi eniten ääniä Kalajoella ja 1996 
olin ylivoimainen ääniharava. Äänimääräni oli niin suuri, että 
ensimmäisessä vaalien jälkeisessä ryhmäkokouksessa kuudes-
sa ensimmäisessä puheenvuorossa analysoitiin äänimäärääni 
ja katsottiin, että saamani äänet eivät ole oikeita ääniä vaan 
protestiääniä ja minut pitää erottaa Keskustapuolueesta, koska 
muiden puolueiden äänestäjät ovat äänestäneet minua.

Erosin myöhemmin Keskustasta ja liityin Remonttiryh-
mään, jossa organisoin Oulun piirin eduskuntavaalikam-
panjan. Olin Remonttiryhmän kansanedustajaehdokkaana. 
Remonttiryhmän loputtua siirryin sitoutumattomaksi valtuu-
tetuksi ja oli kunnallisvaaleissa vuonna 2000 edelleen Kala-
joen ylivoimainen ääniharava, mutta tällä kertaa Kristillisten 
listalla sitoutumattomana henkilönä. Siirryin Perussuoma-
laisiin ja ryhdyin kansanedustajaehdokkaaksi. Äänimääräni 
puolueessa oli viidenneksi suurin, mutta se ei riittänyt kan-
sanedustajuuteen. Kunnallisvaaleissa perustimme Kalajoelle 
sitoutumattoman Pro Kalajokiliikkeen, mikä keräsi heti en-
simmäisellä kerralla äänimäärän, jolla saatiin kuusi varsinais-
ta valtuutettua ja ensimmäinen varavaltuutetun paikka.

6. Viime eduskuntavaaleista saakka.

7. Suomi tarvitsee puoluetta, jolla on selkärankaa puolustaa 
kansalaistensa etuja. Suomessa tarvitaan rehellisiä, avoimia, 
oikeudenmukaisia ja tasapuolisia henkilöitä palvelemaan ää-
nestäjiä. Perussuomalaisella puolueella on kaikki edellytykset 
nousta keskisuureksi kansapuolueeksi, jos puolueen johdon 
kantti kestää rehellisyyttä ja avoimuutta ja puolueella on to-
dellista tahtoa palauttaa Suomi oikeusvaltioiden joukkoon.

8.  Transparency Internationalin mukaan Suomen oikeuslai-
tos on maailman neljänneksi epäluotettavin. Tutkimuksen 
mukaan se kuuluu samaan viiteryhmään Indonesian, Kame-
runin ja Perun kanssa. Suomessa laillisuusvalvojille tehdyis-
tä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen 
vastaisen varalle. Laki ei ole kaikille sama. Suomessa oikeus-
laitos on alistettu poliittisten päättäjien vallankäytön väli-
kappaleeksi. Puolueella on nyt kaikki edellytykset repiä asiat 
auki ja hankki kansalaisille oikeutta näissä asioissa. Tarvitaan 
rohkeutta puolustaa kansalaisten etuja ”rikollisia” vastaan.

9. Minulla ei varsinaista lempiruokaa ole, sillä olen lähes 
kaikkiruokainen. 

10.  Valmistauduin oikeudenkäynteihin Suomen valtion tahal-
lisesti ja rikollisesti kaataman yritykseni puolesta. Asia on nyt 
Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimessa sekä valtionsyyttä-
jän määräämissä uusissa rikostutkinnoissa, joissa selvitetään 
poliisien mahdollista rikollista toimintaa. Lisäksi vahingon-
korvausoikeudenkäynnit ovat menossa hallinto-oikeuksissa 
ja ”suuret oikeudenkäynnit” ovat käynnistymässä käräjäoi-
keuksissa joten työsarkaa on riittänyt, koska Suomesta en 
saa asianajajaa Suomen valtion mafi aa vastaan. Kävin myös 
kiertämässä Suomea työmatkoilla varsin laajasti.

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.

S  Timo Soini
Kansanedustaja,
puolueen puheenjohtaja

S  Inka Swahn
Perushoitaja

1. Varkaudesta!

2. Mikkelissä

3. Aviomies ja 3 lasta. 2 vanhempaa on jo muuttaneet omiin 
koteihinsa. Tytär asuu Helsingissä ja on 2 vuotiaan tytön 
äiti. Poika asuu Varkaudessa ja on kesällä tulossa isäksi. Mi-
nusta siis leivotaan jo tuplamummoa! Nuorin poika asuu 
kotona ja käy lukiota.

4. Hautasin tammikuussa koirani Roopen joka jäi auton alle!

5. Nuorempana en juurikaan välittänyt politiikasta . Sain 
kipinän kun Muutosvoimat pyysi minua ehdokkaakseen 
heidän huomattuaan mielipidekirjoitteluni.Sain Mikkelistä 
166 ääntä vaaleissa.
Sitten siirryin perussuomalaisiin koska huomasin kasvavan 
kannatuksen ja periaatteet sivusivat Muutosvoimien aja-
tuksia. On minua pyydetty isojen puolueidenkin jäseneksi 
mutta missään tapauksessa en ole halunnut liittyä sellai-
seen mitä en koe omakseni.

Olen myös Suomen Potilasliiton hallituksen jäsen ja sitä 
kautta tietoinen potilaan oikeusturvan heikkouksista ja  
minun tärkein tehtävä on tuoda niitä julki ja etsiä paran-
nuskeinoja!

6. Kolmisen vuotta tässä on oltu. Minut valittiin Mikkelin 
osaston sihteeriksi.

7. Hyvä ystäväni on vanha jäsen.Perussuomalaisia pidetään 
rehteinä. Ja ennenkaikkea en voi sietää sitä että EU sääte-
lee kaikkea.

8. Puolue voisi olla se kanava joka entistä enemmän kiin-
nittäisi kansalta tulevaan palautteeseen huomiota ja toisi 
sitä julki. Vaikka EU-vastaisuus onkin tärkeää, Suomessa 
on paljon asioita joita pitäisi voimakkaammin ajaa. Esim.
potilaslainsäädännössä on aukkoja, valvonta puuttuu ja va-
kuutuslääkäriongelma on edelleen päivän puheenaihe.

Eduskunta on säätänyt myös uuden hoitotakuun joka 
potilaspalautteen perusteella ei ole kaikilta osin alkanut 
käytännössä toimimaan. Kun säädetään lakeja pitäisi huo-
lehtia myös instanssi niitä valvomaan .Nykyinen käytäntö 
on se että vain potilaan tekemän kantelun vuoksi asioita 
tutkitaan. Tällaista taakkaa ei sairaalle saisi jättää sillä po-
tilaat pelkäävät leimaantumista ja kanteluajat ovat pitkät 
eikä niistä akuutisti sairaalle ole hyötyä. Päätökset eivät 
myöskään usein johda mihinkään sillä sanktioita ei ole.

9. Pippuripihvi ja valkosipuliperunat hyvän viinin kera

10. Olin Kuubassa mieheni kanssa. Se vasta olikin näkemi-
sen arvoinen paikka!

1. Olen syntynyt Raumalla.

2. Olen asunut Espoossa vuodesta 1964 ja Iivisniemessä 
vuodesta 1968.

3. Perheeseeni kuuluvat vaimo Tiina ja lapset Toivo, 8v. ja 
Silja 6v.

4. Ei ole, mutta ehkä tulevaisuudessa mahdollista. Hevo-
sesta haaveilen, ravihevonen olisi kiva. Harrastan raveissa 
käymistä.

5. Olen liittynyt SMP:n jäseneksi vuonna -79. Olen toiminut 
siellä varapuheenjohtajana ja puoluesihteerinä. Perussuo-
malaisissa olen ollut mukana alusta asti kun puolue vuonna 
-95 perustettiin. Perussuomalaisten puheenjohtajana aloitin 
vuonna -97. Olen ollut mukana monissa luottamustehtävis-
sä, eri lautakunnissa ja toimikunnissa. Espoon kaupungin-
valtuustoon minut valittiin vuonna 2001 ja kansanedusta-
jana olen toiminut vuodesta 2003.

6. Perustamisesta asti, eli vuodesta -95, kuten edellisestä 
vastauksestakin selviää.

7. Perussuomalaisen puolueen arvot ovat kohdallaan. Ei 
ole myöskään maaseudun/kaupungin vastakkainasettelua 
epäterveellä tavalla. Minusta on tärkeää, että ajatukset re-
hellisyydestä, ihmisten välisestä tasa-arvosta ja yhteiskun-
nallisista asioista ovat oikeudenmukaisia. Ihmisarvoltamme 
olemme kaikki tasa-arvoisia. 

8. Jokaiseen suomalaiseen kuntaan pitäisi saada jäseniä. 
Ehkä pitäisi rohkeammin tehdä työtä sen eteen ja tarjo-
ta jäsenyyttä ja mukaan tuloa. Suomalaiset eivät aina niin 
”tuppaa” esille, täytyisi kannustaa ja pyytää mukaan. Use-
asti sellaiset ihmiset ovat pyrkimässä korkealle, joilla ei 
rahkeita ole, vaikka jollakulla, joka ei itseään niinkään tuo 
esille voi olla hyviä ja oikeudenmukaisia ajatuksia ja mie-
lipiteitä. Hyviä ihmisiä tarvitaan mukaan, sellaisia joilla on 
hyvä oikeudentaju. 

Maailma muuttuu, ja puolueen pitäisi olla ohjelmaltaan 
ja mielipiteiltään ajan tasalla. Perusperiaatteista ei tarvitse 
eikä pidä tinkiä, mutta tietoja pitää päivittää. Tarjoamme 
itsemme kansan käyttöön, meidän pitää osata vastata ih-
misten kysymyksiin. On pakko tietää asioista, laatuvaati-
mukset ovat kovat. Puolueen pitää pysyä ajan tasalla. Kou-
lutustoimintaa pitäisi myös lisätä. 

9. Lempiruoka on hyvä pihvi, sienikastike ja perunat.

10. Viime kesänä teimme perheen kesken kahden viikon 
lomamatkan Irlantiin, vuokrasimme mökin Atlantin ran-
nalta. 

Lisäbonuskysymyksenä; 
Mitä koti, uskonto ja isänmaa sinulle merkitsevät, Timo 
Soini?

-Ne ovat lujia perusarvoja, jotka ovat kaikki lähellä sydän-
täni. 

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

kysymykset:
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Teemme täällä lehden toimituk-
sessa henkilöhaastattelusarjaa 
puolueen aktiivista toimijoista.

Tarvitsemme tulevia lehden 
numeroita varten lisää haas-
tatteluja puolueen henkilöistä 
kautta Suomen.

Kuvat ja tekstit voit lähettää 
mielellään sähköisessä muodos-
sa osoitteeseen perussuomalai-
nen.toimitus@saunalahti.fi 

Jos käytössäsi ei ole sähkö-
postia, lähetä kuvasi ja tekstisi 
meille postitse osoitteeseen: 
PerusSuomalainen-lehti, 
PL 164, 38701 Kankaanpää.

Tarvitsemme myös tiedon 
oletko piirin johtohenkilöitä, 
pai kallisosastossa tai puolue-
valtuustossa?

Vastausten merkkien määrä 
maksimissaan 2500 merkkiä.

Kysymykset:
1. Mistä olet kotoisin?

2. Missä asut tällä hetkellä ?

3. Ketkä kuuluvat
 perheeseesi?

4. Onko teillä lemmikki-
 eläimiä?

5. Poliittinen historiasi?

6. Mistä lähtien olet ollut 
 Perussuomalaisissa?

7. Miksi juuri tämä puolue?

8. Miten kehittäisit puoluetta?

9. Lempiruokasi?

10. Miten vietit viime 
 kesäloman?

Henkilöhaastattelusarja jatkuu tänäkin vuonna! Tule mukaan ja kerro itsestäsi, niin muutkin tutustuvat sinuun lehden sivuilla! 

 Kallis Niinistö Soini Hautala Lax Vanhanen Lahti Halonen
Helsinki 1,7 32,5 2,4 7,7 2,0 6,8 0,5 46,3
Uusimaa 1,9 30,7 3,0 4,2 3,1 10,9 0,4 45,9
Varsinais-Suomi 1,5 27,2 3,2 3,6 1,6 13,7 0,4 48,7
Satakunta 1,6 20,5 3,7 1,8 0,3 19,2 0,7 52,2
Ahvenanmaa 1,3 8,5 0,2 4,3 12,1 3,9 0,2 69,4
Häme 1,9 25,7 3,5 2,4 0,3 15,6 0,5 50,0
Pirkanmaa 2,0 26,5 4,0 3,9 0,4 13,7 0,5 49,0
Kymi 1,8 23,5 4,1 2,2 0,4 18,8 0,6 48,8
Mikkeli 1,9 19,1 3,2 2,1 0,2 27,3 0,4 45,9
Kuopio 1,6 17,3 3,9 2,3 0,2 29,1 0,4 45,1
Pohjois-Karjala 1,8 17,0 4,9 2,4 0,2 27,6 0,4 45,7
Vaasa 5,2 17,3 3,3 1,7 6,4 28,9 0,3 37,0
Keski-Suomi 2,3 17,8 4,0 3,1 0,2 22,8 0,4 49,4
Oulu 1,4 17,3 3,7 2,6 0,2 33,5 0,4 41,0
Lappi 1,0 15,3 3,5 2,0 0,1 31,2 0,4 46,4

Ääniosuudet vaalipiireittäin

 Tarja Halonen Sauli Niinistö Matti Vanhanen Heidi Hautala Timo Soini Bjarne Kallis Henrik Lax Arto Lahti
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Presidentinvaalit
vuonna 2006

 Vaalipiiri äänet %
1 Pohjois-Karjala vp 4.520 4.9% 
2 Kymi vp 7.571 4.1% 
3 Keski-Suomi vp 6.088 4.0% 
4 Pirkanmaa vp 10.907 4.0% 
5 Pohjois-Savon vp 5.426 3.9% 
6 Oulu vp 9.217 3.7% 
7 Satakunta vp 5.059 3.7% 
8 Häme vp 7.408 3.5% 
9 Lappi vp 3.750 3.5% 

