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Eduskuntavaaleista

Monissa eri puolueiden  pii-
ritoimistoissa käydään Oja-
lan laskutoimituksen perus-
laskuja kiivaasti läpi.

Prosenttilasku on ääni-
kynnyksiä laskettaessa tär-
keä laskutoimenpide. 

Vaaliliittoja mietitään kai-
kissa pienissä puolueissa ja 
toivotaan ja mietitään, oli-
siko mahdollista saada oma 
ehdokas läpi.

Vaaliliitosta hyötyvä voi 
olla kumpi tahansa vaaliliit-
tokumppaneista, niin iso kuin 
pienikin puolue. Se on arpa-
peliä, jonka todennäköisyys-
laskelmat pettävät useasti.

Ehdokkaan läpi saami-
nen on taloudellisesti tär-
keää pienelle puolueelle, il-
man puoluetukia ei tarvitta-

vaa puolueorganisaatiota ole 
mahdollista rahoittaa.

Suurempien puolueiden  
piiritasoilla käydään raakaa 
sisäistä taistelua, kuka tai 
ketkä potentiaaliset henki-
löt pääsevät yrittämään edus-
kuntaan tulevissa vaaleissa.

Ongelmat ne ovat 
suurillakin puolueilla
Isoilla puolueilla on ongel-
mana se, että halukkaita 
eduskuntavaaliehdokkaita on 
paljon enemmän kuin vaalei-
hin voidaan ottaa useissa pii-
reissä. Pienillä taas on se on-
gelma, miten saada tarvittava 
ehdokaslista täyteen.

Pienelläkin henkilökoh-
taisella menestyksellä voi 
päästä eduskuntaan, jos ko-
ko vaaliliito saa tasaisen hy-
vin ja riittävästi ääniä.

Pienten puolueiden mah-
dollisuus vaaliliitoissa perus-
tuu isojen puolueiden oletus-
laskentaan, että heidän eh-
dokkaansa sijoittuvat kor-
keammalle jakoperusteelle 
kuin vaaliliiton toisen puo-
lueen ehdokas, joka silloin 
toimii vaan ääntenkerääjänä 
yhteiseen äänisaaliiseen.

PerusSuomalaisille on tär-
keää saada uskottava, täysi 

lista niissä piireissä, joissa ei 
saada vaaliliittoa meitä suu-
rempien puolueiden kanssa.

Hyvällä vaalityöllä pien-
ten puolueiden vaaliliitos-
sa on tärkeää saada kaikki-
en yhdessä kerättyä riittävä 
äänimäärä, jotta vaaliliitos-
ta eniten ääniä saanut me-
nee läpi.

Tuossa asetelmassa olem-
me saman ongelman edessä 
kuin suuret puolueet, jotka 
tekevät pienten puolueiden 
kanssa vaaliliiton. Miten var-
mistaa että omat äänet eivät 
liiaksi hajaudu, jolloin jääm-
me ainoastaan äänien kerää-
jiksi liitossa.

Raadollista repivää 
taistelua
Puolueiden sisäinen taistelu 
jakaa suurten puolueiden yh-

tenäisyyttä ja jättää jälkeen-
sä katkeria ihmisiä, vaikka 
julkisuudessa kerrotaankin 
aivan toista.

Kirjoittamaton laki, josta 
muistutetaan useasti: omaa 
pesää ei saa liata. Tämä tar-
koittaa sitä, että äänestäjil-
le ei saa kertoa pelistä, joka 
on käyty ja käydään kulissi-
en takana.

Mielestäni suuret puolueet 
ovat jonkinlaisia salaseuroja 
ja niiden toiminta on tietyllä 
tapaa suljettua ja ulkopuoli-
silta katseilta suojattua sala-
tiedettä.

Raha ja valta ratkaisevat 
useissa tapauksissa ennen 
omantunnon ääntä, kun teh-
dään ratkaisuja suurissa puo-
lueissa.

Onneksi meillä PerusSuo-
malaisilla ei ole noita samo-
ja ongelmia kuin edellä mai-
nituilla.

 
Nyt on aika, jolloin meidän 

pitää hakea ehdokkaita vaa-
lilistoillemme, meillä on sel-
vää poliittista nostetta ja var-
teenotettavia tulijoita onnek-
si riittää.

Kansan silmät ovat avattu 
menneissä presidentinvaa-
leissa. (MISSÄ EU. SIEL-
LÄ ONGELMA)

PerusSuomalaisilla on nyt 
tie ylöspäin kannatukses-
sa. Räjähtääkö kansanedus-
tajien määrä yhtäkkiä, ku-
ten SMP:llä kävi, se jää näh-
täväksi 2007 kevääseen, jol-
loin eduskuntavaalien tulos 
on selvillä.
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Päätoimittajavaihdoksia

Perussuomalaisten puolue-
hallitus teki helmikuun ko-
kouksessaan minusta lehden 
uuden vastaavan päätoimit-
tajan. Tehtävä tuli pyytämät-
tä ja yllättäin, kuin faksi en-
tiselle tytölle. Veteraanikan-
sanedustaja Raimo Vistbacka 
kiteytti tehtävänkuvani mie-
lestäni hyvin todetessaan, 
”Hannu on sitten poliitti-
nen päätoimittaja”. Juuri se 
on tarkoitus ja nimen omaan 
siltä pohjalta tähän vaativaan 
tehtävään suostuin. Tarkoitus 
on saada lehden sisältöön li-
sää terävyyttä, iskevyyttä ja 
monipuolisuutta. Mikäli en 
tätä tavoitetta saavuta, olen 
valmis siirtymään syrjään no-
peallakin aikataululla. Tämä 
ei ole mikään kunniavirka.

Kuukauden parin kuluttua 
pitäisi muutosten viimeistään 
näkyä. Kiinnostavuus lehteä 
kohtaan on saatava sellai-
seksi, että PerusSuomalai-
nen suorastaan revitään kä-
sistä. Pää-äänenkannattajam-
me on eräs puolueemme tär-
keimmistä työvälineistä ja 
linjamme tunnetuksi tekijä. 
Sen pitää toimia poliittise-
na linjannäyttäjänä ja ken-
tän syvien rivien tulkkina. 
Lyhyet, ytimekkäät kirjoi-
tukset ovat aina tervetullei-
ta. Samoin kannanotot, jutut 
tapahtumista ja näkökannat 
yhteiskunnan erityisalueilta. 
Edessä on Perussuomalais-
ten kannalta ratkaiseva edus-
kuntavaalivuosi. Kampanjan 
onnistumisessa lehemme on 
eräs valttikortti. Sitä on käy-
tettävä tehokkaasti, oikealla 
tavalla ja oikealla hetkellä.

PerusSuomalaisen edel-
liset vastaavat päätoimitta-
jat Heikki Lehti, Rolf Fred 

Sormo ja Harri Lindell ovat 
tehneet kukin vuorollaan hy-
vää työtä ja kehittivät lehteä 
merkittävästi vuosien saatos-
sa. Nyt on tullut aika astua 
taas asekel eteenpäin. Otta-
kaamme tuo voittoisa askel 
yhdessä, toinen toisillemme 
menestysvoimaa antaen.

Eduskuntavaalikampanja 
käyntiin

Piirien kevätkokoukset ovat 
vauhdissa. Nyt on tärkeää 
luoda pohja tuleviin edus-
kuntavaaleihin. Mahdolli-
set vaaliliittotilanteet ja en-
nen kaikkea ehdokasasette-
lu on saatava vaalipiireissä 
pikaisesti käyntiin. Aikaa ei 
ole hukattavissa. On tärke-
ää, että kaikissa niissä vaa-
lipiireissä, joissa emme ole 
vaaliliitossa, meillä on täy-
det ehdokaslistat. Veteraa-
nien lisäksi mukaan on saa-
tava runsaasti naisia ja nuo-
ria. Puolueellamme on jo lä-
hes 3000 jäsentä, joten siitä 
joukosta löytyy valinnanva-
raa. Lisäksi tulee huomioi-
da sitoutumattomat ehdok-
kaat ja mahdollisesti muista 
puolueista listoillemme pyr-
kivät. Puheenjohtajamme Ti-
mo Soinin onnistunut presi-
dentinvaalikampanja loi hy-
vän pohjan eduskuntavaa-
lityölle. Sen tuomaa myö-
tämielisyyttä, innostusta ja 
uskoa muutosmahdollisuu-
teen ei saa hukata. Tavoittee-
namme tulee olla ei enenpää 
eikä vähempää kuin, että jo-
kaisesta vaalipiiristä vali-
taan paras Perusuomalainen 
eduskuntaan, mahdollisesti 
useampikin. Ratkaisevaa on 
muistaa kaksi asiaa: Asen-
ne ja oma taso. Asenteen on 
oltava periksiantamaton ja 

voittoon pyrkivä, kuten mie-
hillämme ja naisillamme tal-
visodassa. Jokainen tuntee 
parhaiten itse sen tason, mi-
hin pystyy. Keneltäkään ei 
enenmpää vaadita tai odote-
ta. Vain etulinjan taistelulla 
on merkitystä, ei katsomosta 
huudetuilla herjoilla tai oh-
jeilla. Puheenjohtajamme Ti-
mo Soini johtaa joukkojaan 
etulinjassa. Hyvin johtaakin, 
kuten olemme nähneet. Äl-
käämme pettäkö häntä ja ra-
kasta puoluettamme ratkaise-
valla hetkellä.

Oikeus 
kansallistunteeseen

Vasemmistosta on aina pre-
sidentti Mauno Koiviston 
ajoista lähtien viestitetty, 
”ettei kansallistunteella pi-
dä elämöidä”. Sen lisäksi 
valtaapitävämme ovat mu-
naskuitaan myöten opetel-
leet alamaisiksi ja nöyrik-
si ”suurten ja mahtavien” 
edessä. Anteeksi on opetel-
tu pyytämmään jopa silloin, 
vaikka sitä ei ole meiltä ku-
kaan vaatinutkaan. Malliop-
pilasasenne ja nöyryyttävi-
en epäonnistumisten selit-
täminen ”torjuntavoitoik-
si”, ovat syöneet kansamme 
itsetuntoa ja tulevaisuuden-
uskoa. Valitettavinta on, et-
tä tämän äärimmilleen vie-
dyn nöyristelyn maksumie-
hiksi ovat joutuneet aina ta-
valliset kansalaiset.

Suomalainen työntekijä 
on tehnyt kaikkensa, että tä-
mä yhteiskunta menestyisi ja 
kaikkinainen hyvinvointi li-
sääntyisi. Silti vanhojen puo-
lueiden varaan rakennetut 
hallitukset ovat käyttäneet 
armotta kenkää potkiessaan 
jatkuvasti tuhansia tunnolli-

sia puurtajia kortistoon. Ra-
hat on jaettu eliitille ja optio-
herroille. Kaiken tämän eri-
arvoisuutta tietoisesti lisää-
vän politiikan yllä on heilu-
nut vallanpitäjän varoittava 
sormi: ”Perusarvoja ei tar-
vitse kunnioittaa, ne joutavat 
romukoppaan. Jos suomalai-
nen voittaa vaikkapa urhei-
lukilpailussa, silläkään ei saa 
elämöidä, vaan on suorastaan 
hävettävä jaoltava hiljaa”.

Kansa vailla itsetuntoa on 
tuuliajolla. Siksi kansan on 
otettava vaaleissa valta ja 
ohjaimet taas omiin käsiin-
sä. Käytäntö on valitettavasti 
osoittanut, että eliittiväki luik-
kii ensimmäisenä ”pelastusve-
neisiin”, jos huonosti käy. Niin 
tapahtui viime laman aikaan 
ja niin on tapahtunut jatku-
vasti sen jälkeen.

Kun suomalaiset jääkiek-
koilijat palasivat Torinon ki-
soista yölliseen hopeajuhlaan 
Helsinkiin, oli paikalla tuhan-
sia ihmisiä, lähinnä nuoria 
naisia ja miehia. Omia kan-
nustettiin ja kiitettiin unoh-
tumattomista hetkistä. Yh-
teishenki oli käsin kosketel-
tava ja kansallistunne loista-
va. Sellaiseen kannustavaan 
ja uskoa luovaan yhteenkuu-
luvaisuuden tunteeseen meil-
lä Suomalaisilla on todellakin 
aina oikeus, myös juhlien vä-
lilläkin. Sanokoot nöyristely-
herrat mitä tahansa.
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Saavutimme presidentinvaalissa hyvän 
tuloksen, ja tämä on hyvä pohja edus-
kuntavaaleille. Meillä on tasainen kanna-
tus ympäri Suomen. Ja vaikka presiden-
tinvaaleissa saadut äänet eivät sinänsä 
olekaan suoraan siirrettävissä eduskun-
tavaaleihin, ne kertovat kuitenkin puo-
lueen nauttimasta luottamuksesta jokai-
sessa vaalipiirissä. 

Saimme puolueemme kerralla kun-
nolla tunnetuksi. Ihmiset tuntevat 
paitsi puolueen ja sen puheenjohta-
jan, myös puolueemme linjan ja pää-
teemat. Jokainen ihminen haluaa, et-
tä asioista puhutaan niin, että ne voi 
ymmärtää. Perussuomalaisen puolueen 
politiikka lähtee siitä, että politiikas-
ta puhutaan ymmärrettävästi. Tämä on 
puolueemme vahvuus. Tämä ja se, että 
tunnemme politiikan tosiasiat, on yh-
distelmä jonka perusteella pidän erit-
täin todennäköisenä suurta eduskun-
tavaalivoittoa.

Nyt meiltä vaaditaan rohkeutta kasvaa, ja 
uskallusta ottaa uusia ihmisiä toimintaamme 
mukaan. Luottavaisin mielin voimme ajatel-
la tulevaisuutta varteenotettavana puoluee-
na. Tämä uusien kasvojen mukaan saaminen 
ei merkitse kenenkään pitkäaikaisesti mu-

Meiltä vaaditaan
rohkeutta kasvaa

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

”Onko meillä rohkeutta 

kasvaa.”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

kana olleen työpanoksen ja ideoiden van-
hanaikaisuutta, vaan uutta yhdistelmää, jon-
ka kokemus ja tuoreus muodostavat. 

Jokaisessa vaalipiirissä on tehtävä ratkai-
sut ehdokkaista ja mahdollisista vaaliliitois-
ta. On tärkeää, että piirin väki ja puoluejohto 
käyvät jokaisen vaalipiirin osalta keskustelut 
siitä, miten vaaleissa menetellään. Sen vuok-
si keväisessä piirikokouskierros on hyvin tär-
keä. Jokaisen jäsenen, joka haluaa tulla kuul-
luksi, on syytä tulla näihin kokouksiin.

Perussuomalaisella puolueella on selkeä 
linja, ja hyvä henki kentällä ympäri Suomen. 
Meistä itsestämme riippuu, onko meillä roh-
keutta kasvaa, ja ottaa Suomen kansan edun 
mukainen ja oman työmme palkitseva vaa-
livoitto.

Vasemmisto koomassa

Suvi-Anne Siimes heitti pyyhkeen kehään, 
ja jätti Vasemmistoliiton puheenjohtajuu-

Perussuomalaisten puheenjohtaja, edus-
kunnan lakivaliokunnan jäsen Timo Soi-
ni puhui sunnuntaina 5.3.2006 Tampereel-
la Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin 
kevätkokouksessa.

Hallitus viskelee kelvottomia
lakiesityksiä eduskunnalle

Hallitus on aloittanut loppukirin kohti seu-
raavia eduskuntavaaleja. Vaalien läheisyys 
näkyy harkitsemattomina ehdotuksina ja 
jopa lakiesityksinä Eilen liikennenminis-
teri Susanna Huovinen esitti kypäränkäyt-
töä rangaistuksen uhalla pakolliseksi pyö-
räillessä. Esitys on täysin mahdoton valvoa. 
Pitäisikö niukat poliisiresurssit valjastaa sa-
kottamaan polkupyäräilijöitä?

Laki seksin oston kriminalisoinnista ja la-
ki hedelmällisyyshoidoista ovat niin ikään 
epäjohdonmukaisia ja hutiloituja. Niiden 
pohjalta on lähes mahdotonta tehdä mi-
tään järkevää lainsäädäntöä. Näyttää sil-
tä, että hallitus antaa eduskunnalle tällai-
sia mieliä kiihottavia ”poliittisia puruluita” 
kaluttavaksi, kun todellä tärkeät hankkeet 
mm. kansalaisen peruspalvelujen turvaami-
nen sekä kuntauudistus ovat jäissä.

Lakivaliokunnan jäsenenä olen tyrmisty-
nyt hallituksen loppusuoran epäjohdonmu-
kaisista lakiesityksistä. Kuluneen kolmen 
vuoden aikana olemme saaneet aikaisek-
si monta hyvää mietintöä, mutta nyt ko-

ko valiokuntatyö menee puuroksi kehno-
jen esitysten vuoksi. On todennäköistä, et-
tä hallitus joutuu vetämään ainakin toisen 
esityksistä pois ennen täysistuntokäsittelyä 
ja mahdotonta ei ole molempienkaan kaa-
tuminen.

Cronberg sai palkkionsa Halosen 
tukemisesta

Näyttää siltä, että SDP ottaa vihreät vaa-
liliittoon Pohjois-Karjalassa ja turvaa näin 
yhden oman edustajansa kustannuksel-
la vihreiden puheenjohtajan jatkokauden 
eduskunnassa. Näin SDP maksaa kiitol-
lisuudenvelkaa, koska Tarja Cronberg ja 
monet johtavat vihreät liputtivat avoimes-
ti Tarja Halosen puolesta presidentinvaali-
en 1. kierroksen jälkeen.

Kauppa se on, joka kannattaa. Että sel-
laista uutta poliittista kulttuuria vihreissä. 
Viime vaaleissa astinlaudaksi kelpasi Ke-
pu, nyt on ilmeisesti menty ”pari piirua ih-
misen suuntaan”.
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PS-visan vastaukset

den. Tämä on osoitus sekä Siimeksen 
henkilökohtaisesta että vasemmistolii-
ton kriisistä. Puheenjohtaja ei normaali-
oloissa jätä joukkojaan kesken kauden, 
saati sitten että tekee sen ovia paisko-
malla, työtovereita haukkumalla ja öyk-
käröimällä. 

Toisen kilpailevan puolueen onnetto-
muus ei sinänsä voi olla mikään ilonai-
he, mutta Vasemmistoliiton sekoilu on 
osoitus siitä, mitä tapahtuu kun johta-
ja ja joukot ovat eri mieltä. Hyvä johta-
ja ei ole sanelija eikä diktaattori, vaan 
vahva esimerkki ja edestä johtava ih-
minen, joka hakee arvovaltaa parhail-
la ideoilla ja perustelemalla oman lin-
jansa omille kannattajilleen. 

Todellinen johtaja sietää arvostelua, ja 
vastaa arvosteluun aina harkitusti ja pe-
rustellusti, tarpeen tullen kovallakin kä-
dellä, ihmistä kuitenkaan koskaan nolaa-
matta ja häpäisemättä. 

Vasemmistoliitolla on ollut lähes 10% 
kannatus. Vaikka emme aatteellisesti ole-
kaan lähellä Vasemmistoliittoa, moni Va-
semmistoliittoa äänestänyt on saatavissa 
perussuomalaisten äänestäjäksi. Yhä use-
ampi siihen vaihtoehtoon luottanut ym-
märtää, että rehellistä duunaria, toimihen-
kilöä ja pienituloista ihmistä puolustaa pa-
remmin kansallisista lähtökohdista pon-
nistava perussuomalainen yleispuolue.

Perussuomalaisten asia tuntuu tällä 
hetkellä kiinnostavan monia.

Liki neljäkymmentä henkeä saapui kuulemaan Timo Soinin alustusta ja 
kuulumisia.

Pirkanmaan vuosikokous

Runohetki

Tulevaisuus
Mikä on tulevaisuus?

Muille?
Minulle?

Pelkään sinua.
Tunnustan avoimesti, että pelkään.

Asetan vaatimuksia
Toivomuksia ja uskomuksia,
Joiden täyttymiseen en usko.

Silti toivon hyvää.
Sellaista mikä mielessäni

Olisi mentyään kaunis muisto.
Niin kaunis, että kaipaisin sitä.

Romantiikka
Romantiikka,

Kuin häkkiin joutunut apina.
Sen temppuilussa

ei ole mitään uutta,
Mutta osaa se silti hellyttää

paatuneenkin sydämen.

Hannu Purho
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EU kasvattaa köyhyyttä

Helsingin Sanomat otsikoivat 
22.2.-06 näyttävästi: ”Suomessa 
yli puoli miljoonaa EU-köyhää”

Jutussa kerrotaan Stakesin vii-
meisimmästä tutkimuksesta, jon-
ka mukaan tuloerot ovat suo-
messa edelleen kasvaneet.  EU:
n suhteellisen köyhyysrajan al-
le jäi toissa vuonna 12 prosent-
tia kansasta eli yli 600 000 suo-
malaista.

Stakesin tulosaluejohtaja Mik-
ko Kautto ennustaa tuloerojen 
kasvavan entisestään nykypoli-
tiikalla, joka korostaa kasvua ja 
työllisyyttä tulonjaon kustannuk-
sella.

-Pätkätyöt, sosiaaliturvan alas-
ajo, työpaikkojen siirtyminen ul-
komaille jne, ovat kaikille suoma-
laisille tuttuja uutisaiheita päivit-
täin. Tapahtuneiden tosiasioiden 
valossa voi tulla vain yhteen joh-
topäätökseen: Niin president-
ti kuin hallituskin ovat epäon-
nistuneet poliittisissa linjauksis-
saan ja ennen kaikkea ”arvova-
linnoissaan”. Maassamme on val-
lalla kylmä, raharikkaita suosiva, 

tietoinen kansan kahtiajako. Op-
tiosaalistajien suosiminen ja sile-
äkätisten vapauttaminen varalli-
suusverosta ovat olleet tästä vii-
meisimpiä karmaisevia esimerk-
kejä. Laaja tyytymättömyys val-
taapitävien jäykkäniskaiseen 
heikompiosaisten unohtamiseen, 
niin kaupungeissa kuin maaseu-
dullakin, tulee merkitsemään suu-
ria mullistuksia seuraavissa edus-
kuntavaaleissa. Poliittiset voima-
suhteet menevät uus´jakoon. Tä-
tä ovat jo kouriintuntuvasti enna-
koineet syvät hajaannuskriisit niin 
kepussa kuin vasemmistoliitossa-
kin. Vähäosaisten vallankumous 
tulee tapahtumaan Perussuoma-
laisten kautta.

Vanhasen kieltolakihallitus 
loppusuoralla

Lehdet kautta maan ovat ihmetel-
leet Vanhasen hallituksen kielto-
laki- ja kyttäämislinjaa, jonka ta-
voitteena näyttää olevan: ”Kielle-
tään kaikki”.

-Vaikka hallituksella on kovat 
haasteet edessä kansalaisten joka-
päiväisten ongelmien kanssa, sil-

Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit Eduskunnassa sanottua

ti hallituksen ajatukset ja koko 
tarmo pyörivät erilaisten kiel-
tolakien ympärillä. Tupakkala-
ki, seksinostokielto, kattonope-
usten lasku, mopoilun ikärajan 
nosto, promillerajan laskeminen 
0,5:sta 0,2:een, tarjotun tuopin 
tulkitseminen lahjukseksi, pui-
den polttokielto hyväksymättö-
mässä tulipesässä, asuntojen il-
mastoinnin maksullinen kyttä-
ys, terassien sulkemisajankoh-
dan laskeminen kello 22:een, 
kelluntaliivien käyttöpakko, 
nuorten vapaan liikkumisen ra-
joittaminen pakollisilla kotiin-
tuloajoilla, ulkomailta tuotavi-
en tuliaisten tiukentuvat alara-
jat jne. jne.

Merkittävin hyvä puoli Van-
hasen hallituksen politiikassa 
tuntuu olevan, että sen toimin-
takausi on jo kääntynyt loppu-
suoralle. Muutenhan olisi mah-
dollista ja jopa johdonmukais-
ta, että esimerkiksi ilman käyt-
täminen hengitystarkoitukseen, 
tehtäisiin ainakin köyhien osal-
ta maksulliseksi.

”EU on kauttaaltaan todelli-
sessa kriisissä, ja sen perustus-
lakiuudistuskin on jumiutunut. 
Siksi tuntuu käsittämättömältä, 
että Suomessa poliittinen eliit-
ti puhuu edelleen markkina-
miehen suulla EU:n perustus-
lain puolesta ja jopa sen muut-
tumattomuudesta, vaikka se on 
jo kahdessa maassa kansanää-
nestyksellä hylätty. 

Hallituksen myöntyvyyslin-
ja sekä mallioppilasnöyristely 
ovat tuoneet tullessaan vain li-
sää ongelmia ja epäkelvon ra-
hoitussopimuksen, joka mo-
ninkertaistaa Suomen EU-
maksut sietämättömälle ta-
solle.”
Raimo Vistbacka 9.2.2006

”En ymmärrä sellaista käsitettä 
kuin ei-toivottu lapsi lainkaan, kos-
ka minun mielestäni jokainen lap-
si on Jumalan kuva, arvokas lah-
ja. Ei voi olla ei-toivottua lasta, oli 
se sitten minkä näköinen, värinen, 
uskoinen tahansa… Kun nyt kiih-
koillaan suurella innolla, että pi-
täisi saada siittiöitä pakastaa, istut-
taa, luoda elämää, niin missä tämä 
punavihreä falangi on silloin, kun 
elämää pitäisi suojella sen kaikista 
suojattomimmassa paikassa, oman 
äidin kohdussa? Missä silloin on tä-
mä punavihreä falangi, puhumassa 
lapsen edusta, puhumassa siitä pe-
rusoikeudesta syntyä? Ei kuulu mi-
tään, ja tämä on minun mielestäni 
hämmästyttävää.”
Timo Soini 23.2.2006

Autoverosta
Nyt kun amerikkalaiset autonvalmistajat taistelevat talousvaikeuksissa 
ja isojen autojen myynti takkuaa, olisi aiheellista nostaa esiin isompi-
en autojen verotus. Mediassa on jonkin verran ollut esillä moitteita ih-
misiä kohtaan jotka havittelevat maasturia tai pienempää city-maastu-
ria, onhan se totta että perusperhe pärjää pienemmälläkin autolla, mut-
ta huomioon ottaen suomen alati huonontuvat keliolo suhteet, ilmas-
tonmuutoksen ja heikentyneen tien kunnossapidon takia on jo siinäkin 
suhteessa neliveto hyvä vaihtoehto.

