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Sähkön hinnoittelusta 
Suomessa
Suomessa käydään yhä kiih-
tyvää keskustelua tuonti-
sähköstä, vaikka uusi ydin-
voimala Eurajoelle on val-
mistumassa jatkuvista myö-
hästelyistä huolimatta.

Seuraavaa uutta ydinvoi-
malapäätöstä on jo saman-
aikaisesti meille kansalai-
sille varovasti alettu esit-
tää, vaikka vanhaakaan 
päätöstä ei ole vielä saatu 
rakennettua loppuun asti 
tuottavaksi yksiköksi. Eu-
rajoella.

Mielestäni todelliset kes-
kustelukumppanit ovat val-
tiovalta sekä suurteollisuus, 
joka on rakentanut omat 
tuotantonsa sähkösyöpöik-
si (esimerkkeinä metalli- ja 
perinteinen paperiteollisuu-
temme.)

Kysymys on Eurojen ja-
osta osakkeiden omistajil-
le. Silmänlumeeksi käydään 
keskustelua kotitalouksien 
sähkölaskujen kilpailutta-
misesta.

Kolmantena ja heikoim-
pana osapuolena kahden 
suuren ja voimakkaan ta-
hon keskustelussa on voi-
mateollisuus, joka yrittää 
vahtia jo entuudestaan hy-
viä etujaan tulevassa uus-
jaossa sähkön tuottajahin-
tojen voittojen jaossa. Val-
tiovalta ja suurteollisuus ja 
niiden eri vaikuttajatahot 
kuitenkin tekevät keske-
nään todelliset päätökset, 
voimateollisuuden edusta-
jien katsoessa sivusta. 

Sähkön hinta vaikuttaa 
monen asiaan
Postiluukusta tuli muu-
ten taas kotitalouksiin tie-

to sähkön hintojen korotta-
misesta täällä meillä Sata-
kunnassa, ydinvoimalaitos-
ten kupeessa.

Suurteollisuus vie tuotan-
toaan kovaa vauhtia ulko-
maille eikä tarkoitusperä 
ole mitenkään epäselvä.

Tuotantoa viedään sinne, 
mistä saadaan suuremmat 
voitot osakkeiden omista-
jille.

Paperimiehet lakkoilivat 
huonojen palkkojensa ta-
kia ja paperiteollisuus siir-
tää tuotantoa halpamaihin, 
joissa työntekijäkustan-

nukset ovat huomattavas-
ti edullisemmat. Onneksi 
siivoojat, jotka saavat noin 
kolmanneksen paperimie-
hen palkasta, eivät men-
neet lakkoon.

Sähkön hinnoittelussa ei 
mielestäni toimi todellinen 
kilpailutusperiaate suuris-
sa mittakaavoissa vaan se 
on lähinnä silmänlumetta. 
Olemme tällä hetkellä suu-
rin piirtein omavaraisia säh-
kön tuoton suhteen. Tuom-
me toki sähköä esim. Nor-
jasta silloin, kun vesivoima-
loiden sähkön hinta on siel-
lä tuotuna edullisempaa.

Meille on luotu mieliku-
va Venäjän sähköntuonnin 
epävarmuudesta ja poliit-
tisesta painostusmahdolli-
suudesta. Meille ei ole ker-
rottu selvästi Venäjän tuo-
tavan sähkön hinnan pu-
dottavan kuluttajahinto-
ja niin kotitalouksissa kuin 
teollisuudessakin.

Virtaa vanttuisiin 
työttömille
Työllistävää vaikutusta ei 
myöskään ole tuotu riittä-

västi mielestäni esille. Säh-
kön hinnan lasku vähentää 
teollisuuslaitosten haluk-
kuutta siirtää tuotantoaan 
halpojen työvoimakustan-
nusten maihin.

Edullinen sähkön hin-
ta vähentää teollisuuden 
tuotantokustannusten eroa 
verrattua halpatuontimaas-
sa ja Suomessa tuotettuun 
tuotteeseen.

Ydinvoimalaitostemme 
kannattavuus tietenkin las-
kisi, jos tuomme huomatta-
vasti edullisempaa itäsäh-
köä Suomeen.

Huomattava seikka asi-
assa on se, että ydinvoimal-
la tuotetun sähkön voitot 
eivät kilahda valtion kas-
saan suoraan hyödyntä-
mään meitä kaikkia, vaan 
voimayhtiöiden omistajille, 
jotka saavat huimat voit-
tonsa osakkeistaan. Tuon-
tisähkö vaan kaventaa sitä 
isoa voittosiivua, jonka nyt 
sähköyhtiöt saavat.

Mielestäni kansantalou-
dellisesti on järkevää ra-
kentaa merikaapeli Venä-
jältä Suomeen ja luoda to-
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Perussuomalaisten 
uusi sukupolvi

Vuoden 2004 alun jälkeen 
puolueeseemme on liitty-
nyt noin 800 uutta jäsen-
tä. Sukupolvenvaihdos on 
ollut melkoinen. Jäsenistö 
on nuortunut ja naisetkin 
ovat ottaneet puolueemme 
omakseen. Äskettäin jul-
kaistun, neljän suurimman 
puolueen teettämän, julki-
suuskuvatutkimuksen mu-
kaan meidän puolueemme 
pärjäsi erittäin hyvin. Jopa 
14 prosenttia haastatelluis-
ta arveli voivansa äänestää
Perussuomalaista puoluet-
ta. Julkikuvamme sai rat-
kaisevan piristysruiskeen 
alkuvuoden presidentin-
vaaleista ja puheenjohta-
jamme Timo Soinin niissä 
onnistuneesta kampanjoin-
nista. Jokaisen Perussuoma-
laisen on taottava vointinsa 
ja kykynsä mukaan nyt, kun 
rauta on kuuma. Tällaista 
etsikkoaikaa ei ehkä tois-
ta kertaa tule. Laajat jou-
kot pienyrittäjiä, työläisiä 
ja palkansaajia eri amma-
teista ovat ottaneet puolu-
eemme uudeksi poliittisek-
si kodikseen. Myös entisis-
tä niin sanotuista nukkuvis-
ta, uusista äänestäjistä sekä 
yhteiskunnan syrjäyttämis-
tä kansalaisista monet ovat 

hakeutuneet Perussuoma-
laisen vaihtoehdon pariin.

Puolueemme on perustet-
tu pääosin poliittisten pit-
känlinjan veteraanien va-
raan. Siksi onkin tervetul-
lutta ja välttämätöntä, että 
uusia, vereksiä voimia saa-
daan tilalle. Perussuoma-
laista aatetta: Jokainen ih-
minen ja jokainen elämä on 
arvokas, ei saa koskaan hu-
kata. Perusta pysyy, mutta 
kaikilla tekevillä käsipareil-
la on aikansa ja paikkansa, 
kuten tiedämme. Käykääm-
me siksi luottamuksen ja 
yhteistyön hengessä niin 
puolueveteraanit kuin uu-
detkin voimat, maaliskuun 
2007 voitollisia eduskunta-
vaaleja kohti.

Perussuomalaisuus ei ole 
tuontitavaraa

Sosialismi, kapitalismi, li-
beralismi, vihreys, kommu-
nismi jne. ovat kaikki ide-
ologista tuontitavaraa. Siksi 
tuntuu suorastaan oudolta, 
että niin monet roikkuvat 
menneisyyden haamujen 
rinnoissa koko ikänsä kiin-
ni, vaikka tietävätkin sisim-
mässään kaiken lepäävän 
poliittisen valheen päällä. 
Edes jatkuvat epäonnistu-
miset, epäoikeudenmukai-

suus ja suoranainen vääryys 
ei saa heidän silmiään avau-
tumaan. Pelko pitää lauman 
kasassa. Vallan-, rahan-, tit-
teleiden-, työpaikan ja jopa 
ystäväpiirin menettämisen 
pelko ovat tehokkaita alis-
tamisen välineitä. Tutus-
ta laumasta haetaan myös 
henkistä turvaa, vaikka si-
simmässä tiedetään, että 
harhautuksen perässä ryn-
täävien jalkojen edessä rot-
ko häämöttää.

Perussuomalaisuus on 
sinivalkoinen, kotimai-
nen aate. Se puolustaa aina 
Suomea ja suomalaisuutta. 
Niin sanotuissa vanhoissa 
puolueissa uskottiin vuo-
sikymmenten ajan Mosko-
van kaikkivoipaisuuteen. 
Oma järki nollattiin ja sy-
dämen viisas ääni vaiennet-
tiin aina, kun astuttiin rajan 
yli. Nyt on tullut Brysselin 
kumartamisen vuoro. Mitä 
enemmän EU Suomea hy-
väksikäyttää ja nettomak-
sajana höynäyttää, sitä yl-
peämpiä ja kiitollisempia 
pitäisi muka olla. Järjetön-
tä. Isovanhempamme eivät 
taistelleet meille itsenäi-
syyttä ja vapautta siksi, et-
tä saisimme eräänä päivänä 
olla Brysselin euroselkäran-
kaisen eliitin kynnysmatto-
na. Tulee aina muistaa, että 

vallanpitäjät jotka kumar-
tavat notkeaselkäisesti vie-
raan vallan suuntaan, pyl-
listävät samalla päin omaa 
kansaa. Näin on jälleen ta-
pahtumassa suurissa mitta-
suhteissa, kun eduskunnan 
vanhat puolueet ovat ai-
keissa vahvistaa EU:n pe-
rustuslain. Omituisinta asi-
assa on, että etukäteen tie-
detään, että Ranskan ja 
Hollannin kansanäänes-
tyksissä hylätty laki ei voi 
koskaan tulla sellaisenaan 
voimaan. EU:n perustus-
lain ratifiointia on perus-
teltu muun muassa sillä, et-
tä se tuo uskottavuutta EU-
puheenjohtajuuden kesällä 
ottavalle Suomelle. Oman 
kansan silmissä tulee käy-
mään ainakin täysin päin 
vastoin. EU:n vastustus tu-
lee lisääntymään entises-
tään, tällaisten käsittämät-
tömien ja mihinkään joh-
tamattomien hankkeiden 
vuoksi, jotka tietävät aino-
astaan valtavasti lisäkuluja 
tavallisille veronmaksajille.

dellinen sähkön kilpailu-
tilanne, josta hyötyy niin 
teollisuus kuin kotitalou-
detkin.

Olemme ja tulemme ole-
maan omavaraisia sähkön 
tuoton suhteen silloinkin, 
jos tuontivaikeuksia itä-
sähkön toimittamisessa 
syntyy.

Otamme sähkön tuonnin 
katketessa vain käyttööm-
me nyt reservissä olevat 
tuotantokapasiteettimme, 
kuten esimerkiksi hiilivoi-
malaitoksemme. Tuotetun 
sähkön hinta maassamme 
silloin tietenkin nousee lä-
helle nykytasoa, mutta se 
ei ole mielestäni mikään to-
dellinen riski, vaikka meille 
niin uskotellaan.

Virtaa vanttuisiin ja pi-
dämme Suomen kilpailu-
kykyisenä maana teollisuu-
den tuotantopaikkana, ja 
tulevaisuudessa myös avoi-
men sähkön kilpailutuksen 
maana.
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Perussuomalaisilla menee nyt lujaa. 
Saamme jatkuvasti uusia jäseniä, puolue 
alkaa olla tuttu ympäri Suomea ja puolu-
een ehdokaslistoille on tulijoita. Yhä use-
ampi suomalainen haluaa äänensä kuu-
luviin ja itsensä noteeratuksi. Tämä on
mahdollista perussuomalaisessa puolu-
eessa. Meillä on vapaus toimia ja ajatel-
la itsenäisestä, mutta me emme hyväk-
sy puolueen hyväksikäyttöä oman itsek-
kään linjan ajamiseen. Perussuomalaisis-
sa päätökset tehdään niiden kannanot-
tojen pohjalta, jotka puoluekokouksissa 
on linjattu.

Perussuomalaisten vaalivoiton voivat ty-
riä vain perussuomalaiset itse. Meidän on 
rakennettava jokaiseen vaalipiiriin sellai-
nen vaaliasetelma, joka mahdollistaa
perussuomalaisen kansanedustajan va-
litsemisen. Itä-Suomessa on tehty vaali-
matematiikka huomioiden vaaliliittoja, 
jotka eivät ole kaikkien mieleen, mutta 
ne on tehty paikallisesti vilpittömän ar-
vion pohjalta ja ne on puoluejohto hy-
väksynyt. Suurissa vaalipiireissä tilanne 

on toinen. Itse suosin Uudellamaalla omaa 
listaa ja eduskunnan ulkopuolisten listojen 
kanssa liittoutumista. Vaihtoehtoasetelma 
on selvä ja taistelu helppo rakentaa.

Uusimaa, Vaasa ja Helsinki ovat kansan-
edustajavaalipiirejä. Niissä on hyvät

Myönteisiä näkymiä
 

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

”Kansanedustaja on 

kansan palvelija.”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

mahdollisuudet kannatuksen kasvuun. 
Vastuu on piirien johdolla. Itse autan kaik-
kia vaalipiirejä mahdollisuuksien mukaan. 
Vappupuhe Kajaanissa oli menestys. Odo-
tan Oulun piiristä kansanedustajan paik-
kaa. Pohja on hyvä. Nyt vain rohkea eh-
dokasasettelu ja päälle kova työ niin paik-
ka tulee. Piirin puheenjohtaja ja puolueen 
varapuheenjohtaja Ahti Moilanen on va-
kaumuksen mies, joka tarvitsee tukea ja 
ymmärrystä. Luotan häneen.