 10 Vaasa vp 8.356 3.3% 
 11 Varsinais-Suomi vp 8.754 3.3% 
 12 Etelä-Savo vp 2.914 3.2% 
 13 Uusimaa vp 15.275 3.0% 
 14 Helsinki vp 8.229 2.4% 
 15 Ahvenanmaa vp 18 0.2% 

Timo Soinin suurimmat kannatusvaalipiirit

koko maa .............103 492

3,4 %

 Kunta äänet %
Timo Soinin suurimmat kannatuskunnat

1 Ullava 54 9.2% 
2 Suodenniemi 64 8.2% 
3 Uurainen 134 7.8% 
4 Kihniö 100 7.4% 
5 Veteli 148 7.3% 
6 Utajärvi 121 7.2% 
7 Marttila 84 7.0% 
8 Kaustinen 164 6.8% 
9 Pelkosenniemi 46 6.7% 
10 Rautavaara 70 6.6% 
11 Maaninka 131 6.5% 
12 Piippola 44 6.5% 
13 Siikainen 67 6.5% 
14 Taivassalo 69 6.5% 
15 Kankaanpää 453 6.4% 
16 Alajärvi 314 6.2% 
17 Halsua 51 6.2% 
18 Muhos 254 6.2% 
19 Jaala 69 6.1% 
20 Pyhäranta 83 6.1% 

Timo Soinin suurimmat kannatusäänestysalueet
1      Muhos / Kylmälänkylä 32 22.1% 
2      Vöyri / Petterinmäki 15 15.0% 
3      Kauhava / Orava 27 14.7% 
4      Ullava / Rahkonen 46 14.2% 
5      Joutseno / Ahola 28 13.5% 
6      Asikkala / Viitaila 23 12.7% 
7      Utajärvi / Särkijärvi 10 10.9% 
8      Lapinlahti / Martikkala 15 10.6% 
9      Tohmajärvi / Asema 25 10.4% 

10      Alajärvi / Uusikylä 29 10.3% 
11      Kiiminki / Hannus 15 10.3% 
12      Liperi / Risti-Kaatamo 35 10.2% 
13      Anjalankoski / Enäjärvi 16 10.1% 
14      Muonio / Särkijärvi 12 10.1% 
15      Taivalkoski / Metsäkylä 17 10.1% 
16      Kajaani / Lehtovaara-Murtomäki 15 10.0% 
17      Soini / Kivijärvi-Vehu-Parviainen 12 10.0% 
18      Veteli / Räyrinki 78 9.9% 
19      Juuka / Vuokko 11 9.8% 
20      Alajärvi / Hoisko 51 9.7% 

 Äänstysalue äänet %
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Perussuomalaisten viimeisen 
kymmenen vuoden aikana teke-
mä puoluetyö on alkanut kan-
taa hedelmää. Kokouksissam-
me hioutunut puolueen linja ja 
tavoiteohjelman painopisteet 
on viimein vaaleissa todettu oi-
keiksi. Olemme olleet liki kym-
menen vuotta aikaamme edel-
lä. Vasta Ranskan ja Hollannin 
EU:n perustuslain hyljänneiden 
kansanäänestysten jälkeen ovat 
Perussuomalaiset saaneet linjal-
leen reilun puollon kansalta.

Osin tämä hidas kehitys on 
johtunut siitä, että pieni puolue 
ei pääse televisioon esittämään 
tavoitteitaan kovinkaan hel-

posti. Presidentinvaalien yhtey-
dessä puheenjohtajamme Timo 
Soini jaksoi ansiokkaasti vetää 
omaa muista edokkaista erot-
tuvaa Perussuomalaista linjaa. 
Nämä Timon selkeästi esittämät 
kannanotot herättivät monia 
suomalaisia. Puolue on saanut 
internetin kautta runsaasti po-
sitiivista palautetta ja uusia jä-
senhakemuksia tulee jatkuvasti, 
vaikka jo muutama  viikko vaa-
leista on kulunut. Kaikkiaan jä-
senhakemuksia tuli loppusyksyn 
ja vuodenvaihteen tienoilla pa-
risen sataa, joten kiinnostus on 
kasvussa.

Vaaleissa monista kunnista 
löytyi unohdettu ja kadotettu 

kansa. Soinin saamista äänistä 
voimme päätellä, että tehok-
kaammalla ehdokashankinnalla 
ennen seuraavia kunnallisvaa-
leja Perussuomalaiset voivat 
nousta helpostikin sadan uuden 
kunnan valtuustoihin. Seuraa-
vaksi meidän täytyy kuitenkin 
aloittaa valmistelut seuraavia 
eduskuntavaaleja varten. 

Suomen kieli on kokenut vii-
me vuosina mullistuksen. Meil-
lä on tulevissa vaaleissa kolme 
Suomen suurinta puoluetta, 
sikäli kuin viime päivien lehti-
kirjoitteluun on uskomista. En-
nen Peruskoulun syntyä suo-
menkieli oli selkeämpää ja oli 
vain yksi Suomen suurin puo-

lue kerrallaan, muut olivat pie-
nempiä. Perussuomalaiset ovat 
kuitenkin presidentinvaalien 
voimakkaimmin kasvanut puo-
lue 3,4 % kannatuksellaan, joka 
vuoden 2003 Eduskuntavaalien 
1,6 % :iin verrattuna on yli kak-
sinkertaistunut. Vuoden 2004 
kunnallisvaaleissa puolue jäi 
0,9 % kannatukseen verkkaisen 
ehdokashankinnan takia. Kun-
nallisvaalit ovat vaikeat, koska 
ehdokkaat pitäisi pystyä hank-
kimaan jokaiseen kuntaan, että 
saisi puolueen valtakunnallisen 
kannatuksen mittautettua.

Nyt tulevien eduskuntavaa-
lien alla meidän täytyy entistä 

suuremmalla joukolla ruveta 
kehittämään toimintaamme 
ja pyrkiä rakentamaan ver-
kostomme eri vaalipiireissä 
yhtenäisiksi, että saamme 
puolueellemme näkyvyyttä ja 
uskottavuutta. Koneistoamme 
aletaan viilata jo maaliskuussa 
piirien johdolle suunnattavas-
sa koulutustilaisuudessa Saa-
rijärvellä. 

Jokaisessa piirissä tulee myös 
pyrkiä käynnistämään toimet 
eduskuntavaaliehdokkaiden ke-
räämiseksi, jotta he voivat ruve-
ta lähettämään Perussuomalai-
sia kannanottoja lähdistöön ja 
tekemään muutakin vaalityötä.

Perussuomalaiset
Lauri Heikkilä
Varsinais-Suomen piiri ry
puheenjohtaja,
PerusSuomalaisetvoittivat!

Raimo Vistbacka /ps: Arvoisa herra 
puhemies! Kun on muutaman tun-
nin kuunnellut, suurimman osan 
työhuoneessa, näitä puheita käsi-
teltävänä olevasta pääluokasta ja 
kun on kuunnellut hallituspuolu-
eitten edustajien puheenvuoroja, 
on voinut saada sen käsityksen, että 
kaikki on tässä maassa erittäin hy-
vin. Valiokunnan puheenjohtajakin 
hyvin pitkälle kehui, kuinka paljon 
rahaa tulee. 

Haluan vaan ottaa esille sen, että 
Stakesin uusi selvitys tuli juuri äs-
ken uutisissa ja siinä todettiin, että 
sosiaalimenot Suomessa, jossa me 
yritämme puhua pohjoismaisesta 
hyvinvointivaltiosta, ovat alle EU:
n keskiarvon eli ovat Suomessa 27 
prosenttia bruttokansantuotteesta, 
kun keskimääräinen EU-prosentti 
on 28. Me tiedämme, että myöskin 
Stakesin hiljakkoin tekemän selvi-
tyksen mukaan Suomessa on tällä 
hetkellä jo yli 100 000 suomalais-
ta lasta köyhyysrajan alapuolella. 
Minun mielestäni se on aika suuri 
häpeä jo suomalaiselle, pohjois-
maiselle niin sanotulle hyvinvointi-
yhteiskunnalle. Lisäksi selvityksen 
mukaan yksinhuoltajaperheissä 
tulotaso on pudonnut jopa lamaa 
edeltävälle tasolle. 

Täällä aikaisemmin puheenvuo-
roissa todettiin erityisesti veteraa-
nisukupolven osalta, ja kun siellä on 
lähes 90 000 henkilöä, jotka elävät 
lähes yksinomaan kansaneläkkeen 
varassa, niin silloin kun puhutaan 
hyvinvointivaltiosta ja meillä on 
tällaiset luvut, minun mielestäni se 
on häpeäksi meille kaikille, jotka 
olemme tekemässä näitä päätöksiä. 
Täällä on veteraaneista puhuttu hy-
vinkin paljon, ja kun hallitus esittää 
budjetissa 5,5 miljoonan euron vä-
hennystä veteraaneilta, niin vaikka 

otettaisiin huomioon veteraanien 
poistuma, siitä huolimatta tämä vä-
hennys on liian suuri. 

Lisäksi minun mielestäni meidän 
pitäisi pystyä mahdollistamaan se, 
että jokainen sotiemme veteraa-
ni, ja myöskin kotirintamanaiset, 
pääsisi vihdoinkin jokavuotiseen 

kuntoutukseen. Näitä lupauksia 
on tuolla maakunnissa annettu jo 
vuosikausia, ja kun itsekin täällä 
yli 18 vuotta olen ollut, koko ajan 
on puhuttu näistä samoista asiois-
ta, mutta todellisuudessa kunnon 
parannusta heidän kohdallaan ei 
ole tullut. Kohta näitä parannuksia 

on turha tehdä, koska poistuma on 
niin suuri. 

Arvoisa puhemies! Olen useam-
man kerran täällä puhunut nimen-
omaan sotainvalidien kohdalla tästä 
kuuluisasta työkyvyttömyysprosen-
tista. Silloin kun puhutaan keski-iäl-
tään 84 tai 85 vuotta olevista hen-
kilöistä, minun ajatusmaailmaani 
tällainen sana nimenomaan laki-
tekstissä ei kyllä oikein istu. (Ed. 
Akaan-Penttilä: Ei ollenkaan!) Oli-
sin, arvoisa puhemies, toivonut, että 
sosiaali- ja terveysvaliokunta, kun 
käsitteli tätä hallituksen lakiesitystä, 
jossa kyseinen pykälä oli auki, olisi 
voinut edes sen verran korjata sitä 
hallituksen esitystä, mutta ilmeises-
ti tilanne on niin, että miltään osin 
siihen ei oikein paljon saa puuttua. 
(Välihuuto) - Mietinnössä puhut-
tiin; kyllä me kaikki tiedämme, mitä 
se merkitsee. Ed. Akaan-Penttiläl-
lä oli vielä aloite, jossa oli, mikäli 
muistan oikein, että kahden vuoden 
siirtymäajan kuluessa. (Ed. Akaan-
Penttilä: Ponsi koko eduskunnalle!) 
- Kyllä. - Kyllähän me, ed. Koski, 
tiedämme, millä tavoin korjauk-
set tehdään, niin että se tuntuu, eli 
muutetaan hallituksen esitystä va-
liokunnassa, ja tämän sanan poisto 
ei edes olisi merkinnyt valtiovallalle 
yhtään lisää rahanmenoa. 

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyes-
ti vielä omaishoitojärjestelmästä 
ja uudesta laista, joka tulee ensi 
vuoden alusta voimaan. Laki sinäl-
lään varmasti on hyvä, muttei se 
tapa, jolla kunnat sitä toteuttavat, 
ja kun on seurannut ja kuunnellut 
eri kuntien valtuustojen päätöksiä 
ja sitä keskustelua, mikä siellä on 
käyty, näyttää valitettavasti siltä, 
että omaishoitosopimuksia ei tulla 
tekemään enää edes sillä tavoin 
kuin aikaisemmin on ollut. Ja millä 

tavoin sitten on tulkittavissa tämä 
300 euroa, joka tässä uudessa laissa 
on mainittu? Mutta minun käsityk-
seni on se, että vanhat sopimukset 
on nyt sanottu irti. 

En toki ole asiantuntija tällä 
puolella, mutta siltä osin olen huo-
lestunut siitä, että niin kauan kuin 
meillä ei ole subjektiivista oikeutta 
tältä osin samoin kuin määrätyiltä 
vammaispalveluosilta - osassahan 
on subjektiivinen oikeus - silloin 
eri kunnissa on erilainen kohtelu. 
Ja aamulla, kun ajelin lentokentäl-
le, ainakin Pohjanmaan radiossa 
oltiin huolestuneita, nimenomaan 
omaishoidon edunvalvontajärjestö, 
mikäli ymmärsin oikein, tästä eriar-
voisuudesta, joka tulee vallitsemaan 
Pohjanmaallakin eri kunnissa. Eli 
se riippuu siitä, miten rahoja on ja 
minkälaisen linjan asianomaiset vir-
kamiehet ottavat sitten, kun näitä 
asioita harkitsevat. 

Arvoisa puhemies! Olen tehnyt 
muutamia aloitteita. Mielestäni 
ne ovat hyviä ja kannatettavia, ja 
rahaa varmasti riittäisi näille noin 
90 000:lle lähes pelkän kansaneläk-
keen varassa olevalle, vaikka sinne 
pikkasen, muutaman kymmenen 
euroa ... (Ed. Vihriälä: Mistä rahat 
otetaan?) -Vaikka omaisuusverosta, 
ed. Vihriälä. 

Raimo Vistbacka

--------------------------
19.12.2005
Hallituksen esitys valtion 
talousarvioksi vuodelle 
2006 Hallituksen esitys 
vuoden 2006 talousarviota 
koskevan hallituksen 
esityksen (HE 119/2005 vp) 
täydentämisestä 
Ainoa käsittely 

Sosiaalimenot Suomessa ovat alle
EU:n keskiarvon
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Itsenäisyys
ja elämä.

Ennen vanhaan mustansurman,
aivan aikojen alussa,
kuolo kulki kulkujansa,
kaatoi kansan mennessänsä.
Veipä tuonelan tuville,
kalmankankahan sijoille.
Sinne sorti suomalaiset,
kansan pohjolan hävitti.
Pahoin riepoi paiserutto,
se tauti rottien taholta.
Vielä kesti Suomen kansa,
kesti, vaikka jo väheni.
Väistyi surma Suomenmaalta,
elon aika uusi koitti.