Lisäksi on koko ajan kasvussa oleva caravanharrastus, vuoden 2005 
lopussa caravan harrastajia oli 54002 ja kasvu tuskin tyrehtyy tänä vuon-
na. Erilaisissa keskustelupalstoissa ja lehdissä puhutaan sangen usein ka-
ravaanarista tientukkona, tähän olisi hyvä lääke madaltaa polttoaineve-
rotusta ja isompien autojen verotusta, jotta alan harrastajat kykenisivät 
ostamaan tehokkaampia autoja, tätä kautta myös liikenneturvallisuus 
parantuisi ohitustarpeen vähetessä. On tietenkin ihmisiä, jotka matkai-
luvaunun nähdessään haluavat ohi, ajoi yhdistelmä sitten mitä vauhtia 
hyvänsä, mutta tähän emme voi lainsäädännöllä puuttua. EU:n ja amerik-
kalaisten pitäisi yhteistyössä aloittaa neuvottelut autoverotuksesta au-
tojen painoon nähden. Amerikkalaisethan pitävät suurista ja tehokkais-
ta autoista, mutta EU kaikessa jäykkyydessään ei suvaitse näitä autoja 
teillensä ja estää sen tehokkaasti verotuksella ja ajokorttikäytännöllä. 
Solmukohtana näen tässä asiassa sen, että amerikkalainen pakettiauto 
pitää EU:n alueella rekisteröidä kuorma-autoksi ja kun siihen laitetaan 
vaunu tai isompi kärry perään pitää kuljettajalla olla rekkakortti,jota 
taas ei saa jos ei ole määrättyä ajokokemusta kuorma-autolla.

 
Arto Dahlman
PerusS Uudenmaan piirisihteeri
Karavaanari, Vantaa

Eduskuntavaalit
2007

Kiinnostaako kansanedustajuus?

www.vaalit.fi 

144 kansanedustajaa allekirjoitti aloitteen:
allekirjoittajia on kaikista eduskuntaryhmistä

Biopolttonesteiden valmisteveron 
poistamista koskevan lakialoitteen 
lähetekeskustelu käydään tänään 
eduskunnan täysistunnossa, joka 
alkaa suullisella kyselytunnilla klo 
16.30. Tämä LA on päiväjärjestyk-
sessä 6. asia ja sen käsittely alkanee 
n. klo 18.00

Suomessa vallitsee kansallinen 
yksituumaisuus siitä, että uusiutu-
vien raaka-aineiden osuutta myös 
polttonesteissä tulee kasvattaa. Nyt 
eduskunnan päätöksellä on luotava 
uskottavuutta koko tuotanto- ja ja-
keluketjulle sekä myös kuluttajille. 
Biopolttonesteiden laajamittaisen 
käytön edistämisen toimenpiteiden 
kanssa ei pidä jäädä odottelemaan 
seuraavia valtiopäiviä. Verouudistus 
on tehtävä vitkastelematta.

Biopolttonesteiden valmisteve-
ron poistamisella varmistetaan polt-
tonesteiden saatavuus ja huoltovar-
muus kasvattamalla omavaraisuutta. 
Ilmaston kannalta on tehtävä nopeita 
ratkaisuja kasvihuoneilmiön pysäyt-
tämiseksi – biopohjaisten polttones-
teiden käytön lisäämisellä voidaan 
selkeästi pienentää hiilidioksidipääs-
töjä. Maaseudulle biopolttonesteiden 
valmisteveron poistaminen luo uusia 
yrittämisen mahdollisuuksia, energia-
omavaraisuutta sekä nostaa maatilo-
jen jalostusastetta.  Suomessa on pal-
jon hyödynnettävissä olevia biopolt-
tonesteiden raaka-aineita. Tällä bio-
polttonesteiden käytön lisäämiseen 
tähtäävällä päätöksellä saadaan tuo 
potentiaali käyttöön. 

Toteutuessaan uudistus merkitsi-
si sitä, että bensiinin korvaavan eta-

nolin verotus kevenisi yli 70 senttiä 
litralta ja mineraalidieselöljyn kor-
vaavan biodieselin verot alenisivat 
yli 40 senttiä litralta. 

Yksi suurimmista esteistä bio-
polttonesteiden käytön lisäänty-
miselle Suomessa on verotus.  Se ei 
ole ainoa, mutta yksi helpoimmin ja 

nopeimmin poistettavissa oleva este. 
Toisin kuin useimmissa muissa EU:n 
jäsenvaltioissa Suomessa liikenteen 
biopolttoaineita verotetaan jopa an-
karammin kuin mineraaliöljystä val-
mistettuja.

Lehdistötiedote

Perustuslakimme mukaan valtiovalta Suo-

messa kuuluu kansalle, jota edustaa valtio-

päiville kokoontunut eduskunta. Eduskuntaan 

kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan 

joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla.

Seuraavat eduskuntavaalit pidetään 18. maaliskuuta 2007. Timo 
Soinin hienon presidentinvaalimenestyksen jälkeen Perussuoma-
laiset ovat vahvassa nousussa ja lähdemme luonnollisesti hakemaan 
vaalivoittoa eduskuntavaaleissakin. 

Haluatko tukea työtämme Suomen kansan parhaaksi? Haluatko 
olla mukana tekemässä historiaa? Tarvitsemme eduskuntavaaleihin 
paitsi hyviä ehdokkaita myös tarmokkaita vaalityöntekijöitä. Jokai-
selle löytyy tehtävää!

Ota yhteys Perussuomalaisten puoluesihteeriin Hannu Purhoon pu-
helimitse 050-5738157 tai sähköpostitse hannu.purho@eduskunta.fi ja 
kerro tilanteestasi tai esitä kysymyksiä.

Jatkossa voit tutustua sivujen www.perussuomalaiset.fi kautta Pe-
russuomalaisten ehdokkaisiin.

Lisätietoja eduskuntavaaleista löydät sivuilta www.vaalit.fi.
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Kansanedustaja Raimo Vistbacka on 
kirjallisessa kysymyksessään 17.2.2006 

peräänkuuluttanut asianomaiselta 
ministeriltä tukea ns. sotaorvoille:

Kansanedustaja Raimo Vistbackan 9.2.2006 valtiopäivien
avauskeskustelussa pitämä ryhmäpuheenvuoro:

Suomi ja koko Euroopan 
unionin alue kamppaile-
vat parhaillaan mittavien 
haasteiden edessä. Maail-
mantalouden kehityssuun-
ta näyttää vääjäämättä siir-
tävän painopistettään pois 
Euroopasta kohti houkut-
televampia kohteita, joissa 
tuotantokustannukset ovat 
alhaisemmat ja tuottavuus 
korkeampi. Maksimaalisia 
voittoja etsivä isänmaaton 
suuri raha ei tunne rajoja. 
Se siirtyy aina sinne, mis-
sä kulut ovat alhaisimmat. 
Tästä haasteellisesta kehi-
tyksestä olemme Suomes-
sa saaneet lähes päivittäin 
ikäviä esimerkkejä koko-
naisten tehtaiden siirtyessä 
ulkomaille ja suomalaisten 
työntekijöiden jäädessä ih-
mettelemään kannattavien 
tehtaiden lopettamista. 

EU kriisissä

EU on kauttaaltaan todelli-
sessa kriisissä, ja sen perus-
tuslakiuudistuskin on ju-
miutunut. Siksi tuntuu kä-
sittämättömältä, että Suo-
messa poliittinen eliitti 
puhuu edelleen markkina-
miehen suulla EU:n perus-
tuslain puolesta ja jopa sen 
muuttumattomuudesta, 

vaikka se on jo kahdes-
sa maassa kansanäänes-
tyksellä hylätty. Hallituk-
sen myöntyvyyslinja se-
kä mallioppilasnöyriste-
ly ovat tuoneet tullessaan 
vain lisää ongelmia ja epä-
kelvon rahoitussopimuk-
sen, joka moninkertaistaa 
Suomen EU-maksut sietä-
mättömälle tasolle. 

Tiukempi ote 
harmaaseen talouteen

Ministeri Rajamäen ponnis-
teluista huolimatta harmaa 
talous kukoistaa edelleen 
ja merkittävät rahamäärät 
ohittavat vieläkin verottajan 
haavin. Vähäisten määrära-
hojen johdosta poliisien va-
kansseja pidetään auki, syyt-
täjien lukumäärää vähenne-
tään eikä oikeuslaitoskaan 
saa riittäviä resursseja. Mie-
lestämme hallituksen tu-
lee ottaa vielä kokonaisval-
taisempi, tiukempi ote har-
maaseen talouteen. Valtion 
menetykset ovat vieläkin 
liian suuria, ja rahat mene-
vät epärehellisten taskui-
hin. Toivottavasti uusi talo-
usrikossuunnitelma auttaa 
ja ohjelma auttaa tässä asi-
assa - mutta ei varmastikaan 
ilman lisäresursseja.

Suomen tiestö 
vaarallisesti rappeutunut

Liikenteen turvallisuus 
tai pikemminkin turvat-

tomuus ovat olleet edelleen 
jatkuvasti esillä. Syytä on 
sysätty niin nuorten kuljet-
tajien kuin tiestön huonon 
kunnonkin niskaan. Perus-
suomalaiset ovat sitä miel-
tä, että Suomen tiestön vaa-
rallinen rappeutuminen on 

merkittävä tekijä onnetto-
muuksien takana. Olem-
me vuodesta toiseen puut-
tuneet täällä eduskunnassa 
etenkin budjetin käsittelyn 
yhteydessä liian pieniin tei-
den kunnostusmäärärahoi-
hin. Toivottavasti vuoden 

päästä pidettävät edus-
kuntavaalit herättävät 
hallituksen niin, että tie-
määrärahoja saataisiin li-
sättyä vielä näiden valtio-
päivien aikana. 

Energiapuuta 
tehokkaammin 
käyttöön

Tuntuu käsittämättömäl-
tä, että meitä on varoiteltu 
jopa väliaikaisesta ener-
giapulasta mutta hallitus 
ei tee mitään, jotta met-
säenergiapolitiikka edes 
saataisiin kuntoon. Met-
siinhän lahoaa hirvittävä 
määrä energiapuuta tällä 
hetkellä. Jos tämä kansan-
talouden kannalta erittäin 
merkittävä sektori hoidet-
taisiin kuntoon, se vahvis-
taisi samalla maaseudun 
elinvoimaisuutta sekä 
toisi tullessaan lähivuosi-
na arviolta yli 5 000 uutta 
työpaikkaa. EU-kolhoo-
sissa henkitoreissaan ki-
tuvalle maaseudulle jo-
kainen uusi työpaikka on 
elintärkeä. 

Hallitus nostanut 
tärkeämmät asiat 
unohtumaan 
piippuhyllylle

Vaikuttaa siltä, että vaik-
ka hallituksella on kovat 
haasteet edessä kansalais-
ten jokapäiväisten ongel-
mien kanssa, hallituksen 

ajatukset ja koko tarmo 
pyörivät maata kaatavien 
ongelmien parissa, kuten 
tupakkalain, seksiasioitten 
ja hedelmöityshoitojen ym-
pärillä. Todelliset ja paljon 
suuremmat ongelmat tuntu-
vat nostetun piippuhyllylle. 
Kiireellisesti olisi alennetta-
va esimerkiksi julkisuudes-
sa tänään esillä ollutta pal-
velujen arvonlisäveroa sil-
tä osin kuin Brysselin her-
rat sen sallivat. Alennetun 
arvonlisäveron periminen 
tietyillä työvoimavaltaisilla 
aloilla toisi ratkaisevaa hel-
potusta. Tähän samaan yh-
teyteen tulisi liittää myös 
ruuan arvonlisäveron alen-
taminen eurooppalaiselle 
tasolle. Maamme tuskai-
lee edelleen laajan työt-
tömyyden kourissa. Siksi 
olisi toivottavaa, ettei hal-
litus jätä työhaluisia kan-
salaisia yksin kamppai-
lemaan kasvavan EU-di-
rektiivi- ja pykäläviida-
kon keskelle. 

Rahaa tuntuu olevan rut-
kasti muun muassa varalli-
suusveron poistoon ja Bri-
tannian EU-jäsenmaksun 
helpotukseen 143 miljoo-
naa euroa, mutta heikom-
piosaisten kansalaisten oi-
keusturvaan, terveyden-
huoltoon ja sosiaaliturvaan 
sekä veteraaneista ja koti-
rintamanaisista huolehti-
miseen ei sitten näytä enää 
olevankaan varaa.

Eduskunnan  puhemiehelle
Suomessa on vielä elossa 
noin 15.500 sotainvalidia, 
jotka saavat jonkinlaisia 
valtion korvaamia sosiaali- 
ja terveyspalveluja (tosin 
kaikki sotainvalidit eivät 
näitä palveluja saa). Myös 
sodissamme kaatuneiden 
leskiä on valtion toimes-
ta jonkin verran pyritty 
tukemaan. Sodassa van-
hemman menettäneitä so-
taorpoja ei kuitenkaan ole 
samaan tapaan tuettu yh-
teiskunnan taholta. Kui-
tenkin nämäkin henkilöt, 
jotka ovat jo varsin iäkkäi-
tä, ovat kärsineet jo nuo-
ruudestaan asti sotiemme 
seurauksista, ja olleet tär-
keässä roolissa, kun Suo-
mesta on rakennettu sitä 
yhteiskuntaa joka se tänä 
päivänä on.

Valtiovallan tulisi nyt tart-
tua mahdollisuuteen osoit-
taa kunnioituksensa ja tu-
kensa näille sotaorvoille, 
jotka antoivat raskaan uhra-
uksen sota-aikana, ja jotka 
jälleenrakensivat Suomen 
sotien tuhojen jälkeen.

Edellä olevan perusteel-
la ja eduskunnan työjär-
jestyksen 27 §:ään viita-
ten esitän valtioneuvoston 
asianomaisen jäsenen vas-
tattavaksi seuraavan kysy-
myksen:

Onko hallituksella suunni-
telmia ns. sotaorpojen tuke-
misesta tarjoamalla heille val-
tion korvaamia sosiaali-, ter-
veys- ja muita palveluita?

Helsingissä 17 päivänä 
helmikuuta 2006
Raimo Vistbacka /ps

Kansanedustaja, Raimo Vistbacka
r a i m o . v i s t b a c k a @ e d u s k u n t a . f i

Hyvinvointierot kasvaneet. 
Yhä suurempi määrä ihmisiä 
Suomessakin elää köyhyysra-
jan alapuolella. Nykyisillä po-
litiikan linjauksilla köyhyys 
jatkaa kasvuaan. Siinä viime 
päivien uutisotsikoita.

Kovin ovat otsikoiden ai-
heet muuttuneet presiden-
tinvaalien aikaisista. Silloin 

valtapuolueiden ehdokkaat 
rakensivat hyvinvointiyh-
teiskuntaa. Olemassa ole-
vaa hyvinvointiyhteiskun-
taa pitää tukea ja vahvis-
taa. Aika monen mielestä 
hyvinvointi oli jopa lisään-
tynyt nykyisen, uudelleen 
valitun presidentin aikana. 
Miten tehdyt tutkimukset 

näyttävät täysin päinvas-
taista. Tutkimukset osoit-
tavat ainakin sen, kuinka 
kaukana todellisuudesta 
ja kansasta, äänestäjistään, 
suuri osa poliitikoista kulkee. 
Kun Timo Soini vaalikierrok-
sillaan puhui tuloerojen kas-
vamisesta ja suuren kansan-
osan pahoinvoinnista, nämä 
tutkimuksetkin osoittavat 
hänen väitteensä oikeiksi.

Näiden samojen asioiden 
esiintuomiseen ja paran-
nusehdotusten tekemiseen 

tulee Perussuomalaisten 
puolueena panostaa seu-
raavien eduskuntavaalien 
ohjelmissaan ja eduskunta-
työssään. Perussuomalaisil-
la on erinomainen tilaisuus 
hyödyntää presidentinvaa-
leissa saamaansa kokemus-
ta ja hyvää palautetta oma-
peräisestä ohjelmastaan. Se 
ohjelma on vain saatava ja-
lostettua eduskuntavaa-
leissa käytettävään muo-
toon. Aiheita hyvään vaa-
liohjelmaan riittää. Ohjel-

ma on laadittava niin, et-
tä jokainen ehdokas tietää 
mitä mieltä me olemme asi-
oista, miten me asioita hoi-
taisimme.

Mitä mieltä me olemme 
EU:n maataloustukien leik-
kauksista? Eu:n perustus-
lain uudelleen esille otta-
mista viritellään, mitä miel-
tä Perussuomalaiset? Oli-
siko pikkuhiljaa viriteltävä 
eroanomusta koko EU:sta. 
Mitä mieltä olemme kun-
ta- ja palvelurakenteen uu-
distuksista ja uudistustar-
peista? Onko valtiovallan 
kuntapolitiikka oikeamie-
listä ja tasapuolista? Pitäi-
sikö esim. erikoissairaan-
hoito siirtää valtion kus-
tannettavaksi? Eläkeläiset 
saivat 5 euron korotuksen 
eläkkeisiin, mikä olisi puo-
lueen linja eläkepolitiikas-
sa? Maahanmuutto politiik-
ka, onko kiristettävä? Siinä 
muutamia kysymyksiä, joi-
ta nousi esille presidentin-
vaalikeskusteluissa, ja jois-

sa Timo Soinilla oli selkei-
tä linjauksia. Näistä asioista 
tulee rakentaa eduskunta-
vaaleihin sellainen ohjel-
marunko jolla voimme sel-
keästi erottua harmaasta 
ehdokasmassasta.

Eduskuntavaaleihin viri-
tellään vaaliliittokuvioita. 
Perussuomalaisilla saattaa 
joillakin alueilla olla kysyn-
tää. Nyt olisi pidettävä pää 
kylmänä. Meidän kannat-
taa olla mukana vaaliliitto 
neuvotteluissa. 

Ei kuitenkaan pidä an-
tautua ehdoitta. Jos teem-
me palveluksen jollekin 
toiselle, meidän on vaadit-
tava vastapalvelus. Ei las-
kelmoiva politiikka ole mi-
tään hyväntekeväisyyttä. Se 
ei ole sitä muilla, eikä se saa 
olla sitä meilläkään. 

Ei muuta kuin virittele-
mään vaaliverkkoja.

Reijo Ojennus  
Pirkanmaan piirin pj.

Eduskuntavaalien 2007 
ohjelmatoimikunta valittu

Perussuomalaisten puoluehallitus on kokouksessaan 16.2. 
nimennyt ohjelmatoimikunnan vuoden 2007 eduskunta-
vaaleja varten. Toimikunnan tehtävänä on valmistella ke-
sällä pidettävälle Perussuomalaisten puolueneuvoston 
kokoukselle eduskuntavaaliohjelman runko, hienosää-
töä ja hyväksymistä varten. Eduskuntavaaliohjelmatoimi-
kunnan puheenjohtajaksi valittiin Vesa-Matti Saarakkala, 
varapuheenjohtajaksi Jorma Uski. Muiksi jäseniksi tuli-
vat valituiksi: Jussi Niinistö, Lauri Heikkilä, Auli Kangas-
mäki, Marjo Pihlman, Harri Lindell ja Osmo Kokko.

Eduskuntavaaleihin hyväksi 
koetulla ohjelmalla
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1 Mitä mieltä olet tästä koulutustilaisuudesta?
2 Mitä mieltä olet tulevista Eduskuntavaaleista 
 puolueemme suhteen?
3 Mistä sait tiedon tästä koulutustilaisuudesta?

Kalevi Niemenmaa
Maalari
Parkano

1. Hyviähän nämä koulu-
tustilaisuudet ovat, kent-
täväki tapaa toisiaan ja saa 
yhteyksiä.
2. Eduskuntavaaleissa ol-
laan hyvissä asetelmissa 
presidentinvaalien menes-
tyksen ansiosta.
Omalta kohdaltani ehdok-
kuuteni on vielä avoin. Vaa-
lit ovat aina mielenkiintoi-
nen tapahtuma.
3. Koulutustilaisuudesta 
sain kuulla tuttavaltani Rei-
jo Ojennukselta

Jaakko Kettunen
Eläkeläinen
Kajaani

1. Puolueen yhteisen linjan 
ja teemojen kannalta tä-
mäntapaiset  koulutustilai-
suudet ovat tarpeellisia.
2. Eduskuntavaaleissa pitää 
panostaa niin lehtiin kuin ti-
laisuuksiin Oulun piirissä.
Olen osallistunut kerran it-
se eduskuntavaaleihin. Val-
tiollisissa vaaleissa olen ol-
lut useasti mukana.
3. Tästä tilaisuudesta sain 
kuulla tuttavilta. Tilaisuus 
on ehdottoman hyvä ja 
paikkakin on keskeinen.

Kirkkomäki Vilho
Eläkeläinen 
(metallimies 51vuotta)
Kylmäkoski
1. Olen odottavalla mielellä 
tilaisuuden suhteen.
2. Eduskuntavaaleissa kehoi-
tan kaikkia menemään äänes-
tämään, nyt puolueen mah-
dollisuudet ovat hyvät. Isojen 
puolueiden ehdokkaat ovat 
ennen vaaleja kansanedusta-
jaehdokkaita ja kun pääsevät 
eduskuntaan, niin sitä ollaan 
sitten kansanrehustajia.
Itse olen osallistunut edus-
kuntavaaleihin useasti.
3. Tuttavilta sain tietää täs-
tä tapahtumasta.

Ahti Moilanen
Autonkuljettaja 
liikenneopettaja
Oulu

1. Koulutus on paikallaan 
varsinkin uusille puolueen 
jäsenille. Olen ollut opetta-
jan roolissa ja se lisää mie-
lenkiintoa myös tätä tilai-
suutta kohtaan.
2. Ehdokkaista tulee edus-
kuntavaaleissa olemaan va-
linnan vaikeus. Kiinnostus 
on kova mutta vielä tällä 
hetkellä ei ole suurta tun-
kua. Kovaa työntekoahan 
vapaaehtoisilta  nuo vaalit 
ovat ja kattava tukiverkos-
to siihen tarvitaan.
Kerran olen itse ollut mu-
kana eduskuntavaaleissa.

Nyt on jo pyydetty mutta 
en ole vielä ilmaissut suos-
tumustani.
3. Jorma Uski lähetti säh-
köpostia

Marja-Leena Leppänen
Yrittäjä
Lappeenranta

1. Tilaisuus on tosi tarpeel-
linen uusille jäsenille, he 
saavat ohjeita ja tietoa jär-
jestöorganisaatiosta.
Itselleni tilaisuus tarjoaa 
uutta puhtia, aina on hyö-
tyä koulutuksesta.
2. Mielestäni eduskunta-
vaaleihin pitää lähteä omil-
ta täysiltä listoilta. Kymen-
läänissä ehdokkaista ei ole 
nyt pulaa, ja jos tarvitaan 
olen itse myös ehdokkaa-
na kuten jo monesti olen 
ollutkin.
3. Sain tiedon tilaisuudesta 
puolueen omasta lehdestä.

Sirpa Jonninen 
Kodinavustaja
Haapakoski

1. Olen ensimmäistä kertaa 
mukana, mukavaltahan tä-
mä tuntuu. Täältä saa pal-
jon tietoa ja enemmän ulot-
tuvuutta asioihin.
On kiva huomata, ettei ole 
yksin. Voi kysellä toisilta 
asioista, silloin syntyy hyvä 
luottamus asioihin.
2. Vaaleissa on hyvä, kun 
saa tuoda julki omia mieli-
piteitään ja niin hyviä kuin 
huonojakin puolia asioista.
Olen ennenkin seurannut 
tarkkaan poliittisia asioita 
ja olen aina käynyt äänes-
tämässä.

Ehdokkaaksi jos pyydetään, 
olen kyllä mukana.
3. Oman alueen puolueen 
kokouksessa sain tiedon 
tästä tilaisuudesta.

Marita Rautiainen
Atk- kouluttaja 
Rautavaara

1. Toiminta puolueessa on mi-
nulle uutta, tilaisuus on hyvä 
paikka haistella uusia tuulia.
2. Eduskuntavaaleissa puo-
lueessa ovat uudet ihmiset ja 
varsinkin nuoret ovat kiin-
nostuneet ottamaan osaa 
poliittiseen toimintaan.
Omaa mahdollista ehdok-
kuuttani harkitsen viisaas-
ti tarkkaan.
3. Tilaisuudesta sain tietää 
tuttavilta.

Auli Kangasmäki
Tilitoimistoyrittäjä
Lemi

1. Tilaisuus on erittäin tär-
keä ja luo yhteishenkeä ja 
antaa uusia ideoita.
Täällä tapaa myös uusia ih-
misiä.
2. Vaaleja innolla odotan, 
etenkin maaseudulla on 
meillä hyvät mahdollisuu-
det.
Keskustapuoluehan ei maa-
seudulla ole oikea vaihto-
ehto.
Perussuomalaiset ovat ter-
ve vaihtoehto maaseudun 
ihmisille.
Eduskuntavaaleissa olen 
käytettävissä, sitähän jo 
puolueen varapuheenjoh-
tajuuskin edellyttää.
Eduskuntavaaleissa olen it-
se ollut vuonna –87 jolloin 
sain enemmän ääniä omalla 
paikkakunnallani kuin Ur-
po Leppänen.
3. Sähköpostilla sain tiedon 
tilaisuudesta.