Jatkan vaalien lähestyessä eri piirien kä-
sittelyä myös tällä omalla palstallani. Olen 
johtanut puoluetta 9 vuotta. Se on pitkä ai-
ka, siinä olen oppinut paljon mm. sen, että 
työtä pitää suosia ja vapauksia antaa, mutta 
puoluevastaista työtä ei voi hyväksyä. Tuo-
ta kovuuttaa minusta löytyy tarpeeksi. En 
kehota kokeilemaan.

Hyvä ehdokas

Olen peräänkuuluttanut hyvien ehdokkai-
den tarvetta. Millainen on hyvä ehdokas? 
Hän on omaksunut murtumattoman pe-

ruslinjamme ja ymmärtää, että kansan-
edustaja on kansan palvelija, eikä oman 
itsensä turvottaja. Hänellä on omat asiat 
kunnossa, jotta hän on kykenevä keskit-
tymään muiden asioiden hoitamiseen.

Vastuuntuntoinen ehdokas myös kehit-
tää itseään ja ottaa asioista selvää. Hyvä 
ehdokas saa kannatusta, koska hän välit-
tää äänestäjistä ja haluaa heidän äänensä 
kuuluviin. Tällaisia hyviä ehdokkaita pe-
russuomalaiset tarvitsevat.

Pyrkimykseni on hakea uusia, tuoreita 
ensikertalaisia ehdokkaita ja rohkaista 
kokeneita ja jo kannuksensa hankkineita 
ehdokkaita mukaan. Nämä ominaisuudet 
yhdistämällä saamme sellaisia ehdokas-
listoja, joista valitaan kansanedustajia.

Jos olet hyvä ehdokas tai tiedät sellaisen 
ota asia esiin omassa piirissäsi. Hyviä 
ehdokkaita ei koskaan ole liikaa, mutta 
huolehtikaamme siitä, että niitä on pe-
russuomalaisten listoilla tarpeeksi.

Runohetki

Kesäyön
kehto

Keinuta tuuli kukkaniittyä,

herätä haaveiden perhoset.

Keinuta tuuli rannan koivua,

soita lehvien sävelet. 

Keinuta tuuli kaipaavaa aaltoa kotiaan 

kohden kulkemaan.

Keinuta tuuli sieluuni unia,

kesäyön kehdossa valvovaan.

Hannu Purho
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Valtaushakemusten taloudelliset haitta-
vaikutukset 
Eduskunnan puhemiehelle

Voimassa olevan kaivoslain perusteella 
myös ulkomaisten yhtiöiden on mahdol-
lista jättää valtaushakemuksia Suomessa. 
Näin onkin käynyt esim. itäisen Uuden-
maan alueella, jossa ranskalainen yhtiö on 
aloittanut uraanikaivoshankkeen. Vaikka 
valtaushakemusta ei ole vielä edes käsi-
telty, on hankkeesta jo aiheutunut alu-
een asukkaille ja elinkeinolle merkittävää 
haittaa. Haittaa aiheutuu mm. kiinteistö-
kaupalle, koska epävarmuus alueella mah-
dollisesti aloitettavasta kaivostoiminnasta 
karkottaa kaupantekijöitä. Joillain alueil-
la kiinteistönvälittäjät eivät julkisuudessa 
olleiden tietojen mukaan edes ota koh-
teita myyntiin. Yksityisihmisten kotikiin-
teistöjen arvo on laskenut huomattavasti 

(lain mukaan valtausta ei saa suorittaa 50:
tä metriä lähempänä rakennusta, jota käy-
tetään tai aiotaan käyttää asuntona, lo-
ma-asuntona tai työhuoneena, eikä tämä 
vain 50 metrin ”suoja-alue” voi millään 
estää kiinteistöjen arvon heikentymistä). 
Myös investoinnit alueella ovat vähenty-
neet kaivoshankkeen aiheuttamien epä-
varmojen tulevaisuudennäkymien vuoksi. 
Edellä mainituilla valtaushakemuksen 
vaikutuspiirissä olevilla alueilla synty-
neet haittavaikutukset ovat siis realisoi-
tuneet jo nyt, vaikka valtauslupaa ei ole 
vielä edes annettu. Tästä voidaan päätellä, 
että jos valtauslupa myönnettäisiin, hait-
tavaikutukset asukkaille ja elinkeinoelä-
mälle kasvaisivat entisestään. Jos itse kai-
vostoiminta aloitettaisiin, mukaan tulisi-
vat myös haitalliset ympäristövaikutukset, 
jotka heikentäisivät alueen elinvoimai-
suutta entisestään. Kuitenkin kaivostoi-

mintaa harjoittavalla yhtiöllä ei ole lain 
mukaan korvausvelvollisuutta, jolla voi-
taisiin kompensoida valtausalueen lähi-
ympäristön asukkaille aiheutuneet talou-
delliset menetykset. 

Edellä olevan perusteella ja eduskun-
nan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esi-
tän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen 
vastattavaksi seuraavan kysymyksen: 
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä muut-
taakseen kaivostoiminnasta annettua la-
kia siten, ettei valtaushakemusta jättämäl-
lä aiheuteta alueen asukkaille kohtuutto-
mia taloudellisia menetyksiä maan ja kiin-
teistöjen arvon laskiessa sekä elinkeino-
elämän investointien vähentyessä?

Helsingissä 14 päivänä
helmikuuta 2006 
Timo Soini /ps
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EU on jumalamme, ja valhe sekä vilpilli-
syys ovat keinojamme. Kaikkia Brysselin 
toimiamme määrää ahneuden ja mammo-
nan laki. Laumana puimme nyrkkiä ja ul-
vomme kuorossa; -Oi Euro-Suomi, oi Euro-
Suomi. Kartellit ja direktiivit ovat uskom-
me ja ylikansallisuus unelmamme. Oi Brys-
selin mafia, olemme vyöttäytyneet hyväk-
symään määräysvaltasi, ahneutesi ja kaikki 
valheesi.

Omat voimamme ovat riittämättömät 
EU:n rinnalla. Miljoonat ja jälleen miljoo-
nat on tehty työttömiksi ja painettu lokaan, 
kun lyömme direktiiveillä ja petollisilla va-
kuutteluilla. Totuus on unohdettu ja piilo-
tettu jonnekin. Ja kun joku komissaari lu-
kee meille julistuksen, jota emme ymmärrä, 
josta emme ole kuulleet tai nähneet rien-
nämme mukaan kuin hurmos huulillamme. 

EU-psalmi
Ja ellet ulvo kansamme: -Oi Euro-Suo-
mi, oi Euro-Suomi, olet silloin meitä vas-
taan.

Toivo Suikki
Imatra



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen   5/2006 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 4

Eduskunnassa sanottua

”Samaan aikaan meillä puhu-
taan tuloerojen kasvusta ja ol-
laan hirveästi huolissaan vähä-
osaisista, niin kuin pitää ollakin, 
mutta kyllä tämä (tasavallan 
presidentin palkkion) korotus 
on todella reipas. Se tarkoittaa 
vuositasolla 24 000 euroa, 144 
000 tapettua mummonmark-
kaa puhtaana käteen. Kysymys 
ei ole palkasta. Kysymys on ve-
rovapaasta palkkiosta. Tässä 
hetki sitten ed. Akaan-Pentti-
lä Veteraanipäivänä puhui so-
taveteraanien pienistä eläke-
eduista, jotka ovat verollisia, 
niin kyllä täysin selkeätä oli-
si minun mielestäni, että myös 
presidentin palkka olisi verolli-
nen ja siitä maksettaisiin asian-
mukaiset verot.”

Timo Soini 27.4.2006

”Ministeri Hyssälä viittasi näin 
veteraanipäivänä niin sanottuun 
veteraanien haittakorvaukseen. 
Laissahan sanotaan ’työkyvyttö-
myysprosentti’. Olisiko, ministeri 
Hyssälä, aiheellista nyt näin vete-
raanipäivänä ilmoittaa ministerin 
toimesta, että ensi vuonna bud-
jetin yhteydessä poistetaan lais-
ta sotainvalidien kohdalta, vete-
raanien kohdalta, sana ’työkyvyt-
tömyysprosentti’? Eivätkö keski-
iältään 85-vuotiaat veteraanit ole 
kaikki jo ansainneet ne kuntou-
tusmahdollisuudet, mitä Suomen 
valtio voi antaa? (Ed. Zyskowicz: 
Vastatkaa kyllä!)

Raimo Vistbacka 27.4.2006

Eduskuntavaalit
2007

Kiinnostaako kansanedustajuus?

www.vaalit.fi 

Perustuslakimme mukaan valtiovalta Suomessa 

kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville ko-

koontunut 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.

vuoden vaalikamppailuaika on 
käytettävä tehokkaasti hyväksi. 
Jokaisesta ehdokkaasta on mah-
dollisuus tehdä tunnettu nimi ai-
nakin omassa kunnassa ja sen lä-
hialueilla. Mikäli ehdokkaalla on 
mahdollisuuksia ja resursseja toi-
mia koko vaalipiirin alueella, ai-
na parempi. Uusia mahdollisuuk-
sia antavat muun muassa sähköi-
set tiedotusvälineet, etenkin in-
ternet. Omat vaalisivut saattavat 

Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit

olla ratkaisevassa roolissa, etenkin 
nuorten ääniä tavoiteltaessa. Kun 
vaalipiirien ehdokasasetelmat ovat 
viimeistään kuluvan kesän ja alku-
syksyn aikana lopullisesti selvillä, 
astuu puolue koulutus- ja opastus-
tilaisuuksineen mukaan kuvioon. 
Hyvänä lisäevästyksenä ehdokkaille 
tulee olemaan myös elokuussa puo-
lueneuvostossa hyväksyttävä edus-
kuntavaaliohjelma. 

Eduskuntavaalityö käyntiin

Eräissä vaalipiireissä on jo suun-
nitelmat siltä osin selvillä, lähde-
täänkö eduskuntavaaleihin omal-
la listalla, vai jossakin vaaliliitto-
kuviossa mukana ollen. Tärkeää 
on olla hyvissä ajoin liikkeellä. 
Valtakunnan mittakaavassa meil-
lä ei tule olemaan paljoakaan niin 
sanottuja valmiiksi tunnettuja eh-
dokkaita. Siksi edessä oleva vajaa 

24.5.06 - 29.5.06 = 5 vrk
1.6.06 - 6.6.06 = 5 vrk LIIKUNTALOMA
8.6.06 - 13.6.06 = 5 vrk
15.6.06 - 20.6.06 = 5 vrk
22.6.06 - 27.6.06 = 5 vrk JUHANNUS
23.6.06 - 28.6.06 = 5 vrk
30.6.06 - 5.7.06 = 5 vrk
7.7.06 - 11.7.06 = 4 vrk
13.7.06 - 18.7.06 = 5 vrk  LIIKUNTALOMA
20.7.06 - 25.7.06 = 5 vrk
27.7.06 - 1.8.06 = 5 vrk
3.8.06 - 8.8.06 = 5 vrk
10.8.06 - 15.8.06 = 5 vrk LIIKUNTALOMA
17.8.06 - 23.8.06 = 6 vrk
25.8.06 - 31.8.06 = 6 vrk
7.9.06 - 13.9.06 = 6 vrk
19.9.06 - 25.9.06 = 6 vrk
3.10. - 9.10.06 = 6 vrk
17.10.06 - 23.10.06 = 6 VRK
21.12.06 - 27.12.06 = 6 VRK JOULU
23.12.06 - 27.12.06 = 4 VRK JOULU
29.12.06 - 2.1.07 = 4 VRK  UUSI VUOSI

Oikeus ajankohtien ja hin-

tojen muutoksiin pidäte-

tään. Liikuntalomat toteute-

taan, jos niihin on riittävästi 

osallistujia.

Rauhalan lomat 
vuodelle 2006
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Kansanedustaja Raimo Vistbackan 3.5.2006
välikysymyskeskustelussa pitämä ryhmäpuheenvuoro:

Arvoisa puhemies! Nyt kä-
sittelyssä oleva koko oppo-
sition yhteinen välikysymys 
on kaikilta osin erittäin pe-
rusteltu ja ajankohtainen. 
Voin henkilökohtaisesti to-
deta, että yli 19-vuotisen 
kansanedustajaoloaikana-
ni yksikään välikysymys ei 
ole aiheuttanut yhtä voima-
kasta mielipidevaihtoa niin 
lehdissä, radiossa kuin TV:
ssäkin. Kaikissa näissä me-
dioissa on kannettu huolta 
vanhusten hoidon ongel-
mista ja nykytilasta, sekä 
arvioitu tähän liittyviä tu-
levaisuuden uhkia.

Hallitus vastuussa 
vanhusten hoidon 
heikosta tilasta

Hallitusohjelmassa on oma 
kappaleensa koskien van-
husten hoivatyötä. Siinä 
nostetaan esiin monia hy-
viä periaatteita ja lupauk-
sia. Mutta miten on luvat-
tua seurantatyötä hoidettu 
ja mitä on tehty vähimmäis-
tason turvaamiseksi? Suo-
raan sanoen hallituksen toi-
mesta ei ole tehty mitään ti-
lanteen parantamiseksi. Ve-
rokevennyksiä on annettu 
suurituloisille ja rikkaiden 
omaisuusverokin saatiin 
poistettua. Näillä nyt rik-
kaille jäävillä rahoilla oli-
si voitu toteuttaa edes osa 
hallitusohjelmassa maini-

tuista vanhusten hoivatyön 
heikon tilanteen paranta-
miseen tähtäävistä lupauk-
sista. Tilanne on suorastaan 
riistäytynyt käsistä. Hallitus 
on tästä vastuussa ja voikin 
kysyä, että minkä johdosta 
edes niin sanottua pakko-
lainaa ei ole maksettu kun-
nille. Tälläkin summalla oli-
si varmasti pystytty paran-
tamaan vanhusten hoidon 
nykyistä tilaa.