Vaan taas uusi surman aika
sota kauhea kohosi.
Niin on ollut suomalainen
aina aikojen alusta.
Vallan vierahan apuna,
kuninkaiden käskyn alla
viety taistotanterille
sinne kuoleman kitahan.

Vaan kun kerran aika vaihtui,
koitti Suomelle vapaus.
Senkin petti suomalainen,
herranperkele hävitti.
Liitti Suomen Eurooppahan
Saksan hunneille trokasi.
Niin on petti suomalaisen,
rahaan vaihtoi kansanvallan.
Siihen loppui Suomen valta,
siihen kansamme elämä.
Pois jäi valta,  Suomenmarkka, 
jäi vain euroja sijalle.

Minä syytän: Suomen herrain,
pyydän tuomion tuloa.
En mä heille muuta toivo,
kuin et loppunsa tulisi.
Pois veisi viel’ hyisen haaskan,
hajun petturin hukaten.
Täs’ on laulu huomispäivän,
tieon tunto nuoren polven.

Nyt mie lauluni lopetan,
korjuun virteni asetan.
Vaan kun joskus aikain päästä,
Viikkoin, vuotten vieriessä
saatat sä tämän lukea,
trokehia tutkaella:
Muista Suomen olleen meiän
itsenäisyys ja elämä.
Aulis Murto

Koulutusta

KKoulutusta Rauhalassa

Piirijohdon Koulutustilaisuus Saarijärven Kalmarissa
lomakoti Rauhala

3.-4.3.2006 klo 15 alkaen, päättyy lauantaina n. klo 15
Kurssille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 

50 osanottajaa.
Kaikille piireille pyritään varaamaan vähintään 2 paikkaa.

Puolue maksaa majoituksen ja ylöspidon sekä kurssiaineiston.

Ilmoittautumiset
Marjo Pihlman, p. 041-548 6740

marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi 

Lisätietoja
Jorma Uski , p. 040-589 2565

jormauski@luukku.com

Tervetuloa.

Piiriorganisaatiota on tarkoi-
tus kehittää periaatteella; pai-
kallistasolla tieto tavoitteista 
ja taustoista, piireillä tieto 
menettelytavoista. Piirit myös 
koordinoisivat toiminnan 
”ylikunnallisissa” hankkeis-
sa, joihin tarvitaan paikallis-
osastojen välistä yhteistyötä. 
Sääntöjenkin mukaan piirille 
kuuluvat valtakunnallisten 
vaalien tehtävät. Tilaisuus 
on siis lähtölaukaus maalis-
kuun 2007 -vaaleihin. Naisten 

Saarijärvi  3.-4.3. 
Piirijohdon koulutusohjelma , ei lopullinen

-  Tilaisuuden avaussanat Auli Kangasmäki
-  Puolue- ja piiriorganisaatiot ja tehtävät /
 Lauri Heikkilä , 
 Varsinaissuomen piiri
- Yhteistyö puoluetoimisto - piirit - 
 paikallisyhdistykset / Jorma Uski , K-Suomen piiri
- Perussuomalaiset naiset / Marjo Philman , Uusimaa
- EK-vaalit ja tyhjät kunnat / Hannu Purho , 
 puoluetsto
- Vaalikampanjat - organisointi
- Vaaliliitot / puoluetsto
- vapaata keskustelua & saunomista
- Tiedottaminen ja kannanotot / Jorma Uski , 
 Keski-Suomen piiri
- Kuntaliitokset , kokemuksia ÄKI - SLH - 
 Sumiainen / 
 Marke Tuominen , Keski-Suomen piiri
- Keskustelu ja yhteenveto
- Sauna varattu lauantai-iltana.

osuudessa toivoisin visio-
ta siitä, miten naisverkosto 
voitaisiin integroida tuohon 
järjestelmään. Kaikista alus-
tuksista pyydän etukäteen 
ainakin rungon, mieluummin 
valmiimpikin aineisto. Niihin 
pyydetään yksi valmisteltu 
vastaupuheenvuoro keskus-
telun avaamiseksi.Alustukset 
30-45 min, vastauspuheenvuo-
rot 5-10 min.

terveisin Jorma Uski 
 

Päijänne-järven pinta on 78 
metriä merenpinnasta. Noin 
120 km pitkä Päijännetunneli 
tuo juomavettä noin miljoonalle 
ihmiselle. Sen virtaama on lähes 
3 kuutiometriä sekunnissa ( = n. 
2900 litraa sekunnissa). Vesi vir-
taa vuolaana koskena tunnelin 
pohjalla. Niinpä juomaveteen 
sekoittuu epäpuhtauksia pohja- 
ja sadeveden mukana. Tunnelin 
seinämät ovat jatkuvassa sortu-
mavaarassa. Tunnelissa lienee 
pieni voimalaitos, joka tuottaa 
sähköä sen verran kuin pump-
puasema tarvitsee. Eli ei kovin-
kaan paljon. Jos vesi pantaisiin 
kulkemaan paineistetussa put-
kessa, mitään em. haitoista ei 
enää olisi. Ja ennen kaikkea, se 
tuottaisi valtavasti sähköener-
giaa. Koko Päijänteen korkeus-
eroa merenpintaan ei voida 
hyödyntää, mutta sovitaan, että 
hyötykorkeus olisi 60 metriä. 
Ainoastaan veden korkeudella 
ja virtaamisnopeudella on mer-
kitystä, ei esim. putken kallis-
tuskulmalla.

Onko Suomella varaa 
haaskata kotimaista 
sähköenergiaa

60 metriä korkea vesipatsas 
aiheuttaa 60’000 kilopondin 
paineen putken alapäässä. Eli 
yksi vesilitra putken alapäässä 
”painaa” 60 tonnia. Helpointa 
on laskea hevosvoimissa: Yksi 
hevosvoima (hv) on 75 kpm/s, 
eli 1 hv kuluu, kun 75 kg:n pai-
no nostetaan yhden metrin kor-
keudelle yhdessä sekunnissa. Ja 
toisin päin: 1 hv syntyy, kun 75 
litraa vettä (= 75 kg) laskee yh-
den metrin sekunnissa.

Niinpä voimme laskea (60’000 
* 2900) : 75 = 2’320’000 hevos-

Päijännetunneli sähköä 
tuottamaan

voimaa. Koska 1 hv = 0,7355 kW, 
saamme tulokseksi 1’706’360 ki-
lowattia, eli 1706,360 MW. Noin 
1700 MW on todella paljon säh-
köä!

Vertailun vuoksi kerrotta-
koon, että Loviisan kahden 
ydinreaktorin yhteinen teho 
on 840 MW, ja Olkiluodon kah-
den valmiin ydinreaktorin teho 
on yhteensä 1425 MW (lähde: 
CD Facta 2002). Onko Suomel-
la todellakin varaa haaskata 
moinen määrä kotimaista säh-
köenergiaa? Erityisen hullulta 
kuulostavat puheet kuudennen 
ydinreaktorin rakentamisesta 
Suomeen! Valtio on pallo hu-
kassa energia-asioissa muuten-
kin. Venäjä vetää kaasuputken 
pitkin Suomenlahden pohjaa, 
Suomi on vain sivustakatsojana. 
Kotimaisten polttoaineiden ke-
hittely on laiminlyöty täysin. So-
kerijuurikkaiden tuotantoa ve-
detään alas, vaikka niistä voitai-
siin valmistaa biopolttoainetta 
bensiinin lisäaineeksi. Suomessa 
yksityishenkilöt kehittelevät au-
toja, jotka toimivat esim. sinap-
piöljyllä ja eläinten lannasta(!) 
saatavalla metaanilla. Valtio on 
laiminlyönyt täysin velvollisuu-
tensa energia-asioissa.

Markku Paukku, Mikkeli

Ruukin ja Vihannin seurakuntien 
yhdistyttyä suoritettiin uudessa 
Siikasalon seurakunnassa poik-
keukselliset kirkkovaltuuston 
vaalit 22.- 23.1.2006. Perussuoma-
laisilla oli oma ehdokaslista, joka 
sai 4,4 % annetuista äänistä. Viisi 
perussuomalaisten ehdokasta ke-
räsi 65 ääntä. Valituksi tuli Urpo 
Viitala Vihannista 21 äänellä.

Mainittakoon, että seurakun-
tavaalien äänestysprosentti oli 
verraten korkea, eli 27,8. Ruu-
kista ja Vihannista oli ehdolle 
asettunut yhteensä 66 ehdokasta 
viidellä eri valitsijalistalla. Kes-
kustan lista sai 825 ääntä, lesta-
diolainen Kristillisten arvojen 
puolesta lista 360 ääntä, lähinnä 
vasemmistolainen Yhteistyön 
puolesta lista 114 ääntä, kokoo-
muksen ja sitoutumattomien 
lista 101 ääntä ja Perussuoma-
laisten lista 65 ääntä. 

Siikasalon uusi seurakunta 
koostuu Vihannin seurakunnasta 

Urpo Viitala  kirkkovaltuustoon
ja Siikajoen alajuoksun Ruukin 
seurakunnasta, joka syntyi 1973 
Paavolan ja Revonlahden seu-
rakuntien yhdistyttyä. Vihannin, 
Paavolan ja Revonlahden seu-
rakunnat ovat kuuluneet aikoi-
naan myös nykyisessä Raahen 
seutukunnassa olleeseen suureen 
Salon emäseurakuntaa. Varsi-
nainen Siikajoen seurakunta ei 
lähtenyt yhdistymiseen mukaan. 
Uuden seurakunnan jäsenmäärä 
on noin 7 100 henkilöä. Kirkko-
valtuustoon valittiin 12 vihan-
tilaista ja 11 ruukkilaista, joten 
pienempi seurakunta Vihanti 
vei ”voiton”, jos lopputulosta 
arvostellaan valittujen määräl-
lä. Uusia valtuutettuja on lähes 
puolet eli 11. Kirkkovaltuustoon 
tuli 11 miestä ja 12 naista, joten 
valtuustosta tuli kaikin puolin 
tasapuolinen. 

Perussuomalaisilla oli vaaleis-
sa viisi ehdokasta: Lastenohjaa-
ja Jonna Achrén s.-82, opiskelija 

Sonja Kivelä s.-87, lähihoitaja 
Vappu Rautio Ruukista. Vete-
raanipoliitikkoja edusti maan-
viljelijä Paavo Ojalehto Vihan-
nista ja entinen ruukkilainen 
Vihannin Lampinsaaressa asuva 
Urpo Viitala, joka valittiin nyt 
kirkkovaltuustoon.

Kaikilla ehdokkailla on siteitä 
perheiden kautta puolueemme 
ruohonjuuritasolle. Ilahdutta-
vasti mukana oli myös nuoria eh-
dokkaita. Tulevaisuus on nuoris-
sa, ja he ovat myös Raahen seu-
dulla huomanneet, jotta härkää 
on tartuttava sarvista kiinni, jos 
äänen haluaa kuuluville. Edelli-
sissä kirkkovaltuustoissa ei ollut 
perussuomalaisilla edustusta. Nyt 
odotettiin jopa kahden valtuute-
tun läpimenoa, kun vaalityötäkin 
tehtiin varsin ahkerasti. 

Jouko Kivelä
valitsijayhdistyksen 
asiamies
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Kokoomuksen europarlamen-
taarikko Alex Stubb kirjoitti 
25.12.2005 Ilta-Sanomissa, mi-
ten EU on Suomelle edullinen 
järjestelmä. Jäsenmaksu vain 75 
euroa eli n.450 vanhaa markkaa 
vuodessa per suomalainen. Ei-
hän kuulosta pahalta? 

Varsinaisesti maksamme EU:
lle 400 euroa per lärvi, mutta 
saamme tästä osan takaisin. Niin, 
että kun annamme 400, saamme 
sen 325 ikään kuin viikkorahoi-
na, joiden käytöstä päättävät 
muut kuin me itse. Kiitoksena 
tästä direktiivipedagogisesta 
opastuksesta annamme opellem-
me 75 euroa lukukausimaksua. 
Mallioppilas näyttää esimerkkiä 

myös maksujen suhteen. Ja kaik-
ki maksavat, vauvasta vaariin! 
Stubb kehuskeli kolumnissaan, 
miten pieni EU:n jäsenmak-
su on Suomen BKT:sta, vain n. 
prosentin verran. Ja kun oikein 
tarkemmin ajattelee, niin onhan 
siinä kehumisen paikka EU:
n pelimiehelle. Sellaiset yhtiöt 
ovat tässä maailmassa harvassa, 
joissa prosentin osakeomistuk-
sella hallitaan 70 prosenttia yh-
tiön päätöksenteosta. 

Näinhän homma toimii EU:
ssa: Maksamme EU:lle prossan, 
minkä seurauksena EU päättää 
70 % meidän asioistamme. 

Tätä yhtälöä et kykene ratkai-
semaan logiikalla. Siihen tarvit-

set EU-pedagogiikkaa. Mutta 
turha sinun, tavallisen tallaajan, 
on näitä miettiä. Ethän sinä 
tajunnut EU:n perustuslain 
hienoista ajatuksistakaan mi-
tään. Me näet olemme nyt itse-
näisempiä kuin koskaan. Etkö 
tajua, että meillä on kuitenkin 
prosentin verran päätösvaltaa 
unionissa. Sillä prosentilla teh-
dään kuule valtavasti, jos EU-
pedagogiikkaan on uskomista.

Muistakaa käyttää omaa ään-
tänne ja erityisesti omaa päätän-
ne kuitenkin presidentinvaaleis-
sa.