Merja Muronen
Sosionomi 
Atk-suunnittelija
Forssa

1. En ole ollut ennen puo-
lueen järjestämissä vastaa-
vissa tilaisuuksissa. Täältä 
saa informaatiota, ja uusia 
ajatuksia, täältä löytää yh-
teisiä ajatuksia. Tiedon ja-
kaminen on yksi tärkeistä 
asioista.
2. Itse en koe olevani po-
liitikko, olen paremminkin 
kiinnostunut asialähtöisyy-
destä ja niiden ongelmien 
ratkaisuihin vaikuttami-
sesta.
Teen paljon mielipidekir-
joituksia, kotona meillä on 
puolen tunnin vuorot tie-
tokoneelle kun on vain yk-
si kone perheessä. Mies ja 
lapset jakavat tietokoneen 
meillä minun lisäkseni.
3. Tilaisuus osui silmiini 
puolueen lehdestä.Myös Rolf Fred Sormo 

oli Vuosilomapäivänään 
tullut tilaisuuteen Saari-
järvelle. Hän otti kantaa 

asiantuntijana moniin jär-
jestöasioihin ja siihen liit-
tyviin kysymyksiin koko-
uksessa.

Onnistunut koulutustilaisuus Saarijärven Rauhalassa 
Puheenjohtaja Timo Soinin tervehdys Saarijärven kokoukselle veli Purhon kautta.

Pahoitteluni, että keuhko-
putkentulehduksen vuok-
si en pääse osallistumaan 
kaksipäiväiseen tilaisuu-
teemme. Viime vuonna jä-
tin tulehduksen hoitamatta 

ja tuloksena oli keuhkokuu-
me.  Siihen ei ole nyt varaa. 
Uskon, että päivistänne tulee 
hyvä ja tuloksekas kokonai-
suus. Muutamia asioita halu-
aisin painottaa. Murtumaton 

peruslinjamme on nyt saatet-
tu kansan tietoon. Onnistu-
nut presidentinvaalikampan-
ja takasi pääsyn mm. Lauan-
taiseura-ohjelmaan, joka poi-
kii taas uutta näkyvyyttä. Sitä 

alkaa tulla muillekin toimi-
joille ja sitä on itse haetta-
va puolueen peruslinjaa tu-
kevilla kirjoituksilla. Puhu 
ja kirjoita hyvää perussuo-
malaisista.
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Kansanedustajat

Henkilöjäsenet

Saarijärvelle kokoontu-
nut innokkaiden kurssilais-
ten joukko jatkoi tilaisuut-
ta lauantaina aamupäivällä. 
Toisen kurssipäivän avasi 
Pauli Artturi Luttinen Van-
taalta. Hän korosti luennos-
saan piirien johdon merki-
tystä vaalikampanjoiden or-
ganisoinnissa. Hän painotti 
myös, että olisi hyvä saada 
ehdokaslistojen pohjat val-
miiksi ennen heinäkuun 
kesälomia. Eduskuntavaa-
liehdokkaita pitää etsiä ja 
nimetä töihin vaalikentille 
välittömästi. Muilla puolu-
eilla on jo soppatykit kuu-
mina, emme saa myöhästyä 

kohtalokkaalla tavalla. Vas-
tustajille ei saa antaa yh-
tään etumatkaa. Kannatus 
nousee kohisten, eikä ihme, 
sillä meillä on hyvä puolue-
ohjelma, hyvä organisaatio 
ja tulossa paljon ehdok-
kaita. Tavoitteena vaaleis-
sa olkoon ainakin kymme-
nen kansanedustajaa, se ei 
ole katteeton odotus, tote-
si Luttinen esitelmänsä lo-
puksi. Sen jälkeen hän luki 
vielä vaalivisio-runonsa.

Sairastapauksen vuok-
si kurssit jäivät väliin pu-
heenjohtaja Timo Soinilta. 
Hänen tilallaan piti puheen 

Jorma Uski 
Insinööri
Jyväskylä

1. Tilaisuudessa on torppa 
lähes täynnä. Viime syksy-
nä syntyi ajatus tilaisuuden 
järjestämisestä.
2. Mieliala on korkealla. 
Aivan huikea presidentin-
vaalitulos oli meidän piiris-
sä, yli 6000 ääntä ja täällä 
Keski-Suomessa tarvitaan 
arviolta yli 9000 ääntä yh-
teen kansanedustajan paik-
kaan.
Tuo paikka on lähellä ja mi-
nusta ykkösvaihtoehto on 
lähteä omalla listalla vaa-
leihin mukaan.

vaaliliitoista tilaisuuteen lä-
hes suoraan ulkomaanmat-
kalta saapunut kansanedus-
taja Raimo Vistbacka. Hän 
painotti vaaliliittojen osal-
ta valtakunnallista koko-
naisuutta. Joissain vaalipii-
reissä vaaliliitot ovat vält-
tämättömiä, koska käy-
tännön äänikynnys on niin 
korkealla. Ehdokkaiden 
osalta hän kehotti hankki-
maan tehokkaat tukiryh-
mät tukemaan vaalityötä 
sekä korosti oman lehden 
tärkeyttä. Emme pysty kil-
pailemaan suurten puolu-
eiden kanssa taloudellisil-
la resursseilla. Siksi mei-

Eduskuntavaaleissa en ole 
itse ennen ollut mukana.  
Ehdokkuus on kuin hyppy 
tuntemattomaan.

Talon  isännän töistä vas-
tasi Reijo Ojennus Par-
kanosta, hänkin puolu-
een aktiivijäseniä. 
Yöpyjiä oli talossa noin 50.  
Näin talvella majoitustilo-
ja on vain 59, joten hyvä 
määrä tänne ihmisiä tuli.

-Yllätys oli! Näin isoa 
osaanottajamäärää en 
odottanut, mutta ilmei-
sesti hyvä presidentin 
vaalitulos sai ihmiset 
liikkeelle sankoin jou-
koin.

Marjo Philman puhui eri-
tyisjärjestöistä kokousväel-
le johon puolueessa kuulu-
vat esimerkiksi naisjärjes-
tä eläkeläisjärjestä nuori-
sojärjestö.

Erityisjärjestöt eivät toi-
minnaltaan voi olla puolu-
een kattojärjestön kanssa 
ristiriitaisa eivätkä ne olek-
kaan hän totesi. Erkki Rakkolainen sa-

noi Timo Soinin olleen ai-
noa presidenttivaaliehdo-
kas, joka otti selvän kan-
nan Eu:hun ja Karjalan pa-
lauttamiseen.
Samalla Rakkolainen esit-
ti, että tehtäisiin vaalipii-
rikohtaiset sivut lehteen, 
joissa vaalipiirien omat 
ehdokkaat ja muut aktii-
vihenkilöt esittäytyisivät 
muutoin lehden perus-
runko olisi puolueen oma 
lehti.

Ari  Lievonen  ehdot t i 
paikallisosastojen perus-
tamista paikallislehtien 
alueiden mukaisesti. Näin 
säästyisi rahaa ja toiminta 
terävöittyisi ja tehostuisi, 
kun kaikki kolme paikal-
lisosastoa eivät vuoronpe-
rään laita ilmoituksia sa-
maan lehteen ja toiminta 
tehostuisi.

Jorma Uski tilaisuuden 
puuhamiehiä, varoit-
ti kuulijoita sanomalla; 
”kelvoton mies on jos ei 
ole kalvoja esityksessä” 
ja tempaisi esiin nipun 
kalvoja oman esityksen-
sä tueksi. Hän kertoi va-
paaehtoisesta yhteistyös-
tä puolueessa ja tekemi-
sen ajoitus asioista.
Vaalityötä hän vertasi 
vaalirekeen jossa ehdok-
kaat istuvat ja tekevät 
omaa työtään ja muitten 
vapaaehtoisten puolueen 
jäsenten tehtävä on pitää 
reki liikkeessä.

Talon isäntä

Tosi nuoriakin ihmisiä oli 
lähtenyt kokoukseen äi-
din kanssa Kuvassa Rian-
na Rautamäki 1v ja 3kk. 
hymyilee tyytyväisenä ko-
kousväelle.

Lauri Heikkilä kertoi puo-
lueen rekisteröidyistä pai-
kallisyhdistyksistä ja kunti-
en määrästä alueella. Hän 
oli kaivanut tiedot voimas-
sa olevista viranomaisrekis-
terereistä. Heikkilän mu-
kaan järjestelmä oli pettä-

nyt pahemman kerran. Hän 
oli soittanut rekisteriin en-
sin kahdesti, ja saanut vasta-
uksen että kaikki tiedot ovat 
kunnossa viranomaisilla, kui-
tenkin hänen tivattuaan hy-
väksyttyjen puolueiden pai-
kallisosastojen tietojen puut-

tumista oli ensin sanottu, että 
”no yksi voi olla sekaantunut 
johonkin”. Sekaantuneiden 
kappalemäärän noustes-
sa puhelua oli siirretty aina 
seuraavalle virkailijalle, jo-
ka puolestaan toisti saman 
vastuun siirtämisen toiselle. 
Lopulta oli löytynyt henki-
lö, joka oli kertonut atk-oh-
jelman siirrossa olleen puut-
teen ja sekoittaneen järjes-
telmän tiedot.

Lauri Heikkilä esitti ko-
kousväelle aluksi puolue-
organisaation tehtävineen, 
sitten hallinto-organisaati-
on. Tämän jälkeen siirryttiin 
äänikynnyksiin piireittäin, 
piirien tarkoituksiin, piirien 
toiminnan muotoihin ja vaa-
leihin osallistumiseen. Kaa-
vioita ohessa oikealla.

Koulutus jatkui lauantaina...
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dän on panostettava ehdokkaiden laatuun 
ja tehokkaaseen vaalityöhön, korosti Vist-
backa painokkaasti.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja 
Vesa-Matti Saarakkala piti laajan ja hy-
vin valmistellun luennon mielipidekirjoi-
tusten merkityksestä. Hän neuvoi ja opasti 
kuulijoita hyvän ja mielenkiintoisen kirjoi-
tuksen saloihin. Hän korosti laadun, mää-

Pauli Artturi Luttinen aiheenaan 
vaalikampanjat ja organisointi

Luttinen korosti puheessaan, että nyt edus-
kuntavaalien lähtökohdat ovat aivan toi-
set kuin vuonna 2003. Silloin oltiin hautaa-
massa koko puoluetta, esimerkiksi Apu-
lehti ennusti nollaa ja Hesari kirjoitti, et-
tä olemme pieni sirpalepuolue, joka tulee 
häviämään kartalta. Luttinen tähensi, että 
vaaliorganisaation tehtävä on saada ääniä 
puolueelle. Suuriin puolueisiin verrattuna 
me joudumme tekemään lähes kaiken tal-
koilla, mutta silti voimme todeta,että tulos 
on loistava. Jatkossa tarvitaan valmistelua, 
suunnittelua, porukan aktivointia, entisten 
kannattajien ja äänestäjien aktivointia. Tär-
keintä kuitenkin on se, että kerrankin ol-
laan ajoissa liikkeellä ja keskitytään oleelli-
seen. Hän totesi, että tietoa vaalikampanjan 
järjestämisestä löytyy puolueen kunnallis-
vaaleja 2004 varten painattamasta oppaas-
ta, jota saa vielä mm. puoluetoimistolta.

Luttinen ehdotti tiimien perustamista 
eduskuntavaaliehdokkaiden tukijoukoiksi. 
Ehdokkaan ja tiimin yhteistyöllä saadaan 
lisää näkyvyyttä. Isoilla ja pienillä paikka-
kunnilla tarvitaan erilainen kampanja. Suu-
rissa asutuskeskuksissa ihmisten tavoitta-
minen on vaikeampaa, mutta väkemme on 
valmis räväkkään kampanjaan, takomaan 
vaalisampoa. Olemme eduskuntapuolue ja 
sellaisena pysytään, sen turvaa laaja kenttä-
työ ja kansalaisten puolesta toimiminen.

P.A. Luttisen runo: ”Vaali visio”
Yksi: Kärjessä Etelä-Pohjanmaa, paasaa 
jylhään sävyyn. Valtava kannatusaalto kier-
tää maakuntaa, Vaasakin vapisee. 
Kaksi: Oulusta kuuluu kummia ja Kainuu-
kin raapaisee Arkadian mäelle päin. 
Kolme: Savossa sanaa vääntää ehdokas, 
jos toinenkin. Kallaveeltä laivat huuteloo, 
eduskuntaan edustajaa. 
Neljä: Onko Mikkelistä menijöitä, juna läh-
tee keväällä kohti Helsinkiä. 
Viisi: Satakunnassa sataa ääniä isoon laa-
riin. Parlamenttipaikkoja Porin suunnalta. 
Kuusi: Nyt myös Uusimaa uutta tuo, lähtee 
vyöryttämään väkivoimalla, täällä jos missä 
on sitä porukkaa, vaikka muille jakaa. 
Seitsemän: Toive on että Karjalasta kajah-
taa ja kohti eduskuntaa - Kymi kymenä vir-
taa. 
Kahdeksan: Turun- ja Tampereenseudut 
tehkää jymy-yllätys. 
Yhdeksän: Keski-Suomessa kannatus nou-
suun, ihmeitä tehdään. Kaukainen Lappi-
kin mukaan vaan, rynnistetään. 
Kymmenen: Helsinki vihdoin puhua saa, 
pääkaupunki kohisee Perussuomalaisin 
voimin. Moni nainen, mies tähyilee parla-
menttiin päin. 
Yksitoista: Hämeessä helähtelee, vaalikel-
lot soivat ääniä vallan mahtavasti. 
Kaksitoista: Keski-Pohjanmaalla kannatus li-
sääntyy päivä päivältä. Valtiopäivät kutsuu. 
Kolmetoista: Koko Suomi, Hangosta Uts-
joelle, Perussuomalais-ilmiö vyöryy vaali-
voittoon 2007.

rän ja vetoamisen olevan tehokkaita vai-
kuttamisen peruskeinoja. Saarakkala esitti 
suuren otoksen lähinnä Ilkka-lehden voi-
makkaan kepulaisesta propagandasta, jo-
ta kuitenkin tehdään ”puolueettomuuden” 
kaavun alla. Kuulijat saivat Saarakkalal-
ta kymmeniä hyviä neuvoja siitä, kuinka 
kirjoituksesta tehdään lukijoita kiinnos-
tava ja Perussuomalaista aatetta eteen-
päin vievä.

Sunnuntain viimeisen luennon piti Mar-
ke Tuominen Sumiaisista. Hän kertoi kun-
taliittohankkeista Äänekosken ja Kongin-
kankaan osalta, sekä oman

kotikuntansa Sumiaisten tilanteesta neu-
vottelujen eri vaiheissa. Tuominen valotti 
myös valtuustotyöskentelyn vaiheita sekä 
maakuntatason toimintaa.

Tilaisuuden yheteenvetokeskustelun pu-
heenvuorot jakoi Perussuomalaisten vara-
puheenjohtaja Auli Kangasmäki Lemiltä. 
Vilkkaan ja monipuolisen sananvaihdon 
päätteeksi Auli Kangasmäki kiitti koulu-
tuspäivien osanottajia sekä taustavoimia 
paljon virikkeitä antaneesta ja hyvin suju-
neesta koulutuskokonaisuudesta.

Lauantain kokouksesta koottuja
Vistbacka –puolue nousussa

Raimo Vistbacka puhui vaaliliitoista ja pai-
notti niiden tärkeyttä. Mm. Pohjois-Karja-
lassa eduskuntapaikkaan vaaditaan yli vii-
dentoista prosentin kannatus ja siihen meil-
lä ei ole mahdollisuuksia ilman vaaliliittoa. 
Myös joissakin muissa vaalipiireissä vaali-
liitot ovat tärkeitä ja neuvottelut ovat pa-
rasta aikaa käynnissä. Menestyksekäs vaa-
likampanja vaatii pidempiaikaista esillä 
oloa ja positiivista julkisuutta, hyvää tuki-
ryhmää unohtamatta. Oma vaalilehti kan-
nattaa tehdä, jos vain suinkin on mahdol-
lista. Tukiryhmän osuus on tärkeä mainos-
ten hankinnassa, mainoksia pitää saada eri 
puolilta piiriä.

Puolueen nousukiidon aikana myös puo-
lue voi saada ääniä, ja silloin voi joku yl-
lättävästikin päästä listalta läpi. Puolueen 
naisjärjestölle on tulossa uusi esite. Sitä ja-
kamalla esim. kauppaliikkeiden edessä, voi-
vat eduskuntavaaliehdokkaiksi asettuvat 
naiset jo nyt ruveta tekemään vaalityötä.

Saarakkala tutkaili vaikuttamista

Saarakkalan mielipidekirjoituksia käsitte-
levässä luennossa keskeisiä kohtia oli mm. 
vaikuttamisen  keinoja käsittelevä osuus, 
josta seuraavassa. Kansalaisaloitetteella 
voi vaikuttaa kunnissa, joissa ei ole valtuu-
tettua. Kansalaisaloitteet saavat yleensä hy-
vin julkisuutta, koska ne ovat vielä melko 
harvinaisia. Kansalaisadressi on myös hy-
vä keino profiloitua varsinkin eduskunta-
ehdokkaille, jossa nimien keräämisen yh-
teydessä pääsee keskustelemaan ihmis-
ten kanssa. Kokouskutsut kannattaisi toi-
sinaan laittaa maakuntalehteenkin julki-
suuden saamiseksi.

Uutena tiedon välityksen keinona Vesa-
Matti viittasi internet sivuihin, jotka kan-
nattaa suunnitella sellaisiksi, että niitä voi 
päivittää jo pelkästään sähköpostin lähet-
tämiseen riittävillä taidoilla. Tällöin piirit 
ja paikallisyhdistykset pystyvät tuomaan 
helpommin asioitaan 
suuremman yleisön 
luettavaksi. Tiedot-
tamiseen käytettävät 
sähköpostilistat ovat 
tehokkaita keinoja 
mielipiteiden ja mate-
riaalin välittämiseen. 
Esimerkkinä PerusS-
lista, jolla eduskunta-
ryhmä ja puolue voi-
vat tiedoittaa jäsenis-
tölle ja kiinnostuneil-
le kannanotoista ja 
tapahtumista. Haitta-
puolena on se, että ko-
ko jäsenistöä ei tavoi-
teta näiden sähköis-
ten tiedotuskanavien 
kautta, mutta katta-
vuutta lisää puolueen 
jäsenlehti.

Mielipidekirjoituksen rakenteessa on tär-
keätä laatu, määrä ja vetoaminen eli asiat 

lyhyesti tunteisiin vedoten ja pe-
rustellen. Otsikon pitää olla iske-
vä ja sen pitää tiivistää kirjoituk-
sen sanoma. Pidemmässä mielipi-
dekirjoituksessa jonkin avainasi-
an toisto on hyvä vaikuttamisen 
keino. Kirjoituksen tulee ede-
tä loogisesti ja se on hyvä jakaa 
lyhyisiin, lukemista helpottaviin 
kappaleisiin. Kirjoituksen alus-
sa on hyvä valaista lyhyesti, mis-
tä kirjoittaa. Esim: ”Omaishoito 
kunnassamme on heikoissa kan-
timissa. Ystäväni on jo monia 
vuosia yrittänyt saada omaishoi-
toavustusta vanhan äitinsä hoitamisek-
si jne.” Kirjoituksen lopussa on hyvä olla 
mieleenjäävä ja iskevä loppukappale. Sel-
laisten kysymysten, joihin on olemassa il-
miselvä vastaus sekä vertauskuvien käyttö 
ovat monesti tehokkaita vetoamisen keino-
ja teksteissä. Niillä poliittisista vastustajista 
voidaan helposti tehdä hölmöläisiä.

Kurjistavat kuntaliitokset

Marke Tuominen kertoi kokouksessa kun-
taliitoksesta, Suolahti-Äänekoski-Sumiai-
nen, asiatietoon ja henkilökohtaisiin ko-
kemuksiin liittyen. Suolahden ja Äänekos-
ken kaupungit lakkautettiin ja uusi Ääne-
kosken kaupunki on esitetty perustettavak-
si vuoden 2007 alusta alkaen ja se koostuu 
näistä kolmesta kunnasta. Tuominen ker-
toi olevansa ensimmäisen kauden Perus-
suomalainen kunnanvaltuutettu ja kunnan-
hallituksen jäsen Sumiaisissa. Hän kertoi 
jääneensä yksin viimeiseksi kuntaliitoksen 
vastustajaksi ja pienen kunnan asukkaiden 
etujen puolustajaksi. Yleensä sanotaan, et-
tä keskusta ei hyväksy kuntaliitoksia, mut-
ta Sumiaisissa keskustavaltuutetut kuiten-
kin taipuivat ryhmäkurin alle. Kuntaliitok-
sen ehdot sovittiin niin väljiksi, että myö-
hemmin on helppo ohittaa pienemmän syr-
jäisen kunnan asukkaiden palvelutarpeet. 
Riittänee, että esim. lääkäripalveluja on 

kunnassa tarjolla kerran viikossa, jos sil-
loinkaan. Kuntaliitokseen lähdettiin tasa-
vertaisina, vaikka oltiin liittymässä kahteen 
tehdasteollisuudesta elävään kaupunkiin. 
Sumiasissa kuntaliitosta ei saatu läpi hyväs-
sä hengessä vaan se jakoi kuntalaiset kah-
tia. Asiaperusteet unohtuivat ja alkoi hen-
kilöiden välinen kiistely. Sumiaisissa tutkit-
tiin kuntaliitosmahdollisuuksia myös naa-
purina olevan Konneveden kunnan kans-
sa. Sumiaisissa vallanpitäjät ei halunneet 
järjestää kuntaliitosasiasta kansanäänes-
tystä, jossa olisi otettu huomioon myös it-
senäisyyden säilyttäminen. Kuntaliitospää-
tös tulee kuluvan vuoden kesäkuussa val-
tioneuvostosta ja uuden kunnan talous on 
porkkanarahojen varassa. Tuomisen esitys 
oli monipuolinen ja siitä jäi päällimmäisek-
si tunne, että pieniä kuntia kuntaliitokset 
eivät kohtele hyvin.

Eteenpäin mennään jo imussa

Kaiken kaikkiaan koulutustilaisuus su-
jui hyvässä hengessä ja käsiteltäviä kysy-
myksiä riitti koko ajaksi. Perussuomalais-
ten on hyvä lähteä tuleviin eduskuntavaa-
leihin, sillä muiden puolueiden EU-edus-
tajat heikkoine tuliaisineen ovat meidän 
parhaita vaalityöntekijöitämme. Viime ai-
koina melkein ykkösiksi ovat kuitenkin kii-
lanneet ahneet yritysjohtajamme, jotka siir-
tävät pääomia, työpaikkoja ja tuotantolai-
toksia Eurooppaan ja kaukomaille. Suoma-
laisduunarille sanovat: ”Morjes vain, se on 
nyt monoa ja terve menoa”. Siinä kiteytyy 
nykyisten teollisuusjohtajien vastuu työn-
tekijöistä ja kansasta, joiden selkänahal-
la suurteollisuutemme on vuosien saatos-
sa luotu. Tässä ovat nyt konkretisoituneet 
Mauno Koiviston ja Esko Ahon aikakausi-
naan alullepanemat uudistukset ja valuu-
tan vapauttamisen hedelmät. Pääosissa täs-
sä kansantalouden vaarantavassa toimin-
nassa ovat nyt eurohuumassa veteliksi käy-
neet perinteiset tukijalkamme, elektroniik-
ka- ja metsäteollisuus.

Kyllä tässä on reilut eväät tulevaan vaali-
työhön, kunhan ne vain sopivasti tarjoillaan.

Lauri Heikkilä 
Pesrussuomalaisten V-S piirin pj.
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Pieni joukko Oulun nuoria perussuoma-
laisia menivät Iso-Britannian konsulaat-
tiin 25. tammikuuta protestoidakseen Nick 
Griffinin (British National Partyn puheen-
johtaja) oikeudenkäyntiä vastaan. Griffin 
oli oikeudessa islamin terroristihyökkäys-
ten ennakoimisen ja islamin julkisen kritii-
kin vuoksi. Samanlaisten syytteiden vuoksi 
Leedsissä, Pohjois-Englannissa, oikeudessa 
oli myös BNP:n (British National Party) en-
tinen nuorten puheenjohtaja Mark Collett.

Oulun nuoret perussuomalaiset esittivät 
konsulaatti Pekka Koskelalle yksityiskoh-
taisen kirjeen, jossa selitettiin kuinka po-
liittinen oikeudenkäynti oli osa Britanni-
an hallituksen laajempaa pyrkimystä lak-
kauttaa laillinen poliittinen puolue. Se ku-
vaili, kuinka vaaleissa harjoitettiin vilppiä, 

jotta puolue ei saisi tilaa Euroopan parla-
mentissa ja kuinka BNP:n jäseniä vainot-
tiin Isossa-Britanniassa. 

Herra Koskela vaikutti olevan hyvin 
hämmentynyt protestista. Hän suostui lu-
kemaan kirjeen välittömästi. Kirjeessä pyy-
dettiin häntä käyttämään vaikutusvaltaan-
sa, jotta Britannian hallitus kyseenalaistet-
taisiin. Hän ei kuitenkaan ilmeisesti tien-
nyt mitään oikeudenkäynnistä tai vapaan 
sanan tilanteesta Britanniassa. Protesti ra-
portoitiin Freedom –nimisessä sanomaleh-
dessä Britanniassa.