Vanhusten hoidon 
tilanne kestämätön 
mm.. Ähtärissä ja 
Tampereella

Huonosti hoidetusta van-
hustenhuollosta löytyy va-
litettavasti esimerkkejä ym-
päri Suomea. Nostan tässä 
esiin niistä vain joitakin. 
Esimerkiksi Ähtärin kau-
pungissa suoritettiin asian-
tuntijoiden toimesta van-
hustenhuollon selvitys jo 
vuonna 1995. Jo tällöin jou-
tui asiantuntijaryhmä, jo-
hon kuului mm. nykyinen 
geriatrian professori Sirk-
ka-Liisa Kivelä, lausunnos-
saan toteamaan mm: ”Puut-
teellista hygieniaa on todet-
tavissa myös virtsa- ja ulos-
te-eritteiden pesujen osal-
ta. Puutteita esiintyy myös 
liikunta- ja asentohoidois-
sa. Toispuoleista halvaus-
ta sairastavien vanhusten 
liikunta- ja asentohoito-
ja on jätetty toteutumat-
ta.” Toisin sanoen vanhuk-
set joutuivat makaamaan 
omissa ulosteissaan. Selvi-
tyksen jälkeen asiantunti-

jaryhmällä on ollut vaike-
uksia päästä tarkistamaan, 
että ovatko vaaditut korja-
ukset tehty. Toinen hieman 
tunnetumpi esimerkki van-
husten hoidon surkeasta ti-
lasta löytyy Tampereelta. 
Välikysymyksessäkin mai-
nitun Koukkuniemen van-
hainkodin tilanne on saa-
mansa julkisuuden kaut-
ta monille jo tuttu, mutta 
Perussuomalaiset haluaisi-
vat nostaa siitä vielä esiin 
erään tärkeän seikan. En-
sinnäkin aivan kuten väli-
kysymyksessä todetaan, on 
kestämätöntä, että vanhus-
tenhoidon vähimmäistaso 
voidaan turvata vain vali-
tusteitse. Täytyy kuitenkin 
kehua Länsi-Suomen lää-
ninhallitusta siitä, että se 
on ottanut päätöksessään 
rohkean ja suoraselkäisen 
linjan ja vaatinut 103 lisä-
työntekijän palkkaamista 
Koukkuniemen vanhain-
kotiin, vaikka tällä lisähen-
kilömäärällä voidaankin 
päästä vasta tyydyttävälle 
hoidon tasolle.

Henkilökuntaa on 
lisättävä!

Arvoisa puhemies! Tälläkin 
hetkellä on useita valituksia 
vanhusten hoidon tasosta 
vireillä. Kun vanhusten hoi-
dossa työskentelevä henki-
lökunta ei tähän asti ole us-
kaltanut puhua puutteista, 
niin nyt on varsinainen va-
litusten tulva lähtenyt liik-
keelle, kun sekä omaiset et-
tä hoitajat tuovat epäkohtia 

esiin. Johtuuko tämä puhu-
mattomuuden päättyminen 
siitä, että edes pelko oman 
työpaikan puolesta ei enää 
pysty hiljentämään hoita-
jia? Pätkätyöt ja riittämä-
tön henkilökunnan mää-
rä ajaa monesti, vanhusten 
lisäksi, myös pienipalkkai-
set hoitajat epäinhimillisiin 
olosuhteisiin työpaikoil-
laan. Valitusten kautta hen-
kilökuntaa joudutaan var-
masti jatkossa lisäämään ja 
vakinaistamaan, mikäli tä-
tä lisäystä ei hoideta työn-
antajan toimesta vapaaeh-
toisesti. Perussuomalaiset 
toivovatkin, että vanhus-
ten hoidon henkilökunnan 
määrää kasvatetaan pikai-
sesti, sillä tämänhetkinen 
hoitajien määrä ei riitä in-
himillisen hoidon suoritta-
miseen. Vanhusten hoito-
paikoissa, joissa on riittä-
mätön henkilöstö, ongel-
mia on nähtävissä kaik-
kialla. Henkilökunnan aika 
ei yksinkertaisesti riitä van-
husten syöttämiseen, puke-
miseen, ulkoiluttamiseen 
tai välttämättömään hygie-
nian hoitoon, vaan kiire ja 
sen tuoma stressi aiheut-
taa mm. työuupumusta ja 
sairaslomia varmasti par-
haansa yrittävälle hoito-
henkilökunnalle, jotka jou-
tuvat työskentelemään ää-
riolosuhteissa. Mikäli van-
huksella ei ole hoitopaikan 
lähistöllä asuvia omaisia, 
taikka ei ole niitä lainkaan, 
ei apua vanhuksen olosuh-
teisiin ole saatavissa edes 
siltä suunnalta.

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

Omaishoitoa tuettava 
enemmän

Perussuomalaisten mieles-
tä laitoshoidon ongelmien 
lisäksi keskustelua vanhus-
ten hoidon tilanteen paran-
tamisesta ja tulevaisuudes-
ta tulisi käydä myös omais-
hoidon osalta. Kaikenlai-
sen kotona tapahtuvan 
vanhusten hoidon on mo-
nissa eri tutkimuksissa to-
dettu olevan selvästi laitos-
hoitoa edullisempaa, ja se 
on myös hoidettavan kan-
nalta inhimillisempi tapa 
saada viettää vanhuspäi-
vänsä. Perussuomalaisten 
mielestä omaishoitoa, jo-
ka voisi monelle vanhuk-
selle tuoda mahdollisuu-
den laadukkaampaan ja 
inhimillisempään hoitoon, 
tulisi valtiovallan puoles-
ta jatkossa tukea selvästi 
nykyistä enemmän. Vaik-
ka joitakin lakiuudistuk-
sia on tehty, joilla on pyrit-
ty parantamaan omaishoi-
don olosuhteita, niin käy-
tännössä lukuisissa kunnis-
sa mm. omaishoidontuen 
minimitason korotukses-
ta johtuen ei solmita uu-
sia omaishoitosopimuksia, 
koska niihin ei ole varat-
tu riittävästi määrärahoja. 
Omaishoitojärjestelmää tu-
lisikin muuttaa siten, että se 
olisi subjektiivinen eli kun-
tia velvoittava oikeus. Pe-
russuomalaisten mielestä 
tämä näyttäisi olevan ainoa 
keino, jolla voitaisiin taata 
niille vanhuksille, joille oli-
si sopiva omaishoitaja löy-

tynyt, mahdollisuus pääs-
tä omaishoidontuen piiriin. 
Tähän muutokseen voitai-
siin yhdistää hoitopalkkioi-
den valtion rahoitus vaik-
kapa Kelan kautta.

Jokainen ihminen ja 
jokainen elämä on 
arvokas

Perussuomalaiset halua-
vat muistuttaa perustus-
lain 6 §:n mukaisesta ih-
misten yhdenvertaisuudes-
ta lain edessä. Lain mu-
kaan ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää syytä perus-
teetta asettaa eri asemaan 
mm. terveydentilan, vam-
maisuuden tai muun hen-
kilöön liittyvän syyn pe-
rusteella. Perussuomalai-
set toivovatkin, että myös 
ylimmät laillisuusvalvojat 
heräävät tähän yhteiskun-
nalliseen todellisuuteen, 
jossa vanhukset ja vammai-
set joutuvat Suomessa elä-
mään. Jokainen ihminen ja 
jokainen elämä on arvokas. 
Henkilön kotipaikkakunnal-
la ei saa olla merkitystä esi-
merkiksi vanhustenhuollon 
palveluiden saamisessa tai 
näiden palveluiden laadun 
osalta. Meidän velvollisuu-
temme on huolehtia näistä 
ihmisistä, jotka rakensivat 
omilla uhrauksillaan ja työl-
lään Suomesta nykyisenlai-
sen korkean elintason maan 
ja siinä sivussa kasvattivat ja 
kouluttivat nykyisen aktiivi-
väestön, sekä loivat maksuil-
laan pohjan nykyisille eläke-
järjestelmille.

Valtioneuvoston selonte-
koa EU:n perustuslakiso-
pimuksesta eduskunnassa 
10. toukokuuta käsiteltäes-
sä lausui Raimo Vistbacka 
ryhmäpuheenvuorossaan 
mm. seuraavaa:

– Suomen perustuslain 
mukaan maamme on täy-
sivaltainen tasavalta, jossa 
ylin valta, valtiovalta, kuu-
luu Suomen kansalle, lain-
säädäntövalta kansan va-
litsemalle eduskunnalle ja 
tuomiovalta riippumatto-
mille tuomioistuimille. Tä-

mä perustuslakimme ydin-
sisältö mitätöityy, jos EU:
n ehdotettu perustuslaki, 
joka olisi oman perustus-
lakimme yläpuolella, tulisi 
maassamme voimaan.

– Vain valtioilla on perus-
tuslaki. Perustuslaki tekee 
EU:sta valtion. Koska val-
tiot ovat myös oikeushen-
kilöitä, ehdotetun EU:n pe-
rustuslain osan I-7 artiklas-
sa säädetään varmemmak-
si vakuudeksi, että unio-
ni on oikeushenkilö. Tämä 
tarkoittaa sitä, että EU voi 

solmia kansainvälisiä sopi-
muksia, jotka suoraan sito-
vat jäsenmaita. 

EU-liittovaltio 
sietämätön ajatus

– Ehdotetulla perustuslail-
la lopetetaan jäsenmaiden 
suvereniteetti ja valtiollinen 
itsenäisyys, siltä osin kuin 
niitä vielä on jäljellä. Eh-
dotettu sopimus on johdon-
mukaista jatkoa Maastrich-
tin, Amsterdamin ja Nizzan 
sopimuksille tiellä kohti lo-
pullista päämäärää, Euroo-
pan liittovaltiota, jossa kaik-
kia siihen kuuluvia maita ja 
kansoja hallitaan yhdestä 
keskuksesta yhteisellä lain-
säädännöllä. Tämä on Pe-
russuomalaisille – ja usko-
aksemme myös Suomen 
kansan enemmistölle – täy-
sin sietämätön ajatus.

– Ehdotetussa perustus-
laissa laajennetaan määrä-
enemmistöllä tapahtuvaa 
päätöksentekoa koskemaan 

jokseenkin kaikkia muita 
asiaryhmiä paitsi ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaa. Voi 
vain kysyä, missä on edus-
kunnan edellyttämä pienil-
le jäsenmaille edullisempi 
ns. kaksoisenemmistö, jo-
ta Suomen edustajat aluksi 
innolla ajoivat. Ainoa, mis-
sä Suomen panos kasvaa, 
on jäsenmaksuosuus. Suo-
malaisilla on EU:ssa oma 
painava osansa – maksa-
jan osa.

Kansanvallan 
haudankaivuuta

– Suomalaisten on saata-
va tietää totuus EU:n pe-
rustuslaista ja sen hyväk-
symisen seurauksista. Esi-
merkiksi USA:n osavalti-
oilla on enemmän päätös-
valtaa omiin asioihinsa kuin 
EU:n osavaltioilla olisi. Pu-
heet, että EU:n perustuslaki 
ei olennaisesti muuttaisi ny-
kyistä tilannetta, ovat kansa-

Vistbacka: Jyrkkä ei EU:n 
perustuslaille

laisten tarkoituksellista har-
haanjohtamista. 

– Koska nyt käsittelys-
sä oleva sopimusehdotus ei 
voi olla lopullinen Ranskan 
ja Hollannin hylättyä sen 
ratifioinnin, olisi suorastaan 
kansanvallan haudankaiva-
mista ja ikiaikainen häpeä 
lähteä sitä nyt Suomessa 
hyväksymään, kun tiede-
tään varmuudella, että sii-

Perussuomalaisista 
vetoomusta oli 
vastaanottamassa 
ryhmän puheenjohtaja 
Raimo Vistbacka, 
joka piti voimallisen 
puheen.

Kansanäänestystoimikunta luovutti eduskunnalle 
vetoomuksen 9. toukokuuta. Noin 50 000 
suomalaista oli allekirjoittanut addressin, jossa 
perätään kansanäänestystä EU:n perustuslaista

hen tulee vielä muutoksia 
ja hyväksymisellä Suomi to-
siasiallisesti menettäisi pu-
hevaltansa uusissa neuvot-
teluissa. Perustuslakiehdo-
tuksessa ehdotetut muutok-
set ovat myös niin suuria ja 
radikaaleja, että joka tapa-
uksessa ennen asian lopul-
lista käsittelyä sopimus on 
alistettava kansanäänestyk-
seen.
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Otteita kansanedustaja Timo Soinin pitämästä ryhmäpuheenvuorosta: 
aiheena valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Ympäristö muuttuu ja tek-
niikka kehittyy, mutta ihmi-
nen ei ole miksikään muut-
tunut. Siksi ihmisläheisyy-
den painottaminen ja yksi-
lön huomiointi on tärkeää. 
Suomi ei ole massayhteis-
kunta, eikä siitä sellaista 
saa tulla. Koulutus on tär-
keä tie sekä yksilön että 
yhteiskunnan hyvinvoin-
tiin. Koulutusta tarvitaan 
sekä käytännön ammatil-
listen valmiuksien kartut-
tamiseen ja opettamiseen 
että vahvan sivistyksellisen 
perustan antamiseen. 

Suomi on yksi niistä har-
voista maista maailmassa, 
joissa käytännössä vanhem-
pien varallisuuteen katso-
matta nuorella on tie auki 
aina ylempiin akateemisiin 
oppiarvoihin saakka. Tämä 
tilanne on todellinen saavu-
tettu etu, josta Suomella ei 
ole varaa luopua. 