EU-pedagogiikkaanuoret

Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja
PerusSuomalaiset

PerusS Nuorten hallitus koolla
Perussuomalaisten Nuorten 
hallitus kokousti puoluetoi-
mistolla 27.1. Nuorisojärjestö 
päätti, että uusia nettisivuja 
kehitetään edelleen inter-
aktiiviseen suuntaan ja että 
järjestön säännöt tullaan ke-
vään aikana uudistamaan ja 
rekisteröimään. Kokouksessa 
tuli myös useita hyviä ideoita, 
joita nuorisojärjestö tulee to-

teuttamaan yhdessä puolueen 
kanssa. Hallitus haluaa erityi-
sesti vahvistaa järjestön pe-
rusrakenteita, jotta puoluee-
seemme kohdistuva kiinnos-
tus nuorten taholta saataisiin 
hyödynnettyä kokonaisval-
taisesti. Nuorisojärjestössä on 
nyt tekemisen meininki, joten 
vuodelta 2006 odotetaan pal-
jon. 

Kiinnostus puolueen nuorisojärjestöä kohtaan on kasvamassa.

Timo Soinin presidentinvaaleis-
sa saamat reilut 103 000 ääntä 
oli merkki siitä, että Suomen 
kansa on heräämässä. Puolue 
on nyt kaksinkertaistanut kan-
natuksensa. Linjamme on en-
tistä paljon paremmin suoma-
laisten tiedossa. Ja moni, joka ei 
vielä uskaltanut äänestää Timo 
Soinia, kannattaa kuitenkin 
puolueemme linjaa, jota Timo 
onnistuneesti toi kampanjas-
saan esille. 

Kansaa miellyttää paitsi lin-
jamme, myös se kansantajuinen 
tapa, jolla tuomme näkemyk-
semme esille. Puheenjohtajaam-
me pidetään yleisesti ottaen 
mukavana ja leppoisana miehe-
nä, mitä edes hänen kanssaan 
asioista eri mieltä olevat eivät 
kiistä. Tämä on hyvä asia. Se te-
kee vastustajien myyräntyön en-
tistä vaikeammaksi. Mukavuus 
ja leppoisuus ei tietysti tarkoi-
ta sitä, että luonteesta ei muita 
piirteitä löytyisikään.

Presidentinvaalit käynnistivät eduskuntavaalityön
Vastavoimaa tarvitaan
Vanhojen puolueiden linjatto-
muus on myös vahvistanut mei-
dän kannatuspotentiaaliamme. 
Keskusta on unohtanut maa-
seudun yhä selkeämmin, ja se 
tulee olemaan viimeinen naula 
ennen niin valtaisan kansan-
liikkeen arkkuun. Ennen niin 
isänmaallisesta kokoomukses-
ta on tullut hyväosaisten euro-
kokoomus. Sdp:n nykylinjasta 
kertoo eniten yksi ainoa päätös: 
varallisuusveron poistaminen. 
Vasemmistoliitosta on tullut 
kumartajapuolue, jonka ainut 
tehtävä on päästä hallitukseen 
linssiluteeksi. Vasemmistoliitto 
on sisäisesti täysin hajalla, mis-
tä kertoo Suvi-Anne Siimek-
sen ja vanhojen kommunistien 
jatkuva sananvaihto EU:sta ja 
monesta muusta. Kristillisten 
näkymät huonon vaalituloksen 
jälkeen ovat heikot. 

Uusi hörhövasemmistolaisuus 
on nostamassa rumaa päätään 

vihreissä. Paljon puolueen lin-
jasta kertoo, että vihreät iloitsi-
vat erityisesti siitä kun voittivat 
vaaleissa Timo Soinin puoliksi 
pössytellyn sätkän mitalla. Ai-
noa vastavoima vihreän liiton 
äärivapaamieliselle arvomaail-
malle löytyy perussuomalaisista. 
Sen tietävät myös vihreät, ja sen 
on kansakin tajunnut. Tarvitaan 
vastavoimaa, muuten lipsutaan 
kohti tohvelisankareiden, lesbo-
perheitten ja kaiken maailman 
internationalistien hörhöyhteis-
kuntaa.

Soini ei ryhtynyt neuvomaan
Teimme oikein, kun emme 
lähteneet vaalien toisella kier-
roksella kummankaan jäljelle 
jääneen ehdokkaan tukijoiksi. 
Molemmat ehdokkaat olivat lä-
pikotaisin EU-myönteisiä. Me 
emme voi sitä hyväksyä. Puolu-
eemme sosiaalipoliittinen linja 
eduskunnassa ja puolueohjel-
massa on perinteisesti määritel-
tynä keskustavasemmistolainen, 

mutta muu arvomaailmamme 
konservatiivinen. Joku puhuu 
jopa oikeistolaisuudesta. Meillä 
on puolueessa mukana paljon 
ihmisiä, joille toinen näistä ar-
vojoukoista on toista merkittä-
vämpi. Puolueena meille ovat 
molemmat arvojoukot yhtä 
tärkeitä. Siksi ei ollut järkevää 
lähteä puoltamaan jompaakum-
paa jäljelle jäänyttä ehdokasta 
julkisesti, sillä samalla olisimme 
joutuneet nielemään kaikki ne 
arvot, joita ehdokas edusti. 

Puolueemme luonteeseen ei 
kuulu äänien testamenttaami-
nen, tai äänestäjien ohjaaminen 
vähiten huonon vaihtoehdon 
taakse. Presidenttiehdokkaam-

me antoi kannattajilleen va-
pauden toimia, miten haluavat. 
Muut puolueet eivät siihen 
antaneet mahdollisuutta, vaan 
ryhtyivät paimentamaan äänes-
täjiään kuin vaalikarjaa konsa-
naan. Timo Soini oli itsenäisesti 
ajattelevan suomalaisen ehdo-
kas loppuun asti ja puolueena 
me olemme sitä edelleen. 

Puolueessa tehdään tarkka 
analyysi siitä, mitä teimme vaa-
leissa oikein ja missä on paran-
tamisen varaa. Valmistautumi-
nen eduskuntavaaleihin on syy-
tä aloittaa heti ja tapoja siihen 
on vaikka kuinka paljon.

Vesa-Matti Saarakkala

Toinen kierroshan sieltä tuli ku-
ten odotettavissa oli. Perussuo-
malaisena en ota kantaa kumpi 
fi nalisteista on pienempi paha. 
Totean vain että puoluejohdon 
kanta olla testamenttaamatta 
ääniään kummallekaan on täy-
sin oikea! 
Tätä kirjoittaessa en vielä tie-
dä onko Suomen johdossa 
seuraavat kuusi vuotta emän-
tä vai isäntä, mutta Perussuo-
malaisten Timo Soinin hyvää 
vaalimenestystä ensimmäisellä 
kierroksella täällä Pirkanmaalla 
haluan muutamalla rivillä kom-
mentoida, ja suunnata katseen 

kolmannelle kierrokselle, eli tu-
leviin eduskuntavaaleihin.

Nyt on siis menossa jo kolmas 
eduskuntakausi kun Pirkanmaa 
sinnittelee ilman Perussuoma-
laisten omaa kansanedustajaa. 
Viime eduskuntavaaleissa kan-
natuksemme oli 1219 ääntä, 
eikä vaaliliitostamme noussut 
ketään eduskuntaan. Nyt puo-
lueemme presidenttivaaliehdo-
kas Timo Soini kuitenkin keräsi 
10.907 pirkanmaalaisia ääntä. 
Suomessa PS siis tuplasi kanna-
tuksensa, mutta Pirkanmaalla se 
lähes yhdeksänkertaistui. Tällä-

Kolmas kierros kään potilla emme olisi yksin 
kansanedustajaan yltäneet, vaan 
ääniä jäi vielä puuttumaan 381. 
Kuitenkin sopivalla vaaliliitolla 
äänimäärä voisi pudota yli puo-
lella, ja edustaja saataisiin myös 
Pirkanmaalta. Nopean vaalitu-
losten selaamisen perusteella 
voin todeta, että tilanne on sama 
lähes kaikissa vaalipiireissä.

Soini menestyi tasaisesti 
Pirkanmaalla

Pirkanmaalla huomionarvoi-
nen seikka on myöskin se, että 
täällä Timo löi vihreiden Heidi 
Hautalan. Vihreillä on Pirkan-
maalta kaksi edustajaa, joten 
mitä vaalit tuovatkaan meille 
tullessaan. Toki on muistetta-

va että Hautalan ääniä valui 
jo ensimmäisellä kierroksella 
Halosen laariin, mutta niin kävi 
myös osalle Soinin äänistä, joita 
meni niin Vanhaselle kuin Nii-
nöstöllekin ihmisten varmistel-
lessa Halosen haastajaa. Toinen 
positiivinen seikka on Soinin 
tasainen menestyminen maa-
kunnassamme. Toki Suoden-
niemi 8.2% otti paalupaikan 
ja toisena seurasi Kihniö 7.4%. 
Pientä ihmetystä aiheuttaa, että 
pronssisijan jakoivat vielä ilman 
Perussuomalaisia valtuutettuja 
toimeen tulevat Kuhmalahti ja 
Viljakkala (6.0%). Kuitenkin 
onnellisin olen Tampereen 4267 
äänestä (3.5%).

Tampere Pirkanmaan suurim-
pana kuntana kuitenkin ratkai-

see alueellisen kannatuksen ja 
on jo tarpeeksi monesti tuotta-
nut pettymyksen. Nyt Yli-Har-
jun Tapsan ja kumppaneiden 
talkoilu sai viimein sen palkki-
on, mikä sille kuuluu.

Hyvään vaalitulokseen emme 
saa missään päin tuudittautua. 
Suuri osa oli Timon henkilökoh-
taisia ääniä jotka eivät ole noin 
vain siirrettävissä kolmannelle 
osapuolelle. Kuitenkin nyt on 
todistettu, että hyvillä ehdok-
kailla ja kovalla työllä ihmiset 
kyllä äänestävät Perussuoma-
laisia.

Mikko Nurmo
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Leivän ja Sanan jakaja
ravinto

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

Missä vietät
iankaikkisuuden

Yllä oleva kysymys ei tule yleensä ihmisten mieleen niin kau-
an, kun kaikki elämässä on kohdallaan. Monikaan ei ajattele 
sitä, mitä on tämän elämän jälkeen. Näemme jatkuvasti, kuin-
ka ihmisiä siirtyy tästä elämästä rajan yli. Tästä huolimatta 
eletään niin kuin elettäisiin täällä ikuisesti. ”Ihmisille on mää-
rätty, että heidän on kerran kuoleminen, mutta sen jälkeen 
tulee tuomio”. (Hepr.9:27) Tulevan elämän varmistamisessa 
kukaan ei menetä mitään sellaista, joka olisi välttämätöntä, 
vaan varmistaisi sen, missä viettää iankaikkisuuden tämän 
elämän jälkeen. Tässä tarvitaan vain halu ja tahto toimia 
Jumalan sanan mukaan, muuten; ”Kovuudellasi ja sydämesi 
katumattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa vihan ja Ju-
malan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi”. (Room. 
2:5) Tuntuu käsittämättömältä se, että monissa eri asioissa 
järkevästi ajattelevat ihmiset ovat tässä asiassa täysin välinpi-
tämättömiä, vaikka tämä on ihmisen tärkein asia. Tätä ei voi 
puolustaa edes sillä, ettei ole saanut tietoa tästä asiasta. Kan-
nattaisi suhtautua tähän asiaan varovaisesti, koska on paljon 
muitakin asioita, joita ihmisjärki ei käsitä. Käsittämätöntä on  
myöskin tämä, mutta on kaikkien koettavissa. ”Mutta kaikille, 
jotka ottivat hänet (Jeesuksen) vastaan, hän antoi voiman tul-
la Jumalan lapsiksi” (Joh.1:12). Kannattaisi ajatella tätä asiaa, 
jos sittenkin, vaikka et sitä nyt käsittäisi, olisi olemassa taivas 
ja helvetti. Ettei kävisi niin kuin sille ateistille, joka teki kuole-
maa ja aatetoveri tuli vahvistamaan häntä ja sanoi; ”Pidä kiin-
ni lujasti siitä”, tarkoittaen aatetta, joka hänellä oli. Kuoleva 
vastasi tähän; ”olisipa jotakin, mistä voisin pitää kiinni”. 

Leo Koukku

Timo Soini:

Gallupit ovat 
mielipidemuokkausta

Gallupeilla on päinvastoin muitakin tavoitteita 
kuin mitata oletettua kannatusta. Niillä myös 
manipuloidaan ja luodaan haluttua mielikuvaa. 
Mikään gallup ei näytä sen tilaajatahoilla kan-
natuksen laskua. Sitä paitsi gallupit ovat use-
asti heittäneet häränpyllyä, mm. SMP:n suuret 
vaalivoitot ja Elisabet Rehnin pääsy toiselle 
kierrokselle viime presidentinvaaleissa. 
Timo Soini 

Lavanostalgiaa
Kesätanssit Juankosken Kapeasalmen laval-
la... 
Naispuolisilla sormet kielivät ahkerasta mus-
tikanpoiminnasta, miehet työn ja elämän ko-
vettamia, lupsakoita savolaisia. - ja tanssia he 
taisivat. Siinä meni polkatkin perunajauhot 
pöllyten - vanhat konkarit asialla.
Raimo Vistbacka piti  poliittisen pikapuheen 
väliajalla eurovaaleja silmälläpitäen.
Timo Soini oli myös paikalla, jakoi arpajais-
ten palkinnot, joista sokerina pohjalla oli Pauli 
Ruotsalaisen maalaama maisemataulu.
Ilta hämärtyi - vahinko sinänsä, olisi sitä nuo-
ruusnostalgiaa saattanut elää kauemminkin, 
mutta ehkä ensi kesänä taas uudestaaan. On-
kohan kaipuu entiseen sittenkin alkanut?
Liisa Salmi, Pielavesi

Pohjalaisia vierailulla 
Pohjois-Karjalassa

Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansan-
edustaja Raimo Vistbacka vieraili Pohjois-
Karjalassa 23.8.1996. Päivän ohjelmaan kuu-
lui mm. Alajärven kunnanvaltuuston kunta-
vierailu Joensuuhun, jossa vieraat tutustuivat 
mm. Joensuun ammattikorkeakouluun.”