Tämä oikeudenkäynti, joka on saanut ni-
mekseen: ”The Free Speech Two” on herät-
tänyt protestien myrskyn kaikkialla maa-
ilmassa. Satoja vapaan sanan kannattajia, 

joihin on kuulunut myös kristittyjä ryhmiä, 
ovat protestoineet Leeds Crown Courtin 
ulkopuolella päivittäin. Useita muita kan-
sainvälisiä protesteja on pidetty esimerkik-
si Tukholman Britannian lähetystön ja To-
ronton, Kanadan British High Comissionin 
ulkopuolella.

Sekä Nick Griffin että Mark Collett olisi-
vat saattaneet saada vankeutta jopa seitse-
män vuotta jos heidät olisi todettu syyllisik-
si näissä vapaan sanan rikoksissa. Oikeu-
denkäynti nähtiin laajasti testinä siitä, onko 
Iso-Britanniassa todellisuudessa vapaan sa-
nan oikeutta. Helmikuun 2. päivänä heidät 
todettiin syyttömiksi. Nähtäväksi jää, kohtaa-
vatko muut uuden oikeudenkäynnin.

Edward Dutton, Oulu

Protesti 
Oulun Iso-Britannian konsulaatin ulkopuolella

nuoret

Edward Dutton (Englannista) ja 
Veli-Pekka Kortelainen (Oulu)

Maassa maan tavalla Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja

PerusSuomalaiset
Viime aikojen tapahtumat pilakuvakiistan 
ympärillä ovat saaneet varmasti useim-
mat meistä miettimään, miten tästä ede-
tään eteenpäin. Tilanne on hankala, sillä 
kumpikaan kulttuuri ei tunnu ymmärtä-
vän toisen kulttuuria. Toisaalta, vaatimuk-
sia on tässä kiistassa esitetty lähinnä vain 
islamilaisen maailman puolelta ja esittäji-
nä ovat olleet jopa viralliset tahot, ei vain 
ääriainekset, kuten jotkut ovat antaneet 
ymmärtää.

Mikäli länsi lähtisi siitä, että islam yri-
tetään sulauttaa länsimaiseen kulttuuriin, 
ollaan ottamassa ehkä vaarallinen askel. 
Islam ja länsi puolustavat itseään hyvin 
erilaisin keinoin. Islam ei taivu kompro-
misseihin. Siksi olisi arvaamatonta yrit-
tää lähteä sulauttamaan näitä kahta kult-
tuuria esimerkiksi EU:ssa, koska siinä ke-
hityksessä on todennäköisesti vain yksi 
voittaja. Toisen kulttuureista on väistyttä-
vä. Väistyvä kulttuuri olisi mitä ilmeisim-
min läntinen kulttuuri, joka riisuu itsen-

sä aseista suvaitsemalla jopa oman itsen-
sä uhkaajat.

On selvää, että lännen ja islamilaisen 
maailman tulisi olla jonkinlaisessa vuoro-
puhelussa keskenään, mutta kummankaan 
osapuolen ei pitäisi sekaantua toisen maa-
perällä tapahtuviin asioihin. Ihan niin kuin 
maassa ollaan maan tavalla, ollaan kulttuu-
rissa kulttuurin tavalla. Ei ole muuta vaih-
toehtoa.

1900-luvusta puolet elettiin kylmän so-
dan aikaa, jolloin vallitsi ns. kauhun tasa-
paino kommunistisen leirin ja läntisen lei-
rin välillä. Toisen leirin sekaantuminen toi-
sen asioihin nosti ylle aina ydinasesodan 
uhan. Järki kuitenkin aina voitti, eikä nap-
pia koskaan painettu.

Toisaalta yhteistyö oli ennemmin-
kin vuoropuhelua ja konfliktien vältte-
lyä kuin varsinaista avointa yhteistyötä. 
Kommunistisissa maissa tiedettiin, että 

heidän talousjärjestelmänsä olisi romah-
tanut, jos kapitalismia olisi sekoitettu 
kommunismiin, kuten sitten lopulta kä-
vikin. Lännessä tiedettiin kommunistisen 
ideologian potentiaalinen suosio työväes-
tön ja köyhälistön keskuudessa. Kommu-
nistisen ideologian nousu olisi ollut uh-
ka silloiselle länsimaiselle liberaalidemo-
kratialle.

Tilanne islamin ja lännen välillä on 2000-
luvulla vähän samanlainen: Jos islam pääs-
tää lännen vapaasti omille mailleen, saat-
taa maallistuminen kiihtyä ja islamin op-
pi menettää merkitystään tavallisessa ar-
jessa. Jos taas länsi yrittää sulattaa islamin 
itseensä olemalla avoin meidän näkökul-
mastamme kyseenalaisille islamin opeille 
ja käytännöille, saattaa islam ottaa niska-
lenkin lännestä. Islam kun tuntuu olevan 
enemmän alkujuurillaan ja siksi vahvem-
pi kuin läntinen kulttuuri, joka pohjaa lai-

mentuneeseen kristinuskoon ja 
toisaalta valistukseen. 

Valistuksen ajoista lähtien ih-
misiä on alettu yhä enemmän 
hallita lännessä porkkanalla 
kuin elämää uhkaavalla kepillä. 
Islamilaisessa maailmassa taas 
on käytössä on keppi, joten isla-
milaisia olisi hyvin vaikea hallita 
porkkanoiden avulla kuten länsi-
maisia ihmisiä. Siksi islamia ei pi-
dä yrittää sulauttaa länteen, vaan 
lännen on pidettävä kiinni omista 
valistuksen ajoista kumpuavista 
arvoista, toimittava kristillis-so-
siaaliselta pohjalta ja huolehdit-
tava siitä, ettei tapahdu hallitse-
matonta maahanmuuttoa. Linjaa 
maahanmuuttopolitiikassa on te-
rävöitettävä: maassa maan taval-
la tai maasta ulos.

Populismi on saanut monissa yhteyksissä 
valitettavan kielteisen sävyn. Populisteista 
puhutaan kansankosiskelijoina ja kansan-
vallan kauppiaina. Kun näin tehdään, ei ta-
juta populismin syvällistä olemusta.

Populismi on sitä, että toimitaan luotta-
mustoimessa, kuten omat äänestäjät toimi-
sivat. Miten sitten voidaan tietää, kuinka ne 
omat äänestäjät toimisivat?

Siten, että ehdokkaana oltaessa puhutaan 
populistisesti eli ymmärrettävästi kansan-
kielellä asioista, jolloin jokainen populistia 
äänestävä tietää, mitä äänestää. Populistia 
ei valita toimeensa ensisijaisesti sillä perus-
teella, että hän on paras mahdollinen pa-
perinpyörittäjä tai kirjaviisas akateemikko, 
vaan koska hänen mielipiteensä ovat sel-

keitä ja kannatettavia.  Vanhojen puoluei-
den harjoittama politiikka taas on elitistis-
tä. Siinä lähtöajatuksena on se, että ihmiset 
äänestäisivät sellaisia ehdokkaita, joiden he 
kokevat osaavan parhaiten hoitaa asioita. 
Sillä, onko ehdokas äänestäjän kanssa asia-
kysymyksistä samaa mieltä, ei ole lopulta 
suurtakaan merkitystä elitistisessä demo-
kratiakäsityksessä.

Itse asiassa elitistisen demokratiakäsityk-
sen omaavat poliitikot kehuskelevat usein 
sillä, kuka uskaltaa olla eniten yleistä mie-
lipidettä vastaan ja tehdä ns. kovia päätök-
siä. Elitismissä on kuitenkin yksi ongelma: 
Koska elitistipoliitikot eivät puhu ymmär-
rettävästi vaan ympäripyöreästi, ei heitä voi 
saada koskaan tilille teoistaan tai tekemät-

tä jättämisistään. He voivat aina vedota sii-
hen, että heidät on ymmärretty väärin.

Miksi sitten elitistit yleensä puhuvat ym-
päripyöreästi, jos he haluavat olla niitä ko-
vien päätösten tekijöitä ja tarvittaessa yleis-
tä mielipidettä vastaan?

Siksi, että politiikan luonne on lopulta 
populistinen, samoin kuin äänestäjien ää-
nestyspäätökset. Lopulta siis elitistit sortu-
vat populismiin siinä merkityksessä, jonka 
he itse populismille haluavat antaa. Aidot 

Populistit ja elitistit populistit eivät ole vastuuttomia kansanko-
siskelijoita, sillä aitoja populisteja kansa voi 
tarvittaessa vaatia vaaleissa tilille teoistaan 
ja tekemättä jättämisistään. Toisin on tilan-
ne ”populististen” elitistien osalta.

Siksi olen aito populisti, enkä puolipo-
pulisti.

Vesa-Matti Saarakkala 
Perussuomalaisten 1. vpj. 

PerusS Nuorten vuosikokous 31.3.
Perussuomalaisten Nuorten vuosikokous pidetään puoluetoimistolla 

(Mannerheimintie 40 B 56) maaliskuun 31. päivä klo 15 alkaen. 
Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat! 

Lisätiedustelut: vesa-matti.saarakkala@ps-nuoret.net
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S  Jorma Kalevi Uski
Insinööri

1. Jyväskylästä. Syntynyt Savonlinnassa, mutta jo kou-
lun aloittamisiässä muutimme Jyväskylään. Välillä ”viih-
dyin” vuoden Tampereella. Siteitä Savonlinnaan on edel-
leen.

2. Jyväskylässä, keskellä liike-, liikunta- ja terveyspalve-
luja; vanhainkotikin lähes kulman takana.

3. Avopuoliso; jo 16 vuotta yhteistä taivalta. Omia lapsia 
2 poikaa, molemmat Espoossa.
 
4. Ei ole. Tyttäret koirineen pitävät siitäkin puolesta 
huolta.

5. 70-luvulla liityin kokoomukseen, jossa mm. kansallis-
seuran phj:nä. Se tyyli alkoi kuitenkin arveluttamaan: 
”ei tämä voi olla oikein”, jonka jälkeen poliittinen ko-
ti oli hukassa lähes 20 vuotta. PerusSuomalaiseen poli-
tiikkaan tutustuin Raimo Vistbackan kautta lähinnä oi-
keusturvakysymyksistä. Oikeudenmukaisuus ja lupaus-
ten pitävyys vakuutti, joten heti 2003-vaalien jälkeen lä-
hetin lyhyen e-mailin: ”ryhdytään toimenpiteisiin suh-
teen virallistamiseksi”.
Passiivinen sivustaseuraaminen ei kuulu luonteeseeni, 
joten lähteminen koko kapasiteetilla toimintaan toi no-
peasti myös vastuuta.

6. Kevätkesästä 2003, (kts. edellä)

7. Oikeudenmukaisuus, aito tahto heikompiosaisten puo-
lustamiseen, kun jotain luvataan tai sovitaan, niin sen 
eteen tehdään kaikki, minkä ”ihminen, insinööri ja pappi 
vain voi”. Lyhyesti sanottuna: PerusSuomalaiset periaat-
teet, joihin olen  sitoutunut ilman PerusSuomalaisiakin.

8. Onko minulla rajaton valta? Siinä tapauksessa ehdot-
tomasti lopettaisin julkisten tiedotusvälineiden Perus-
Suomalaisten sanomaa pimittävän ja sen todellista toi-
mintaa vääristävän uutisoinnin. Toisin sanoen: tiedotta-
mista ja sen kiinnostavuutta on lisättävä.

9. Erilaiset pataruuat, melko voimakkaasti maustettu-
na, curry - valko/cayennepippuri. Mutta jos puhutaan 
speciaalijutusta hyvässä ystäväseurassa - ajan kanssa 
- tai nk. laatuajasta puolison kanssa, niin todennäköi-
sesti pippuripihvi ja melko voimakas punaviini, (Chi-
le?), tai kalapuolelta haudutettu siika, sinappikastike, 
espanjalainen tai portugalilainen valkkari. Pannaanpa 
agendaan!

10. Heinäkuun alussa lyhyehkö Lounais-Suomi -tournee: 
Turku - Naantali - Helsinki; ”Tavja” ei ollut kotona! Eli-
as Lönroothin kotimökki Sammatissa tuli tutkittua, puo-
lison ammatin vuoksi myös Eeva Joenpellon kotitalo oli 
”must”. Tässä yhteydessä kiitokseni kirjakahvilan pitä-
jälle ja paikallisille kahvilan asiakkaille Sammatin kir-
kon kupeessa: auliimpaa (matkailu)palvelua ja -infoa en 
muista koskaan saaneeni. Kiitoksia!
Keskisuomalaiset kesätapahtumat ja 16.pv Sumiaisis-
sa kuntaliitokseen liittyvä PS-info. Mökillekin ehdim-
me saunomaan parina päivänä. Kuukauden loppupuoli 
meni porukkavaltauksella Lapissa. Valtauspaikan vaih-
don vuoksi kultaa tuli ”minimaalisesti”, lakkaa sitäkin 
enemmän.

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  Reijo OjennusS  Juhani Pilpola
Projektisuunnittelija

1. Olen peruslietolainen. Ja Lietohan sijaitsee Turussa 
päin.
2. Asustelen Raukkalan kylässä lähellä lapsuuden ko-
tiani n. viisi kilometriä Liedon kirkolta. Kylä tunnetaan 
jo 1400-luvulta ja on edelleen maaseutumaista haja-asu-
tusaluetta.
3. Perheeseni kuuluu puolisoni Minna sekä lapset Lauri 
ja Maria, jotka käyvät kahden kilometrin päässä olevaa 
Saukonojan kyläkoulua. 
4. Onhan meillä Viiru, puolivuotias poikakissa, varsinai-
nen viirupää.
5. Syyskesällä vuonna 1980, jolloin vielä asuin lapsuu-
denkodissani, astui ovesta sisään kaksi minulle tuntema-
tonta henkilöä. Tulijat esittelivät itsensä Helmi Nurmek-
si (lietolainen SMP:n aktiivi) ja Arto Hirvoseksi (SMP:n 
kenttävastaava). He värväsivät minut kunnallisvaalieh-
dokkaaksi syksyn 1980 vaaleihin. Pari vuotta myöhem-
min liityin jäseneksi ja olin vuosia SMP:n Varsinais-Suo-
men piiritoimikunnassa puolueen sammumiseen asti.  
6. Perussuomalaisissa olen ollut puolueen perustamisesta 
lähtien ja keräsin jo ennen perustamista kannattajakort-
teihin nimiä. Toimin Perussuomalaisten Liedon paikallis-
osaston sihteerinä, Varsinais-Suomen piirin varapuheen-
johtajana ja olen myös puoluevaltuuston jäsen.      
7. Olen syntyisin pienviljelijäperheestä ja puoluevalinta-
ni on sieltä lähtöisin. Pieni on kaunista.    
8. Tärkeisiin Suomea ja suomalaisia koskeviin kysymyk-
siin pitää tehdä selkeät teesit, joiden mukaan mennään 
ja toimitaan. Näitä asioita ovat esim. kuntarakenne, ydin-
voima ja energiatalous, Nato, Eu, yms. Puoluetoimistosta 
toivoisin enemmän tukea paikallisosastojen toiminnan 
tukemiseen esim. kokouksien esityslista- ja pöytäkirja-
pohjat puolueen verkkosivuilta tulostettavina versioina 
keventäisivät paperisotaa.
9. Juuri nyt mieleni tekee kaalikääryleitä mutta ehkä 
kunnon sallatti (rosolli)  ja kermavaahtoa päälle on se 
kaikkein paras.
10. Kesäloma alkoi kuun puolessa välissä ja olimme perheen 
kanssa viikon asuntovaunu –reissulla Jyväskylän (rinneau-
toilua), Mikkelin (Visulahti) ja Kouvolan (Tykkimäki) suun-
nilla. Loppukuusta tuli vielä käytyä Tampereella (Särkän-
niemi), joten huvipuistot tulivat tutuiksi. Jossain välissä kä-
vimme myös Askaisissa Louhisaaren linnassa tutustumassa 
Mannerheimin lapsuuden kotiin. Hieno paikka ja vieressä si-
jaitsevassa Kaarina ja Taito Ylhäisen Louhisaaren Kartanon 
kahvilassa söimme herkullisen lounaan, suosittelen.

1. Tekopitäjäni, eli siis syntymäkuntani on ”reheristi pohojan-
maan”Jalasjärvellä. Siitä sitten on pyöritty monta ympyrää 
pääasiassa työn perässä. Jalasjärveltä, Parkanoon, Tampereel-
le, Kihniöön, Jalasjärvelle ja lopuksi taas Parkanoon. Näin sitä 
maailima meitä riepoottaa.
2. Tämänhetkinen ja todennäköisesti viimeinen asuinkuntamme on 
Parkano, missä asumme lähes ihannepaikassa, keskellä kaupunkia 
omakotitalossa, jollei ihan järven, mutta ainakin joen rannalla.
3. Perheeseen kuuluvat vaimo Helena ja vielä nuorin tytöistäm-
me Marjo, joka opiskelun ohessa aina joskus kasvattaa ruoka-
kuntaamme. Parkanossa asuvat kaksi muuta tytärtämme per-
heineen laajentavat perheyhteisöämme kahden pikkupojan ja 
kolmen tyttären kanssa silloin tällöin täyteen tusinaan. 
4. Lemmikkieläimiä ei (onneksi) tällä hetkellä ole. Koiria on 
ollut monirotuisista perhoskoiraan. Ensi kesäksi voisi hankkia 
pari lammasta.
5. Poliittinen historia lähtee Rafael Paasion vaalimainoskuvi-
en naulaamisesta pohjalaislatojen seiniin joskus -60 luvun alku-
vuosina. Sen jälkeen, kun oma järki on antanut ymmärrystä po-
litiikasta, olen ollut ensiksi SMP:n ja sen jälkeen Perussuoma-
laisten joukoissa. Sitä en muista aivan varmaksi oliko muna en-
nen kanaa, vai päinvastoin. Eli tuliko isästäni SMP:läinen minun 
jälkeeni vai ennen minua. SMP:ssä olin isä Veikon aikana mm. 
Puoluehallituksessa. SMP:n kaupunginvaltuutettuna olin vuo-
desta  -80 , niin kauan kuin puolue toimi. Jalasjärvellä asuessam-
me mm.kunnanhallituksessa. Samoin Parkanossa, kaupungin-
hallituksessa, useissa lautakunnissa, ympäristölautakunnan pu-
heenjohtajana, käräjäoikeuden lautamiehenä jne. Perussuoma-
laisten kaupunginvaltuutettuna olen toiminut puolueen olemassa 
olo ajan. PS:n Pirkanmaan piirin puheenjohtajana useita vuosia, 
eli aivan liian pitkään. Presidentin valitsijamiesehdokkaana, jol-
loin omassa ryhmässä toinen sija Joutsenlahden Anssin jälkeen. 
Eduskuntavaaleissa ehdokkaana, silloin vajaalla tuhannella ää-
nellä kirkkaasti rannalla. Tosin sekin äänimäärä oli niissä vaaleis-
sa puolueessa kärkipäätä koko maassa.
6. Perussuomalaisissa siis alusta alkaen. Kokkolassa perustavas-
sa kokouksessa ja ja samoin kymmenvuotiskokouksessa. Puo-
luekokousreissuja lienee kertynyt alun neljättäkymmentä!
7. Perussuomalaiset on ainoa puolue, jonka toiminnan perusajatus 
on tavallisen suomalaisen elinehtojen parantaminen ja turvaami-
nen. Se on ainoa puolue joka toimii, niinkuin se lupaa. Sen perus 
ajatus, kristillis-siveellinen maailmankatsomus ja yhteiskunnalli-
seen tasa-arvoon pyrkivä toimintatapa antavat ainakin allekirjoit-
taneelle pohjan toimia tämän puolueen eteenpäin viemiseksi.
8. SMP:n aikana puolueväki oli paljon aktiivisempaa, kuin tä-
nä päivänä. Täytyy myöntää niin olin minäkin. (Tosin merkke-
jä aktiivisuuden heräämisestä on näkynyt presidentinvaalien 
jälkeen). Jalasjärvellä asuessamme kiersin isäni, ja muutamien 
muiden aktiivien  kanssa sivukylilläkin lähes joka ainoan sa-
vun. Samoin teimme Kihniössä asuessamme appiukkoni kans-
sa. Puolueen sanomaa ja lehteä vietiin silloin talosta taloon. Jä-
mijärven veteraanin, Kankariston Oivan kanssa, kilpailimme 
useina vuosina parhaan lehtimyyjän palkinnosta.
Tätä toimintaa tapahtui monissa muissakin kunnissa. Tuli siinä 
joskus korvillekin, mutta tulokset näkyivät. Tänä päivänä ei sel-
laisiin uhrauksiin olla valmiita. Ensimmäinen kysymys on, mitä 
minä siitä hyödyn? Politiikassa ei hyötyjä korjata samalla het-
kellä. Sitä meillä Perussuomalaisissa ei ole opittu. Ei sillä, että 
julistetaan omaa hyvyyttämme, saada paljoakaan aikaan. Poli-
tiikan teko vaatii pitkäjänteisyyttä. Me, jotka olemme sitä teh-
neet -60 luvulta lähtien, meistä ei tule enää tekijöitä, ainoastaan 
oppi-isiä. Kehitystä saadaan vain aktiivisuutta lisäämällä ja saa-
malla nuoria mukaan. Nuortenkin on syytä muistaa, politiikka 
vaatii nöyryyttä, se on ihmisten palvelemista. 
9. Ruuan kanssa olen hyvin kaikkiruokainen. Oikeastaan kaikki mi-
tä Helena vaimo tarjoaa on sen hetken lempiruokaa. Jos kuitenkin 
mennään ”ulos” syömään, ei kunnon pippuripihviä voita mikään.
10. Heinäkuu on vasta tulevaisuutta. Jos vanhat merkit paikkansa 
pitää, kuukausi on hyvin kiireinen. Omakotitalossa on aina pientä 
remppaa. Mahdollisesti Rauhalan lomakeskus kutsuu jossain vai-
heessa. Lastenlapset tarvitsevat osansa. Ja eikös osa marjoistakin 
kypsy jo heinäkuun aikana.

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:

Yrittäjä
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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! 

Järjestelyvastuun on 
ottanut NYTKIS ry ja 
NJKL, joiden kautta 
myös niiden jäsenjär-
jestöt, kuten esim. Pe-
russuomalaiset Naiset 
ry osallistuvat juhlan 
tunnelmiin. Hanket-
ta tukee mm. opetus-
ministeriö, ja tapahtu-
makaupungit.

 Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden
juhlavuosi 2006 on alkanut

Marjo Pihlman

toiminnanjohtaja

Perussuomalaiset

Naiset ry.

naiset

Tänä vuonna eduskuntamme viettää 100-
vuotista syntymäpäiväänsä. Lokakuun 
vaaleissa vuonna 1906 suomalainen nai-
nen piirsi vaalilipukkeen poikki punaisen 
viivan. Se tarkoitti, että hän käytti täyttä 
poliittista päätöksenteon oikeuttaan en-
simmäisten joukossa maailmassa. Näis-
sä vaaleissa saimme 19 naiskansanedus-
tajaa.

Punaisesta viivasta NYTKISin ja 
Aarikan koru 

Juhlavuoden kunniaksi Pauliina Aarik-
ka suunnitteli tällä teemalla puisen korun, 

joka on tyylikäs rinnassa tai kaulassa. Ko-
run väri on joko musta/punainen tai mus-
ta/oranssi, hinta on 12 euroa ja sitä voi ti-

www.nytkis.org

lata mm. puoluetoimistomme kautta, puh. 
09-4540411.

Ajatuksia herättävä suomalaisten 
naistutki joiden art ikkelikokoelma, 
juhlavuoden kunniaksi tuotettu ”Su-
kupuolten politiikka”-kirja on saata-
villa viimeistään 1.7.2006, mutta siitä-
kin voi tehdä ennakkotilauksen. Kir-
ja on NYTKISin ja OTAVAN yhteis-
hanke. 

Lokakuussa 2006 juhlavuosi näkyy eri kau-
pungeissamme ympäri maata mm. erilaisissa 
ilmaisina yleisötilaisuuksina ja seminaareina. 

Kilossa on uusi, lähes tyhjä terveystalo
Espoossa ulkoistetaan, keskitetään  ja suu-
rennetaan  palveluyksiköitä sekä palkataan 
huippukalliita konsultteja toimintoja suun-
nittelemaan. Näin tehdään säästämisen ja 
pitkäjännitteisen suunnittelun toteutumi-
seksi. Lasten puistoruokailun, ja ns. kalliim-
man ja ”haavoittuvamman” perheen kokoi-
sissa ryhmissä tapahtuvan lasten päivähoi-
don, nielemät varat huolestuttavat näitä 
päätöksiä tehtäessä.

Kuulemani mukaan Kilossa rakennettiin 7- 
kerroksinen terveystalo laboratoriotoimin-
toineen. Talo rakennettiin ns. elämänkaaripe-
riaatteella. Tontit myytiin alta, YIT rakensi, 

mitä pyydettiin, ja kaupunki teki 10 vuoden 
vuokrasopimuksen siten, että vuokraa nos-
tetaan 8% /vuosi. Talo on ollut valmiina vuo-
den ja toimintaa on kolmessa kerroksessa!  
Nyt laboratoriotoiminnot ollaan siirtämäs-
sä muualle. Laboratoriotoimintojen loput-
tua käyttöön jää kaksi kerrosta.  Jos vuokra-
sopimus pysyy voimassa, kuulostaa 10 vuotta 
maksettava, nouseva vuokra erikoiselta.

Kilon ja ympäristön asukkaat ovat jäämäs-
sä ilman palveluita. Henkilökunta pelkää työ-
paikan menetystä. Asiakkaat, perheet lasten 
kanssa ja vanhukset, alkavat kulkea Jorviin 
tai Leppävaaraan näytteitänsä antamaan, ny-

kytiedon mukaan. Ainakin Jorvissa on ennes-
tään jonoja kyseiseen palveluun. 