Kouluvuodet aivan alusta 
saakka ovat jokaisen ihmi-
sen kehitykselle hyvin rat-
kaisevat. Koulumuistoja on 
jokaisella; kaverit ja opetta-
jat muistetaan opitun asian 
lisäksi. Pätevät ja osaavat 
opettajat ovat onnistuneen 
koulutuspolitiikan selkä-
ranka. Innostunut, kannus-

tava ja kurin ja järjestyksen 
pitävä opettaja saa aikaan 
kunnioitusta ja oppimisha-
lukkuutta ja on aivan kes-
keinen tekijä kaikessa op-
pimisessa. Omalla esimer-
killä johtaminen on paras-
ta ja tuloksekkainta opetus-
toimintaa. 

Opettajan palkka 
vaatimaton

Opettajien koulutuksen ja 
palkkauksen on oltava sel-
laisella tasolla, että opetta-
jankoulutuksen saaneet ih-
miset pääsääntöisesti pysy-
vät opetustyössä. Nykyhet-
ken tilanne etenkin pää-
kaupunkiseudulla on täysin 
epätyydyttävä: opettajan 
palkalla ei voida taata koh-
tuullisia asuin- ja elämisolo-
suhteita. 

Opettajien täydennys-
koulutukseen satsatut ra-
hat ja aika saadaan kaik-
ki takaisin yhteiseen käyt-
töön. Opettajille on taatta-
va riittävät mahdollisuudet 
osallistua täydennyskoulu-
tukseen ja itsensä kehittä-
miseen. Uusien ideoiden 
omaksuminen vaatii aina 
myös ympäristön ja olo-
suhteiden vaihdosta. Täl-

laista toimintaa tulee kan-
nustaa ja tukea, eikä nähdä 
pelkkänä kuluna. 

Lähi- ja kyläkoulujen 
puolesta

Professori Eira Korpinen 
on Suomen lähikoulut ry:n 
puheenjohtaja. Hän on pit-
kään ja tosiasioihin perus-
tuen puhunut lähi- ja kylä-
koulujen puolesta. Minulla 
oli mahdollisuus tavata hä-
net kyläkouluja puolusta-
van lähetystön vierailun yh-
teydessä eduskunnassa. Pe-
russuomalaisille ei ole jää-
nyt epäselväksi kyläkoulu-
jen merkitys suomalaiselle 
oppimiselle ja sielunmaise-
malle. Me emme ole kun-
nissa emmekä eduskunnas-
sa kannattamassa pienkou-
lujen tappolinjaa.

Keskusta hajoaa kylä-
koulukysymyksessä men-
nen tullen pitkin Suomea. 
Kylmä teknokraattilinja on 
saanut niskalenkin pien-
koulujen puolustajista. Ää-
net vielä keskustalle syr-
jäkyliltä kelpaavat, mutta 
toivottavasti näitten luku-
määrään tapahtuu alene-
mista. Espoossa tällainen 
piirustuspöytäpolitiikka ja 

lähikoulujen tappolinja tor-
juttiin. Tekno- ja byrokraa-
tit olisivat halunneet sotkea 
koko Espoon kouluverkon, 
mutta kaupunginvaltuusto 
torjui tämän. Tällaista mal-
lia suosittelen espoolaisena 
ympäri Suomea. 

Kasvatustieteen rautaiset 
ammattilaiset ovat toden-
neet, että lähi- ja kyläkou-
lujen massalakkauttamis-
ten seurauksena erityispe-
dagogiikkaa on alettu tarvi-
ta entistä enemmän. Miksi? 
Yhtenä syynä on varmasti 
suuret luokkakoot ja iso-
jen koulujen ongelmat, jot-
ka poikkeavat pienkoulu-
jen ongelmista. 

Pakkoruotsi pois

Opetuksen on oltava moni-
puolista ja tuettava erilaisia 
taipumuksia. Tämän vuoksi 
myös taide- ja käsityöainei-
den nykyistä suurempaan 
tuntimäärään olisi painei-
ta. Resursseja voisi vapaut-
taa vaikka tekemällä pakko-
ruotsin vapaaehtoiseksi ai-
neeksi myös peruskouluissa. 
Ylioppilastutkinnoissa tämä 
pakollisuus on jo poistettu, 
eikä seurauksena ole ollut 
minkään luokan katastrofia. 

Kansanedustaja, Timo Soini
t i m o . s o i n i @ e d u s k u n t a . f i

Koulutuspoliittisessa se-
lonteossa ei oteta mitään 
kantaa eri kieliryhmien vä-
lisiin erillisiin kouluraken-
nuksiin, kuten Rkp on esit-
tämässä. Tällaiseen kieli-
pohjaiseen erotteluun ei si-
vistysvaltiossa olekaan mi-
tään perusteita. 

Suomessa suomalaisin 
ehdoin

Perussuomalaiset kannat-
tavat jatkuvan kouluttau-
tumisen periaatetta ja pi-
tävät tärkeänä, että jokai-
nen suomalainen nuori saisi 
kunnollisen peruskoulutuk-
sen yhteisin varoin kustan-
nettuna. Suomen kansan 
menestys riippuu sen luo-
vuudesta, yhtenäisyydestä 
ja keskinäisestä solidaari-
suudesta. Meillä on vankka 
kansallinen perusta, jonka 
avulla pärjäämme muuttu-
vassa maailmassa. Tulemme 
ja haluamme tulla toimeen 
muiden kansojen ja kult-
tuurien kanssa. Suomessa 
elämme kuitenkin suoma-
laisin ehdoin, ja se merkit-
see sitä, että me pidämme 
joulujuhlamme ja laulam-
me suvivirtemme niin kuin 
tähänkin asti. 

Kouluruokailumme ja 
kouluterveydenhuoltom-
me ovat hienoja saavutuk-
sia, joiden perustaa ei saa 
murentaa. Kouluterveyden-
huoltoon on suunnattava 
nykyistä enemmän resurs-
seja, sillä niissä säästäminen 
tulee sekä inhimillisesti että 
taloudellisesti kalliiksi. 

Jokainen oppilas arvokas

Perussuomalainen edus-
kuntaryhmä katsoo, että yli-
opisto- ja korkeakouluope-
tusta ei pidä yksipuolisesti 
keskittää etelän helmaan. 
Jokaisen alueen moottori-
na on oltava korkeampias-
teista opetusta niin Lapissa, 
Itä-Suomessa, etelässä kuin 
lännessäkin.

Jokainen ihminen ja jo-
kainen elämä ja oppilas on 
yhtä arvokas riippumat-
ta siitä, missä päin Suomea 
hän asuu.

Perussuomalaisten Kajaanin 
vapputilaisuudessa
noin tuhat kuulijaa

Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja, kansan-
edustaja Timo Soini pu-
hui vappuna 1.5.2006 Ka-
jaanissa. Kajaanin Raa-
tihuoneen tori täyttyi 
kuulijoista ja perussuo-
malainen sanoma kiin-
nosti silmin nähden in-
nokkaisiin aplodeihin 
yltynyttä yleisöä. Aamu 
yhdeksältä alkaneen ti-
laisuuden avauksen suo-
ritti SMP:n entinen kan-
sanedustaja Pentti Ket-
tunen. Tervetulotoivotus-
ten jälkeen oli vuorossa 
Kalajoen kunnanvaltuu-
tettu Erkki Aho, joka tii-
visti tunnetulla taidolla 
puheenvuoroonsa rau-
taisannoksen ajankoh-
taisia aiheita. Oulun ja 
Kainuun piirin Perussuo-
malaisten puheenjohtaja 
Ahti Moilasen johdol-
la toiminut paikallinen 
puolueaktiivien iskuryh-

mä jakoi tilaisuudessa ma-
teriaalia. Esimerkiksi tar-
jolla olleet 250 PerusS-il-
mapalloa menivät hetkes-
sä jakoon. Perussuomalais-
ten puheenjohtaja käsitteli 
noin puoli tuntia kestänees-
sä puheessaan muun muas-
sa suomalaisen vasemmis-
ton antautumista suuren ra-
han edessä. 

Tiivistelmä Timo Soinin
puheeta:

Vasemmisto antanut 
rahavallalle periksi

Vasemmiston vapussa juh-
listavat pääasiassa muistot 
ja retoriikka. Suomalainen 
sylikoiravasemmisto on ol-
lut innolla alentamassa suu-
rituloisten verotusta ja val-
tiovarainministeri Eero 
Heinäluoma esitteli edus-
kunnalle ja ajoi läpi varal-
lisuusveron poiston. 

Suuren rahan hallitse-
man EU:n edessä suoma-
lainen vasemmisto on täy-
sin hampaaton. Nöyriste-
lyn huippuna on hanke 
EU:n kuopatun perus-
tuslain ratifioinnista edus-
kunnassa.

Vasemmistopuolueet 
ovat antaneet periksi suu-
relle rahalle. Vappuna vä-
hän heitetään huulta ko-
koomuksen suuntaan, 
mutta hallituksen toteut-
tamat 3,5 miljardin euron 
verohelpotukset ovat ol-
leet moninkertaiset ko-
koomuksen vaaliohjel-
maan verrattuna.

Tasavallan presiden-
tin hulppean verova-
paan palkkion korotuk-
sen 24 000 euroa (noin 
144 000 tapettua mark-
kaa) puolesta äänestivät 
kaikki vasemmistolaiset 
kansanedustajat. Jo on 
aikoihin eletty!

Pitkin alkuvuotta on käy-
ty mielenkiintoista, ja 
mielestäni aivan oikean-
suuntaisia keskusteluja 
eri medioissa kotimaisen 
energian hyödyntämises-
tä nyt ja tulevaisuudessa, 
koska kotimaisen energi-
an tarve kasvaa vielä rut-
kasti tällä vuosikymme-
nellä. Tuntuukin käsittä-
mättömältä, että meitä 
on varoiteltu jopa väli-
aikaisesta energiapulas-
ta, mutta maan hallitus 
ei tee mitään, että edes 
metsäenergiapolitiikka 
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 ja toisi 
tullessaan lähivuosina arvi-
olta yli 5000 uutta työpaik-
kaa. (Puhui kansanedustaja 
Raimo Vistbacka 9.2.06 val-
tionpäivien avauskeskuste-
lussa). EU-kolhoosissa hen-
kitoreissaan kituvalle maa-
seudulle jokainen uusi työ-
paikka on elintärkeä. Nyt ei 
voi muuta kuin seurata ti-
lannetta ja toivoa, että ko 
asia nytkähtää maan halli-

Energiapuuta
tehokkaammin käyttöön

tuksessa eteenpäin ja vie-
läpä positiiviseen suun-
taan. 

JK. Pitelee hyviä puun-
tekoilmoja, minäkin pois-
tun mökille polttopuunte-
koon. Aurinkoista alkuke-
sää ”energiaihmisille”.

Jorma-Kalevi 
Merivirta
Sitoutumaton, Kotkan 
kaupunginvaltuutettu
Kotkan 
Energia Oy:n 
hallintoneuvoston 
jäsen



 PerusSuomalainen  5/2006 Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 7

Koulutuksen kohdentumi-
nen on tänä päivänä tär-
kein vaatimus, kun yrittäjä 
hakee itselleen ja henkilös-
tölleen sopivaa koulutus-
ta. Kun koulutus räätälöi-
dään yrityksen tarpeisiin, 
voidaan ottaa huomioon 
yrityksen kehitysvaihe ja 
ajankohtaiset tarpeet esi-
merkiksi tietotekniikan so-
veltamisen suhteen.

Koulutuksen yhtenä tren-
dinä on myös, että koko 
henkilöstö osallistuu kou-
lutukseen. Halutaan paran-
taa ja laaja-alaistaa henki-
lökunnan ammattitaitoa ja 
osaamista. Esimerkiksi va-
rastomiehen on osattava 
markkinointia ja asiakas-
palvelua. Hyvin usein kou-
lutukseen liittyy yrityksen 
talousprosessia selvittä-
vä osa. Kun työntekijä ym-
märtää yrityksen kokonais-
tilanteen ja oman osansa 
siinä, sitä motivoituneem-
pi hän on työssään, ja sitä 
varmemmin myös säilyt-
tää työpaikkansa. Paikal-
linen sopiminen on trendi, 
joka on alkanut ja joka tu-
lee jatkumaan.

-Puhutaan paljon pien-
ten yritysten työllistämis-

velvoitteesta, mutta käytän-
nössä niiden tarpeita ei kui-
tenkaan oteta huomioon. 
Ulkopuoliset mekanismit 
sitovat yrittäjää henkilös-
tönsä suhteen. Työllistämis-
kynnys on korkea ja paikal-
linen sopiminen on ongel-
mallista. Yrityksen täytyisi 
kuitenkin olla joustava, ku-
ten markkinat ja asiakkaat 
edellyttävät.

Tiimityöskentelystä 
hyötyy yritys ja yrittäjä

Liikkeenjohdon koulu-
tuksessa trendinä on tii-
mityöskentely, joka sovel-
tuu erityisesti pieniin yri-
tyksiin. Kommunikaatio on 
tällöin vuorovaikutteista, 
annetaan palautetta puo-
lin ja toisin, myös työnteki-
jät yrittäjälle, jos on jotakin 
korjattavaa toiminnan suh-
teen. Kyllähän johtajalta ai-
na vaaditaan eniten. Hänen 
täytyisi olla paitsi esimerk-
kinä itse, myös auttaa ja tu-
kea henkilöstöään. Useim-
missa yrityksissä riippuen 
tietysti yrittäjästä, yrittäjän 
oma osaaminen on ollut lii-
keidean pohjana. Hän saat-
taa olla paras ammattimies 

yrityksessä, jolloin hän saa 
jo siitä arvonantoa. Toisaal-
ta johtajan pitäisi oppia de-
legoimaan ja antaa muille-
kin mahdollisuus kehittää 
ammattitaitoaan. 