Merkkipäiviä

Syntymäpäiväonnittelut

80v
Antti Kettunen, 24.2.2006.
Antti Kettunen asuu Polvijär-

vellä, hänellä on vaimo ja yksi 
tytär. Hän on ollut puolueen ak-
tiivijäsen Smp:n olemassaoloajan, 
ja jatkaa nykyisessä Perussuoma-
laisessa puolueessa edelleen. Antti 
Kettunen on ollut lautakunnissa 
vaikuttamassa yhteisten asioiden 
hyväksi. Hän on jäänyt maan-
viljelijän ammatista eläkkeelle. 
Nuoruusvuosina hän toimi auton-
kuljettajana ja leipurina, leipurin 
ammattitaito on vieläkin hyvin tal-

lella. Ja vaikka noita vuosia on 
kertynyt jo noinkin runsaasti, 
niin jalka nousee kuin nuorel-
la pojalla. Koskaan häntä ei 
ole tavattu huonotuulisena!

Polvijärven Perussuomalai-
set toivottaa Antille ja hänen 
perheelleen hyvää syntymä-
päivää ja armorikkaita vuo-
sia!

Terveisin 
Veikko Tanskanen

Sydämelliset onnittelut!
Onnittelut lähettävät myös:

Perussuomalainen puolue, puoluetoimisto ja 
PerusSuomalainen-lehden toimitus

Vimpelin Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä on – muiden 
puolueiden ohella – huolis-
saan Vimpelin kunnan hei-
kosta taloudellisesta tilasta. 
Nykyinen valtuusto on työs-
kennellyt nyt yhden vuoden.

Kuluneen vuoden aikana on 
pidetty paljon kauniita puhei-
ta ja on tehty paljon päätöksiä, 
joista osa  oli erittäin raskaita. 
Vimpelin Perussuomalaisten 
valtuustoryhmän mielestä vielä 
ei ole tehty läheskään kaikkia 
niitä toimia, joilla kuntamme 
talous saatettaisiin edes välttä-
vään tasapainoon. Seuraavilla 
valtuustoaloitteilla ja ennen 
kaikkea niiden toimeenpa-
nemisella saadaan Vimpelin 
kunnan taloudellista tilannetta 
korjatuksi. 

Vimpelin Perussuomalais-
ten valtuustoryhmä pyytää 
arvoisien kanssavaltuutettu-
jen tukea valtuustoaloitteil-
leen.

Vimpelissä 16.01.2006
Harri Niemitalo 
Reijo  Hongisto

Ennakkotieto
Puoluevaltuuston kokous on 
lauantaina 22.4.2006 klo 12.00 
Eduskunnassa.

Perussuomalaisten Kokkolan 
paikallisyhdistys piti kokouk-
sen 22.1.2006, jossa yhdistysten 
uudeksi puheenjohtajaksi valit-
tiin yksimielisesti varatuomari 
Lasse Lehtinen.

Yhdistyksen hall ituksen 
muiksi jäseniksi valittiin yksi-
mielisesti Alpo Ylitalo varapu-
heenjohtajana, Helena Ylitalo 
sihteerinä sekä Rauno Heikkilä 
ja varajäseniksi Juha Isokangas 
ja Marita Joutsi.

Yhdistyksen tilintarkastajaksi 
valittiin Toivo Mäkelä ja varatilin-
tarkastajaksi Arto Pihlajamaa.

Kokkolaan toiminnan lähiajan 
tavoitteiksi päätettiin Perussuo-
malaisten täysipainoinen osallis-
tuminen tuleviin eduskuntavaa-
leihin ja kirkollisvaaleihin sekä 
Perussuomalaisten toiminnan 
aktivoiminen järjestämällä puo-
lueen tilaisuuksia Kokkolassa.

Lasse Lehtinen

Perussuomalaisten
Kokkolan paikallisyhdistys ry

Valtuustoaloitteita



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen   2/2006 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 16

Eduskunta valitsi 2. helmikuuta pide-
tyssä kevätistuntokauden 2006 ensim-
mäisessä täysistunnossa puhemiehen ja 
kaksi varapuhemiestä.

Eduskunnan puhemieheksi valittiin 
Paavo Tapio Lipponen. Lipponen on 
toiminut eduskunnan puhemiehenä 
huhtikuusta 2003 alkaen. Vuonna 1941 
syntynyt Lipponen edustaa Helsingin 
vaalipiiriä.

Ensimmäiseksi varapuhemieheksi va-
littiin Sirkka-Liisa Anttila. Anttila on 
toiminut ensimmäisenä varapuhemie-
henä vuosina 1995-1996 sekä vuosina 
1999-2003.

Vuonna 1943 syntynyt Anttila edustaa 
Hämeen vaalipiiriä.

Toiseksi varapuhemieheksi valittiin Ilk-
ka Armas Mikael Kanerva. Kanerva on 
toiminut eduskunnan varapuhemiehenä 
maaliskuusta 2003 alkaen. Vuonna 1948 
syntynyt Kanerva edustaa Varsinais-Suo-
men vaalipiiriä.

Kettunen Maira

Sirpa Paaterosta 
uusi kansanedustaja
Kymen vaalipiiriä edustava Sirpa Paatero 
aloitti sosialidemokraattisen eduskunta-
ryhmän kansanedustajana 2. helmikuuta 
2006. Paatero nousi eduskuntaan

Raha-automaattiyhdistyksen toimitus-
johtajaksi valitun Sinikka Mönkäreen tilal-
le. Ammatiltaan vuonna 1964 syntynyt Paa-
tero on ehkäisevän päihdetyön ohjaaja.

Kettunen Maira

EduskuntauutisiaEduskunnassa sanottua

Kuntarakenteen uudistuksessa on me-
neillään huutokauppavaihe: kuka onnis-
tuu esittämään ”sopivimman” lukumää-
rän jäljelle jäävistä kunnista. Kuntakoon 
kasvattamisesta on tehty itseisarvo, vält-
tämättömyys, ja keskustelusta on sen var-
sinainen tarkoitus, julkisten palveluiden 
kustannukset, jäänyt liturgian asteelle. 
Tiistaisessa kuntarakenneseminaarissa 
Jyväskylän Paviljongissa pikaisia kun-
taliitoksia argumentoitiin jopa valtion 
pakkotoimia peräämällä. Aikataulukin 
näyttää olevan tiedossa: päätökset 2007 
ja täytäntöönpano 2008. Muutamissa 
yleisöpuheenvuoroissa kysyttiinkin ai-
heellisesti, koska ja miten on tarkoitus 
kuulla kuntalaisia. Kai asia koskee hei-
täkin, ja heillä on perimmäinen päätän-
tävalta kunta-asioissakin.

Suurissa kunnissa yksikkökustannukset 
usein suuremmat

Verrattaessa erikokoisten kuntien tuot-
tamien palveluiden yksikkökustannuksia 
ei voida tehdä johtopäätöstä, että ”suuri 
on kaunista”. Päinvastoin. Esimerkik-
si pienen kunnan opetusmenot/oppilas 
ovat hyvin usein pienemmät kuin suu-
rilla kunnalla. Samoin terveyspalvelut. 

Vanhuspalveluidenkin kustannusosuus 
riippuu vanhuksien suhteellisesta osuu-
desta, ei kuntakoosta. Eikä voida kuvitel-
la vanhusten määrän pienenevän kuntia 
yhdistämällä.

Missä ne säästöt syntyvät, jos esimerkiksi 
koululuokkia keskitetään harvempiin yksi-
köihin? Oppilas-, opettaja- ja huonemäärät 
pysyvät entisellään, oppilaita vain kuljete-
taan palvelupisteen perässä aiempaa kauem-
maksi. Eikä terveyskeskusten, sairaaloiden 
tai vanhainkotien palveltavien määräkään 
vähene heitä maantieteellisesti siirtelemäl-
lä.

 Keskittäminen on suurelta osaltaan jo 
tehty siellä, missä siitä on selvästi kustannu-
setuutta: erikoissairaanhoidossa, laborato-
rio- ja tutkimuspalveluissa jne. Kun suurissa 
yksiköissä on vielä hallinto-organisaatiolla 
taipumus paisua pienempien yksiköiden 
matalaan organisaatioon verrattuna, ei yk-
sikkökoon suurentamisella ole edes teori-
assa mahdollista alentaa kustannuksia.

Tavoitteena palveluiden karsiminen

Mistä siis kuntarakenteen uudistamisessa 
tosiasiassa on kyse? Vastausta on haet-
tava tavoitteesta ”julkisten palveluiden 

kustannuksia on alennettava”. Koska 
yksikkökustannukset eivät kuntakokoa 
suurentamalla alene - usein jopa päinvas-
toin - niin tavoitteena täytyy olla palve-
luiden karsiminen. Käytännössä se esi-
merkiksi terveydenhuollossa tarkoittaa, 
että osa potilaista jätetään hoitamatta. 
Vanhuspalveluissa, että osa vanhuksista 
vain varastoidaan tai sysätään omaisten-
sa vastuulle. Ilmeisesti myös koulutoi-
messa on tarkoitus ryhtyä suorittamaan 
vastaavaa valikointia.Tuota taustaa vas-
ten vaatimus kuntakoon kasvattamisesta 
tulee ymmärrettäväksi, suorastaan välttä-
mättömyydeksi: suuremmissa yksikössä 
poliittinen valta on pieniä kauempana 
kansasta. Pienessä kunnassa jo 10-20 
äänestäjää pystyy nostamaan tai pudot-
tamaan valtuutetun, suurissa siihen tar-
vitaan satoja. Poliittinen eliittimme on 
ymmärtänyt, että kansalaisten vaikutus-
valtaa kaventamatta ei ole mahdollista 
toteuttaa yhdenvertaisen palvelutarjon-
nan kaventamista. Lähidemokratiasta 
on siirryttävä massojen hallintaan, jotta 
kansalaisten jakaminen palveltaviin ja 
heitteille jätettäviin olisi mahdollinen

Sääty-yhteiskunta tulee, 
oletko valmis?

Jorma Uski
Piirisihteeri

Keski-Suomen 
PerusSuomalaiset

Kuntarakenteen uudistus
 miksi?

Eduskunta on ollut joululomalla. Seu-
raavasta PerusSuomalaisesta voidaan 
taas lukea Eduskunnassa sanottua.

Suomen yksikamarisen eduskunnan 100-
vuotisjuhlan kunniaksi lyötävän mitalin 
suunnittelemiseksi julistettiin kutsukil-
pailu toukokuussa 2005. Kutsutut taitei-
lijat olivat Anne Koskinen (Pori), Erkki 
Salmela (Ranua), Hannu Siren (Pohja) 
ja Pirkko Viitasalo (Lahti). Kilpailuaika 
päättyi 3.1.2006. Kilpailuun tuli seitse-
män ehdotusta.

Palkintolautakunta päätti 2.2.2006 pi-
tämässään kokouksessa yksimielisesti 
valita voittajaksi nimimerkillä ”Syntee-
si” jätetyn ehdotuksen, jonka tekijä on 
Hannu Siren. Palkintolautakunta esittää 
eduskunnan kansliatoimikunnalle, että 
voittanut ehdotus toteutettaisiin. Mitali ja 
sen suurennoksesta valmistettava reliefi , 
joka sijoitetaan eduskunnan valtiosalin 
seinälle, on tarkoitus paljastaa 1.6.2006.

Eduskunnan
100-vuotisjuhla-

mitalikilpailu ratkesi

Tarja Halonen on syntynyt 1943 Hel-
singissä, hän oli sosiaali- ja terveysmi-
nisterinä 1987-90 ja oikeusministerinä 
1990-91 ja ulkoministerinä 1995-2000.

Ensimmäisen kerran presidentiksi 
hänet valittiin vuonna 2000, silloinen 
haastaja Esko Aho oli kova vastus Tar-
jalle kuten nytkin Sauli Niinistö oli.

Halonen sai ääniä 1 630833, 51.8% 
ja Niinistö 1 517947, 48.2%

Halonen aloittaa uuden presidentti-
kautensa yhtä vaalikoettelemusta ko-
keneempana ja varmasti helpottunein 
mielin. 

Presidentti
Tarja Halonen

Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja 
Etelä-Savon vaalipiirit pitäisi yhdis-
tää yhdeksi Itä-Suomen vaalipiiriksi. 
Pohjois-Karjalan vaalipiiri menettää 
jälleen yhden kansanedustajan paikan 
seuraavissa eduskuntavaaleissa. Jäljel-
le jää enää kuusi paikkaa.

Vaikutusvalta on murenemassa. Pie-
ni vaalipiiri estää myös uusien ajatus-
ten esittäjien pääsyn läpi. Vanhojen 
puolueiden politiikka on kuivattanut 
Pohjois-Karjalan muutamassa vuosi-
kymmenessä kymmenen kansanedus-
tajan vaalipiiristä kuuden kansanedus-
tajan kääpiövaalipiiriksi.

Nykyjärjestelmällä Pohjois-Karjala saa 
unohtaa myös ministerihaaveet. Uusi Itä-
Suomen vaalipiiri saisi jopa 25 kansan-
edustajaa. Koko alueen painoarvo nou-
sisi ja myös uudet vaihtoehdot saisivat 
mahdollisuuden. Se virkistäisi poliittista 
elämää, joka olisi kaikkien etu.

Perussuomalaisten kansanedustaja Timo 
Soini 19.11.2005 Joensuussa  
www.timosoini.net

Pohjois-Karjala 
mukaan Itä-Suomen 

vaalipiiriin
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Järjestötoimintaa

E – P:n piirin toimikunnan jär-
jestäytymiskokouksessa 7.1 Sei-
näjoella oli tiivis tunnelma. Piiri-
toimiston seinät lähes pullistelivat 
kun kokoustamaan saapui kaik-
kiaan 27 toimikunnan jäsentä ja 
varajäsentä. Heidän lisäkseen 
paikalle ehtinyt kansanedustaja 
Raimo Vistbacka saattoi todeta 
istumapaikkojen tulleen tarkoin 
käytetyiksi.