Näinkö toteutuu Espoon mainostama 
asukaslähtöinen kunnallispolitiikka! Tämä-
kö on sitä pitkäjänteistä suunnittelua, josta 
syystä syntyy kaupungille säästöä? 

Kilon väestöpohja on 10.000-11.000 asuk-
kaan luokkaa ja läheisessä Karakalliossa 
asuu noin 5000 asukasta, Kilo-seuran vpj. Ar-
ja Toltin mukaan. Olisiko asukasnäkökulma 
ja taloudellisuus yhdistäen mahdollista säilyt-
tää laboratoriopalvelut ja mielenrauha järjes-
tämällä säännöllistä kuljetusta, vaikka palve-
lulinjatyyppinen pikkubussi, Kilon terveys-

talolle? Tyhjiin tiloihin olisi syytä saada mui-
takin terveydellisiä tai yleishyödyllisiä palve-
luita. Jos ja kun on päätetty hammashoidon 
päivystyksen keskittämisestä samoista sääs-
tösyistä, voisiko vuosi sitten valmistuneesta 
rakennuksesta löytyä sopivat toimitilat, re-
monttia vaativan ja hometaloksikin väitetyn 
Tapiolan vanhan terveystalon sijasta? Kilon 
liikenteellinen sijainti mietittiin varmaan sil-
loin, kun rakennussuunnitelmat tehtiin. 

Marjo Pihlman
Espoo
(varavaltuutettu, sosterltk:n jäsen)

Erkki Aho Inka SwahnTimo Soini

Mikko Nurmo Erja KouvoMarjo PihlmanOlli Sademies

Ahti Moilanen Ossi Sandvik Harri Lindell

Auli Kangasmäki

Hannu Purho

Vesa-Matti 
Saarakkala

Helena Ojennus Marja-Leena 
Leppänen

Lauri Heikkilä

Jussi Niinistö Toni KokkoTiina Sivonen

Nämä henkilöt ovat jo tulleet tutuiksi. Sinullakin on mahdollisuus esittäytyä!
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Viime vuoden liikennetilastois-
ta selviää, että Venäjän rajan ylit-
ti noin 850 000 rekkaa. Tavara-
kuljetuksista suomalaisten osuus 
on enää vain 6 %. Ennusteet täl-
le vuodelle povaavat jo yli mil-
joonan rekan ylitykset. Venäläi-
set ovat vallanneet käytännössä 

kuljetusbisneksen suomalaisyrit-
täjiltä lähes kokonaan. Markki-
naosuuden osittainenkin takaisin-
saanti vaatii ehdottomasti myös 
EU:n paneutumisen asiaan. EU:
n tarkoituksenahan piti olla sekä 
poliittisen että talouden tasapai-
non lisääminen ja turvaaminen.

Luisuuko rekkaliikenne Venäjälle - 
pois suomalaisilta?

Alpo Ylitalo
Puheenjohtaja

Keski-Pohjanmaan 
PerusSuomalaiset

Lähes jokaisella Venäjän ja Suo-
men välisellä rajanylityspaikalla 
tarvittavat tilat ovat uudet ja ajan-
mukaiset. Syy rekkajonojen muo-
dostumiselle ei johdu ainakaan 
niistä. Niinpä monet autonkuljet-
tajat pitävät tullausjonoja tahalli-
sina ja uskovat niiden tarkoituk-
sen olevan kuljetus-markkinoiden 
kaappaaminen kokonaan.

Kansainvälisten TIR-kuljetus-
ten avaaminen osoittaa piittaa-
mattomuutta ja sitä, ettei tehtyjä 
sopimuksia kunnioiteta. Miliisin 
mielivaltainen sakotuskäytäntö 
ja kuitittoman käteismaksun vaa-
timinen kuljettajilta tekee heidän 
elämänsä vaikeaksi ja epävarmak-
si. Jos et maksa sakkoa heti, kus-
kilta viedään ajokortti ja sen voi 
lunastaa miliisilaitokselta kolmen 
päivän kuluttua. Laitos sijaitsee 
yleensä keskellä kaupunkia, jon-

ne kuorma-autolla ajo on kielletty. 
Miten haet kortin pois, kun omaa 
autoa ei voi jättää ilman vartioin-
tia. Monet kuljettajat eivät enää 
uskalla ajaa Venäjälle ollenkaan.

Jonoilla vaikutetaan tehokkaas-
ti markkinaosuuksien kaappaami-
seen. Venäläisten kuskien palkat 
ja polttoaineen hinta ovat murto-
osa suomalaisten vastaavista.  Ka-
lustokaan ei ole aina kallista, jo-
ten auton muutaman päivän sei-
sominen rajalla ei ole omistajalle 
katastrofi. Jos Venäjän viranomai-
set haluavat ja tullausten määrä 
vaatii, he voivat purkaa jonot li-
säämällä tulliselvittäjiä tai pur-
kamalla monimutkaista ja usein 
turhaa byrokratiaa. Tällöin kus-
tannuspaine kohdistuisi tasapuo-
lisemmin kaikkiin alalla toimiviin 
yrittäjiin. Tilannetta vaikeutetaan 

myös viranomaislupien pitkil-
lä käsittelyajoilla, korkeilla mak-
suilla ja monimutkaisilla lupame-
nettelyillä. 

Ainakin pohjalaisten autoili-
joiden keskuudessa Raimo Vist-
backa nauttii luottamusta. Ei lie-
ne mahdotonta, että hän ottai-
si sopivaksi katsomassaan tilan-
teessa aiheen julkisesti esille. 
Kahden lautasen mallin ulko-
politiikan toimijat tietävät on-
gelman, mutta vierastavat sitä. 
Silloin EU-kriittisen puolueen 
kansanedustajien velvollisuus 
on kysyä, mitä EU tekee ja ai-
koo tehdä  jäsenmaittensa kul-
jetusalaan ja kansantalouksiin 
vaikuttavan asian korjaamisek-
si. Ongelma lienee sama kaikil-
la EU:n ja Venäjän rajanylitys-
paikoilla. - Milloin poliitikot he-
räävät?

Vimpelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteita

Vimpelin Perussuomalaisten valtuustoryhmä on – muiden puolueiden ohel-
la – huolissaan Vimpelin kunnan heikosta taloudellisesta tilasta. Nykyinen 
valtuusto on työskennellyt nyt yhden vuoden.

Kuluneen vuoden aikana on pidetty paljon kauniita puheita ja on tehty 
paljon päätöksiä, joista osa  oli erittäin raskaita. 

Vimpelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä vielä ei ole teh-
ty läheskään kaikkia niitä toimia, joilla kuntamme talous saatettaisiin edes 
välttävään tasapainoon. Seuraavilla valtuustoaloitteilla ja ennen kaikkea 
niiden toimeenpanemisella saadaan Vimpelin kunnan taloudellista tilan-
netta korjatuksi. 

Vimpelin Perussuomalaisten valtuustoryhmä pyytää arvoisien kanssa-
valtuutettujen tukea valtuustoaloitteilleen.

Vimpelissä 16.01.2006
Harri  Niemitalo, Reijo  Hongisto

Aloite Vimpelin kunnan 
henkilöstöpolitiikasta
Kunnan on työnantajana panostet-
tava työntekijöidensä henkiseen hy-
vinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Kunnan työntekijöiden keski-ikä 
nousee ja luonnollisesti myös iän 
mukanaan tuomat vaivat ja sairau-
det lisääntyvät. Kiristyvä kuntata-
lous merkitsee myös osaltaan sitä, 
että eläköityvän henkilön tilalle ei 
palkata uutta henkilöä. Työnteki-
jöiden määrä vähenee, mutta työn 
määrä ei vähene, vaan valitetta-
vasti se useilla sektoreilla, mm. 
perusturvan puolella lisääntyy ko-
ko ajan.

Yhtälö, jossa yhä vähenevällä 
työntekijämäärällä joudutaan te-
kemään yhä lisääntyvä työmäärä, ei 
toimi, vaan aikaansaa työuupumusta 
ja pitkäaikaisia sairauspoissaoloja.

Työnantajana kunta joutuu mak-
samaan palkan tälle sairauslomal-
la olijalle, ja lisäksi teettämään hä-
nen työnsä ylitöinä jollakin toisel-
la henkilöllä.

Karrikoiden sanottuna: ”yksin-
kertaisesta työstä tulevat kaksin-
kertaiset kustannukset”, eikä kai-
vattua säästöä synny.

Esimiehiä on kannustettava ak-
tivoimaan ja motivoimaan työnte-

Tästä seuraa vääjäämättä se, et-
tä kohonneen iän mukanaan tuo-
mat sairaudet ja vaivat lisääntyvät 
nykyiseltä tasoltaan huomattavas-
ti. Tästä puolestaan seuraa se, että 
vanheneva väestö tarvitsee nykyistä 
enemmän ulkopuolista hoitoa.

Mikäli hoito toteutetaan pää-
sääntöisesti laitoshoitona, koho-
avat sosiaalipuolen kustannukset 
merkittävästi.

Käsityksemme mukaan ainoa to-
teutettavissa oleva keino hillitä ko-
hoavia hoitokustannuksia on hoitaa 
avun tarvitsijaa kotonaan mahdol-
lisimman pitkään, ja siirtää hänet 
laitoshoidon piiriin vasta siinä vai-
heessa, kun hänen hoitamisensa ko-
tona muodostuu ylivoimaiseksi.

Ohessa esimerkkilaskelmia kus-
tannuksista:

Hoitopäivän hinta terveyskes-
kuksen vuodeosastolla on noin 
100e. Kustannukset kuukaudessa 
noin 3000e

Vuoden 2004 valmistuneen tilin-
päätöksen mukaan oli hoitopäivän 
hinta Aisakellossa 58,62 e – 85,12 e.

Kustannukset olivat kuukaudes-
sa 1758,6 – 2553,6 e

Mahdollisuuksien mukaan on 
omaisia kannustettava ja tuettava 
hoitamaan läheisiään kotona. Kan-
nustimena on maksettava omaishoi-
totuki, joka on minimissään 300e/kk.

Lisäksi tulisi selvittää, onko mah-
dollista hoitaa vanhusta kotonaan 
esimerkiksi siten, että ostetaan hä-
nen hoitopalvelunsa joltakin hoiva-
alan yrittäjältä. Mikäli todetaan, et-
tä tällainen ratkaisu olisi kokonaista-
loudellisesti edullisin, voisi muutama 
esimerkiksi kodinhoitajan / lähihoi-
tajan koulutuksen saanutta henkilöä 
muodostaa ”hoitorenkaan”.

Mikäli tällaiset yrittäjät löytyisivät 
omalta paikkakunnalta, olisi saavu-
tettava hyöty kaksinkertainen, sillä 
kunta hyötyisi välittömästi taloudel-
lisesti – vähentyneinä kustannuksina 

– ja välillisesti työllistävien henkilöi-
den maksamista verotuloista.

Aloite Vimpelin kunnan 
investoinneista
Kuntaan on laadittava pitkäaikai-
nen investointisuunnitelma.

Laaditun investointisuunnitel-
man pohjalta on tehtävä laskelmat 
suunnitelman kestoajalle siitä, pal-
jonko eri investoinneista aiheutu-
neet poistot aiheuttavat Vimpelin 
kunnan tulokseen tappiota vuosit-
tain.

Mikäli kysymyksessä on suu-
ria kustannuksia aiheuttava taikka 
kokonaistaloudellisesti merkittävä 
hanke, on ennen hankkeen aloitta-
mista koottava suunnitteluun pa-
neutuva työryhmä. Tämän työryh-
män tehtävänä on kartoittaa hank-
keen kustannukset ja muut, esimer-
kiksi työllistämisvaikutukset.

Työryhmä on velvoitettava rapor-
toimaan suunnitelman edistymises-
tä kunnanvaltuustolle, joka päättää 
hankkeen toteutuksesta ennen kuin 
hankkeen aloittamiseksi tehdään 
muita toimenpiteitä.

Näin toimien vältetään sellaiset 
tilanteet, joissa joku henkilö, taik-
ka jotkut henkilöt itsenäisesti, mut-
ta Vimpelin kunnan nimissä toi-
mien, anovat määrärahoja taikka 
avustuksia, taikka tekevät Vimpe-
lin kuntaa koskevia sopimuksia ja 
sillä tavoin sitovat etukäteen Vim-
pelin kunnan päättäjien kädet.

Lähtökohtana oltava se, että Vim-
pelin kunnanvaltuusto myöntää man-
daatin niissä tapauksissa joissa toimi-
taan Vimpelin kunnan nimissä.

Suunnitelmiin on sitouduttava, ei-
kä uusia hankkeita –poislukien erit-
täin kiireelliset, kuten esim. Hallapu-
ron vesijohdon uusiminen - saa aloit-
taa kesken suunnittelukauden.

Kaikki budjettien ylitykset on tuo-
tava kunnanvaltuuston tietoon, en-
nen hankkeen lopullista rahoitusta.

On selvitettävä, onko Vimpelin 
kunnalla mahdollisuutta saada ma-
talapalkkatukea. Mikäli mahdolli-
suutta on, on kunnan käytettävä val-
tion tarjoamaa tukea hyväkseen.

Matalapalkkatuki on työnanta-
jalle kohdistuva tuki, jossa mata-
lapalkkaukseen oikeuttavien edel-
lytysten täyttyessä työnantaja saa 
oma-aloitteisesti jättää tukea vas-
taavan määrän toimittamistaan, ja 
ennakkoperintälain 33§:ssä tarkoi-
tetulla valvontailmoituksella ilmoit-
tamistaan ennakonpidätyksistä suo-
rittamatta verohallinnolle.

Ennakonpidätykset luetaan tuen 
estämättä täysimääräisesti työnteki-
jän verotuksessa tämän hyväksi si-
ten kuin verotusmenettelyssä anne-
tusta laissa 1558/1995 säädetään

Työnantaja on palkanmaksukau-
delta oikeutettu matalapalkkatu-
keen jos:

1. Työntekijälle kalenterikuukau-
den aikana maksettu palkka on yli 
900 euroa ja alle 2000 euroa

2. Palkka on maksettu sellaisen 
kalenterikuukauden aikana teh-
dyn työn perusteella, jonka aikana 
työntekijä on ollut kokoaikaises-
sa työssä, tai palkka on maksettu 3 
momentissa tarkoitetulle osa-aika-
eläkkeellä olevalle työntekijälle ja

3. Työntekijä on viimeistään pal-
kanmaksukuukauden aikana täyt-
tänyt 54 vuotta 

Aloite Vimpelin kunnan 
elinkeinopolitiikasta
Vimpeliläisten yrittäjien tuotteiden 
hankkiminen Vimpelin kunnan tar-
peisiin

Vimpelin kunnan alueella on 
osaavaa ja tuotteliasta yritystoimin-
taa, kädentaidoista maataloustuot-
teiden, marjonen ja vihannesten vil-
jelyyn saakka.

Elinkeinoasiamiehelle tulee an-
taa tehtäväksi selvittää ja kartoittaa 

kijöitään. Esimiesten tehtävänä on 
myös antaa oikeaa ja reaaliaikaista 
tietoa omille esimiehilleen työnte-
kijöidensä työn määrästä. Esimies-
asemassa olevan henkilön on kyet-
tävä rohkeasti tuomaan esille se, jos 
hän ei kulloinkin käytössään olevil-
la resursseilla pärjää, vaan hänen 
olisi saatava lisää resursseja ennen 
kuin hänen johtamansa työntekijät 
uupuvat työtaakkansa alle.

Vimpelin kunnan työntekijöiden 
sairauspoissaoloista koituneet kus-
tannukset olivat vuonna 2004 noin 
200 000e.

Ottakaamme rohkeasti tavoit-
teeksemme vähentää siitä 25 %, eli 
50 000e, tämä on mahdollista edel-
lä mainitulla hyvällä henkilöstöpo-
litiikalla.

Käsityksemme mukaan tervey-
den hoitaminen on aina edullisem-
paa kuin sairauden hoitaminen, kat-
sottiimpa sitä sitten työnantajan- 
taikka työntekijän roolista.   

Aloite Vimpelin kunnan 
vanhustyöstä
On panostettava omais- ja lähihoi-
toon.

Tutkimuksissa on selvästi osoi-
tettu, että tulevaisuudessa väestön 
keski-ikä nousee.
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Perussuomalaiset mukana välikysymyksessä

VÄLIKYSYMYS
Terveys-, koulutus- ja hoivapalveluiden vaarantuminen kriisiytyneen kuntatalouden 
vuoksi ja hallituksen kyvyttömyys tehdä rakenteellisia ratkaisuja näiden 
peruspalveluiden turvaamiseksi.
Eduskunnalle

Hallitusohjelmassa luvataan tur-
vata kuntalaisten peruspalvelui-
den saatavuus ja laatu. Edelleen 
hallitusohjelmassa todetaan, että 
edellytykset kunnallisten perus-
palveluiden järjestämiseksi tur-
vataan huolehtimalla toimintaky-
kyisestä ja elinvoimaisesta kunta-
rakenteesta sekä palveluiden kes-
tävästä rahoituksesta.

Hallitusohjelman lupauksista 
huolimatta kuntien taloustilanne 
on kriisiytynyt. Tämä kehitys vaa-
rantaa kuntalaisten peruspalvelut, 
kuten pienten lasten päivähoidon, 
vanhusten kotipalvelut, terveys-
palvelut, vammaispalvelut ja pe-
ruskoulutuksen.

Kuntatalouden kriisistä kerto-
vista esimerkeistä ei ole pulaa. 
Ennätysmäärä kuntia nosti tulo-
veroprosenttiaan täksi vuodek-
si. Edellinen ennätys syntyi vuot-
ta aiemmin. Kuntien viime vuo-
den tilinpäätösten ennakkotie-
tojen mukaan joka kolmannen 
kunnan tulot eivät riitä menoi-
hin. Tämä merkitsi sitä, että nega-

tiivinen vuosikate oli viime vuon-
na 139 kunnassa. Tätä negatiivista 
vuosikatetta on totuttu pitämään 
kriisin rajapyykkinä. 

Yhtenä merkittävänä syynä 
kuntatalouden synkkien näkymi-
en taustalla on valtion itselleen 
kunnilta ottama pakkolaina. Val-
tion ja kuntien välisessä lakisää-
teisessä kustannusten jaon tarkas-
tuksessa vuonna 2004 todettiin, 
että valtio oli kunnille velkaa yh-
teensä 502 miljoonaa euroa. Halli-
tus päätti jaksottaa velan maksun 
poikkeuksellisen pitkälle neljän 
vuoden ajanjaksolle ja aikoo siir-
tää siitä peräti 194 miljoonaa eu-
roa vasta ensi vaalikaudella mak-
settavaksi.

Pakkolainalla valtio on osal-
taan pakottanut kunnat velkaan-
tumaan. Kuntien velkaantumi-
nen onkin jatkunut hyvin ripeä-
nä. Vuonna 2005 kunnilla oli lai-
naa keskimäärin 1 327 euroa asu-
kasta kohti. Vuonna 2000 lainaa 
oli vain 746 euroa asukasta kohti. 
Tänä vuonna kuntien lainakanta 

uhkaa rikkoa jo kahdeksan mil-
jardin euron rajan.

On totta, että kuntien toimin-
takulut ovat kasvaneet edelleen 
nopeammin kuin kuntien rahoi-
tus eli kuntien verotulot ja val-
tionosuudet yhteensä.  Nopea 
kustannusten nousu johtuu val-
tion kunnille siirtämien velvoit-
teiden kasvun lisäksi palvelujen 
kysynnän lisääntymisestä. Palve-
lujen kysyntä kasvaa jatkossakin 
väestön ikääntymisestä johtuen. 
Tämä kehitys on Suomessa seu-
raavan kahdenkymmenen vuoden 
aikana nopeampaa kuin missään 
muussa EU-maassa.

Hallituksen käynnistämä kunta- 
ja palvelurakenneuudistus on tä-
män vaalikauden tärkein yksittäi-
nen kysymys kuntatalouden kes-
tävyyden kannalta. Ennen kaik-
kea hankkeen toteuttaminen on 
välttämätöntä suomalaisen hy-
vinvointiyhteiskunnan tulevaisuu-
den vuoksi.

Nyt näyttää selvältä, että run-
sas vuosi sitten hallituksen poli-

tiikkariihessä käynnistetyn kun-
ta ja palvelurakenneuudistuksen 
tavoitetaso on laskenut huomat-
tavasti. Päähallituspuolueiden ta-
voitteet näyttävät keskenään ko-
vin erilaisilta. Toisaalta vaaditaan 
tavoitteellista puitelakia; toisaal-
ta puhutaan vain löyhästä puite-
laista. Tämä ei riitä vastauksek-
si nykyiseen kuntatalouden ah-
dinkoon ja palveluiden murene-
miseen. Vaikean taloustilanteen 

vuoksi monet kunnat ovat joutu-
neet karsimaan hyvinvointipalve-
luja. Esimerkiksi vanhusten koti-
palveluita on vähennetty, koulu-
verkkoa on supistettu ja opetus-
ryhmien koot ovat kasvaneet.

Edellä olevan perusteella ja 
Suomen perustuslain 43 §:ään 
viitaten esitämme valtioneuvos-
ton asianomaisen jäsenen vastat-
tavaksi seuraavan välikysymyk-
sen:

1) Onko hallitus tietoinen, että suomalaisten hyvinvointipalvelut 
ovat vaarantumassa heikkenevän kuntatalouden myötä? 

2) aikooko hallitus maksaa takaisin kunnilta ottamansa pakkolai-
nan vielä tällä vaalikaudella ja

3) onko hallitus ylipäätään kykenevä tuomaa eduskunnalle tämän 
kevään aikana esityksen sellaisesta kunta- ja palvelurakenteen uu-
distamisesta, joka tehokkaalla tavalla turvaa suomalaisten tarvitse-
mat hyvinvointipalvelut?
 
Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2006

Perussuomalaisten 
mielenterveyspoliittinen 

kannanotto
Vallanpitäjiemme olisi nykyistä 
paremmin paneuduttava mielen-
terveysongelmien syihin ja niiden 
ennalta ehkäisemiseen. Yhteis-
kuntamme on valitettavasti muut-
tunut viime vuosikymmeninä en-
tistä kovemmaksi ja kylmem-
mäksi paikaksi asua ja elää. Ih-
misarvon edelle on nostettu raha 
ja tuottavuus. Sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus on saanut väistyä 
markkinavoimien ja yksittäisen 
eduntavoittelun tieltä. Taloudel-
linen epävarmuus ja jatkuva ah-
ditus näköalattoman tulevaisuu-
den keskellä heijastuu yhä enene-
vässä määrin myös ihmisten hen-
kiseen hyvinvointiin. Ihminen jo-
ka kokee ruumiillisesti, henkisesti 
ja taloudellisesti elämänsä ihmis-
arvoiseksi, voi useimmiten myös

mielenterveydeltään hyvin. Ko-
ti, läheiset ja työpaikka ovat myös 
mielenterveyden kannalta perus-
elementtejä.

Kaikki astiat eivät ole yhtä kes-
täviä. Eivät myöskään ihmismie-

let. Siksi mielenterveyden horju-
essa ja heiketessä ovat ensi toi-
menpiteet avun saannissa tär-
keitä ja usein ratkaisevia, kuten 
muussakin sairaanhoidossa. Ter-
veyskeskusten ja sairaaloiden on 
pystyttävä tarjoamaan riittävät 

palvelut ja tukitoimet esim. psy-
koterepian osalta niin, ettei mat-
ka- tai muista kustannustekijöis-
tä tule este avunsaannille. Mielen-
terveyspotilaan

mahdollisuuteen ihmisarvoi-
seen elämään voidaan vaikut-
taa avohoidossa monella tavalla. 
Esim. lääkkeiden hinnalla, kun-
toutuksella, maksuttomilla kunto-
ustuskursseilla, asumisen tukemi-
sella, toimeentulon- ja koulutus-
mahdollisuuksien parantamisella 
sekä työelämään paluun helpotta-
misella. Yhteiskunnan sivistysta-
son mittari on, kuinka se huoleh-
tii kaikkein heikoimmista ja vähä-
osaisimmista ihmisistä. Tällä sek-
torilla on Suomessa nykyisin to-
della paljon parantamisen varaa. 
Mikäli Perussuomalaiset saavat 
tulevaan eduskuntaan ryhmänsä 
kasvun myötä lisävoimaa, se an-
taa meille mahdollisuuden puut-
tua myös mielenterveyspotilai-
den osalta rehottavaan epäinhi-
milliseen kohteluun entistä te-
hokkaammin.

kaikki sellaiset vimpeliläiset yrityk-
set, joiden tuotteita Vimpelin kun-
ta voisi toiminnassaan hyödyntää. 
Elinkeinoasiamiehen tulee myös 
tehdä laskelmat em. yritysten tuot-
teista ja niiden hinnoista, yrittäjien 
sekä kunnan hankinnoista vastaavi-
en henkilöiden käyttöön.

Esitämme, että tällainen toimin-
ta kirjoitettaisiin Vimpelin kunnan 
kuntastrategiaan, sillä tämä –jos mi-
kä –on sitä paljon mainostettua ak-
tiivista elinkeinopolitiikkaa. 

Kunnan hankintoja säätelee han-
kintalaki, jonka mukaan on merkit-
tävät hankinnat kilpailutettava.

Tekemällä ”järkeviä” tarjous-
pyyntöjä on kuitenkin mahdollista, 
että Vimpelin kunta ostaa tuottei-
ta omilta kuntalaisiltaan ja tällä ta-
valla välittömänä hyötynä osa tuot-
teiden hinnasta palautuu verokerty-
mänä takaisin kunnan kassaan. 