Tiimityöskentely on par-
haimmillaan hyvin moti-
voivaa henkilöstön kannal-
ta, kun se on mukana koko 
prosessissa ja kun sen mie-
lipiteitä kysytään, ja kuun-
nellaan. Täytyy muistaa, et-
tä henkilöstö on asiantunti-
ja omalla sarallaan. Niinpä 
on tärkeää esimerkiksi se, 
että asiakkaiden toivomuk-
set ohjataan suoraan työn-
tekijöille, jolloin näkökul-
ma heidän omaan työhön-
sä huomattavasti laajenee. 
Nuori polvi tarvitsee tänä 
päivänä hyvin monipuoli-
sia liikkeenjohdollisia tai-
toja ja valmiuksia viedä lä-
pi sukupolvenvaihdos, joka 
on useimmiten iso muutos 
perheyrityksessä. Ilahdutta-
vaa on ollut huomata myös 
kiinnostus laatuajatteluun 
pienissä yrityksissä.

-Laatukoulutus on yk-
si tärkeimpiä koulutuksen 
tarvealueita tänä päivänä 
pienissä yrityksissä. Myös 
kansainvälistyminen kos-

Pk-yritykset haluavat 
räätälöityä koulutusta

kettaa pieniä yrityksiä ja 
yhä useampi yritys on siitä 
kiinnostunut. 

-Yrittäjä voisi aloittaa 
kansainvälistymisen kieli-
taidostaan. Ainakin ruotsia 
ja englantia pitäisi nyt opis-
kella, sillä hyvän kielitaidon 
hankkiminen vie vuosia. 

-Verkostoituminen on 
yleisempikin trendi, jonka 
edut ovat esimerkiksi vien-
timarkkinoinnissa kiistat-
tomat. 

Yrittäjän on usein vaikea 
irrottaa henkilöstöä koulu-
tukseen. Myös yrittäjä itse 
varsinkin muutaman hen-
gen yrityksestä vain har-

voin käy liikkeenjohdolli-
sessa koulutuksessa, mutta 
ammatillisessa koulutuk-
sessa kylläkin, mikä on hy-
vin myönteistä.

Jos ajatellaan koulutusta 
hyödyn ja oppimisen kan-
nalta, kaikista parhaat ja 
kantavimmat tulokset on 
saatu palautteena yrittäjil-
tä pitkäaikaista, monta jak-
soa kestävistä kursseista. 
Taitoihin liittyvä valmen-
nus näkyy nopeasti, tietojen 
kohdalla myöhemmin, kos-
ka tietoa täytyy osata sovel-
taa. Asenteiden muutos vie 
kaikkein pisimmän ajan. 

Pienen yrityksen 
koulutuksen trendit:

-yrityskohtainen
räätälöinti
-työntekijän koulutus
-muutosvalmennus ja 
joustavuus, paikallinen 
sopiminen
-tiimityöskentely
-nuoren johtajan valmen-
nus sukupolvenvaihdosti-
lanteessa
-laatukoulutus
-kansainvälistyminen
-kehittäminen, strategiat, 
visiot ym.
-yrityksen talousproses-
sin ymmärtäminen
-verkostoituminen 

Aloitan artikkelini tällä 
tavalla koska tapana on, 
että yleensä Six Degrees:
en artikkelit alkavat myös 
niin, mutta englanniksi: 
’Olenko se vain minä vai 
ovatko jotkut muut huo-
lestuneita joistakin pake-
tointikuvista Suomessa? 
He käyttävät stereotyyp-
pisiä kuvia mustista ihmi-
sistä?’ Jos ette ole luke-
neet Six Degrees:ä, niin 
ehkä  olisi hyödyllistä tut-
kia sitä tarkasti. Sanoma-
lehti on naurettava. Se on 
täynnä negatiivisia kuva-
uksia suomalaisista. Näitä 
artikkeleita ovat kirjoitta-
neet monet ulkomaalaiset, 
jotka ovat Suomessa vain 
suomalaisten ystävällisyy-
den takia. Tästä sanoma-
lehdestä pitäisi keskustel-
la ja se tulisi haastaa. Se 
ei ole sanomalehti, joka 
haluaa auttaa ulkomaa-

Onko kukaan muu huolestunut Six Degrees lehdestä?

laisia. Se on äärimmäisen 
poliittinen propagandail-
maus.

Six Degrees on englan-
ninkielinen sanomalehti, 
jota julkaistaan Helsin-
gissä. Laura Seppälä on 
päätoimittaja. Se haluaa 
antaa uutisia Suomesta 
ja Virosta (mutta yleen-
sä vain Suomesta) ulko-
maalaisille. Se on erilai-
nen kuin toiset englan-
ninkieliset sanomaleh-
det tällä alueella (esim. 
The Copenhagen Post tai 
The Norway Post) koska 
se ei yritä raportoida uu-
tisia objektiivisesti. Se sa-
noo olevansa ’positiivinen 
paikka keskustella erilai-
sista kulttuureista.’ Mut-
ta sanomalehti näyttää 
vain vastustavan Suomen 
kulttuuria ja suomalaisia 
ihmisiä. 

Sanomalehti on levinnyt 
yhä laajemmalle ja nyt on 
mahdollista löytää Six De-
grees:ä Turussa, Oulussa ja 
Tallinnassa. Se on ilmainen 
kaupungin kirjastoissa, yli-
opiston kirjastoissa, mones-
sa halvassa ravintolassa . . . 
jopa Hesburgerissa.

Artikkeli, jota olen lai-
nannut on: Nigel Watsonin 
’Rasistinen pakettimuotoi-
lu.’ Se on hysteeristä poli-
tiikkaa pukeutuneena uu-
tisten muotoon. Suurpiir-
teiselle lukijalle saattaa vai-
kuttaa siltä, että Suomessa 
olisi valtava kiista ”suukko-
jen” ja lakritsien - paketti-
muotoilusta. Ehkä niistä 
tulee kiellettyjä tuotteita! 
Ehkä EU rankaisee Suo-
mea, koska Suomessa har-
rastetaan ’rasistista’ pake-
tointia! Mutta, jos lukee 
edelleen, kirjoittajan täy-
tyy myöntää, että valituk-
sia on tullut vähän. Pak-
kausten kanssa ei ole ollut 
ongelmaa. Artikkeli on vain 
mielipide, joka haluaa saat-
taa suomalaiset tuntemaan 

itsensä rasistisiksi ja näyt-
tää, että Suomessa rasismi 
olisi ongelma. Tämä ei ole 
uutinen. Se on yritys kuva-
ta suomalaiset negatiivises-
sa valossa.

Toinen artikkeli samas-
sa lehdessä on ’Valon Me-
ri.’ Se käsittelee suomalais-
ten tapaa sytyttää  kyntti-
löitä hautausmaalla joulu-
na. Artikkeli teeskentelee 
olevansa informatiivinen, 
vaikka se on tekosyy lou-
kata suomalaisia. Tämä teh-
dään hyvin hienovaraisesti 
englanninkieltä käyttäen. 
Fraasi: ’pay homage,’ ku-
vaa suomalaisia primitiivisi-
nä ja vanhanaikaisina Leh-
dessä on myös artikkelei-
ta, jotka eivät kosketa sen 
kohdeyleisöä millään taval-
la. Yhtenä esimerkkinä ar-
tikkeli, joka käsittelee alku-
asukkaita Australiassa. 

Six Degrees saattaa yrit-
tää kuvata suomalaisia ra-
sistisina ja suvaitsematto-
mina, mutta unohtaa erään 
asian. Monet muut maat ei-

vät sallisi sanomalehteä, jo-
ka kuvaa sen omia kansa-
laisia negatiivisella tavalla. 
Six Degrees ei tuo suoma-
laisia ja ulkomaalaisia yh-
teen. Se ajaa heidät eril-
leen. Se saattaa ulkomaalai-
set ajattelemaan, että suo-
malaiset ovat kaikki rasis-
teja ja vihaavat heitä. Kuka 
tahansa suomalainen, joka 
ottaa lehden vakavasti saat-
taisi ajatella, että ulkomaa-
laiset nauravat heille.

Mitkään edellä maini-
tuista asioista eivät ole tot-
ta. Ainoat ihmiset, jotka ei-
vät tunnu pitävän Suomes-
ta ovat ne, jotka julkaisevat 
Six Degrees:ä. On mon-
ta tapaa käsitellä Six De-
grees:n tapaisia sanomaleh-
tiä. Voit sivuuttaa ne, nau-
raa niille, mennä Hesburge-
riin, kuten ystäväni, ja viedä 
kaikki lehdet pois. Tai ehkä 
paras tapa on haastaa leh-
ti. Se on poliittinen propa-

gandan ilmaus, joka on pu-
keutunut sanomalehdek-
si. Sen artikkelit ovat en-
nakkoluuloisia ja ne rajoit-
tavat mielipiteen vapautta 
samalla tavalla kuin omas-
sa maassani, tosin suurem-
massa mittakaavassa, Isos-
sa – Britanniassa, missä ih-
miset nyt pelkäävät liputtaa 
Englannin lippua tai näytel-
lä joulukuvaelmaa kouluis-
sa ”rasistiseksi” leimaami-
sen pelossa. Kaikkien Suo-
messa, sekä suomalaisten 
että ulkomaalaisten, tulee 
tietää ennen kuin tämä sa-
nomalehti auttaa Suomes-
ta tulemaan yhtä epäva-
paa kuin muistakin maista 
Euroopassa, mitä he valit-
sivat tehdä kun he seuraa-
van kerran näkevät suuren 
pinon Six Degrees:jä viat-
tomasti istuvan Hesburge-
rissa.

Edward Dutton

Olenko se vain minä vai ovatko jotkut 
muut huolestuneita joistakin artikkeleista 

sanomalehti Six Degrees:ssa? 

”Olenko se vain minä vai ovatko jotkut 
muut huolestuneita...”
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Puoluevaltuuston kokous alkoi puheenjoh-
taja Timo Soinin pitämällä laajalla poliit-
tisella tilannekatsauksella. Perussuomalai-
sen puolueen osalta hän totesi lähtökohdan 
tuleviin eduskuntavaaleihin olevan erittäin 
hyvällä mallilla. Presidentinvaaleissa saavu-
tettu kansan luottamus ja kasvanut kanna-
tus tulee muuttaa lisäpaikoiksi eduskunta-
vaaleissa. Lisäksi puheenjohtaja Soini ko-
rosti kaikkien vaalipiirien tärkeyttä sekä 
kokonaisuuden huomioon ottamista valta-
kunnallisesti, niin ehdokasasettelun kuin 
vaaliliittojenkin osalta.

Puheenjohtaja Soini joutui kiireisenä ja 
median kiinnostamana henkilönä poistu-
maan kokouksesta heti avauspuheenvuo-
ronsa jälkeen, TV 1:n “Maailma kuvissa” -
ohjelman nauhoituksiin. Hän palasi takai-
sin johtamaan kokousta sen loppuvaihees-
sa.
Vesa-Matti Saarakkala johti puhetta

Puolueen ensimmäinen varapuheenjoh-
taja Vesa-Matti Saarakkala siirtyi johta-
maan kokousta. Hänen johdollaan suori-
tettiin kokouksen järjestäytyminen. Soini ja 
Saarakkala valittiin kokouksen puheenjoh-
tajiksi. Kokouksen sihteeriksi valittiin puo-
luesihteeri Hannu Purho. Pöytäkirjantar-
kastajiksi tulivat valituiksi tomerat naiset 
Helena Ojennus ja Erja Kouvo. Tämän jäl-
keen puoluesihteeri Hannu Purho suoritti 
nimenhuudon. Kokous todettiin laillisesti

koollekututuksi ja päätösvaltaiseksi.

Puolueen toiminta hyvällä tolalla

Puoluesihteeri Hannu Purho esitti puolu-
een toimintakertomuksen vuodelta 2005.  

Perussuomalaisilla innostunut  
puoluevaltuuston kokous Helsingissä. 

Hän totesi Perussuomalaisen puolueen 
menneen edellisenä toimintavuotenakin 
taas voimakkaasti eteenpäin. Uusia jäseniä 
on tullut vuosittain sata määrin ja monia ns. 
tyhjiä kuntia sekä osastoja on saatu elvy-
tettyä mukaan toimintaan Piirien talouden 
kannalta hyvänä päätöksenä hän piti sitä, 
että puoluevaltuusto teki vuonna 2005 pää-
töksen palauttaa piireille jokaisesta makse-
tusta jäsenmaksusta viisi euroa. Yhdistyk-
siä puolueella oli vuoden -05 lopulla 172 ja 
jäseniä 2227.

Perussuomalaisten 10-vuotis juhlapuo-
luekokous pidettiin Kokkolassa 18 - 19.6 
2005. Siellä valittiin yksimielisesti puheen-
johtaja Timo Soini presidenttiehdokkaaksi. 
Varsinainen vaalien lähtölaukaus tapahtui 
eduskunnassa 30.9.2005. Jo toimintavuoden 
lopulla huomattiin, että puolueen kanna-
tus on oman presidenttiehdokkaan ja te-
hokkaan vaalikampanjan ansiosta lähtenyt 
kovaan nousuun.