Piirin puheenjohtaja Tapio 
Pihlajan johdolla kokous sujui 
juohevasti. Toimihenkilövalin-
tojen osalta ei vaihdoksia nyt 
tullut. Vuosi sitten uusina valitut 
varapuheenjohtajat Sirkka-Liisa 
Lamminkoski ja Vesa-Matti Saa-
rakkala valittiin tehtäviinsä edel-
leen. Piirisihteerinä jo pitempään 
toimineena Ossi Sandvik olisi mie-
lellään antanut tehtävän jollekul-
le toiselle, mutta jäi tässä mielipi-
teineen yksin ja valittiin edelleen. 
Taloudenhoitajana jatkaa Orvo 
Hakala. Työvaliokuntaan nimet-
tiin puheenjohtajiston, sihteerin 

Etelä-Pohjanmaan piirille toimihenkilöt

ja taloudenhoitajan lisäksi Aki 
Tolonen ja Erkki Niemistö.

Henkilövalintojen lisäksi 
päätettiin, että presidentin-
vaalien jälkeen piiritoimisto 
on avoinna vain tarvittaessa. 
Säännölliseen päivystykseen 
palataan taas syksyllä.

Muista asioista eniten pu-
hutti tietysti meneillään ol-
leet presidentinvaalit ja nii-
den eteen tehty kenttätyö. 
Piiritoimiston kautta melkoi-
nen määrä vaalilehtiä ja vä-
hän muutakin materiaalia on 
jaettu sutjakkaasti, osastojen 
vapaaehtoisten toimesta. Ju-
listeet on hoidettu telineisiin 
ja rikkoutuneiden tilalle on 
pyritty huolehtimaan ehjät. 
Vaalityötä tehneet ovat olleet 
liikkeellä innostuneesti ja va-
kuuttivat intoa piisaavan vaa-
lipäivään saakka.

Ossi Sandvik

Perussuomalaiset ovat vaikut-
taneet Kurikan kaupunginval-
tuustossa ja kuudessa eri lauta-
kunnassa vuoden verran. Paljon 
on tapahtunut, eikä vähiten pe-
russuomalaisten ansiosta. Tär-
kein tavoitteemme, eli työvoi-
man lisäys vanhustenhuoltoon, 
saavutettiin. Jätimme asiasta 
aloitteen sosiaali- ja terveyslau-
takunnassa viime keväänä, ja 
lopulta se meni valtuuston bud-
jettikokouksessa pääpiirteittäin 
läpi. Vääntö oli kuitenkin ää-
rettömän kova, ja sitä käytiin 
niin lautakunnassa sen muiden 
jäsenten kuin virkamiestenkin 
kanssa puoli vuotta. Perussuo-
maaliset pidättäytyi asialinjalla 
yllytyksestä ja vastapuolen yli-
lyönneistä huolimatta. Siitä on 
tullut hyvää palautetta. 

Laitoimme asian etenemään
Pelkkä aloite ei riittänyt tässä-
kään tapauksessa mihinkään. 
Piti saada sen taakse myös 
muitten puolueitten ihmisiä. 
Se onnistuikin vielä sosiaali- ja 
terveyslautakunnassa, niukasti. 
Kun kaupunginhallitus kuiten-
kin tyrmäsi aloitteemme, oli 
meidän aloitettava asiasta kes-
kustelu julkisesti. Paitsi me itse, 
kirjoittivat asiasta myös pai-
kallislehti sekä maakuntalehti. 
Tämäkään ei saanut vanhojen 
puolueiden nokkamiehiä ja -
naisia järkiinsä.

Tarvittiin yhteydenotto Suo-
men perushoitajaliiton eli Su-
perin puheenjohtajaan Juhani 
Palomäkeen, joka sitten saapui-
kin Kurikkaan tarkastamaan 
tilannetta ja pitämään tiedotus-
tilaisuutta. Vielä viikkoa ennen 
Palomäen tuloa, jolloin kaikki 
faktat olivat avainpäättäjillä 
tiedossa, oli kaupunginhallituk-
semme sitä mieltä, ettei vanhus-
tenhuoltoon tarvittu lisätyövoi-
maa. Näin siis Kurikassa, vaikka 
omistamme Fortumin osakkeita 
n. 130 miljoonan euron arvosta 
ja veroprosenttimme on maa-
kunnan alhaisin. Samaan aikaan 
oli lääninhallituksen varoituskin 
päällä vanhustenhuoltoa koski-
en, koska työvoimaa oli liian 
vähän. Sekään ei tuntunut vai-
kuttavan.

Puolueista vain me perussuo-
malaiset olimme tehneet asian 
eteenpäin viemiseksi töitä. Vir-
kamiehet ja pääpamput hyssyt-
telivät, kampittivat ja yrittivät 
päästä pälkähästä. Aluksi he 
olivat aidosti eri mieltä. Onhan 
omien virheiden myöntäminen 
vaikeaa. Mutta kun kansa ja ul-
kopuoliset asiantuntijat alkoi-
vatkin kääntyä perussuomalais-
ten linjoille, muuttui ääni kel-
lossa myös kaupunginhallituk-
sessa. Kunniaa ei haluttu antaa 
kuitenkaan perussuomalaisille, 
vaan alkuperäisen aloitteen vii-
laamisella sitä yritettiin ottaa 
itselle. Omaa kunniaa palautet-

Kurikassa pantiin hihat 
heilumaan

Perussuomalaiset vaikuttavat myös kuntatasolla

tiin myös kehumalla avoimesti 
itseään lehdissä ja valtuustos-
sa. Onneksi kuitenkin itse asia 
meni eteenpäin, ja vanhusten 
sekä hoitajien olot paranivat 
jonkin verran.

Hoidimme pari muutakin 
asiaa

Ne ymmenet yhteydenotot, joita 
sain, kertoivat itselleni, että kyl-
lä kansa Kurikassakin tiesi, ket-
kä olivat olleet oikealla asialla 
hämmennyksestä huolimatta. 
Yhteydenotot ja kannustus jopa 
vanhoissa puolueissa ennen toi-
mineilta vaikuttajilta kertovat 
siitä, että olemme paitsi ajaneet 
oikeita asioita, tehneet sen oi-
kealla tavalla, asialinjalla.

Saimme myös opiskelijara-
han korotuksen valtuustossa 
läpi, vaikka sivistyslautakunta 
aloitteeni alun perin tyrmäsikin. 
Valtuustossa vallitsi lopulta yk-
simielisyys. Meidän tuellamme 
saivat sotapojat heille kiistatta 
kuuluvan ilmaisen käyttöoi-
keuden uimahalliin, taas kerran 
alun vastustuksesta huolimatta. 
Aloitteestani Kurikan kaupun-
ki säilytti vammaispalvelulain 
mukaiset kuljetukset naapuri-
kuntiin. Kaupunginhallitus ja 
virkamiehet vastustivat ensin 
tässäkin. Jo selvältä näyttänyt 
kolmen kyläkoulun lakkautus 
meni sekin nurin, kun olimme 
valtuustossa niiden säilyttämi-
sen puolesta ja ratkaisimme asi-
an vaa’ankieliasemassa, meidän 
äänellämme. Lakkauttajien par-
ku ja parjaus oli valtavaa. Mutta 
kova oli myös kyläläisten ja las-
ten riemu, kun koulut saivatkin 
jatkaa.

Viimeisin asia, jonka veimme 
Kurikassa asialinjalla läpi, oli jä-
senten valinta vaalilautakuntiin. 
Perussuomalaisille ei meinattu 
antaa kuin yksi varsinainen 
paikka ja muuten pelkkiä va-
rasijoja. Kun oikaisuvaatimus-
kaan ei tehonnut paksunah-
kaiseen ja lakia halveksivaan 
kaupunginhallitukseen ja sen 
juoksupoikiin, tein valituksen 
hallinto-oikeuteen. Päätös tuli 
25.2.2006: perussuomalaiset ja 
oikeus voittivat. 

Kuntapolitiikka on taitolaji, 
jos mikä
Paljon on pidetty puheita, pal-
jon kirjoitettu ja otettu yhte-
yksiä. Perussuomalaisten pitää 
olla vaikuttajina aktiivisia ja 
asialinjalla. Joka paikassa ei silti 
kannata olla päällään. Eikä pidä 
polttaa siltoja joka suuntaan, 
vaan ottaa välillä jopa turpiin-
sa. Kaikesta hyvästä huolimatta, 
myös me olemme niin joutuneet 
tekemään. Kannattaa miettiä 
tarkkaan, ottaako asioiden hoi-
tamisessa taktiikakseen sen, että 
saa aina mielipiteidensä taakse 

varmasti 10-20 % kuntalaisis-
ta. Sillä kun ei välttämättä saa 
esim. eduskuntavaaleissa kuin 
sen 5 % äänistä. 

Itse suosittelen tapaa, jossa 
muistetaan, että vain harva on 
äänestänyt perussuomalaisia ai-
kaisemmin. Siksi ei pidä syyttää 
kaikkia eri mieltä olevia ja piis-
kata toisia puolueita julkisesti 
jatkuvasti. Sellainen saattaa sat-
tua vanhan puolueen vanhaan 
äänestäjään. Paras on tilanne, 
jossa vanhojen puolueiden ää-
nestäjät alkavat antaa positii-
vista palautetta ja pienemmät 
vanhojen puolueiden vaikutta-
jat tehdä kanssasi yhteistyötä. 
Sen jälkeen isojen pamppujen 
on pakko kuunnella meitä ja 
asiat todella etenevät. Se kun 
on kunnissa kiinni muutamista 
avainhenkilöistä. 

Jos puolue ja sen keulahahmo 
mielii saada menestystä paik-
kakunnalla muissakin vaaleissa 
kuin kunnallisvaaleissa, pitää 
silloin potentiaalisten äänestä-
jien joukko olla vähintään puo-
let oman kunnan väestöstä. Se 
vaatii epävirallista, vähintäänkin 
hiljaista kannatusta yli puolue-
rajojen. Puolueellamme on täl-
lä hetkellä yli 100 valtuutettua 
eri puolilla maata hoitamassa 
kuntalaisten asioita. Me kaikki 
teemme parhaamme.

Vesa-Matti Saarakkala
kaupunginvaltuutettu
Perussuomalaisten 1. vpj.

K-S piiri
K-S piirin sääntömääräinen 
kokous 19.2. klo 13:30
ja piiritoimikunnan kokous 
klo 13:00
Vaajakoskella Linnantie 5 B 
kerhohuoneessa.
Käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat ja piiritoimiston 
perustaminen.
Tervetuloa!  Piiritoimikunta

Varsinais-Suomi
Varsinais-Suomen perussuo-
malaisten piiri ry:n piiritoi-
mikunnankokous pidetään 
torstaina 23.2.2006 klo 18.30 
kahvila-ravintola Liedon 
härkätien kahviossa (Liedon 
kunnantalo Kirkkotie 13).

Kokous on syyskokouksen 
jälkeinen piiritoimikunnan 
järjestäytymiskokous. Ko-
kouksessa käsitellään Pe-
russuomalaisten menestystä 
presidentinvaaleissa, erityi-
sesti Varsinais-Suomessa ja 
keskustellaan tältä pohjalta 
valmistuatumisesta lähesty-
viin eduskuntavaaleihin. Ter-
vetuloa! Pj.

Kokouksia

Oikeutta Eläkeläisille Mart-
tilan seudun osasto perus-
tettu 17.2.1986. Kirkkopyhä 
+ 20 vuotisjuhla Marttilan 
seurakuntatalossa 19.2. jp:n 
jälkeen.
Muistaa sopii !!

Ilmari Jalonen

20-vuotisjuhla

Presidentinvaaleissa särkyi medi-
an luoma kuva perussuomalaisuu-
desta, kun puheenjohtaja Timo 
Soini sai vihdoinkin mahdollisuu-
den esitellä puolueen.

 Suomen tulee vahvistaa koti-
maisen energian tuotantoa. Missä 
on ydinvoimaäänestyksen yhtey-
dessä luvatut risupaketit ja muut 
tuet erilaisille kotimaisille ener-
giamuodoille. Suomi ei saa olla 
liian riippuvainen venäläisestä 
energiasta, sillä kuten nyt olemme 
nähneet, toimitusvarmuudesta ei 
ole takuita.

Oulun ja Kainuun piirin kokous Oulussa 22.1.2006.

Perussuomalaiset vaativat, 
että energiapolitiikassa luo-
daan mahdollisuudet kotitalo-
uksille helposti käyttää myös 
vaihtoehtoisia kotimaisia 
energiamuotoja. Tämä sääs-
täisi energiaa tuotannolle ja 
lisäisi työllisyyttä ja voisi jopa 
luoda markkinoita vientikau-
palle.

Ystävällisin terveisin;
Ahti Moilanen
PS:n 3. varapuheenjohtaja
Utajärvi

Kymenlaakson Perussuomalaiset aktii-
vit kokoontuivat lauantaina 4.2. Kotkan 
Amiraalissa. Toiminnan tehostamiseksi 
seutukunnalla päätettiin perustaa yh-
distys Etelä-Kymenlaakson Perussuo-
malaiset, jonka toiminta-alueena ovat 
Kotkan, Haminan ja Anjalankosken 
kaupunkien lisäksi Virolahden, Mie-
hikkälän ja Pyhtään maalaiskunnat. 
Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Jär-
vinen Haminasta, varapuheenjohtajak-
si Freddy Van Wanterghem Kotkasta ja 
sihteeri-rahastonhoitajaksi Katja La-
vikka Haminasta. Lisäksi johtokuntaan 
valittiin Arto Hirvonen Kotkasta, Raul 
Lehto Pyhtäältä, Ari Niemi Haminas-
ta ja Kirsi-Marja Palomäki Kotkasta. 
Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin 
Ilkka Kunnari ja Martti Tamminen ja 
varatilintarkastajiksi Sirkka Kontturi 
ja Harri Sassi. Etelä-Kymenlaakso-

Perussuomalaisten toiminta tehostuu 
Kymenlaaksossa

laiset Perussuomalaiset avaavat 
omat nettisivut tiedottamista ja 
uutisointia varten. Lisäksi paina-
tetaan yhdistyksen toiminnasta 
kertova lehtinen sekä erillinen 
eduskuntavaalilehti. Päätettiin 
aloittaa eduskuntavaalien 2007 
ehdokkaiden etsintä yhdistyksen 
toiminta-alueelta.

Yhdistyksen alajaostoina toi-
mivien ohjelma-, vaali- ym. toimi-
kuntien jäsenmääristä ja kokoon-
panoista päätetään myöhemmin. 
Etelä-Kymenlaaksolaisten seu-
raava kuukausikokous pidetään 
maaliskuussa Anjalankoskella.