Välillisenä hyötynä saadaan ai-
kaan se, että usein alkutuotannossa 
olevien, työvoimavaltaisten alojen 
palveluja ja tuotteita käyttämällä, 
saadaan luoduksi uusia työpaikko-
ja. Edelleen toteutuu lupaus Vim-
pelin kunnan harrastamasta aktiivi-
sesta elinkeinopolitiikasta. 

On syytä vakavasti miettiä sitä, 
kumpi on Vimpelin kunnan talou-
den kannalta merkittävämpi etu:

Käytetään eineksiä ja pitkälle 
jalostettuja valmistuotteita, joi-

ta käsittelee aivan minimihen-
kilöstö.

Tämä minimihenkilöstö uu-
puu työtaakkansa alle ja jää 
sairauslomille. Heidän työteh-
täviensä hoitamiseksi joudu-
taan palkkaamaan ylitöitä te-
kevä henkilö.

Vrt. aiemmin esitetty kohta 
henkilöstöpolitiikka: yksinker-
tainen asia ja kaksinkertainen 
palkka.

Toiseen ”vaakakuppiin” voi-
daan laittaa se, että hankitaan 
tarvikkeet mahdollisimman lä-
heltä, jolloin niistä ei vielä ole 
jalostettu makua pois. Näitä 
tuotteita valmistamaan tarvi-
taan enemmän henkilöitä, mut-
ta lisääntynyt työntekijämää-
rä voi tehdä myös muuta ruo-
anvalmistuksessa olevaa työ-
tä, jolloin se on osaltaan keven-
tämässä muiden työtaakkaa ja 
edesauttamassa sitä, että työn-
tekijät jaksaisivat hoitaa vel-
voitteensa, eivätkä he sairastu.

Sanomattakin on selvää, että 
ruoanvalmistuksessa työskente-
levä henkilö haluaa tuottaa hy-
vää ruokaa ja paras kiitos hänel-
le on se, että ”ruoka oli hyvää”. 
Se on merkki siitä, että hän on 
onnistunut jokapäiväisessä työs-
sään. Hyvä mieli on palkkio, jo-
ka ei tilinauhassa näy, eikä sii-
tä tietämämme mukaan myös-
kään veroteta.

jatkoa edelliseltä sivulta
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Kunnan työntekijöiden keski-ikä 
nousee ja luonnollisesti myös iän 
mukanaan tuomat vaivat ja sai-
raudet lisääntyvät. Kiristyvä kun-
tatalous merkitsee myös osal-
taan sitä, että eläköityvän henki-
lön tilalle ei palkata uutta henki-
löä. Työntekijöiden määrä vähe-
nee, mutta työn määrä ei vähene, 
vaan valitettavasti se useilla sek-
toreilla, mm. perusturvan puolel-
la lisääntyy koko ajan.   

Yhtälö, jossa yhä vähenevällä 
työntekijämäärällä joudutaan te-
kemään yhä lisääntyvä työmäärä, 
ei toimi, vaan aikaansaa työuupu-
musta ja pitkäaikaisia sairauspois-
saoloja.

Työnantajana kunta joutuu 
maksamaan palkan tälle sairaus-
lomalla olijalle, ja lisäksi teettä-
mään hänen työnsä ylitöinä jolla-
kin toisella henkilöllä. 

Karrikoiden sanottuna: ”yksin-
kertaisesta työstä tulevat kaksin-
kertaiset kustannukset”, eikä kai-
vattua säästöä synny.

Esimiehiä on kannustettava ak-
tivoimaan ja motivoimaan työnte-

Kunnan on työnantajana 
panostettava työntekijöidensä 

henkiseen hyvinvointiin ja työssä 
jaksamiseen.

kijöitään. Esimiesten tehtävänä 
on myös antaa oikeaa ja reaaliai-
kaista tietoa omille esimiehilleen 
työntekijöidensä työn määräs-
tä. Esimiesasemassa olevan hen-
kilön on kyettävä rohkeasti tuo-
maan esille se, jos hän ei kulloin-
kin käytössään olevilla resursseil-
la pärjää, vaan hänen olisi saatava 
lisää resursseja ennen kuin hänen 
johtamansa työntekijät uupuvat 
työtaakkansa alle.

Vimpelin kunnan työntekijöi-
den sairauspoissaoloista koitu-
neet kustannukset olivat vuonna 
2004 noin 200 000e.

Ottakaamme rohkeasti tavoit-
teeksemme vähentää siitä 25 %, 
eli 50 000e, tämä on mahdollista 
edellä mainitulla hyvällä henki-
löstöpolitiikalla.

Käsityksemme mukaan terve-
yden hoitaminen on aina edulli-
sempaa kuin sairauden hoitami-
nen, katsottiimpa sitä sitten työn-
antajan- taikka työntekijän roo-
lista.

Järjestötoimintaa

Keski-Pohjanmaan piiri
sunnuntaina 9.4.2006 klo 12.00 
Ullava, Rahkosen monitoimi-
talon kahvio, Rahkosen kylä-
tie 246. Puolueen edustajina 
puheenjohtaja, kansanedusta-
ja Timo Soini ja kansanedusta-
ja Raimo Vistbacka
Piiritoimikunta klo 11.00.

Oulun ja Kainuun piiri
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään la 18.03.2006, 
Päiväkeskus, Töllintie 1, 91500 
Muhos alkaen klo 14.00. Vie-
railijana kansanedustaja, puo-
lueenpuheenjohtaja Timo Soini 
Espoosta. Alustus Perussuoma-
laiset rp:n 3. varapuheenjohtaja 
Ahti Moilanen Utajärveltä.
Tervetuloa. Piiritoimikunta

Etelä-Pohjanmaan piiri
lauantaina 8.4.2006 klo 12.00
Paikka: Peräseinäjoen Terästa-
lo (entinen kunnantalo)
Keikulinkuja 1
Puolueen edustajina puheen-
johtaja, kansanedustaja Timo 
Soini ja kansanedustaja Raimo 
Vistbacka sekä varapuheenjoh-
taja Vesa-Matti Saarakkala.

Kymen piiri
sunnuntaina 23.4.2006 klo 12.00 
Kouvola, Hotelli Vaakuna, Pai-
menpolku 2, Marjoniemi kabi-

Perussuomalaiset Oulun ja Kai-
nuun piiri, Muhos 26.02.2006

Julkilausuma

netti. Puolueen edustajina puheen-
johtaja Timo Soini ja puoluesihteeri 
Hannu Purho

Satakunnan piiri 
Maanantaina 27.3.2006 klo 18.00 
Kankaanpää kaupungintalon val-
tuustosalissa.
Piiritoimikunta klo 17.30
Paikalla puolueen puheenjohtaja 
Timo Soini 

Etelä-Savon piiri
lauantaina 8.4.2006 klo 12.00
Otava (Mikkelin kupeessa) Ra-
vintola Huvikumpu,
Otavantie 1
Puolueen edustajana puoluesih-
teeri Hannu Purho
Piiritoimikunta klo 11.00.

Pohjois-Savon Piiri
Kevätkokous 1.4.2006 klo 12.00 
Kuopion kaupungin pääkirjastol-
la, Maaherrankatu 12.
Mukana puolueen puheenjohtaja 
ja kansanedustaja Timo Soini. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa. Piiritoimikunta 

Varsinais-Suomen piiri ry
Kevätkokous on sunnuntaina 
19.3.2006 klo 15 Turussa Kristilli-
sen Raittiusseuran tiloissa (Rau-
hankatu 12b).
Piiritoimikunta ja kahvitarjoilu jo 
klo 14 alkaen. Toivotaan runsasta 

osallistumista sekä Perussuoma-
laisten jäsenistöltä, että Perussuo-
malaisten toiminnasta kiinnostu-
neilta varsinais-suomalaisilta. Ko-
kouksessa Perussuomalaisen ti-
lannekatsauksen esittää puolueen 
puheenjohtaja Timo Soini.

Pirkanmaan piiri
sunnuntaina 5.3.2006 klo 12
Tampere, pääkirjasto Metso, 
luentosali 1. Timo Soinin alustus

Hämeen piiri
lauantaina 8.4.2006 klo 13.00
Riihimäki, Hotel Linnea, Hä-
meenaukio 1
Puolueen edustajana varapuheen-
johtaja Auli Kangasmäki. 
Piiritoimikunta klo 12.00

Lapin piiri
lauantaina 25.3. klo 11.30-14
Pelkosenniemi, Hotelli Pyhätun-
turi. Puolueen edustajana kansan-
edustaja Timo Soini.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Keski-Suomen piiri
Piiritoimikunnan kokous 
sunnuntaina 19.3.2006 klo 14
piiritoimistolla Linnantie 5 B.
Aiheina vaalivalmistelut ja 
ehdokasasettelu.

Perussuomalaiset vaaliliittoon
Pohjois-Karjalassa

Perussuomalaisten piirijärjes-
töistä ensimmäisenä teknisen 
vaaliliiton on julkistanut Poh-
jois-Karjala, mikä on merkit-
tävä asia kyseisen vaalipiirin 
poikkeuksellisen korkean ää-
nikynnyksen takia - tarjolla on 
enää kuusi kansanedustajan-
paikkaa. 

Kilpailu paikoista kovenee 
koska valittavien kansanedus-
tajien määrä piirissä vähenee 
yhdellä seitsemästä kuuteen. 
Vuonna 2003 kokoomus ja 

perussuomalaiset olivat keske-
nään vaaliliitossa, silloin vaaliliit-
to ei saanut eduskuntaan yhtään 
ehdokasta.

Kristillisdemokraatit Kokoo-
mus, ja Perussuomalaiset teki-
vät vaaliliiton ensi vuoden edus-
kuntavaaleissa Pohjois-Karjalas-
sa. Vaaliliito tavoittelee  vähin-
tään yhtä kansanedustajan paik-
ka alueelta. Kokoomuksella on 
kymmenen paikkaa, Kristillisde-
mokraateilla ja Perussuomalaisil-

Julkilausuma

Valtakunnallisessa logistiikka-
suunnittelussa on Pohjois-Suo-
men ja Kainuun teiden kunnos-
tusluokkia laskettu. Samalla ju-
naliikenne lopetetaan jo Suomen 
puoleen väliin. Miten pohjoissuo-
malaiset voivat hoitaa asioitaan 
keskenään ja Etelä-Suomeen, jos 
pitkillä välimatkoilla on varot-
tava, etteivät autot säry huonos-

ti hoidetuilla teillä. Kuinka Poh-
jois-Suomi voi pysyä mukana ke-
hityksessä ja kuinka elinkeinoelä-
mä saa pidettyä palvelunsa. Maa- 
ja metsätalous ja matkailu ovat 
riippuvaisia liikenneyhteyksistä.

Oulun ja Kainuun Perussuoma-
laiset vaativat, että hallitus pitää 
huolen Pohjois-Suomen toiminta 
edellytyksistä, eikä laita kaikkia 
rahoja vain suunnittelemiseen.

Ahti Moilanen
Utajärvi

Siikajoella perustettiin 27.02.2006 
Perussuomalaisten valtuustoryhmä

la on molemmilla kaksi paikkaa 
vaaliliitossa.

Vaaliliitto on tekninen vaali-
liitto, ehdokasnimiä kukaan osa-
puolista ei ole vielä antanut jul-
kisuuteen.

Tästä vaaliliittoasetelmasta on 
Pohjois-Karjalassa hyvät edelly-
tykset lähteä hakemaan menes-
tystä muistaen siellä viime kuus-
sa Timo Soinille annetut äänet 
(4,9 %).

Siikajoen ja Ruukin kuntalii-
toksen seurauksena Siikajoen 
kunnanvaltuusto koki muo-
don muutoksen. Edellises-
sä valtuustossa oli paikat ( 17 
jäsentä ) kesk. 12, sdp 3, kok 
2. Siikajoen uuteen valtuus-
toon muodostettiin Siikajoen 
Perussuomalaisten valtuusto-
ryhmä. Valtuuston kokoonpa-
no on ( 17 jäsentä ) kesk. 11, 
PS 3, kok 2, sdp 1. Valtuutetut 
Martti Eskola, Esko Sikkilä ja 
Timo Hirvaskari suivaantuivat 
Siikajoella harjoitettuun kun-
nallispolitiikkaan ja Suomes-
sa harjoitettuun valtakunnan-

politiikkaan. Oliko Siikajoella tar-
vetta rakentaa esim. golfkenttä?  
Uuden valtuustoryhmän toimin-
ta näkyi heti ensimmäisessä val-
tuuston kokouksessa. Esko Sikki-
lä esitti ja Martti Eskola kannat-
ti, että kuntaliitosta ei tehdä Ruu-
kin kunnan kanssa. Sikkilän esi-
tys hävisi kuntaliitosasiassa äänin 
4 – 13.

Syitä puolueen vaihtoon on ol-
lut monia. Suomessa harjoitetaan 
politiikkaa, jossa rikkaat rikastuu 
ja köyhät köyhtyy. Mikään työ-
paikka ei ole varma. Luodaanko 
tällä sisäisellä toiminnalla tarkoi-

tushakuisesti turvallisuusvajetta? 
Annetaanko ihmiselle mahdolli-
suutta elää maaseudulla turvalli-
sessa ja rauhallisessa ympäristös-
sä, sillä kaikki eivät halua kaupun-
kiin asumaan! Mitä on ryhmäku-
ripolitiikka? Täytyykö valtuute-
tun istua sen takia valtuustossa 4 
vuotta pitämättä yhtään puheen-
vuoroa!

Ahti Moilanen
Perussuomalaisten 3. 
varapuheenjohtaja
Utajärvi

Tarja Halosen palkka
nousemassa lähes 25%

Nelosen uutisten mukaan presi-
dentti Tarja Halosen palkkio nou-
see tuntuvasti, lähes 25%. Valtio-
neuvosto on päättänyt korottaa 
presidentin palkkion 126 000 eu-
roon vuodessa, kun tähän saakka 

palkkion suuruus on ollut 102 000 
euroa vuodessa. Valtioneuvosto 
aikoo korottaa myös presidentin 
edustusmäärärahoja aiemmasta 
160 000 eurosta 171 000 euroon 
vuodessa.

Perussuomalaisten 
kannatus 2,7%

Perussuomalaisten kannatus on viimeisim-
män gallupin mukaan 2,7%. Kannatus on 
noussut viime eduskuntavaaleista 1,1%.

3,0
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Puolueveteraani
Aaro Junttila

80v
Isäni Aaro Junttila syn-
tyi maaliskuun 4. päivä 
1926 maanviljelijän ja 
kätilön toiseksi nuorim-
maisena lapsena Tem-
meksellä Oulun kupees-
sa. Hän kävi keskikou-
lun Haapavedellä vuo-
sina 1939-42, jonka jälkeen hän 
jäi vanhempien veljien jouduttua 
rintamalle hoitamaan maatalout-
ta muun perheen kanssa. 1930-lu-
vun lopulla isä oli mukana Suo-
jeluskunnan poikaosastossa ja 
myöhemmin Sotilaspojissa sen 
toiminnan alettua. Helmikuus-
sa 1944 vasta 17-vuotiaana isäkin 
joutui ensin Nurmekseen koulu-
tuskeskukseen konekiväärikomp-
paniaan, jonka jälkeen heinäkuus-
sa Lieksan ja Nurmeksen rajalle, 
jossa hän toimi ryhmänjohtaja-
na vanhempien ja kokeneempi-
en puolijoukkueenjohtajien alai-
suudessa mm. vartiointitehtävis-
sä partisaanien vierailujen takia. 
Tämän jälkeen tuli siirto Kera-
valle, jossa komppania oli majoi-
tettuna nuorisovankilan kirkossa 
odottamassa lähtöä Kannakselle 
jatkosodan aikana. Siirtoa rinta-
malle ei kuitenkaan koskaan tul-
lut ja kahdeksan kuukauden pal-
veluksen jälkeen joukko kotiutet-
tiin. Vuoden päästä 1945 hän jou-
tui vielä vuoden sotapalvelukseen 
Tornioon, jossa toimi suurimman 
osan ajasta komppanian kirjuri-
na. Nuo ajat ovat isällä elävästi 
muistoissa, vaikkei niitä ole mi-
tenkään valtion taholta noteerat-
tu saati tunnustettu, niin kuin niin 
monen muunkin isän ikäisen mie-
hen kohdalla on käynyt.

1947 isä tapasi tulevan vaimon-
sa ja häitä vietettiin kesäkuussa 
1950. Meitä lapsia on kaikkiaan 
kolme, poika ja kaksi tyttöä. Lap-
senlapsia on yksi ja lapsenlapsen-
lapsia kolme. 1951 isä aloitti it-
senäisenä yrittäjänä, jolloin hän 
hankki ensimmäisen oman kuor-
ma-autonsa. Yrittäjyys oli loppua 

lyhyeen hänen louk-
kaannuttua vakavas-
ti, mutta hän pystyi  
kuitenkin jatkamaan 
maansiirto- ja puutava-
ranajossa sekä loppu-
aikoina toimittaen asi-
akkaille öljyä. Hän toi-

mi autoilijana aina vuoteen 1973, 
jolloin joutui terveydellisistä syis-
tä luopumaan työstään.

SMP:n jäsen isä on ollut 1960-
luvulta ja Perussuomalaisten 
perustajajäsenenä 1995 alkaen. 
Hän toimi aikoinaan aktiivisesti 
vaimonsa kanssa Oulun piirijär-
jestössä ja Temmeksen paikallis-
osastossa mm. sihteerin tehtävis-
sä koko sen toiminnan ajan. Isä 
ei ole ollut vaikuttamassa kun-
nallispolitiikassa, mutta Tem-
meksen kirkkovaltuustossa kak-
si kautta taistelemassa pienen ih-
misen oikeuksien puolesta.

Hän on aina ollut kiinnostu-
nut urheilusta. Nuorempana hän 
oli hyvä yleisurheilussa, etenkin 
kuulantyönnössä. Nykyään hän 
on kova penkkiurheilija seura-
ten niin kesä- kuin talvilajeja. Tä-
nä talvena on seurattu niin Kärp-
pien menestystä SM-liigassa kuin 
Torinon olympialaistenkin lajeja. 
Puutarhanhoito on molempien 
vanhempien sydäntä lähellä ja sen 
voi konkreettisesti todeta kesäisin 
puutarhan puhjetessa loistoonsa. 
Laaja tarha vaatii hoitoa, mutta 
pitää myös virkeänä ja liikkeel-
lä. Keittotaidosta on aivan pakko 
mainita isän tekemät maanmai-
niot lihapullat, joita parempia ei 
olekaan! Perhekeskeisyys, perin-
teet ja hyväsydämisyys ovat isään 
yhteenkuuluvia hyveitä.

80-vuotissyntymäpäiviä juhlit-
tiin 4.3.2006 perheen ja ystävien 
kesken kotona Temmeksellä.

Kirjoittaja on Aaro Junttilan 
nuorempi tytär Heli

Sydämelliset onnittelut!
Onnittelut lähettävät myös:

Perussuomalainen puolue, puoluetoimisto ja 
PerusSuomalainen-lehden toimitus

Presidentinvaalit on käyty ja myrskyvaroitus 
on annettu

Kotikylän kannatusprosentti PS-
ehdokkaalle oli ”vain reilu 10%”. 
Tämä on hyvä tavoite tulevia edus-
kuntavaaleja ajatellen. Näiden 
vaalien teemoja tulevat olemaan 
varmasti EU, Nato ja energiapoli-
tiikka. EU ei ole se kansojen koti, 
mistä kansanäänestys järjestettiin 
1995. Suuret maat jyrää meitin ja 
edellyttävät pienten noudattavan 
pilkuntarkkuudella sopimuksia, 
vaikka itse sooloilevat jatkuvasti. 
Euro on ollut kumminkin vakaa 
valutta ainakin toistaiseksi. EU:n 
on lisättävä sisäistä turvallisuutta 
rikollis- ja terroristijärjestöjä vas-
taan. EU:n nopeantoiminnan yksi-

köitä tulee käyttää vain Euroopan 
rajojen puolustamiseen. YK:n jou-
kot ovat maailmanlaajuisesti käy-
tettävissä. Joissa joukoissa myös 
kirjoittaja on palvellut 2 vuotta. 
Nato-sopimusta ei tule allekirjoit-
taa, koska olemme jo tarpeeksi lä-
hellä turvatakuita muutenkin. Eli-
sabeth Renh aikanaan tilasi Na-
to-hävittäjät ja näytti, mihin ol-
laan menossa. Suomi osti DDR:n 
jäämistöstä lähes uusia T-72 pans-
sarivaunuja romun hinnalla, hyvä 
kauppa paitsi Natoa ajatellen , ty-
keissä väärä kalinberi, siksi on os-
tettu Saksasta Leobardit. Suoma-
laiset poliitikot ovat toimineet 

Raimo Vistbacka 
välikysymyskeskustelussa:

Keinoja työttömyyden 
poistamiseksi

Vistbacka totesi, että Keskusta on herännyt 
hallituksen tuhoisan talouspolitiikan edes-
sä. Hän kuitenkin muistutti, että herännäi-
syys on myöhäisempää laatua, sillä vallitse-
va kansalaisia kyykyttävä talouspolitiikka on 
perua Esko Ahon porvarihallituksen ajoilta, 
jolloin työtttömyys varsinaisesti aloitti valta-
van nousunsa. Tätä kyykytyslinjaa on päämi-
nisteri Lipposen sateenkaarihallituksen ollut 
helppo jatkaa.

-Valtiovallan tehtävänä on olla kaikinpuo-
lisena turvana kansalaisilleen. Tämä tarkoit-
taa sekä taloudellista, että fyysistä turvalli-

energia-asioissa Vihreiden pelos-
sa ja jättäneet hyödyntämättä ato-
mi- ja vesivoiman. Atomireaktorit 
olisi tullut tilata Neuvostoliitosta 
velkoja vastaan ja rakentaa työl-
lisyystöinä suuren laman aikana. 
Vuotos on myös rakennettava. Lo-
puksi terveiset Presitentille: Koko 
kansan Presidentiksi pääsee ole-
malla tasapuolinen nimityspolitii-
kassa ja paheksumalla rähmällään 
olleita. Vaikuttakaa myös Tiitisen 
listan julkaisemiseksi. Kaukaisten 
toverikansojen paijaamisen sijasta 
tulisi keskittyä itsekkäästi Suomen 
.etujen ajamiseen.
Timo Isola, Kiiminki

suutta. Taloudellisen turvan ja toimeentulon heikke-
neminen on näkynyt yhteiskunnallisena levottomuu-
tena, perheiden hajoamisena, mielenterveyspalvelujen 
räjähdysmäisenä kasvuna ja tolkuttomina väkivallan-
tekoina. Kun Suomi on yhä enemmän osa kansain-
välistä kasinopeliä, on selvää, että kaikki eivät pär-
jää viidakon lakeja toteuttavassa mammonamarkki-
nataloudessa. 

Näiden ihmisten turvana ovat ystävät, perhe ja yh-
teiskunta. Kun yhä useampi perhe hajoaa ja ystävä 
katoaa, lankeaa vastuu ihmisestä yhteiskunnalle. Sil-
loin ei levätä enää kovin leveillä hartioilla. 

-Me perussuomalaiset haluamme tukea perhettä, 
sillä terveet kodit ovat henkisen ja taloudellisen hy-
vinvoinnin perusta. Mutta kun perheitä, ja erityises-
ti lapsiperheitä, hallituksen päätöksillä kuritetaan, on 
pakko luottaa myös yhteiskunnan apuun. 

Riihimäellä 
asiapolitiikkaa

Riihimäen Perussuomalaisten perustuvan 
kokouksen julkilausumaa:

Olemme tänään 9.9.1996 perustaneet Perussuomalais-
ten Riihimäen paikallisyhdistyksen. Meissä perussuo-
malaisissa elää unohdetun kansan ajatukset ja henki. 
Osastomme tulee tekemään kaikkensa juuriakseen 
korruption kuntamme elinkeinoelämästä ja byrokra-
tiasta. Linjamme tulee olemaan kovennettu asialinja, 
joka on sovellettu nyky-yhteiskuntaan.

Vastustamme puoluepolitiikkaa ja ajamme asiapo-
litiikkaa. Asiapolitiikkamme sopii niin vanhoille kuin 
nuorillekin. Kaikki entiset SMP:läiset kuten myös pe-
rusjuntit ja perusjupit, tervetuloa toimintaan mukaan.

Merja Muronen, hallituksen puheenjohtaja; Vesa 
Korhonen, varapuheenjohtaja; Teemu Lahtinen, sihtee-
ri; Jukka Pennanen, taloudenhoitaja; Jorma Runonen, 
hallituksen jäsen; Juhani Vuorela, hallituksen jäsen.

Varsnais-Suomen piirin valintoja
Perussuomalaisten Varsinais-Suo-
men piiri ry.:n piiritoimikunnanko-
kous valitsi Liedossa 23.2.2006 toi-
mihenkilöitään. Piirin varapuheen-
johtajina valittiin jatkamaan Juhani 
Pilpola Liedosta ja Rauno Vuorio 
Turusta. Piiriämme Uudestakau-
pungista yli kymmenen vuotta pal-
vellut piirisihteeri Aarre Lahtonen 
esitti tilalleen Pyhärannasta kotoi-
sin olevaa Iiris Peltomaata, jonka 
kokous valitsikin piirisihteeriksi yk-

simielisesti. Aarre Lahtonen kertoi 
jatkavansa piiritoimikunnassa huo-
jentunein mielin, kun saa täysipai-
noisesti keskittyä kokouksiin il-
man jatkuvaa pöytäkirjantekovel-
vollisuutta.

Piiritoimikuntamme haluaa vielä 
näin lehden välityksellä kiittää puo-
lueen puheenjohtajaa Timo Soinia 
hienosta vaalimenestyksestä Varsi-
nais-Suomen alueella.