Puolueen talous kunnossa

Puoluehallituksen jäsen, eduskuntaryh-
män puheenjohtaja Raimo Vistbacka esit-
teli puolueen tilit ja tilintarkastajien niistä 
antaman lausunnon. Hän korosti, että puo-
lue on edelleen velaton ja talous hyvässä 
kunnossa. Puolueen toiminnan rahoituk-
sessa pääosaa näyttelevät valtion budjetis-
ta jaettava puolue- ja lehdistötuki. Seuraa-
vaksi tärkeimpänä on jäsenmaksujen muo-
dossa kentän ihmisten maksama rahoitus-
tuki ja sitten omana tulorahoitusmuotona 
Uuden Vuoden tervehdykset. Vistbacka ko-
rosti, että puolueen taloudessa suu on pi-
detty säkkiä myöten ja menoja on joiltain 
osin pystytty jopa karsimaan, että eduskun-
tavaaleihin lähdettäessä olisi taloudellisia 
resursseja tallella. Vuoden 2005 tilinpäätös 
vahvistettiin ja vastuuvapaus puoluehalli-

Jo pienenä lapsena vanhempani avasivat 
pankkitilin kaikille lapsilleen. Opin nuore-
na, että meillä kaikilla oli oma pankkimme. 
Vasta opiskellessani, kun menin haastatte-
lemaan pankinjohtajaa harmaasta rahas-
ta, ja oliko sitä Suomessa, tulin kysyneek-
si myös pankkien suhteesta asiakkaisiinsa. 
Olin yllättynyt, ettei pankki ollut ollenkaan 
kiinnostunut siitä, että olin ollut asiakas jo 
lapsesta asti, vaan pankkia kiinnosti vain, 
kuinka paljon minulla oli rahaa tililläni.

Pankkikriisi oli minulle järkytys. Olin ai-
na ajatellut, että pankkiirit ovat oman alan-
sa asiantuntijoita. Kukaan ei lainaisi rahaa 
toiselle, jos kerran tietää, ettei toinen voi si-
tä maksaa takaisin. Enkä antaisi kenenkään 
lainata rahaa tietäen, että joku kolmas jou-
tuu sen maksamaan. Ei minua hävettäisi 
neuvoa toista, tai ainakin ehdottaisin vielä 
harkitsemaan takaajaksi alkamista.

Nyt näyttää taas olevan talouskriisin 
merkkejä näkyvissä yhteiskunnassa. Vielä-
kö täällä Suomessa on jotain irtorahaa, jo-
ta voisi uudelleen jakaa. Varokaa ihmiset. 
Hannu Jokinen valtiovarainministeriöstä 
oli radiossa huolissaan, kun kansantalou-
dessa näkyy, että  kulutustalous on noussut 
yli tulotason valtiontaloudessa. Ihmiset, tai 
siis jotkut ihmiset elävät taas yli varojensa. 
Samaa asiaa lienee kuvaavan uutinen huip-
pukalliiden asuntojen myynnistä ja tarpees-
ta. Näyttää siltä, että kansantalouteemme 
tai ainakin pankkeihin on taas saatu yli-
määräisiä pääomia, jotka pitäisi saada lai-
nattua kansalaisille korkotulojen keräämi-
seksi. Kaikki pankit tarjoavat lainoja mitä 
kummallisimpiin tarpeisiin.

Tosin, jotkuthan rikastuvat yhteiskun-
nassammet toisten kurjistuessa pitkäaikais-
työttömyyden piinassa. Joka viikko jossakin 

päin Suomea lopetetaan tuotantoja, ja siir-
retään halvan tuotannon maihin. Kehitys-
maihin, joissa ihmisten elämisen tasoa on 
juokseva vesi kadunkulmaan. Radion aa-
mulähetyksessä haastateltiin työttömien ja 
Pelastusarmeijan ruoka-avustusten jakajia. 
Avustusten hakijoiden määrä on lisäänty-
nyt viime vuosina. 

Vetoan viisaisiin pankinjohtajiin, että he 
eivät antaisi liian suuria lainoja ihmisille, 
jotka eivät pysty maksamaan. Nuoret voi-
vat helposti pilata elämänsä hankalasti hal-
littavilla pikalainoilla, joita voi tilata vaik-
ka kännykkäviestillä.
Varokaa ylivelkaantumista kansalaiset!

Asiakkaiden tulee voida luottaa
pankkiinsa.

Vaili K. Jämsä, Oulu

Pankit yhteiskunnan tukipilareina

Kokous loi suuntaviitat tulevia vuoden 2007 
eduskuntavaaleja varten

tukselle ja muille tilivelvollisille myönnet-
tiin. Tilintarkastajiksi vuodelle 2006 valit-
tiin Lea Mäkipää ja Tapani Yliharju, varal-
le Marke Tuominen ja Petri Kokko.

Käytännön päätöksiä

Puolueen jäsenmaksu 25 euroa päätettiin 
pitää entisellään. Myös vuoden 2007 jäsen-
maksuista päätettiin palauttaa jäsentä kohti 
5 euroa piireille. Puolueneuvoston ajankoh-
daksi päätettiin 12. - 13.8.2006 ja paikaksi 
Ikaalinen ja siellä Ikaalisten kylpylä. Neu-
voston kokouksen järjestelijöinä toimivat 
Helena ja Reijo Ojennus hoitavat ilmoituk-
sen kokouksesta, hinta ja muine varaustie-
toineen,  Perussuomalainen lehden touko-
kuun numeroon.

Eduskuntavaaleista laaja keskustelu

Kokouksessa käytiin laaja, tuleviin edus-
kuntavaaleihin liittyvä keskustelu. Välillä 
yleiskeskutelun puolellekin rönsyilleessä 
“puhesavotassa” käytettiin kymmeniä pu-
heenvuoroja. Lauri Heikkilä (Marttila) sel-
vitti puolueen nettisivutilannetta ja koros-
ti tarpeellisuutta saattaa tiedot mm. piirien 
johtohenkilöiden osalta ajantasalle. Pekka 
Leskinen (Kangasniemi) totesi, että kepu ja 
demarit ovat ajaneet kuntien taloudet ku-
ralle. Nyt esitetyt kuntalain muutokset ovat 
yhtä sekasotkua, eivätkä tilannetta paran-
na. Olli Sademies (Helsinki) käytti laajan 
puheenvuoron retuperällä olevasta vanhus-
tenhuollosta (puhe toisaalla lehdessämme 
kokonaisuudessaan). Erkki Aho (Kalajo-
ki) muistutti

Natura sotkuista ja niihin liittyvistä epä-
selvyyksistä, joita ei valtaapitävien ole il-
meisesti aikomustakaan korjata. Pentti Oi-
nonen (Rautavaara) toivoi, että puolueen 
merkittäviä kokouksia pidettäisiin eri puo-

lilla suomea, vuorottelu periaatteella. Timo 
Hirvonen (Mikkeli) pahoitteli yhteiskun-
tailmapiirin muutosta, jossa heikompiosai-
set unohdetaan ja säästyneet rahat sullo-
taan optiokeinottelijoiden ja muiden ra-
harikkaiden taskuihin. Ilmo Törmä (Kar-
via) kehotti tekemään valtuustoaloitteita 
ja toimittamaan niistä tiedon sähköisessä 
muodossa myös puoluetoimistoon. Petri 
Kokko (Outokumpu) muistutti, että edus-
kuntavaalityö on aloitettava hyvissä ajoin. 
Pohjois-Karjalassa vaaliliittokuvio on val-
mis ja kenttätyö käynnissä. Erkki Rakko-
lainen (Savonlinna) totesi köyhien kun-
tien yhdistämisten olevan “seinähullujen 
touhua” ja vain kasvattavan kuntien by-
rokraattien henkilöstömäärää. Pauli-Art-
turi Luttinen (Vantaa) muistutti, että suu-
rissa kaupungeissa on vaikea saada tiedo-
tuksia tai juttuja lehtiin, toisin kuin pienis-
sä maalaiskunnissa. Erja Kouvo (Helsinki) 
korosti PerusS:n puhuneen paljon EU:sta 
ja maahanmuuttopolitiikasta. Hän korosti, 
ettei pidä unohtaa vanhusten asemaa. Esi-
merkiksi Helsingissä on tuhansia masentu-
neita vanhuksia, joista ei kukaan välitä. Joka 
toinen päivä joku masentunut vanhus tekee 
itsemurhan. Heimo Mikkanen (Nummen-
kylä) esitti, että perintöverotuksessa pitäisi 
päästä ns. siirtyvään malliin, jossa perintöve-
ro tulisi maksuun vasta sitten, kun uusi omis-
taja myy tilan pois tai lopettaa. Juha Antin-
kaapo (Koivu) pahoitteli, että Suomesta on 
tullut “kauniiden ja rohkeiden” yhteiskun-
ta, jossa puolet kansasta on enemmän tai vä-
hemmän unohdettu ja sivuun sysätty. Maa-
seudun alasajon hän totesi tulevan Suomelle 
vielä ajan mittaan tosi kalliiksi. Marja-Lee-
na Leppänen (Lappeenranta) korosti, että 
naisia pitää saada lisää puolueen toimintaan. 
Isännät, ottakaa vaimot ja tyttäret mukaan 
kokouksiin, siitä se naisten aktiivisuus läh-
tee liikkeelle, hän korosti.

En ole asunut Kanadassa kuin pari kolme 
vuotta, ja yhtenä monista syistä Suomes-
ta ja samalla Euroopasta lähtöön oli halu 
paeta sitä tulevaisuutta, jota EU:ssa koval-
la touhulla puuhattiin. Viimeaikaiset uuti-
set Euroopasta vain vahvistavat tämän kä-
sityksen. Samalla maantieteellinen etäi-
syys on pannut asiat perspektiiviin sikäli, 
että vanha kunnon isänmaallisuus ei tunnu 
enää ”junttiudelta”, joksi suomalaisuus her-
kästi leimataan, vaan aivan terveeltä järjel-
tä. Kaikki täällä ovat ylpeitä omasta etni-
sestä taustastaan; irlantilaiset, kreikkalaiset, 
juutalaiset jne. Onko siis yhtään poliittisesti 
epäkorrektimpaa korottaa eläköön-huuto 
suomalaisuuden puolesta? Syynä Perussuo-
malaisuuteen liittymiselle oli se, että puo-
lue uskaltaa sanoa, mitä muut uskaltavat 
tuskin edes ajatella, eikä minun ainakaan 
tarvitse välittää sosiaalisesta paineesta, kun 
olen täällä hirveän kaukana.

Ystävällisin terveisin, 
Jonathan

Terveisiä Kanadasta
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nuoret Veikko Vennamon
perintö on aina ajankohtainen

Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja
yht.tiet.yo

PerusSuomalaiset

Perussuomalaisuuden juuret ovat Suomen 
Maaseudun Puolueessa SMP:ssä. Tuossa 
liikkeessä vaikutti aikoinaan myös perus-
suomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. 
Soini oli legendaarisen Veikko Vennamon 
oppipoika. Vennamolta Soini omaksui po-
liittisen kielenkäyttönsä, joka on sittemmin 
jalostunut Soinin itsensä näköiseksi. 

SMP:n perintö ei ole kuitenkaan vain vä-
rikäs poliittinen kieli, jota käytetään tänä 
päivänä perussuomalaisissa. SMP:n kes-
keinen perintö on oikeudenmukaisuuden 
ja rehellisyyden vaatimus yhteiskunnassa. 

Rötöstelystä ei ole pitkä aika

Ei ole kovin pitkä aika siitä, vain noin kol-
mekymmentä vuotta, kun eduskunnassa 
vielä jaettiin mielivaltaisesti puheenvuo-
roja, syytettiin vastoin todistusaineistoa 
milloin mistäkin ja peiteltiin rikoksia, jois-
sa maan poliittinen kerma oli osallisena. Jo-
pa tuomioistuimet olivat poliitikkojen talu-
tusnuorassa. 

Urho Kekkosen aikana ilmassa oli välil-
lä paitsi suuren urheilujuhlan tuntua, myös 
pahalta löyhkäävää pelinpolitiikkaa. Sellai-
sia päättäjiä pidettiin arvossa, jotka kestivät 
eniten viinaa, jallittivat parhaiten vastusta-
jiaan ja juoksuttivat yhtenään omia ystävi-
ään. Piireissä arvostettiin niitä, jotka pela-
sivat parhaiten politiikkaa pelinä ja tarpeen 
vaatiessa laativat uudet säännöt koko pelil-
le. Viis veisattiin ylevistä aatteista.

Ismit ovat pahasta

Tätä kaikkea vastaan ja pienen ihmisen oi-
keuksia turvaamaan perustettiin aikoinaan 
SMP, jonka kannattajat eivät uskoneet val-
taa keskittäviin ismeihin, sosialismiin ja ka-
pitalismiin. SMP:n nousu kiihdytti entises-
tään yhteiskunnassa vallinnutta rötöste-

lyä, ihmismielten hämmentämistä, tosiasi-
oiden pimittämistä jne. Mutta lopulta SMP 
oli juuri se demokraattinen voima, joka sai 
nostettua ikävät asiat päivänvaloon. SMP 
oli demokraattinen protestikanava, joka 
itse ei turvautunut pelinpolitiikkaan vaan 
pysyi asialinjalla ja kannatti toisten puolu-
eitten tekemiä hyviä ideoita.

Perinnöksi nöyräsieluisuus

Sittemmin, ja osittain SMP:n ansiosta, me 
nuoret olemme saaneet perinnöksi yhteis-
kunnan, jossa ei enää räikeästi voida rikkoa 
tavallisen ihmisen oikeuksia. Tämä ei kui-
tenkaan tarkoita, että kaikilla menisi hyvin 
tai että kaikki saisivat oikeutta. Oikeuksia 
ei vain voida rikkoa räikeästi.

Syrjäytyneitä on tullut yhä enemmän, 
ja ihmisiä pelotellaan poliittisin perustein 
erityisesti kuntatasolla, jossa vanhan vallan 
kunnanisät ovat yhä johtopaikoilla vanha 
virkamieskunta palveluksessaan. Suoma-
lainen nöyräsieluisuus, jonka turvin ihmi-
siä yhä voidaan hallita, juontaa Kekkosen 
ajoista. Vieläkään ei uskalleta sanoa kaik-
kea ääneen. Vieläkään ei uskalleta puolus-
taa avoimesti itseään, kaverin puolustami-
sesta puhumattakaan. 