Uuden yhdistyksen perusta-
miskokouksessa olivat puolueen 
edustajina paikalla puoluesihteeri 
Hannu Purho ja naisten puheen-
johtaja Marja-Leena Leppänen.

Hämeen piiri
Perussuomalaisten Hämeen piirin piiritoimi-
kunnan järjestäytymiskokous pidetään lauan-
taina 18.2.2006 klo 13.00.
Paikka: Taulun lounaspito,
Teollisuustie 12, Padasjoki
Varsinaisen kokouksen jälkeen käyttää alus-
tuksen tuleviin eduskuntavaaleihin puolue-
sihteeri Hannu Purho. Tervetuloa! 
Harri Kerijoki
Piirin puheenjohtaja
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PerusS:n puoluehallitus:
 Timo Soini, puheenjohtaja
 Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
 Puh. 050-511 3027, 09-4321*
 E-mail: timo.soini@eduskunta.fi  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Marjo Pihlman
 Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 Espoo
 Puh. 041-548 6740
 Email: marjo.pihlman@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 Pentti Oinonen, RAUTAVAARA
Puh: 040-846 0444
Satakunta
Pj Seppo Toriseva, RAUMA 
Puh. 050-517 2810
Uusimaa
Pj Marjo Pihlman, ESPOO
Puh: 041-548 6740 
Varsinais-Suomi 
Pj Lauri Heikkilä, MARTTILA
Puh: (02) 484 5773,  050-514 6764

Perussuomalaiset rp:n tilinumerot:

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

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

Perussuomalaisen puolueen johtoa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kansanedustajien avustajat 

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

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

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

Puheenjohtaja
Timo Soini

1. varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki

3. varapuheenjohtaja
Ahti Moilanen

Puoluesihteeri
Hannu Purho

Vaaleista!

Presidentin vaalit osoittivat vii-
meistään nyt, että on aika eri 
muutoksille tai ainakin tarkis-
tettava toimimattomia asetuksia 
- säädöksiä, kansalaisten arjessa.

Usein muutokset aiheuttavat 
pelkoreaktion jostain tuntemat-
tomasta, vaikka sen pitäisi olla 
parannusta aiempiin epäkohtiin.

Huomaamme myös, ettei mikään 
ole pysyvää eikä itsestään selvyys, 
edes vaaleissakaaan, ellei sen eteen 
tehdä työtäkansan eteen!

Mikään ei kehity, muutu, jos 
ei anneta tilaisuutta uudistumi-
selle ja sen tasapuolisemmalle 
kehitykselle. Maailma muuttuu 
jopa yhteiskuntarakenteidenkin 
osalta. On nähtävä tulevaisuu-
teen päätöksiä tehdessä. Samal-
la purettava mahdollisia bunk-
keriasenteitaan politiikan eri 
sektoreilla, jos ne ovat esteenä 
eri lakien ja säädöksien järkipe-
räistämiselle. Silti unohtamatta 
omia perusarvoja, elämänkat-

Kuka valvoo ammattiyhdis-
tysliikkeiksi järjestäytynei-
den yhdistysten ja liittojen 
varojen sääntöjenmukaista 
käyttöä. Sääntöjen mukai-
sena tehtävänä on huoleh-
tia ja hoitaa niihin jäseninä 
kuuluvien työntekijöiden 
työsuhteita koskevia asioi-
ta. Edellä todettujen sään-
tömääräisten tehtäviensä 
ohella SAK osallistuu avus-
tus- ja tukitoimenpitein 
puoluepolitiikkaan rahoit-
tamalla julkisesti puoluei-
den presidenttiehdokkaita.

Samanaikaisesti kun SAK 
käyttää jäseniltään keräämiä 

somusta, että näkemyksiään yh-
teiskuntaa kehitettäessä kansa-
laisten parhaaksi. Sillä ihmisen 
henkiset arvot - tarpeet ja terve 
elämänasenne on huomispäivän 
vahvuutta!

Niille on annettava mahdol-
lisuus kasvaa ja lujittua yhteis-
kuntaa palvelevaksi voimaksi 
poliittisia päätöksiä tehdessä, 
joka luo myös avaimet jokaisel-
le täysi painoiseen elämään.

Se luo myös uskoa terveem-
pään yhteiskuntaan rakenteita 
myöden että poliittisiin päättä-
jiin eri tasoilla. 

Lyövätkö teoria ja käytäntö 
tulevaisuudessa kättä sovussa, 
vai onko se vain vaalien lyömä-
ase toista vastaan?

Sinä päätät politiikan rakentaja!
... ja mihin ”unohtui” kasvavi-

en eläkeläisten joukko keskus-
teluissa?

Seppo Muurinen, Ruovesi

varoja presidentinvaaleissa 
ehdokkaiden taloudelliseen 
avustamiseen yhteiskun-
tamme joutuu avustamaan 
ja tukemaan verovaroilla 
niiden työttömien jäsenten 
ja kansalaisten oikeuksia ja 
yhdenvertaisuutta. Lisäksi 
tämä toiminta rappeuttaa 
oikeudellisesti ja asiallisesti 
perusteettomana vakavasti 
kansalaisten yhteiskunta-
moraalia ja oikeudellisia 
arvoperusteita.

Hannukkala 

Kenelle kuuluu 
valvonta?
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Vapaa sana

”Onnettomuus-
junalla myös 

poroeste”
Näin uutisoi Lapin Kansaa 
28.12.2005 Torniossa sattu-
neesta tasoristeysonnettomuu-
desta kahden Italialaisnuoren 
kuolemaan johtaneista syistä. 
Poroeste oli n. 30 km ennen 
onnettomuus paikkaa ja se ai-
heutti n. 10 min viivästyksen 
junan kulkuun. Jos poroestettä 
ei olisi ollut olisi juna ehtinyt 
ohittaa ko tasoristeyksen n. 10 
min ennen koiravaljakon saa-
pumista. Poroestettä ei olisi 
ollut jos olisi noudatettu poron-
hoitolakia ja lain noudattamis-
ta valvottaisiin? Nimittäin Phl 
(Poronhoitolaki 14.9.1990/848) 
31§:ssä säädetään, että  ”Poroja 
on hoidettava siten, etteivät ne 
pääse viljelyksille, ---, poroja on 
lisäksi hoidettava siten, etteivät 
ne pääse puutarhoihin, vaki-
naisten asuntojen pihoihin tai 
muille erityiseen käyttöön ote-
tuille alueille”. Tällaisia erityi-
seen käyttöön otettuja alueita 
kansalaistajun mukaankin ovat 
esim.  hautausmaat, kaatopai-
kat, rata-alueet, asemakaava-
alueet, tiealueet, satamaalueet, 
lentokentät jne. Talvisin lisäksi 
ladut ja moottorikelkkareitit. 
Edellä luetellut alueet  eivät 
ole enää maatalous tai metsäta-
louskäytössä, koska ne on otet-
tu erityiseen käyttöön, erotettu 
maanmittaustoimituksin muus-
ta maatalous ja metsämaista ja 
ovat osittain kestopäälllystetty-
jäkin.

Poronhoitolakiin liittyvät val-
vontatoimenpiteet ovat palis-
kunnan poroisännällä ja Läänin-
hallituksella. Poroisännälle on 
säädetty Phl:n 19 §:ssä velvoite 
”Poroisännän tehtävänä on huo-
lehtia siitä, että paliskunnalle 
kuuluvat käytännön tehtävät 
tulevat suoritetuksi...”
Paimentaminen on käsittääk-
seni tällainen käytännön toimi, 
jolla estettäisiin porojen pääse-
minen erityiseen käyttöön ote-
tuille alueille. Poroisännänkin 
orientoitumista tehtäväänsä 
on tehostettu Pha:n (Poronhoi-
toasetus) 10 §:ssä ”Minä N.N.  
vakuutan, että uutterasti ja tun-
nollisesti,  puolueettomasti ja 

ilman oman voiton tavoittelua 
parhaan ymmärrykseni ja tai-
toni mukaan täytän minulle us-
kotun  toimen niin, että mistään 
syystä toimessani en edistä vää-
ryyttä. Tämän minä lupaan kun-
niani ja omantuntoni kautta.
Phl:n 52 §  mukaan Lääninhal-
litukselle kuuluu valvoa tämän 
lain ja sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten nou-
dattamista ja täytäntöönpanoa”. 
Kuten me kaikki  tiedämme 
mitä media on kertonut Lapin 
Lääninhallituksen sisäisestä 
tilasta. Useimmat johtavat vir-
kamiehet ovat tällä hetkelläkin 
virkarikosepäilyjen alaisena. 
Viranomaistoiminnan uskotta-
vuus on tosi lujilla?

Olisiko tämäkin turma jäänyt 
tapahtumatta, jos poroeste olisi 
hoidettu ja valvottu ajoissa lain 
edellyttämällä tavalla?

Pertti Sirkka
Perussuomalaiset rp
lapin piiritoimikunnan jäsen

Linjavaalit
Me saimme siis linjavalit, ide-
ologiset vaalit: pääoma, raha 
ja Nato vastaan kansallinen ja 
kansainvälinen oikeudenmu-
kaisuus ja suurempi itsenäisyys. 
Me tiedämme kyllä kuka mitä-
kin tosiasiallisesti edustaa.
Keskustan johto pohjusti oi-
keiston yhteistyötä uskoen, 
että se merkitsisi kokoomuksen 
tukea keskustalle, mutta kävi 
toisin päin. Kunnian miehenä 
Vanhanen seisoo sanojensa ta-
kana, mutta antoi varsin selvästi 
ymmärtää, että kenttä harkitsee 
ja harkitkoon itse, miten toimii.
Sama koskee perussuomalaisia 
ja kristillisiä.
Kokoomuksen ja Keskustan 
yhteistyö ei ole koskaan toimi-
nut hyvin, koska niiden arvot 
ja edut eivät ole olleet eivätkä 
ole yhteiset. Kokoomus ei ollut 
siinä hallituksessa, joka laati 
Lex-Kallion, torpparien va-
pautuslain. Se lopullisesti teki 
Suomesta itsenäisten isäntien 
maan, tunnustavat yläpuolel-
leen vain Jumalan, ei rahan 
”herroja”. Kokoomus on omis-
tuksen, pääoman puolue puhui 
se mitä tahansa. Keskusta, alki-
olaisen Maalaisliiton perillinen, 
on maan, työn ja itsenäisyyden 
asialla.

Me emme halua ”uudistumis-
ta kansainvälisen rahamaailman 
ja Naton ehdoilla. Me emme ha-
lua Niinistöä. Nykyinen johtom-
me: Vanhanen pääministerinä, 
halonen presidenttinä - harkin-
takykyä, suomalaisuutta - on se, 
mitä useimmat meistä haluavat 
jatkaa.  Siksi monet äänestivät 
nyt jo Halosta, vaikka arvosta-
vat Vanhasta tai Hautalaa. Seu-
raavat vaalit ovat heidän aikan-
sa, siihen he ovat myös sopivan 
ikäisiä.

äänestetään nyt Suomen ja oi-
keudenmmukaisuuden yhteis-
kunnan ja maailman puolesta.

Anna-Liisa rekola
Kirkkonummi

Omista 
perinteistämme 
pidettävä kiinni
Ensin muutettiin koulujen aamu-
hartaus ”päivän avaukseksi” ja 
koulujen joulujuhlia laimennettiin 
- ettei loukattaisi toisin uskovaisia.
Nyt mietitään jo päät puhki 
kuinka paljon joulukoristeita- ja 
ohjelmia pitäisi vähentää päivä-
kodeissa muslimien osoittaman 
närkästyksen vuoksi.
Sanoisin: ”rajansa kaikella”. 
Sekä muslimien vaatimuksilla, 
että suomalaisten nöyristelyllä. 
Mielestäni nyt pitäisi ymmärtää 
kuinka tärkeä on meidän oma 
perintömme ja pidettävä siitä 
kiinni!

Antero Tanskanen
Helsinki

Armeijan alasajo 
aloitettu

Oikein olin aavistellut, sillä 
Suomen asevelvollisuusarmei-
jan alasajo on aloitettu. Sodan-
ajan vahvuuksia pudotetaan 
tuntuvasti ja säästötavoitteita 
sumuverhona käyttäen vähen-
netään varuskuntia, vaikka 
ehkä parempi ja ihmislähei-
sempi tapa olisi ollut tarkastella 
puolustushallinnon tehokkuut-
ta ja henkilömääriä, eikä läh-
teä suoritusportaasta ja tavalla, 
joka haisee simputukselta ja 
halulta nöyryyttää maakuntaa. 
Kuten Mikkelin kaupunginjoh-
taja Myllyvirta totesi, on valtio-
työnantaja vähentänyt yli tuhat 
työpaikkaa 1990-luvulta alkaen 
Mikkelistä ja lisää on tulossa. Sa-
von prikaatin alasajoa varhen-
nettiin ehkä sen takia, etteivät 
seuraavat eduskuntavaalitkaan 
luo mahdollisuutta päätöksen 
muuttamiseen. Kokonaisen va-
ruskunnan evakkotaival on niin 
kallis projekti, etten ollenkaan 
usko Kääriäisen vakuutteluihin 
säästöistä. Pankkikriisi ja talous-
lama ovat ainakin meitä yrittäjiä 
opettaneet, että euron säästö 
voi kääntyä kahden tai kolmen 
–jopa useamman- euron tappi-
oksi. Jo Keijo Korhonen sanoi 
kampanjassaan, että tavoitteena 
on ihmisten nujertaminen.

Nyt, kun maatalous on saa-
tu hyvään alasajovauhtiin ja 
pankkikriisi tuhosi pienyrittä-
jiä tarpeeksi, on tullut valtion-
hallinnon ja puolustusvoimien 
alasajon aika. Kuitenkin meillä, 
eli valtiolla on varaa satsata kol-
mekymmentä miljoonaa euroa 
vuosittain EU-kriisinhallinta- eli 
taistelujoukkojen koulutukseen. 