Kokouksessa päätettiin ryhtyä kar-
toittamaan eduskuntavaaliehdok-
kuuteen haluavia perussuomalaisia 
ja alustavaksi tavoitteeksi asetettiin 
oma täysi lista, johon mahtuu 17 eh-
dokasta vaalipiirin eri puolilta. Mo-
nista muistakin ajankohtaisista ai-
heista keskusteltiin vilkkaasti, kun 
paikalla oli liki 20 aktiivista toimijaa.

Terveisin
pj. Lauri Heikkilä 
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Tuore Stakesin tutkimus vahvistaa sen, 
mikä valtaosalla kansalaisista oli jo hyvin 
tiedossaan, osalla hyvinkin konkreetisti: 
köyhyys ja pahoinvointi ovat entistäkin 
yleisempää. Jo puoli miljoonaa suomalais-
ta elää köyhyysrajan alapuolella. Huoles-
tuttavinta on, että nykyinen politiikka vie 
kehitystä huonompaan suuntaan.Hallitus 
ja sitä myötäilevä presidentti ovat itseään 
toistaen puhuneet pohjoismaisesta hyvin-
vointivaltiosta ja vakuuttaneet suomalaisil-
la menevän hyvin, palkkojen ostovoimakin 
on kuulemma noussut kiitettävästi.Jos val-
lankäyttäjämme eivät ole tietoisesti julista-
neet valheellista propagandaa, niin ainakin 
he ovat tarkastelleet hyvinvointia vain par-
haimmassa asemassa olevien näkökulmas-
ta. Tuo näkökulma on sivuuttanut etenkin 
lapsiperheet. 

Stakesin tutkimuksen mukaan nimen-
omaan vauva- ja taaperoikäiset sekä 
monilapsiset perheet ja yksinhuoltajat 
ovat jääneet toimeentulon kehittymi-
sessä jalkoihin. Laskevan syntyvyyden 
ja nopean eläköitymisen olosuhteissa 
hallituksen politiikka on vain pahenta-
nut ongelmia. Ratkaisuksi on tarjottu 
ulkomaisen työvoiman houkuttelemista 
”helpottamaan uhkaavaa työttömyyttä” 
- maassa, jossa omiakin työttömiä on vä-
hintään neljännesmiljoona ja työttömyys-
aste yli kaksinkertainen EU:n parhaisiin 
maihin verrattuna.Vähävaraisimman 

väestönosan aseman parantamista kos-
keneeseen välikysymykseen (VK 1/2005) 
antamassaan vastauksessa ministeri Si-
nikka Mönkäre myönsi kysymyksen erit-
täin tärkeäksi, mutta syyllisti kysyjät on-
gelmien yksinkertaistamisesta. Mönkäre 
arvioi perimmäiseksi syyksi köyhyyteen 
tulojen vähäisyyden ja syrjäytymiseen 
huono-osaisuuden kasautumisen. Voiko 
asian yksinkertaisemminkin esittää? Tus-
kin. Tuskin kuitenkaan hallituksen ajama 
varallisuusveron poisto - n. 100 miljoonan 

euron verohelpotus parhaimmassa osas-
sa oleville - toi kumpaankaan ongelmaan 
helpotusta; pakkolaina talousongelmien-
sa kanssa kipuilevilta kunnilta huomioi-
den pikemminkin päin vastoin. 

Hallituksen kuvitelma investointien 
lisääntymisestäkin osoittautui harhak-
si, kun tutkimus kertoi niiden suuntau-
tuneen oleellisilta osiltaan ulkomaille. 
Kokonaiset tuotantolaitokset työpaik-
koineen ovatkin olleet suoranainen 
vientihitti.Kustannusvaikutukseltaan 
samaa suuruusluokkaa oleva ruuan ALV:
n alentaminen olisi välittömästi helpotta-
nut etenkin pienituloisimpien asemaan. 
Heillähän suhteellisesti suurin osa käy-
tettävissään olevista tuloista kuluu ravin-
toon. Varallisuusvero poistettiin pikakä-
sittelyllä, mutta ruuan ALV:n alentami-
sesta tehtyä lakialoitetta LA 38/2004 on 
seisotettu hutikuusta 2004 lähtien VaV:n 
verojaostossa odottamassa raukeamista 
vaalikauden päättyessä.
Kuukausi sitten, heti uudelleenvalintansa 
varmistuttua, presidentti Tarja Halonen 
kertoi havainneensa, että kansalaiset toi-
vovat presidentistä entistä voimakkaam-
paa arvovaikuttajaa. Hän sai varmasti 
myös kansalaisten viestejä toimeentulo-
ongelmista, jopa palkan riittämättömyy-
destä kohtuulliseen elämään. Ainakin 
hän vakuutti puhuvansa toisella kaudel-
laan aiempaa enemmän uusköyhyydestä, 

työttömyydestä, hyvinvointiyhteiskun-
nan palveluista ja kansalaisten tasa-ar-
vosta. Odotan kiinnostuneena Halosen 
lausuntoa Stakesin tutkimuksesta - heti 
kun hän kotiutuu Torinon olympialaisista.
Samanaikaisesti Stakesin tutkimuksen 
kanssa julkaistiin tammikuun 2006 työttö-
myystilasto (Tilastokeskus), jonka mukaan 
työttömyys, 226.000 eli 8,3 % työvoimasta, 
oli alentunut vuoden takaisesta n. 23.000:
lla. Sama tilasto kertoi kuitenkin piilotyöt-
tömyyden kasvaneen 18.000:lla. Piilotyöt-
tömyys mukaan luettuna työttömänä oli-
kin 340.000 henkilöä.Todellisuus on paljon 
tuotakin rujompi: tilastoituihin työttömiin 
ei lueta esimerkiksi työllisyyskoulutuksessa 
tai tilapäistöissä olevia eikä määräaikaises-
ti tukityöllistettyjä.Hallituksen ohjelmaan 
on kirjattu tavoitteeksi 100.000 työpaikan 
luominen vaalikauden aikana. 

Tilastokeskuksen mukaan 1-neljännek-
sen 2003 työllisyys oli yhteensä 2.319.000, 
henkilöä. Tuoreen tutkimuksen mukaan 
2.363.000, joten työllisten määrä on kol-
messa vuodessa lisääntynyt 44.000 henki-
löllä. Hallituksen politiikka huomioiden 
tuokin on - pääministeriä lainaten - sel-
keä torjuntavoitto. Jos hallitus aikoo to-
teuttaa ohjelmansa, on loppukirin oltava 
melkoinen.

Pahoinvointia
hyvinvointivaltiossa!

Jorma Uski
Piirisihteeri

Keski-Suomen 
PerusSuomalaiset

Luettuani kaupunginkanslian 
lähettämän aineiston sosiaalitoi-
men ongelmista, pöyristyin. Voiko 
olla totta, että jo aikaisemmin to-
detut ja kirjatut epäkohdat muo-
dostavat suorastaan maamerkin 
palvelurakenteen staattisuudesta. 
Samat epäkohdat vaivaavat vuo-
desta toiseen, eikä pimeän tunne-
lin päästä pilkahda edes valoa.

Toimeentulotuen ostovoima on 
vähentynyt 3 % viimeisen kym-
menen vuoden aikana, kun reaa-
liansiot ovat kasvaneet 26 %.

Suomen köyhyysasteet kas-
vavat vuosi vuodelta, mitä yri-
tetään epätoivoisesti korjata tu-
lonsiirroilla, joita ilman joka nel-
jäs suomalainen eläisi köyhyys-
rajan alapuolella. Pienimmistä 
eläkkeistä on tingitty jättämällä 
huomiotta elinkustannusten 
todellinen nousu. Onko pitkän 
päivätyön isänmaamme hyväksi 
tehneiden syötävä koiranmak-
karaa ja seistävä leipäjonoissa 
palkkana elämäntyöstään?

Voimmehan aina syyttää val-
tiota asioiden huonosta hoidos-
ta, mutta olisiko meidän val-
tuutettujen syytä katsoa välillä 
peiliin?

Toimeentulolaki velvoittaa 
13 § 1 momentissaan kuntia va-
raamaan riittävät määrärahat 
ehkäisevää toimeentulotukea 

varten. Laki velvoittaa, mutta 
kuinka on toimittu: Kahdessa 
vuodessa on puolitettu ehkäi-
sevän toimeentulotuen määrä. 
Köyhyyden pimeä tunneli on 
muuttunut pimeäksi luolastok-
si, jonka uumenissa kadotetut 
sielut huhuilevat.

Köyhyys masentaa, se masen-
taa siinä määrin tehokkaasti, 
etteivät nämä ihmispolot jaksa 
eivätkä enää kykene hakemaan 
edes apua. Asuntoa vailla olevat 
porrashuoneissa ja roskalaati-
koissa nukkuvat hakevat apun-
sa päihteistä. Moni turvautuu 
rikosten tekemiseen saadakseen 
katon päänsä päälle näin talvel-
la. Vankilat ovat täpösen täynnä. 
Vankeinhoito on huonoa sosi-
aalipolitiikkaa ja osaltaan sen 
tulosta.

Ihmisten syyllistäminen

Sosiaaliavustuksia käytetään 
myös väärin. Julkisuudessa vil-
jellään ahkerasti termiä sosiaa-
lipummit, jolla leimataan kaikki 
sosiaaliavustuksia saavat henki-
löt. Pitääkö ihmisen hädässään 
nöyrtyä, kumartaa syvään ja 
tuntea häpeää saadessaan yhteis-
kunnalta laissa määrättyä tukea 
elämässä selvitäkseen?

Joukossa on tietysti marginaa-
liryhmiä, jotka käyttävät häikäi-

lemättömästi  väärin sosiaali-
turvamme, mihin on puututtava 
ankarasti. Rikostutkijana olen 
näitä väärinkäytöksiä tutkinut, 
mutta onneksi ne osoittautuivat 
pääsääntöisesti euromäärältään 
pienehköiksi. Älkäämme siis lei-
matko ja nöyryyttäkö kaikkia 
toimeentulotuen saajia muu-
taman moraalittoman huijarin 
takia .

Toimeentulotuen myöntämi-
nen vaatii harkinta-aikaa. Jokai-
nen päivä minkä päätös viipyy, 
on sen saajalle piinaavan pitkä. 
Eduskunnan oikeusasiamies on 
aiheesta kiinnittänyt asiaan va-
kavaa huomiota. Tämä ongelma 
on tiedostettu jo vuosia sitten. 
Miksi sitä ei ole korjattu?  Mi-
käli korjaamattomuuden taka-
na on epäeettinen vallankäyttö 
avustettavia kohtaan, kuten 
jotkut tahot väittävät, on asia 
tutkittava ja korjattava mitä pi-
kimmin.

Sosiaalityö on laaja-alaista, 
missä kaikki toimenpiteet vai-
kuttavat ja heijastuvat kaik-
keen. On varsin selvää, että 
vanhempien voidessa huonosti, 
se heijastuu lapsiin ja neuvola-
työn tarve kasvaa. Lasten psy-
kiatrisen hoidon tarve kasvaa ja 
pitkistä jonotusajoista johtuen 
tarve huostaanottoihin lisääntyy. 
Tämä oravanpyörä on pysäytet-

tävä, maksoi mitä maksoi, sillä 
lapsissa on tulevaisuutemme.

Sosiaalihuollossa voidaan 
säästää tehokkaimmin vähen-
tämällä kriisityön tarvetta.

Elämänkaariorganisaatio

Vuoden 2005 alussa Helsingissä 
käyttöönotettu elämänkaarior-
ganisaatio on hyvä ratkaisu. Va-
litettavasti muutoksen tiedotta-
minen asiakkaille jäi varsin puut-
teelliseksi. Voimakas organisaa-
tiomuutos yllätti sekä asiakkaat 
että työntekijät. 

Näen selvän vastuualuejaon 
hyväksi asiaksi, mutta halua ko-
rostaa kunkin yksilön elämänti-
lanteen huomioimista kokonai-
suutena siten, ettei päädytä ti-
lanteeseen, jossa sosiaalitoimen 
yksi vastuusektori ei tiedä, mitä 
toinen tekee, jolloin systeemi 
synnyttää itse itselleen uusia 
ongelmia ratkottavaksi.

Juridiikka

Sosiaalihuolto on palvelutehtävä, 
joka nojautuu paitsi perustusla-
kiin, sosiaalihuollon asiakaslakiin, 
hallinto-, lastensuojelu- ja kym-
meniin muihin lakeihin asetuk-
sineen, joiden hallitseminen on 
sosiaalialan ihmisellekin vaikeaa, 
etenkin kun asioissa annetaan 

lisäksi jopa keskenään ristiriitai-
sia hallinnollisia ja rakenteellisia 
ohjeita. Näin ollen ei pidä tuudit-
tautua uskoon, että avustettavat 
tuntisivat ja hallitsisivat säädök-
set, joten neuvontatyön osuutta 
on syytä kasvattaa.

Säädös- ja ohjeviidakossa 
rämpivällä sosiaalityöntekijällä 
on omat paineensa virkavas-
tuineen. Sosiaalityöntekijöi-
den riittävä koulutus ehkäisee 
virheellisiä ja valituksenalaisia 
ylimääräistä työtä teettäviä pää-
töksiä tehokkaimmin.

Säädöksiltä ja ohjeilta on vaa-
dittava ymmärrettävää selkokie-
lisyyttä lakimieskoukeroiden 
sijaan. Se ehkäisee nimenomai-
sesti turhia valituksia ja tarpee-
tonta työtä.

Lopuksi

 Pääkaupunkiseudun kunta- ja 
palvelurakenne- uudistushank-
keessa on painotettava inhimilli-
siä tekijöitä niin asiakkaiden kuin 
käsittelijöiden osalta siten, että 
kehitetään etupäässä toimintaa 
jatkuvien organisaatiomuutosten 
sijaan.

Köyhyyspakettia
Olli Sademies
Helsingin piiri ry

PerusSuomalaisetkerrakseen!
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Leivän ja Sanan jakaja
ravinto

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

Oikeaa paastoa
Pääsiäistä edeltävää paastonaikaa elävinä kristittyinä saamme liit-
tyä vuosituhansien saatossa eläneisiin kilvoittelijoihin muistaen paas-
toa vietetyn katuaksemme syntejämme ja maailmanmielisyyttäm-
me. Meidän tulisi pyrkiä noudattamaan Jumalan tahtoa ja surra osa-
syyllisyyttämme Jeesuksen kärsimykseen ja kuolemaan. Tätä oike-
aa opetuslapsitien kulkemista mekin saamme opetella samalla kun 
joudumme tunnustamaan sairaan poikansa Jeesuksen luo tuoneen 
isän tavoin uskomme heikkouden: ”Minä uskon, auta minun epä-
uskoani”. Isän usko oli kuin sammumaisillaan oleva kynttilän liek-
ki. Tärkeintä kuitenkin oli, että isä sittenkin uskoi juuri häneen, jo-
ka ei suitsevaakaan kynttilänsydäntä sammuta eikä muserra särjet-
tyäkään ruokoa.

Kristian Scriverin Sielun aarteessa sanotaan uskonsa heikkoutta 
valittaville: Viiniköynnöskin on niin heikko, että sen täytyy kietou-
tua lujasti tukikepin ympärille, ja kuitenkin se on täynnä kauniita ja 
terveellisiä viinirypäleitä. Niin ei sinun uskollesikaan ole vahinkoa 
siitä, että se on heikko, kunhan siinä vain on vakavuutta ja rehelli-
syyttä. Uskosi tuki on Vapahtajan risti ja Jumalan sana. Anna usko-
si kietoutua tämän tuen varaan sen voiman mukaan, jonka Juma-
la sinulle antaa.

Paastoamisesta meidän on hyvä muistaa, miten Luther sanoo sen 
olevan kyllä hyvän ulkonaisen tavan. Mutta oikeasta paastosta kir-
joittaa jo profeetta Jesaja: ”Sitäkö te kutsutte paastoksi, että pukeu-
dutte säkkivaatteeseen, riiputatte päätänne kuin rannan ruoho ja 
makaatte maan tomussa. Toisenlaista paastoa minä odotan: että va-
pautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorre-
tut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat ko-
tisi kodittomille, vaatetat alastoman, kun näet hänet etkä karttele 
apua tarvitsevaa veljeäsi.”

Me kristityt saamme – ja ehkä meidän jopa täytyy – olla taistele-
massa oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomiseksi. Rikkaiden 
ja köyhien välinen ero näyttää vain kasvavan. Maaseudun asuttuna 
pitäminen on uhanalaisena. Lepopäivää pyhittäessämme meidän ei  
todellakaan tarvitse käydä soppailemassa. Siinä muutamia korjaus-
ta vaativia asioita.

Jo vanhastaan alkuajan kristityt tunnettiin siitä, että he rakastivat 
toisiaan. Mekin saamme olla ystäväkansaa. Voimme pyrkiä yksin-
kertaisempaan ja vaatimattomampaan elämisenmuotoon välttäen 
kerskakulutusta ja tuhlailua. Saamme

antaa omastamme luottaen Jumalan varjelukseen ja huolenpitoon. 
Jeesus lupaa: ”Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni, 
ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole 
janoissaan ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.”

Anssi Joutsenlahti

Vapaaehtoistyön
merkitys kasvaa

Hannu Purho
Puoluesihteeri

PerusSuomalaisetArvojen koveneminen ja yhteis-
kunnallisten päätösten tapahtu-
minen yhä enemmän kylmän ra-
han ehdoilla, nostavat vapaaeh-
toistyön merkitystä entisestään. 
Suomessa on todella paljon ihmi-
siä, jotka ovat syystä tai toisesta 
yhteiskunnan sosiaali- ja terveys-
palvelujen ulkopuolella. Hekin 
tarvitsevat auttavaa kättä ja elä-
mälleen mielekkyyttä sekä yhtei-
löllisyyttä. Kukaan ei jaksa olla ai-
na vahva. Kaikilla ei ole edes mah-
dollisuuksia taistella elämän risti-
aallokossa esimerkillisesti ja pys-
typäin. Esimerkiksi työttömyys ei 
tuo tullessaan pelkästään talou-
dellista niukkuutta. Se merkitsee 
usein myös yksinäisyyttä, masen-
nusta, perhe- ja ihmissuhdeongel-
mia, kriisejä ja jopa itsetuhoaja-
tuksia. Taloudellinen ja henkinen 

umpikuja ajaa ihmisen usein epä-
toivoisiin tekoihin.

Houkutus hakea edes hetken 
vapautusta paineista esimerkik-
si päihdyttävistä aineista ja huu-
meista, voi kasvaa hallitsematto-
miin mittasuhteisiin. Noidankehä 
vain pahenee. Mahdollisuus saa-
da uudelleen elämän syrjästä kiin-
ni vaatii toista ihmistä. Se edellyt-
tää, että löytyy joku, joka on val-
mis uhraamaan aikaa omasta elä-
mästään. -On valmis vapaaehtoi-
sesti auttamaan ja tulkemaan.

Vapaaehtoistyön 
monimuotoisuus
Luettelo siitä, millä kaikilla sekto-
reilla tarvitaan vapaaehtoistyötä, 
on todella mittava. Jokainen ih-

minen on lähes päivittäin ainakin 
nähnyt vaikkapa ohimennen eri-
laisten vapaaehtoisjärjestöjen ni-
miä ja juttuja niiden toiminnasta.

Mikä vielä parempaa, kymme-
net tuhannet suomalaiset osallis-
tuvat omalta osaltaan vapaaeh-
toistyöhön. Mistä vapaaehtoistyö 
saa innoituksensa ja voimansa? 
Lähimmäisen rakkaudesta, pyy-
teettömyydestä ja halusta auttaa 
heikompaa sisartaan- tai veljeään. 
Ettei tämä korvaamaton auttami-
sen halu ja toiminnallinen ilo siitä, 
että pystyy jakamaan omia voimi-
aan ja taitojaan

lähimmäisten hyväksi tukah-
tuisi, tarvitaan myös yhteiskun-
nan toimenpiteitä. Tarvitaan kan-
nustusta, rohkaisua ja arvojen uu-

denlaista painotusta pehmeämpään 
sekä inhimillisempään suuntaan.

Valtaapitävät 
hyvinvointipolitiikan 
suunnannäyttäjinä
Aivan maan korkeimman johdon 
tasolta asti on mahdollisuutta puut-
tua edellä mainittuihin asioihin. 
Presidentti kuten hallituskin voivat 
mielipiteillään ja esimerkillään vai-
kuttaa voimakkaasti kansakunnan 
henkiseen ilmapiiriin. Ne voivat toi-
mia myös ratkaisevalla tavalla kan-
sakuntaa kokoavana voimana sekä 
hyvinvointipolitiikan painopisteiden 
suunnannäyttäjinä. Nykyinen linja-
han on merkinnyt sitä, että yhteis-
kunta on vetäytynyt yhä enemmän 

pois kansalaisten hyvinvoinnin 
huolehtimisesta ja perustur-
van ylläpidosta. Siksi vapaaeh-
toistyöllä lähimmäisten autta-
miseksi on ollut taloudellisten 
vaikutusten lisäksi myös hyvin 
tärkeä rooli monella muulla-
kin sektorilla. Esimerkiksi hen-
kisen tuen antajina, opastajina 
ja neuvojina vapaaehtoistyön-
tekijät ovat olleet todella ar-
vokkaita yhteiskunnallisen hy-
vinvoinnin rakentajia ja ylläpi-
täjiä. Vapaaehtoistyön ja kor-
vattavan työn välimaastostakin 
löytyy vielä erillinen, mainin-
nan arvoinen joukko pyytee-
töntä auttamistyötä tekeviä ih-
misiä: Omaishoitajat. Heidän-
kin useimmiten vapaaehtoinen 
ja vaille rahallista tukea jäävä 
uurastuksena vaputtaa monia 
laitos- sekä hoitopaikkoja ja on 
taloudellisestikin yhteiskunnal-
le erittäin merkittävä yksilöta-
sojen uhraus.

Perussuomalaisten eduskuntaryh-
mällä oli 8.3.2006 mahdollisuus 
tavata MTK:n maaseutunuorten 
valiokunta. Nuorilla maatalou-
denharjoittajilla oli selvä viesti. 
Maataloudenharjoittajilla ei me-
ne hyvin. Pääasiallinen huoli oli 
se, miten korvataan maatalouden-
harjoittajille EU:n budjettipää-
töksessä vuosille 2007 - 2013 teh-
dyt leikkaukset, jotka ovat Suo-
men maaseuturahoissa 100 - 130 
miljoonaa euroa. Tämän tukileik-
kauksen on ennakoitu kohdistu-
van ympäristötukeen, joka laski-
si noin 60 euroa hehtaarilta, mi-
käli leikkauksia ei saada korvat-
tua kansallisista rahoista.

Tapaamisessa esiteltiin lukui-
sin esimerkein eri tuotantosuun-
nissa olevien tilojen tulokehitystä. 
Meille vakuutettiin, että esimer-
kit on poimittu suoraan kirjanpi-
dosta. Esimerkkien mukaan palk-
ka yksityistalouteen oli keskimää-
rin noin 1000 euroa kuussa. Mi-
käli hallitus ei laajenna budjetti-
kehitystä tältä osin, se tarkoittaisi 
keskisuurelle maatilalle noin 2000 
euron tukimenetyksiä. Voi vain 
kuvitella, mikä seuraus asialla on 
yleisesti ja erityisesti maaseudul-
le, jos hallitus ei kompensoi EU:

Ihana EU ja maatalous
n tekemiä leikkauksia. Työllistää-
hän ruokaketju noin 300.000 suo-
malaista.

On muistettava, millä tavoin maa-
talouden tulot ovat kehittyneet EU-
kaudella. Heti liittymisen yhteydes-
sä tuottajahintataso putosi kymme-
niä prosentteja. Lisäksi maatalou-
den tulot ovat pudonneet EU:n 
aikana noin 30 prosenttia. Juuri jul-
kisuudessa olleiden MTT:n laskel-
mien mukaan vuonna 2005 maa-
taloustulo oli laskenut vuoteen 
2004 verrattuna 14 prosenttia. Mil-
lä muulla ammattiryhmällä on ol-
lut vastaavaa negatiivistä tulokehi-
tystä? Nyt EU:n budjettipäätöksen 
perusteella ollaan tekemässä yh-
destä ammattiryhmästä EU:n itä-
laajentumisen maksumiehiä, mikäli 
hallituksesta ei löydy tahtoa ja jär-
keä asiantilan korjaamiseen. Halu-
an myös muistuttaa niistä maatalo-
utta koskevista heikennyksistä, joi-
ta surullisen kuuluisan artiklan 141 
kautta maatalousväestölle Pohjan-
maallakin saatiin aikaan. Suoras-
taan huvittavaa on hallituksen toi-
minta maatalouden tupon kohdal-
la, jossa pyrittiin vähäisessä määrin 
korjaamaan EU:n tuomia menetyk-
siä. Ratkaisu syntyi noin vuosi sit-
ten. Nyt elämme maaliskuuta 2006. 

Vieläkään eduskunnalle ei ole 
hallituksen toimesta tuotu asi-
anomaista lakiesitystä, jolla so-
pimuksen mukaisesti maatalou-
den kustannustasoa alennetaan 
21 miljoonalla eurolla. Nähdäk-
seni paperit makaavat jossain 
ministeriön pöydillä

EU:n budjettileikkaukses-
sa huomio kiintyy jälleen ker-
ran siihen, että varsinaisia leik-
kauksia ei tehdä lainkaan var-
sinaiseen suureen maatalous-
tukimomenttiin, CAP-tukeen, 
jota muun muassa Ranska ja 
Englanti saavat Suomeen ver-
rattuna moninkertaisina. Tämä-
kö on sitä EU:n tasapuolisuutta 
jäsenmaita kohtaan? Oliko tu-
los erinomainen torjuntavoitto, 
kuten hallitus väittää?