Ne nuoret kyvyt, jotka eksyvät vanhojen 
puolueitten kunnanisien hoteisiin, jatkavat 
tätä perintöä. Rehellisyydelle nauretaan, 
pelinpolitiikalle ja oman maan myymisel-
le hurrataan. Kyvyt valjastetaan pelinpoli-
tiikan palvelukseen puoluevaltaa pönkittä-
mään. Vähäosaiset ovat spurguja, rehelli-
set tyhmiä ja isänmaalliset impivaaralaisia. 
Jokseenkin näin se menee.

Elämme etsikkoaikaa

Elämme nyt Suomessa jonkinlaista etsik-
koaikaa. Valitettavasti vallankäyttäjämme 

ovat kuitenkin ohjaamassa yhteiskuntaam-
me taas kerran huonoon suuntaan. EU:sta 
yritetään tehdä liittovaltiota, jossa mää-
räävät poliittisesti vastuuttomat byrokraa-
tit. Kansanvaltaa muka edustaa EU:n seka-
melskaparlamentti, jossa suomalaisilla on 
prosentin verran valtaa. Sekin jakautunee-
na ylikansallisiin poliittisiin ryhmiin. Lain-
säädäntö sanellaan EU:sta. Eduskunta on 
kumileimasin. Jos tavallisella ihmisellä on 
valittamista, ei oikeutta useinkaan voi saa-
da kotimaasta. Se pitää hakea kaukaa Kes-
ki-Euroopasta. Ja siellä siitä, kuten kaikis-
ta muistakin riitautetuista asioista, päättää 
lopulta EU:n poliittinen tuomioistuin. Lop-
putulos ei ole hyvä. 

Järjestelmä on jo nyt ontuva, ja poliitti-
sella eliitillä on tarkoitus lakaista loputkin 
kansallisen demokraattisuuden rippeet pois 
alta. Eliitti ei sen sijaan joudu koskaan on-
tumaan, vaan se voi rauhassa talloa tavalli-
sia kansalaisia jalkoihinsa. Vastineeksi täs-
tä eliitti saa kansainvälistä mainetta, kun-
niaa ja lopulta myös välillisesti palkkiok-
si rahaa. 

Leimakirveet heiluvat

Oman kansan etu on unohtunut. Tilalle on 
tullut vaihtoehdottomuuden politiikka, jossa 
kyseenalaistajat leimataan kaiken vastusta-
jiksi vaikka itse asiassa nämä kyseenalaista-
jat puhuvat aina samalla myös jonkin asian 
puolesta. Kansankielellä puhuminen ja omi-
en vaalilupausten tinkimätön ajaminen lei-
mataan yhä useammin populismiksi ja po-
pulismille annetaan kielteinen merkitys. Lei-

makirveet heiluvat ja ahkeraan. Myös ”lail-
linen” rötöstely optioineen ja rikkaiden hyy-
sääminen ovat alkaneet rehottaa. Poliitikot 
ylpeilevät sillä, kuka uskaltaa eniten olla 
yleistä mielipidettä vastaan.

Kansan usko ääneen on heikentynyt en-
tisistä ajoista. Eurovaaleissa vain 40 % kä-
vi uurnilla. Muuten äänestysprosentit ovat 
olleet jatkuvasti laskussa. Tilaus SMP:n aja-
malle asialinjalle on taas olemassa. Perus-
suomalaiset on ainoa eduskuntapuolue, jo-
ka puolustaa itsenäisyyttä ja ajaa aina oi-
keudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Puo-
lueemme kannatuksen nousu ja kansalais-
ten kiinnostus meitä kohtaan kertovat, että 
vanhojen puolueiden ajama politiikka on 
väärää politiikkaa.

Tule mukaan

Mikäli sinä tunnet piston sydämessäsi ja 
kannatat asioita, joita perussuomalaiset ha-
luavat ajaa ja vaalia, ota yhteyttä puoluee-
seemme, nuorisojärjestöömme, naisjärjes-
töömme tai paikallisosastoihin ja tule mu-
kaan. Anna oma panoksesi oikeamielisyy-
den ja hyvän käyttöön.

www.ps-nuoret.net

Reijo Ojennus

Perussuomalaiset,

Pirkanmaan piirin

puheenjohtaja
ja veroalennukset - toimimaton yhtälö

 Vanhushuollon nykytilanaisetkommentti

Viime vuosina on toteutettu useita veron 
alennuksia. Veronalennukset ovat suosi-
neet suurituloisia, alkaen varallisuusveron 
poistamisesta. Missä tämä veroalennuslinja 
on näkynyt? Ei muualla, kuin kuntien vero-
tulojen laskuna. Taas eduskuntavaalien lä-
hestyessä esille on noussut ajatuksia uusista 
veronalennuksista. Samanaikaisesti vaadi-
taan, ettei palvelutasoa saa laskea. Hei ha-
loo...  Eihän se voi toimia.

Ensimmäisiä merkkejä palvelutason las-
kusta on kuulunut vanhushuollosta, viimek-
si Tampereen Koukkuniemestä.

Miten voi asian mukaista hoitoa saada 
vanhainkodissa (Koukkuniemi), jossa on 
0,44 hoitajaa asukasta kohti? Tyydyttävän 

hoidon taso edellyttää 0,55 hoitajaa/ asu-
kasta kohti. Suurista vanhainkodeista par-
haassa päästään 0,60 hoitajaan/ asukasta 
kohti( Oulun Hiirosen vanhainkoti).

Useissa kunnissa kauhistellaan Koukku-
niemen huonoa tilannetta, mutta mikä on 
oman kunnan vanhushuollon taso? Onko 
kantelulinja ainoa mahdollisuus puuttua 
asioihin, niin kuin Koukkuniemen tapauk-
sessa? Eikö lääninhallituksen tarkastajien 
pitäisi aika ajoin käydä jokaisen kunnan 
vanhushuollon tilanne läpi niin, että mm. 
henkilöstömitoitukset olisivat kohdallaan? 
Varmasti on mukava istua toimistopöydän 
takana, mutta oikeamman kuvan hoitolai-
tosten tilanteesta saa jalkautumalla tarkas-

tustyöhön. Mieluummin vielä niistä kunnil-
le etukäteen ilmoittamatta! Kun kantelun 
joku uskaltaa tehdä ja kunta saa velvoit-
teen asian kuntoon saattamiseksi, niin tä-
mänkin jälkeen päättäjät yrittävät keplotel-
la erilaisilla tilasto manipuloinneilla. Tämä 
osoittaa päättäjien moraalia tai moraalitto-
muutta vanhushuoltoa kohtaan.

Yksi osoitus päättäjä moraalista oli perus-
palveluministeri (kepu) Liisa Hyssälän lau-
sunto, jonka mukaan kolme vuotta koulu-
tettu lähihoitaja on liian arvokas hoitamaan 
vanhuksia! Maahanmuuttajille suunnitellaan 
ns. suppeaa vanhushuoltotutkintoa, koska he 
ministerin mukaan ”soveltuvat sellaiseen työ-
hön”. Siinä lauseessa on yhtä aikaa ministerin 

arvostus vanhustyötä kohtaan, sekä maahan-
muuttajia kohtaan. Huh...  Huh...

Kuntakeskustelussa on julkituotu suurten 
kuntien ihanuutta ja tehokkuutta. Ei nuo 
esimerkit esim. Tampereen vanhushuollos-
ta oikein vakuuttavaa kuvaa anna. Aikai-
semmin samanlaisia tietoja on mm. Lah-
desta, jossa omaishoitajien sopimusasiat 
on täysin retuperällä. Helsingistä riittänee 
yksi esimerkki, jossa 99-vuotiaalle kotona 
asuvalle pyörätuolivanhukselle riitti 15 mi-
nuutin kodinhoitoapu, Helsinkiläisen nor-
mituksen mukaan! Kun suurkaupungeissa, 
”joissa rahasta ei ole pulaa” asiat hoituvat 
näin, miten lienee köyhissä kunnissa? Toi-
vottavasti ei ainakaan huonommin?
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

1. Olen syntynyt ja kasvanut Piippolassa, Pohjois-Poh-
janmaalla. Paikkakunta on syrjäseutua. Lähin kaupunki 
oli Oulu, johon matkaa kertyi 100 kilometriä. Piippolas-
sa kävin ensin kansakoulun ja naapuripitäjässä Pulkki-
lassa myöhemmin keskikoulun. Kotoisin tunnen oleva-
ni ”milloin mistäkin”, sillä; varusmiespalvelu Kankaan-
pään Niinisalossa, lähellä Poria vuosina 63-64. Säkylässä 
ja sen jälkeen Ruotsissa useissa kaupungeissa. Pääosin 
Tukholmassa vuosina 64-69 ja 70-73. Olen asunut myös 
Lahden lähellä Hollolassa ja Helsingissä.
2. Nykyinen asuinpaikkani ja kotiseutuni on ollut jo vuo-
desta 1973 Vantaan Martinlaakso.
3. Perheellinen, kaksi aikuista poikaa.
4. Ei nyt, mutta ”silloin ennen” Piippolassa melkein kaik-
kia kotieläimiä pientilalla.
5. Luin paljon sanomalehtiä ynnä muuta jo 50-luvulla. 
Jopa Vennamon Pientalonpoika-lehteä muistan luke-
neeni silloin. Paljon myöhemmin, joskus 80-luvulla me-
nin mukaan monenlaisiin yhteiskunnallisiin ja poliitti-
siin liikkeisiin sekä kansalaisjärjestöihin. Siksi, että yritin 
omalta osaltani parantaa maailmaa… Opetinkin opistos-
sa muun muassa filosofiaa. Opiskelin ja luin työn ohella. 
Pääsin ylioppilaaksi vuonna 1982 parhain paperein. Sen 
jälkeen olen ollut erityisen kiinnostunut seuraavista asi-
oista, kirjallisuus, filosofiset kysymykset, yhteiskunnan toi-
minta, ihminen ja maailma, ajattelu. 

S  Pauli Artturi Luttinen
Kirjailija - fi losofi 

”Tietävätkö ihmiset enää, mikä on oikein ja mikä vää-
rin?”
Lea Mäkipää palaa haastattelussa lapsuuden muistoihin. 
Takana on juuri tehty matka Ranskaan, ja mukavalta tun-
tuu olla jälleen kotikaupungissa Kihniössä. –Sain asua ison 
lapsikatraan keskellä. –Oli turvallista tulla kotiin, kun äiti 
oli odottamassa. Leikimme paljon naapurin lasten ja omi-
en sisarusten kanssa, kymmentä tikkua laudalla ja muita 
pihaleikkejä, muistelee Lea Mäkipää ja jatkaa; -Minulla 
on sisaruksiini edelleen erittäin läheiset välit. 

Kouluaineista hän piti eniten maantiedosta. –Minua 
kiinnostivat eri paikat ja halusin tutkia niitä, maiden eri-
laisuus kiinnosti, Lea sanoo. Hän haaveili Niagaran pu-
touksilla käymisestä, halusi nähdä nuo voimalla, villinä 
alas jyrkänteeltä syöksyvät kuuluisat putoukset. –Ja olen 
tämän unelmani sitten toteuttanutkin, Lea kertoo.

Leipälaatikoiden pesijästä kansanedustajaksi

Lea Mäkipää on käynyt Ikaalisten kauppaopiston ja työ-
elämä vei ensin leipälaatikoiden pesemisestä toimisto-
töihin, osuuskauppaan, kunnantoimistolle, TVH:lle ja 
pankkiin. Poliittinen ura lähti liikkeelle 70-luvun lopul-
la. –Olin ensin Kihniön valtuustossa. Vuonna 1983 pääsin 
kansanedustajaksi, Lea kertoo. Kansanedustajana Lea 
Mäkipää toimi vuoteen 1995 asti. Politiikkaan mukaan 

S  Lea Mäkipää
3 kauden kansanedustaja 

Vuosien varrella olen ol-
lut ehdokkaana lukuisis-
sa eri vaaleissa. Kanna-
tustakin aina jopa huo-
mattavia äänimääriä. 
Siirryin eläkeläispuo-
lueesta Perussuomalai-
siin vuonna 2001, eikä 
ole tarvinnut katua. Tä-

mä on eduskuntapuolue, jolla on hyvä organisaatio ja hy-
vä ohjelma!
Luottamustehtäviäni Perussuomalaisissa ; olen ollut Van-
taan vaalivastaavana ja vaaliasiamiehenä, sekä vaalilau-
takunnassa. Olen Uudenmaan piirin varapuheenjohta-
ja ja puoluevaltuuston jäsen. Muuta merkittävää toimin-
taa; vapaita opintoja yliopistossa, useita kirjoittajakurs-
seja ja seminaareja 80-luvulla. Huomattavin kirjallinen 
saavutukseni on vuonna 1987 julkaistu teos ”Kahleeton 
virta, runoja universumista”. Teon alla on useita romaa-
neja, sekä runo- ja mietekirja. Viime vuonna (2005) ro-
maanikäsikirjoitus toimitettu kustantajalle. Monipuolista 
kokemusta ja harrastuksia löytyy laidasta laitaan, muun 
muassa kirjoitan, luen, keräilen, TV-katselen, nauhoitan 
videolle, valokuvaan, penkkiurheilen, ajattelen.
6. Olin mukana kuvioissa vuonna 2000. Jäseneksi liityin 
keväällä 2001.