Hymy-lehti kertoi näin viime 
numerossaan. Savon prikaatin 
toimintamenot ovat vain noin 
15 miljoonaa vuodessa! Entä 
sitten, kun lähdetään ulkomail-
le sotimaan, se maksaa. Keijo 
Korhosen mukaan se rauhaan 
pakottaminen tarkoittaa sotaa 
ja verisiä vaatteita. Ja kummal-
liselta tuntuu Tuusulan lopetta-
minen. Annetaanko tulevaisuu-
dessa Helsingin ilmatorjunta ja 
puolustus Natolle? Ja tehdään-
kö Karkialammille tilaa Naton 
ilmavalvonta- ja tukikohtajou-
koille? Ehkäpä jotain kättä pi-
dempää tarvitsee maavoimien 
esikuntakin?

Heikki Ikonen Savon Sanomissa: 
”Kollektiivinen puolustus on 
EU-tulevaisuutta”
Kansanedustaja Olli Nepponen 
sanoi radiossa, että Natoon pa-
lataan seuraavalla vaalikaudel-
la; niin varmaankin. Ja taktiik-
ka näyttää olevan oikein valittu 
kuin salassa pidettävästä ohje-
säännöstä B, vai lienee lainattu 
itse pääpirulta? Kun ilmoitetaan 
lisää varuskuntien lakkauttami-
sia olevan tulossa, niin pidetään 
puolustusvoimien henkilöstö 
hiljaisena ja nöyränä. Kuin tila-
uksesta on myös aloitettu mie-
lipiteen muokkaus EU-ammat-
tiarmeijan puolesta. Vain pari 
päivää lakkautustiedon jälkeen 
kirjoitti vapaa toimittaja Heikki 
Ikonen Savon Sanomissa otsi-
kolla ”Kollektiivinen puolustus 
on osa EU-tulevaisuutta” muun 
muassa seuraavaa:

- Kansallisten armeijoiden 
sijaan tulisi keskittyä kollek-
tiiviseen puolustukseen, jonka 
esivaihe ovat Unionille luota-
vat nopean toiminnan joukot. 
Niiden määrä, laatu ja rooli 
EU:n turvallisuuspolitiikassa 
tulevat kasvamaan vauhdilla. 
Suomalaisten pitäisi edistää 

projektia kaikin voimin, koska 
silloin ruotsalaisetkin hoitaisivat 
osuutensa rajamaalaisten naa-
puriensa puolustuksesta. 

- Kansalliset armeijat ovat jo 
nyt useimmille jäsenmaille tar-
peettomat –eihän niitä  mikään 
uhkaa keskellä yhteistä man-
nerta. Ammattiarmeija poistaisi 
myös mahdollisen solidaarisuus-
vajeen ongelman, eli haluavatko 
portugalilaiset taistella Itä-Lapin 
kairoilla tai lapualaiset Bosborin 
salmessa, kirjoittaja visioi. Asi-
assa on ainakin yksi iso mutta: 
Suomen yleinen mielipide ja ky-
symys siitä, missä tehtäisiin pää-
tös Suomen puolustamisesta? 
En usko kahdenkymmenentu-
hannen ammattilaisen riittävän 
siihen alkuunkaan.

Toisessa maailmansodas-
sa Suomella oli mobilisoituna 
noin puoli miljoonaa miestä, 
ja sekin oli ihan liian vähän! 
Kirjoittaja Heikki Ikonen nä-
kyy olevan eri mieltä kenraali 
Adolf Ehrnroothin kanssa, jon-
ka mielestä tämän maan paras 
puolustaja on Suomen kansa! 
Hän nimittäin visioi, että koska 
kaikilla liittovaltioilla on keski-
tetty puolustuslaitos, itse asiassa 
kaikki säästävät, kun kansalliset 
armeijat lakkautetaan. Eiköhän 
nyt kuitenkin sovita niin, että tu-
levaisuudessakin jotain kysytään 
Suomen kansalta puolustuspo-
litiikastakin. Puolustusministeri 
kyllä näytti röyhkeästi huonoa 
esimerkkiä EU-herroille, mutta 
historialliset esimerkit todis-
tavat kiistatta, että niille, jotka 
ovat röyhkeästi ja häikäilemättä 
toisen ihmisen leipäpalan riistä-
neet, on itsellensä käynyt huo-
nommin – ennemmin tai myö-
hemmin. Katsotaan, mitä Luoja 
parhaaksi näkee!

Jaakko Kontinen
Juva

1. Ketkä jakoivat Keski-Euroopan mäkiviikon voiton v. 2005-06?
2. Kuinka monta matkapuhelinnumeroa Suomessa on?
3. Mikä eläin on useimmiten osallisena maatalouden 
 työtapaturmissa Suomessa?
4. Kuinka paljon aikuinen ihminen hikoilee keskimäärin 
 yön aikana? 
5. Kuka näyttelee Matti Nykästä elokuvassa Matti?
6. Mikä on loton sarakemaksu?
7. Mikä on päälajike, satsuma, mandariini vai klementiini?
8. Mikä on Tilastokeskuksen arvio Suomen väkiluvusta 
 v. 2006 alussa?
9. Missä yleisurheilulajissa pääministerinä myöhemmin 
 ollut J.W.Rangell voitti Suomen mestaruuden v. 1912-13? 
10. Kuka suomalainen sai ensimmäisenä mitalin 
 talviolympiakisoissa?

Testaa tietojasi PS-visan kysymyksillä! 
Joka kuukausi uudet 10 kysymystä. 
Oikeat vastaukset sivulla 3.

PS-visa
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POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

Soinilainen
Pakina

Pääkaupungin talvihelteessä 
aamukahdeksalta lämpöä on 
viisi astetta ja sataa vettä, jos ei 
nyt ihan kaatamalla, niin oikein 
reippaasti kuitenkin.

Olen lentokentällä bussissa  
joka vie matkustajat lentoko-
neeseen silloin kun kone ei ole 
lähdössä putkesta. Lähes kolme-
kymmentä vuota vanha lammas-
turkkini on mitä epäsopivin asu 
tässä säässä, mutta reilu viikko 
sitten kotoa lähtiessäni pakka-
nen paukkui kunnolla ja pukeu-
tumiseni on sen mukaista.

Koska tulen lentokentälle 
aina hyvissä ajoin, olen bussis-
sakin ensimmäisten joukossa. 
Kiireisten ja tärkeiden matkus-
tajien matakapuhelimet ovat  
ahkerassa käytössä. Täytyyhän 
sitä puhua varastoon kun pian 
on tunnin mittainen puhelimen-
käyttökielto.

Nelihenkinen seuruekin, kol-
me naista ja yksi mies, on mat-
kalla kotikaupunkiini, golfken-
käesittelymatkalle. Heistäkin 
jokainen puhuu puhelimeen ja 
sellaiset nykykielen taikasanat 
kuin meeting, delegointi, rek-
rytointi ja meilaaminen vilistä-
vät jokaisen puheessa. Kaikkea 
puhetta en edes ymmärrä ja 
mieleeni tuleekin, että täytyisi 
ottaa nykysuomen sanakirja yö-
pöydälle lukemiseksi jos vaikka 
joskus joutuisin osallistumaan 
samankaltaiseen keskusteluun.

Golfkenkäilijät ovat muuten-
kin hyvin pääkaupunkikeskei-
nen seurue ja ne arvostelut joilta 
he puhelujen lomassa esittävät 
siitä junttitakapajulasta jonne 
ovat matkalla ja joka on mel-
kein jossain lapissa saa minut 
ärtyneeksi. Jos he vaatetangoista 
juuri reväistyine hienoine merk-
kivaatteineen ja kenkineen ku-
vittelevat olevansa hienompia 
ja parempia kuin muut, kaikin 
mokomin, mutta maantiedon 
kertauskurssi olisi heille kyllä 
paikallaan. Kokkolaan on hel-
singistä matkaa viisisataa kilo-
metriä ja vielä toinen mokoma 
täytyy matkata  ollakseen edes 
Rovaniemellä ja sieltähän lappi  
oikeastaan vasta alkaa.

Naisten ranteissa kilisevät  
kultarenkaat eivät tee minuun 
vaikutusta vaikka niitä kuinka 
heiluteltaisiin. tekee mieleni 
sanoa, että on niitä minullakin, 
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mutta hyvä maku mielestäni 
vaatii sopivanlaista tilannetta 
niiden käyttöön. Olisipahan 
mukava nähdä nämä naiset juh-
lakotyymissään. Tärkeystouhuk-
kuudesta päästyään ja muille 
matkustajille selväksi tehtyään 
kuinka välttämättömiä he tässä 
maailmankaikkeudesssa ovat 
malttavat he lopulta luoda sil-
mäyksen muihin matkustajiin.

Puhe vaimenee ja ymmärtä-
mättäkin ymmärrän, että kes-
kustelu koske paksua turkkiani 
ja hieman kuluneita saappaitani. 
Yritän vetäytyä mahdollisimman 
pieneksi istuimen selkänojaa 
vasten ja piilotella saappaitani 
penkin alle kassini taakse. Tun-
tuu kuitenkin siltä, että vajaat 
satakuusikymmentäsenttiä pi-
tuuttani kasvaa kaksimetriseksi 
ja kolmenkymmenenviiden nu-
meron saappaani samaa vauhtia 
kymmenen numeroa suurem-
miksi.

Huokaisen helpotuksesta kun 
bussi lopulta lähtee kohti lento-
konetta ja golfkenkäseuruekin 
kiinnittää huomionsa lentoken-
tän tapahtumiin. 

Tunnin kuluttua kone laskeu-
tuu sirosti keski-pohjanmaaalle 
ja olen onnellinen ja tyytyväinen 
ollessani jälleen kotona. Ilokse-
ni ei sada vettä, vaan kevyttä 
pakkaslunta ja lämpömittarikin 
osoittaa muutamaa pakkasastet-
ta. Turkkini tuntuu taas soveli-
aalta, eikä minulla lumisella ja 
liukkaalla lentokentällä kohti 
asemarakennusta kävellessäni 
ole pystyssä pysymisen vaikeuk-
sia kuten eräillä joiden jalkineet 
ovat kovin korkeakorkoiset ja 
ilmeisen sileäpohjaiset.

Nostan vielä turkkini kauluk-
sen pystyyn ja huolehdin siitä, 
että pinssini näkyy. Vaalipinssi 
on ollut arvokas koruni viime 
viikkoina ja nauravan  Timo Soi-
nin kuva korun jalokivi. Koska 
minulla ei ole matkatavaroita 
kiiruhdan suoraan kaupunkiin 
lähtevään bussiin.

En voi kuitenkaan olla kuu-
lematta kommenttia golfkenkä-
seurueen joukosta. Mies huutaa 
matkatavarahihnan luota auton-
vuokraustiskillä oleville naisille. 
Hei, tytöt se turkkinainen. Se on 
Soinilainen

Leila Lehtinen

Onnittelut! Timo Soinille hy-
västä vaalituloksesta presiden-
tinvaaleissa. Kriisinhallinta 
asiassa hätiköitiin. Perustusla-
kia ei pidä mielestäni muuttaa. 
Säädös pitää tehdä mielummin 
poikkeuslailla.  T. Keijo

Lääketieteellistä hoitoa lääketie-
teelliseen vaivaan. Mistä lesbopa-
rien lapsettomuus johtuu? Olisiko 
joku muu hoito hedelmöityshoitoa 
tehokkaampi? Jorma Uski

Emme saa olla riippuvaisia Ve-
näjän kaasu- tai öljytoimituksis-
ta. Varoittavaa esimerkkiä  Ve-
näläisten yltiövallasta saimme 
lukea jo kaasuhanojen sulkemi-
sen vaikutuksista.

Koskahan Suomen päättäjät 
taipuvat alentamaan kotimaisen 
bioenergian verotuksen reilua 
alentamista. PS järjen käyttö on 
sallittua myös Eduskunnassa.

Mihin ovat kadonneet kotimai-
set viihdeohjelmat? Pressavaa-
lien yhteydessä esitetyt vanhat 

”hyvät herrat” oli suosittu ohjel-
ma, katsottavaa kaikille suoma-
laisille. Jorma E. Taivainen

Elämä jatkuu vaalienkin jäl-
keen. Nyt on aika kerätä Edus-
kuntavaalien Perussuomalais-
ten ehdokaslistoja täyteen. Äl-
kää menkö talviunille niin kuin 
karhut vaikka pakkasta onkin. 
Nimim. Aasillakin on häntä

Emme saa hyväksyä EU:n tu-
levaa perustuslakia, päättäjien 
on järjestettävä asiasta sitova 
kansanäänestys. Kansanedusta-
jiemme on pidettävä huoli asi-
asta että näin tapahtuu ilman 

Kerro mielipiteesi matkapuhelimella!
hallituksen minkäänlaisia 
välistävetoja.

Timo Soini teit vaaleista mie-
lekkäät. Olit paras.

Miksi navettojen metaanit 
päästetään ilman saasteeksi 
ja menetetään pääomaa ulko-
maille ja ostetaan ulkomailta 
polttoainetta. Tyhmyydestä 
sakotetaan esim. valtion vel-
ka, sosialistitko sitä ei anta-
nut kajota eläkevaroihin en-
nen kuin oli pakko, eli pakki-
kriisi hs. velkatipu vast ?
2005 muka oikeusvaltio älä 
naurata ym. 
Pasi

Sana on vapaa ”Lyhyet” 
-palstalla. Lähetä teksti-
viestin mittainen puheen-
vuorosi meille toimitukseen 
ja muistathan allekirjoittaa 
viestisi. 
Palstalle tarkoitetut viestit 
numeroon 040-913 4659

(Hinta on normaali teksti-
viestin hinta.)

lyhyet

Kännykkäviestit

OIKAISU
PerusSuomalaisessa 1/2006 oli
valitettava virhe sivulla 13.

”Valtuustoaloite oppilaitosten ympäristösertifi oinnin 
aloittamisesta Ähtärissä” ei ollut Sirkka-Liisa 

Lamminkosken kirjoittama, vaan
sivistystoimenjohtaja Kyösti Nyyssölän

pöytäkirja ko. aiheesta

Pahoittelemme virhettä. 
Toimitus
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