Maatalouden tulokehitys-
tä ja työn arvostusta pohties-
sa, voi hyvällä syyllä sanoa ku-
ten puolueemme puheenjohta-
ja on todennut ”Missä EU, siel-
lä ongelma”.

Raimo Vistbacka
kansanedustaja

Perussuomalaisten puoluevaltuuston

sääntömääräinen kokous pidetään

lauantaina 22.4.2006 klo 12.00

Eduskunnan auditoriossa

Kirjallisessa kokouskutsussa esityslista- ja muut asiat tarkemmin

Timo Soini                          Hannu Purho

puheenjohtaja                    puoluesihteeri
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Puoluesihteeri
Hannu Purho

Median sensuurista!

Vallitseeko meillä Suomessa ja 
yleensäkin ottaen koko maailmas-
sa sensuuri? Mielestäni vallitsee 
ja vahva sellainen sittenkin.

Tuntuu ihmeelliseltä kun ajat-
telen Tsetseeniaa ja Afganistania 
siellähän riehuu täysi sota.

Miehitystä yrittävät valtiot ovat 
hätää kärsimässä ja miehittäjäval-
tioiden sotilaita kuten myös vas-
tarinta sotilaita kuolee päivittäin.

Meille ei vaan kerrota totuutta, 
tai yleensäkään ottaen yhtään mi-
tään koko tilanteesta.

Kun katselet ympärillesi ja kuun-
telet uutistulvaa herkällä korvalla, 
huomaat tietynlaisia asioita.

Yritä löytää dvd tai video jos-
sa Amerikka ei olisi sankari ja 
pelastaja, tai avaruudessa hyvän 
puolustaja olemassa olevaa pa-
haa vastaan.

Tähtilippu liehuu yhä useam-
massa uutislähetyksen ja aiheen 
kun aiheen ympärillä.

Mistä nuo sensuurin mahtikäs-
kyt tulevat Suomenkin medioille,  
sitä en tiedä. Arvailla vain voin.

Onko ajan hengessä jotakin uh-
kaavaa, jota meille ei kerrota?

Israelin vastaisuus lisääntyy 
vauhdilla. Aina, kun Israel puolus-
tautuu ja iskee takaisin hyökkää-
jiään vastaan, uutisvälineet aloit-
tavat Israelin vastaisen laulunsa, 
joka ei ole mielestäni totta.

Kun Israelin ympärillä olevat 
maat aloittivat salamasodan tar-
koituksenaan tuhota maa koko-
naan, kukaan selkkauksen ulko-
puolisista maista ei ottanut min-
käänlaista kantaa Israeliin koh-
distuvaan sotilaalliseen hyökkä-
ykseen.

Kaikki maat käänsivät selkän-
sä. Mutta kun hyökkääjät oli Israe-
lin toimesta kirjaimellisesti laitettu 
pinkkaan suuresta mies- ja sotako-
neistoylivoimastaan huolimatta, he-

räsivät ulkopuoliset maat vaatimaan 
sodan lopettamista ja kansainvälisen 
sovittujen oikeuksien peräämistä. 
Sodan Jom Kippur jälkeen 1973 al-
koi Israelin vastainen toiminta niin 
lehdistön kuin taloudellisellakin alu-
eilla, alkoi mm. kauppasaarto.

Israel joutui urheilu-boikottiin. 
Maata ei hyväksytty edes mm-ki-
soihin. Kommunistimaat välttivät 
kohtaamasta Israelia Arabimais-
ta puhumattakaan.

Mistä tuli tuo mahtikäsky me-
dialle että pitää vaieta asiasta ja 
sitten kirjoittaa ja asennoitua tie-
tyllä tavalla?

Kansalaisia manipuloidaan ja ai-
vopestään. Kauheinta asiassa on 
se, että he eivät itse edes tiedosta 
asiayhteyksiä ja reagoi asiaan mi-
tenkään.

Maat, jotka puhuvat kauniita 
asioita demokratiasta, oikeuden-
mukaisuudesta ja kristillisistä pe-
rusarvoista ovat itse kaikkea muu-
ta kuin sitä mistä puhuvat.

Elämme aikakautta, jolloin 
pankkikorttien tilalle tulevat pie-
nen pienet sirukortit.

Näitä kortteja ei voi hukata, ei-
kä niitä voi unohtaa kotiin liesi-
tuulettimen päälle. Ne seuraavat 
omistajansa mukana, mihin omis-
taja meneekin.

Pienen kokonsa ansiosta ne 
ovat siirrännäisinä ja ihon alle si-
joitettuna turvassa ulkopuolisilta.

Nämä käytännölliset pienen 
pienet ihmistekniikan luomukset 
sisältävät omistajastaan kaiken 
tarvittavan tiedon.

Sama taho, joka valvoo sensuu-
ria tänään, valvoo tulevaisuudes-
sa myös näitä ihmisiä ympäri vuo-
rokauden erehtymättä.

Sensuuri, joka muokkaa ih-
misten käyttäytymistä, on silloin 
asennettuna jo heidän sisälleen, 
valvoen näiden ihmisten mielipi-
teitä ja rahankäyttöä väsymättä.

Sama taho, joka hyökkää tois-
tuvasti Israelia vastaan, ottaa hal-
lintaansa talouden kautta suuren 
osan ihmiskuntaa muokaten sen 
käyttäytymistä ja tahtoa omien 
ennalta päätettyjen toimintakaa-
vojensa mukaisesti.

Harri Lindell
Huittinen
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Vapaa sana

Sisäministeri 
ja turvapaikan-

hakijat
Edellisessä Perussuomalainen-
lehdessä oli puh.johtaja Soinin 
aivan oikeaan osunut tukikom-
mentti sisäministeri Rajamäelle, 
koskien turvapaikanhakijoita.

Onkin mieles täni  mielen-
kiintoista, että jopa sellaises-
ta ”yltiöhumanismi”-puolueesta, 
kuin demareista tuleva ministe-
ri ajaa keskivertopolitiikkaa tiu-
kenmpaa linjaa suhteessa turva-
paikanhakijoihin. Tällainen ilmiö 
oli myös aikoinaan Häkämiehen 
(kok) kohdalla. Taitaapa olla jo-
pa niin, että sisäministerin palli 
on sellainen, jossa tuo ilmiö tulee 
näkösälle kaikkine raadollisuuk-
sineen! Eli silmät sillä paikalla 
avautuvat, kun huomaa, että to-
tuus on usein varsin toisenlainen, 
kuin mitä liberaalia ulkomaalais-
politiikkaa ajavat antavat ymmär-
tää! Rajamäkihän joutui ainakin 
demarien nuorisojärjestön ham-
paisiin, demarinuoret vaativat mi-
nisterinsä kivittämistä! On todel-
la naiivia ja erittäin kallista ylläpi-
tää turvapaikkashoppailijoita vas-
taanottokeskuksissa, kun monet 
ovat jo EU-alueelta saanet jopa 
useita käännytyspäätöksiä! Mie-
lenkiintoisista maistakin heitä tu-
lee, jopa Euroopan alueelta!

Pieni näkökanta myös käytyihin 
Presidentinvaaleihin. Nimittäin oli 
erittäin vastenmielistä, kun koko 
kamppanjan aikana media heh-
kutti sanaa pääehdokkaat! Ku-
ka ihmeessä voi ehdokkaana ol-
la enemmän ”pää” kuin joku toi-
nen? Kun vielä muistetaan, että 
suurten puolueiden ehdokkaat 
ovat jo taloudellisesti aivan eri 
lähtökohdissa kuin pienemmät, 
niin se lisää epätasa-arvoa! Sitten 
nämä kolme eivät edes erotu toi-
sistaan, ei puolueet, eivät ehdok-
kaat! On puhuttu Vasemmistolii-
ton ja SDP:n yhdistämisestä. Mi-
nusta samaan seokseen voisi huo-
letta liittää Kepun ja Kokoomuk-
senkin!

Pääehdokkaista puhuminen ja 
niiden esille nostaminen toisten 
yläpuolelle lisättynä gallup hössö-
tyksillä eivät oikein ole sopusoin-
nussa demokratia-sanan kanssa!

Ari Laakso
Kokkola 

Autojen 
käyttövoima-

maksuista 

Olen ihmetellyt, miksi ei kukaan 
ole puuttunut tähän käyttövoima-
maksuun, sillä minusta se estää ot-
tamasta enemmissä määrissä uu-
silla ja vähemmän saastuttavilla 
polttoaineilla toimivat kulkuneu-
vot käyttöön. Tämän asian pitäi-
si nyt olla tärkeä asia, sillä soke-
rijuuren tuotanto ja sokeritehtai-
den asema on vaakalaudalla. So-
kerin tuotanto olisi pelastettavis-
sa jos etanolikäyttöisten autojen 
ylimääräinen ”rankaiseminen” ni-
menomaisella käyttövoimamak-
sulla poistettaisiin. Minusta nyt 
olisi äkkiä tehtävä jotain, sillä täs-
sä jos jossain olisi pitkällä tähtäi-
mellä pelastus Suomen maatalo-
udelle, teollisuudelle ja suomen 
energiatuotannon omavaraisuu-
den lisääntymiselle! 

Terveisin Antti Hautamäki.
Turussa 10.1.2006.

Vappu/
kilometritehdas 

/palvelu-direktiivi/ 

moraali

Synkältä näyttää isiemme raken-
tamassa itsenäisessä Suomessa. 
Euroopan komission Suomen 
edustuston lehti – Europa (1/2006 
s.17 ) kertoo sen, jonka valtapuo-
luelehdet yrittävät salata kansalta. 
SAK, joka oli johtajiensa ”arvo-
vallalla” kampeamassa maatam-
me EU:iin, leikkii nyt ratkaisijaa. 
SAK vaatii ”tilaajavastuuta” eh-
tona uusien EU-kansalaisten va-
paalle liikkumiselle.

”Työvoimarajoitukset katkolla 
vappuna”

”Suomen on kevään aikana 
päätettävä, halutaanko uusien 
EU-maiden kansalaisten oikeut-
ta työnhakuun (Suomeen) edel-
leen rajoittaa…”

SAK hautoo kantaansa, mutta 
entinen sivari Matti Viialainen, jo-
ka sai ”ansioistaan” SAK:n edun-
valvontaosaston apulaisjohtajan 
viran on toiveikas. Juuri tuon pal-
veludirektiivin takia kaatoivat 
ranskalaiset ja hollantilaiset val-
misteilla olevan EU:n perustusla-
kiluonnoksen, sillä sen avulla au-
keaisi rajat myöskin uusista EU:
n halpatyövoimamaista vallata 
useilla aloilla paikat suomalaisil-
ta työläisiltä. Uusista maista tule-
vat ihmiset tekisivät työnsä omien 
huomattavasti halvempien palk-
kojen ja lähes olemattomien so-
siaalietuuksien pohjalta- ja suo-
malaiset pistettäisiin kilometri-
tehtaalle. 

Herätys suomalaiset
Eihän SAK:n johto suostunut 
EU-sotkuissa jäsenäänestykseen 
noin miljoonan jäsenensä kanssa, 

eikä demarijohto nytkään ajatte-
le muuta kuin omaa palkankoro-
tustaan. Nyt tekisi hyvää jäsen-
maksuboikotti, ja suuret mielen-
ilmaukset yleensä. Eivätpä tosin 
suomalaiset kansanedustajatkaan 
ole puhtaita pulmusia, kun eivät 
vaadi oikeuden ja matematiikan 
mukaisia korjauksia tehtyihin pe-
toksiin. Esimerkiksi Suomen Ey-
jäsenhakemus eduskunnassa ei 
saanut edes 2/3 määräenemmis-
tön mandaattia, kun äänestystu-
los oli 108-55. Ojalan laskuopin 
mukaan tuostakin 2/3 pienimmäs-
tä mahdollisesta tuloksesta puut-
tui yksi ääni. 

Kansanvallan ja perustuslain 
säätämisjärjestyksen mukaan oli-
si pitänyt äänestys suorittaa 5/6 
määräenemmistöllä ja kaksilla 
vaaleilla. Murhat ja valtiopetok-
set eivät vanhene koskaan. Suo-
mi ei ole valtiosääntönsä mukaan 
ollut vielä päivääkään EU:n jäsen, 
joten herätys suomalaiset, ennen 
kuin vievät tuhkatkin pesästä. Sa-
tamatyöläiset näyttivät maailmalle 
sen, ettei kannata antautua. Ok.

Helge Kaalikoski

Rähmällään
Onko niin, että kokoomuslaisilla 
poliitikoilla on joku sisäänraken-
nettu tarve olla rähmällään itään. 
Ilkka Kanerva toteutti tätä ra-
portoimalla kanssa suomalaisista 
Tehtaankadulle. Jari Vilén puoles-
taan päätti ryhtyä toimiin rajoit-
taakseen meidän sananvapautta, 
vaatimalla toimia ns. Muhamed-
pilakuvia julkaissutta Suomen Si-
sua vastaan. Itä tai Lähi-Itä, aina 
pitää olla rähmällään jonnekin 
päin, siis kokoomuksen.

Kim Lindblom
Helsinki

Erottaisko
EU:sta?

Perussuomalaisten puolue vastus-
taa Euroopan yhteisön jäsenyyttä; 
muun muassa sillä perusteella, et-
tä Suomi on tällä hetkellä EU:lle 
nettomaksaja yli neljäsataa mil-
joonaa euroa vuodessa. Kuiten-
kaan puolue ei esittele julkisuu-
dessa sitä, että paljonko me jou-
tuisimme maksamaan tullimaksu-
ja EU:lle viennistämme ja tuon-
nistamme EU-maista, jos Suomi 
ei olisi jäsenenä ko. yhteisössä? 

Esimerkiksi Norja joutui sulke-
maan monia kalojen jalostuslai-
toksia EU:n asettamien vientitul-
lien vuoksi, joka oli/on pienyrit-
täjille tuhoisaa. (SMP:hän sanoi 
olevansa pienyrittäjien suojelija). 
Norjan kokonaistaloudellehan ei 
ko. tulleilla ole merkitystä, koska 
öljylle riittää Naton piirissä osta-
jia alati nousevin hinnoin. Meillä-
hän ainut luonnonrikkaus on puu, 
joka hakattiin risukoksi jo Kek-
kosen kaudella maatalouden yli-

tuotannon aiheuttamiin kustan-
nuksiin; ylituotantohan lahjoitet-
tiin Neuvostoliittoon, jonka kar-
simiseen tarvittiin EU:n jäsenyys. 
Neuvostoliiton lahjusteluhan olisi 
pitänyt lopettaa heti, kun sotakor-
vaukset oli kuitattu maksetuiksi. 
Jos Varsovan liitto olisi ko. syystä 
ryhtynyt uhkailemaan olisi ollut 
Naton turvatakuu käytettävissä 
tämän lahoamistilassa olevan jär-
jestelmän uhitteluille. 

Sanottu osoittaa, ettei Suomen 
johto/kansa opi koskaan hoita-
maan talouttaan, eikä siihen si-
doksissa olevaa ulkopolitiikkaa. 
Siis tulevaisuus on lähes toivoton.

Kiteellä 3.2.2006
Kauko Leskinen
(Olen toiminut v.1952-1966 puu-
alan vientiyrittäjänä, vuodesta 
1967, maanviljelijänä vuoden 1996 
lopulle saakka, joten luulen tietä-

väni molempien ammattien hyvät 
ja huonot puolet)

Mihin ovat kadonneet 
kotimaiset 

viihdeohjelmat?
Pressanvaalien yhteydessä esitetyt 
vanhat ”Hyvät herratat”-ohjelma oli 
suosittua katsottavaa kaikille suo-
malaisille. Siksi kysynkin, eikö näi-
tä ja muitakin vanhempia kotimaisia 
viihdeohjelmia voitaisi näyttää pit-
känkin ajan päästä uudelleen?

Mitä mieltä on Perussuomalais-
ten eduskuntaryhmä ja sen edus-
tajat Ylessä?
Jorma E. Taivainen
Kauppateknikko
Vantaa

(Perussuomalaisilla ei ole edus-
tajapaikkaa Ylen hallintoneuvos-
tossa. Toimitus)

1. Mikä on nykyisin Suomen virallinen pinta-ala?
2. Kuinka monta ihmistä on suomalaisyhtiöiden palkkalistoilla 
 Kiinassa?
3. Kuka on kirjoittanut palkitun romaanin Kuvittele itsellesi mies?
4. Minkä kauneuskilpailun Ninni Laaksonen voitti äskettäin?
5. Mikä on ainoa eläin, jonka aivokuori on voimakkaammin 
 poimuttunut kuin ihmisen?
6. Kuka oli ensimmäinen Mäntyniemessä asunut Suomen 
 presidentti?
7. Mikä on haudan koskemattomuusaika Suomessa 
 hautaustoimilain mukaan?
8. Kummat altistuvat enemmän dioksiineille, sisämaan vai 
 rannikon suomalaiset?
9. Kuinka suuri osa karhun painosta on rasvaa loppusyksystä? 
10. Minkä lauluryhmän jäseniä olivat Tamara Dernjatin, 
 Hertta Louhivuori ja Anna-Liisa Heinonen?

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

PS-visa

Ohjeet yleisönosastoon 
kirjoittaville

Kirjoita omalla nimellä
PerusSuomalainen lehden Vapaa sana -osastolla julkaistaan lukijoi-
den kirjoituksia. Niiden enimmäispituus on 2 000 merkkiä välilyön-
teineen. Kirjoitukset voi lähettää kirjeellä osoitteeseen: PerusSuo-
malainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki tai sähköpostil-
la osoitteeseen perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi.

Toimitus päättää, mitkä kirjoitukset julkaistaan. Toimituksella on 
oikeus käsitellä ja muokata tekstejä. Tekstien mahdollisesta palaut-
tamisesta pitää sopia tapauskohtaisesti erikseen toimituksen kans-
sa. Kuvia emme Vapaa Sana -osastolla julkaise. 

Suosimme omalla nimellä kirjoittavia. Nimimerkillä voi kirjoittaa, 
mutta sen suojissa ei saa arvostella tunnistettavaa henkilöä tai yh-
teisöä. Poikkeuksena tähän sääntöön on se, jos oman nimen käyttö 
aiheuttaisi kirjoittajalle erityistä haittaa.

Myös julkista instituutiota voi poikkeuksellisesti arvostella nimi-
merkillä, mutta silloinkin oman nimen käyttäminen lisää kirjoituk-
sen uskottavuutta.

Kaikkien PerusSuomalainen -lehteen tulevien kirjoitusten muka-
na on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin 
julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia 
ei julkaista.

Merkkipäivä -kirjoitusten osalta pätevät kaikki edellä mainitut 
säännöt ja niiden lisäksi on käytävä ilmi, että lupa jutun tekoon se-
kä julkaisemiseen on saatu ao. henkilöltä.



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen   3/2006 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 20

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

Kuvauslupa
Pakina

- On trendikästä olla mediasek-
sikäs, paukautti älyköksi mainittu 
uros.

Strutsinaaraat rupesivat oitis 
pöyhimään pyrstöjään ja rä-
pyttelemään ripsiään. Urokset 
katselivat kilpailijoitaan röy-
histellen ja yskähdellen merkit-
sevästi.

- Onko kysymys julkisesta 
kosiskelusta, ihmettelivät muu-
tamat.

- Tarkoittaako se pariutumis-
mahdollisuuksien lisääntymistä, 
kysäisi toiveikas uros.

- Jaa, että parittelustako on 
kysymys? Minä ainakin…

Vanhan huonokuuloisen 
uroksen innostuneet korah-
dukset hukkuivat yleiseen häli-
nään. Sekaannuksen merkeissä 
selviteltiin, kuka olisi julistetta-
va seksikkäimmäksi. Älykkönä 
pidetty uros kipusi olkipaalien 
päälle yrittäen saada äänensä 
kuuluville. Strutsiparvi tungeksi 
paaliröykkiön ympärille ja alkoi 
vahdata älykkönä pidettyä veli 
strutsia. 

- Mitä möykkäät, veli?
- Te mölyätte niin lujaa, etten 

voi selittää!
Älykköveljen sulat olivat epä-

järjestyksessä ja ääni nousi fal-
settiin. Uskottavuus oli mennyt-
tä. Etuna oli kuitenkin korkea 
asema paalikasan huipulla.

- Lehteen pitää laittaa ilmoi-
tus, että etsimme…

Hankalia kysymyksiä alkoi 
sadella solkenaan. Älykön läs-
näolo sivuutettiin.

Onko seksin ostaminen lail-
lista? Saako sellaisia ilmoituk-
sia edes laittaa lehteen? Onko 
meillä seksivalistusta? Saam-
meko pariutumisohjeita? Mistä 
saa taloudellista avustusta kau-
nistautumiseen? Aiotko pitää 
meille moraalisaarnan?

Älykköuros pillastui. Sen ar-
vovaltainen puhujanasento ka-
tosi. Uros talloi tiuhaan allaan 

Es
ko

n 
ku

va
ku
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a

olevaa paalia nousten välillä 
varpailleen ja yrittäen löytää 
äänilajin, joka kuuluisi yleisen 
hälyn yli. Tomuksi jauhaantuva 
olkipaali madaltui uroksen alla. 
Paaliin muokkaantui monttu, 
jossa älykkö törrötti pöhlön 
näköisenä ääntään testaillen. 
Itsensä erityisen kiinnostavak-
si arvioinut strutsinaaras oli 
mekkalan vallitessa asettunut 
älykköuroksen taakse. Esiinty-
mistarpeessaan se koikkelehti ja 
poseerasi halukkaasti. Naaraan 
patsastelu keskeytti mölyävät 
lajikumppanit hetkeksi nieles-
kelemään sanojaan. Älykköu-
roksen kurkusta törähtelevät 
äännähdykset saivat nyt kuulu-
vuutta.

- Minä en sanonut… minä sa-
noin… minä tarkoitan, änkytti 
älykkö.

- Seksistä puhuminen on niin, 
niin vaikeaa, selitteli naaras 
taustalla.

- Minä en ole puhunut seksistä 
ollenkaan, parkaisi älykkö.

- Mitäh! Olemmeko ymmärtä-
neet väärin, vaikeroi esiintymis-
haluinen naaras pettyneenä.

Älykkö yritti vielä tolkuttaa 
jotakin lehdistön suosiosta ja so-
persi, ettei siihen tarvita seksiä.

”FARMILLA SAA KUVA-
TA”, lukee kyltissä, jolla kar-
jakko leyhyttelee pois tolaltaan 
ahdisteltua älykköurosta. Tasa-
puolista kaikkia kohtaan, jokai-
sella on tilaisuus saada median 
huomiota. Muistattehan säädyl-
lisyyden rajat, karjakko varoitti. 
Sensuuri toisi pelkkää negatii-
vista julkisuutta.

- Pelkkä kuvauslupa!

Naaras rääkäisi ja pyörtyi. 
Koivet sojottivat olkien seasta 
taivaalle. Miten epämediasek-
sikästä!

Marjatta Kuusisto

Itävallan hiihtojoukkue kehit-
ti Italian poliisin kanssa uuden 
version takaa-ajokilpailusta. La-
jihyväksyntä saataneen jo 2010 
olympialaisiin
Jorma Uski

Parhaat onnittelut Timo Soinille 
vaalimenestyksestä. Selvisit par-
haiten puheosuuksista, häkelty-
mättä ja asiallisesti, hienoa! 
Terveisin Silja Soiniala

Alkoholismi on perhesairaus. Kos-
ka Suomessa aloitetaan hoito sai-
raus käsitteen pohjalta.Nyr juomi-
sen seurauksiin menee eurot. Tai 
juomiseen mahdollistamiseen.

Tärkeintä ei ole se että kansaa 
petetään, vaan se että kravatti-
neulan on oltava suorassa!

Onnittelut Timo Soinille hyvästä 
vaalituloksesta presidentinvaaleis-
sa. Kriisinhallinta-asiassa hätiköi-
tiin. Perustuslaki ei pidä mieles-
täni muuttaa. Säädös pitää tehdä 
mieluummin poikkeuslailla. 
Y.Keijo Uusiprosi 

Valtaosa suomen papistosta hy-
väksyy naispappeuden mikä on 
raamatun sanan vastainen. (papin 
pitää olla yhden vaimon mies) 
mutta kaiken kukkuraksi osa pa-
peista hyväksyy samaa sukupuol-
ten väliset liitotkin.
Olemme menossa kohti turmio-
ta kuten Sodoma ja Gomorrakin 
meni aikoinaan.
nim: Aasillakin on häntä 

Koiviston konklaavin toimenpi-
teet ja päätökset pitäisi tutkia ja 
tuoda julkisuuteen, eikä piilotella 
asiaa salaisen leiman alla kansios-
sa jota ei saa tutkia.

Kerro mielipiteesi matkapuhelimella!
Neuvostoliitonkin salaiset 
arkistot ovat avautuneet kos-
kahan toveri suomen kansiot 
avautuvat?

Asiantuntija taannoin sanoi, 
että ne maat joissa kanat ja ih-
miset käytönnössä asuvat mel-
keinpä samoissa tiloissa niin 
lintuinfluenssaongelma on vain 
näiden maiden ongelma.
Mitä teemme sellaisilla kal-
lispalkkaisilla asiantuntijalla 
jotka eivät tunne Saksan eikä 
esim. Ruotsin asuntokulttuuria 
ollenkaan??
T:Harri

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

Liity PerusS-listalle
Kun haluat ajankohtaisia 
uutisia politiikasta, 
kannanottoja tai tietoja
tulevista tapahtumista,
liity PerusS-
sähköpostilistalle.

Lähetä sähköposti-
osoitteesi osoitteeseen
perussuomalaiset@
eduskunta.fi

Listalle kuuluminen on 
maksutonta
eikä edellytä 
Perussuomalaisen
puolueen jäsenyyttä. 
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