7. Miksi ei? On ihmisiä, joiden mielestä puolue on aina 
väärä. Tämä puoluehan pyrkii tavoittamaan kansaa ih-
misläheisesti. Emme kumartele sen paremmin ääriva-
semmalle kuin oikeallekaan. Perussuomalaiset noudat-
tavat omaa linjaansa, järki- ja asialinjaa, huumoriakaan 
unohtamatta. 
8. Jonkin verran vapaamielisempään suuntaan. Kiinnit-
täisin huomiota sisältöihin enemmän kuin muotoihin. 
Rentoa meininkiä mukaan, sillä pitäähän puolueen seu-
rata aikaansa. Muutoin ei tule huomattavaa lisäkanna-
tusta. Annetaan ihmisille mahdollisuus… Tärkeää myös, 
että henkilösuhteet toimivat. Vaikeissa asioissa tarvitaan 
puoluejohtoa.
9. Mieliruokia on paljon. Mutta ihan tavalliset nakit ja 
muusi, tai lihapullat. Silakat ja muukin paistettu kala 
maistuvat. Kesällä ei ole uusien perunoiden, voin ja sil-
lin voittanutta! Ja kulaus kylmää maitoa tai piimää sii-
hen päälle, ah.
10. Olen eläkkeellä. Viime kesänä olimme puolison kanssa 
10 päivää synnyinseudullani Piippolassa. Siellä järjestet-
tiin silloin kirjailija Pentti Haanpää 100-vuotta päivät.

Ps.Tiedoksi vielä, Helsingin seudun lähiradiossa on pyö-
rinyt jo puolisen vuotta ohjelmani ”Piippolan poika”. 
Lähetys joka neljäs keskiviikko, kello 19. Kanava 100,3 
mhz. Seuraava on 17.5. 

häntä kannustivat Ans-
si Joutsenlahti ja Rei-
jo Ojennus. Minkään-
laista suurempaa poliit-
tista kiinnostusta ei lap-
suudenkotona ollut. Lea 
kuvailee tulleensa mu-
kaan politiikkaan ”pys-
tymetsästä”, hän halusi 

kuitenkin olla vaikuttamassa yhteisiin asioihin. Ihmise-
nä Lea Mäkipää on helposti lähestyttävä, kansan keskel-
lä hän nautti suosiota ja luottamusta ja vei yhteisiä asi-
oita eteenpäin. Tietyllä tavalla poliittisesta kokematto-
muudesta oli varmasti hyötyäkin, Lea Mäkipäällä oli sa-
nottavaa, uutta tuotavaa ja mielipiteitä, joita ei ollut ku-
kaan ennalta sanellut.
Hän halusi ja uskalsi vaikuttaa asioihin. 

Tänä päivänä Lea Mäkipää on yhdeksän lapsenlap-
sen isoäiti, eläkepäiviä viettävä aktiivisesti politiikkaa 
seuraava nainen. Oma puoliso Markku on ollut poliit-
tisen uran vahva tukija ja kannustanut siinä. Vahvaa tu-
kea Lea Mäkipää on saanut myös korkeimmalta mah-
dolliselta taholta, hän teki uskonratkaisun jo 80-luvulla. 
Lea Mäkipään mielestä Suomessa ollaan menty liiallisen 
suvaitsevaisuuden linjalle. –Tietävätkö ihmiset enää, mi-
kä on oikein ja mikä väärin? kysyy Mäkipää. Asioista pi-

täisi myös pystyä puhumaan niiden oikeilla nimillä. Asi-
oista puhuminen on jäänyt, ja mediassa esillä ovat tois-
sijaiset asiat. Lea Mäkipää toivoo myös kulttuurillisten 
piirteidemme säilyvän, samoin arvopohjan, jolle maam-
me on kristittynä maana rakennettu. 

Sudokuita ja Euroopan maita

Lea Mäkipää toimii vapaaehtoistyössä seurakunnan lä-
hetyssihteerinä. Tehtäviin kuuluvat muun muassa erilais-
ten tilaisuuksien järjestäminen ja lähetyspiirit. Hän vai-
kuttaa myös kirkkovaltuustossa ja muissakin eri luotta-
mustoimissa. Vapaa-aikana kiinnostavat ristikot ja sudo-
kut, lukeminen, erityisesti elämänkerrat, puutarhan hoi-
to ja luontoretket. Matkustelu on kuljettanut erilaisiin 
kulttuureihin ja maisemiin. Kaikki Euroopan maat on 
tullut kierrettyä, Intia ja Amerikan Texas on nähty.

Ihmiset ovat keskenään tasa-arvoisia. Lea Mäkipää 
vierastaa ajatusta, että ihmiset pitäisi luokitella aseman 
tai varallisuuden mukaan. –Kaikki ihmiset ovat keske-
nään tasa-arvoisia. Lapset ovat myös lähellä sydäntäni, 
hän sanoo ja muistuttaa, että asioihin vaikuttaminen läh-
tee aina yksilötasolta. 

Elämän aikana koetut ja läpikäydyt asiat ovat vahvis-
taneet Lea Mäkipäätä. Hän on luja ja rohkea, päättäväi-
nen nainen jolla on myös sydämen sivistystä.
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Teemme täällä lehden toimituk-
sessa henkilöhaastattelusarjaa 
puolueen aktiivista toimijoista.

Tarvitsemme tulevia lehden nu-
meroita varten lisää haastatteluja 
puolueen henkilöistä kautta Suo-
men.

Kuvat ja tekstit voit lähettää 
mielellään sähköisessä muodossa 
osoitteeseen perussuomalainen.
toimitus@saunalahti.fi

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

Tarvitsemme myös tiedon olet-
ko piirin johtohenkilöitä, pai-
kallisosastossa tai puoluevaltuus-
tossa?

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! 

Nämä henkilöt ovat jo tulleet tutuiksi. Sinullakin on mahdollisuus esittäytyä!

Erkki AhoTimo Soini

Olli Sademies Erja KouvoMikko Nurmo Marjo Pihlman

Hannu PurhoOssi Sandvik Harri LindellLauri HeikkiläHelena Ojennus Marja-Leena 
Leppänen

Ahti MoilanenAuli KangasmäkiVesa-Matti 
Saarakkala

Toni KokkoTiina SivonenJussi NiinistöReijo OjennusJorma Kalevi
Uski

Juhani Pilpola

Uudenmaan Perussuomalaiset 
viettivät vapun teemallista vas-
taanottoa Nurmijärvellä. Teeman 
aiheeksi piiritoimikunta oli Mar-
jo Pihlmanin johdolla järjestänyt 
Raimo Vistbackan kirjallinen ky-
symys (193/2006), johon oli juu-
ri saatu ministerin vastaus: ”Ik-
kunoiden laadunvalvonnan pa-
rantaminen ja ikkunasaneeraus-
ten tukeminen.” Vistbacka perus-
telee kysymystä mm seuraavasti: 
Suomessa jopa yli puolet van-
hoista ikkunoista vaihdetaan 
tarpeettomasti uusiin remont-
tien yhteydessä. Suomessa vie-
dään kaatopaikoille lajittelemat-
tomina 700.000 vanhaa ikkunaa, 
joista vain murto-osa on käyttö-
kelvottomia. Monissa tapauksis-
sa vanhojen ikkunoiden korja-
us olisi parempi vaihtoehto sekä 
energiataloudellisesti että rahal-
lisesti. Vanhoja ikkunoita korjat-
taessa energiaa kuluu vähän, kos-
ka tarvikkeiden, maalien ja puun 
tarve on vähäistä, ja lopputulos 
on useasti parempi kuin uusien 
asentaminen. Remontoimalla 
vanhat ikkunat säilytettäisiin li-
säksi parhaiten rakennusten al-
kuperäinen arkkitehtuuri. Uu-
sia ikkunarakenteita hankitaan 
kiinteistöihin yhteiskunnan tu-

Uudenmaan teemallinen vappu terveellisen
rakentamisen merkeissä

ella energiansäästön nimikkeel-
lä, ja hyötyjä tässä tilanteessa on 
vain ikkunateollisuus eikä tuot-
teen loppukuluttaja. Ikkunasa-
neerausala onkin pieni ala, eikä 
se kykene yksin markkinoimaan 
tai tiedottamaan ikkunasanee-
rauksen mahdollisuuksista, kun 
vastaavasti ikkunanvalmistajil-
la on suuret budjetit ja julkisen 
vallan suositukset takanaan. Ik-
kunasaneerauksella pystyttäisiin 
säästämään energiaa ja kuluja, 
jos sille osoitettaisiin yhteiskun-
nan tukea.”

Vistbacka kysyi: ”Miten hallitus 
aikoo huolehtia siitä, että ikkuna-
teollisuuden tuotteiden laadunval-
vonta on riittävällä tasolla ja onko 
hallituksella suunnitelmia laajen-
taa ikkunasaneeraamisen tuke-
mista myös nykyisen kotitalous-
vähennystuen ulkopuolelle siten, 
että verovähennystukea voi saada 
myös materiaalihankintoihin, kos-
ka näin voidaan edesauttaa ener-
giaa säästävien ja näin yhteiskun-
tataloudellisempien asuntojen li-
sääntymistä?” Ministeri Enestam 
vähätteli Vistbackan kysymyksen 
korjausrakentamisen työllisyys-
merkitystä ja oli asiaa vähätelles-
sään sitä mieltä, että asian korjaa-

minen muodostuisi hallitsematto-
man suureksi. 

Tiivis kiinteistö säästää euroja

Asiantuntijat Mauri Laaksonen, 
Erkki Lyra ja Erkki Eriksson ker-
toilivat piiriläisille terveellisestä 
rakentamisesta, sekä energiaa ja 
euroja säästävistä ikkunoista.

- ”Puutalon seinät säätelevät 
kosteutta ja pitävät sisäilman ter-
veellisenä. Nämä nykyiset raken-
nusmateriaalit, jotka eivät ole 
hengittäviä, toimivat ehkä teori-
assa, mutteivät käytännössä. Niil-
lä selviää, jos ei koskaan tapahdu 
mitään – vesivahinkoja tai hidas-
ta kondensoitumista – ja jos pai-
kat pysyvät kuivina. Mutta talon-
han pitää kestää vuosikymmeniä”, 
aloitti Erkki Lyra.

- ”Oikeilla tiivisteillä sekä työ-
tavoilla tehtynä, tiiviit ikkunat 
ovat kustannuksiltaan halvin ta-
pa: Säästää rahaa, estää vetoa, es-
tää sairauksia, parantaa oleskelu-
viihtyvyyttä sisätiloissa, lisäävät 
hyvinvointia, estävät ikkunavauri-
oita, vähentävät ikkunoiden huol-
totarvetta, lisäävät ikkunoiden 
elinkaarta, parantavat lasten se-
kä vanhusten ja aikuisten elämää 
sekä hyvinvointia. Huoltovapai-

ta ikkunoita ei ole. Ihmisen elä-
mä on niin lyhyt, että siitä pitää 
voida nauttia kotinsa lämmössä 
ilman vetoa, vaikka lähes ilkosil-
laan. ”Ikkunat” ovat ilmastoinnin 
jälkeen toiseksi suurin energian-
syöjä. Harva tulee ajatelleeksi, et-
tä tavallisessa omakotitalossakin 
on kymmeniä metrejä pelkkää 
reikää suoraan pakkaseen. Sik-
si koko ikkuna-aukon säännölli-
nen huolto- ja kunnon tiivistys on 
ratkaisevan tärkeää energiahävi-
kin kurissa pitämiseksi. Koko va-
loaukon lämmönpitävyyttä saa-
daan helposti parannettua ihan 
kotikostein, ikkunoiden vaih-
to uusiin ei aina ole se paras rat-
kaisu. Tiivistäminen estää pölyn, 
saasteiden ja pakokaasujen pää-
syä sisälle, vaimentaa katumelua 
ja pidentää ikkunoiden elinkaarta 
pysäyttämällä kosteuden pääsyn 
rakenteisiin. Oikein tiivistetyt ik-
kunat säästävät energiakuluja 5-
10% ja nostavat sisätilan lämpöä 
muutamalla ratkaisevalla asteel-
la. Isoissa taloyhtiöissä se merkit-
see huomattavin suuria summia”, 
jatkoi Mauri Laaksonen avustaja-
naan Erkki Eriksson.

Alustukset herättivät laajan 
ja perusteellisen keskustelun se-
kä suorastaan ylitsevuotavan ky-

selytulvan. Mielipiteiden vaih-
don jälkeen pääsimme nautti-
maan piirin varapuheenjohtaja 
Tero Artelin blues-rocki-bändin 
antoisasta musisoinnista.

Rolf ”Fred” Sormo
erikoistoimittaja
sormo@perussuomalaiset.fi 

Uudenmaan Vappu-matinea:
Ryhmäkannelaki kiireellinen

Uudenmaan piirin vappumati-
nea porukka päätyi alustukset 
kuultuaan yksimielisesti vaati-
maan ryhmäkannelakia pikai-
sesti eduskuntaan:

Suuret yritykset ja yksittäiset 
kuluttajat eivät ole voimiltaan 
tasaveroisia. Ryhmäkanne tasoit-
taisi voimasuhteita. Ryhmäkan-
ne sopii erityisesti yrityksiin, joil-
la on käytännössä monopoliase-
ma palveluntarjoajana. Ryhmä-
kanne perustuu suurten lukujen 
lakiin. Vaikka yksittäisen kulutta-
jan intressi on pieni, niin useiden 
kuluttajien suorituksista kertyy 
yritykselle merkittävä summa. 
Harva lähtee käräjöimään kym-
pistä, mutta tuhansien maksama-
na kymppi on jo iso raha.

Anssi Joutsenlahti
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Ihmisen pääelinkeino on syömi-
nen. Sanonta on niin tosi ja viisas, 
että sen tulee olla yhteiskunnan 
elinkeinorakenteen perusta. Jos 
tämä totuus hämärtyy, joudumme 
tuuliajolle, jossa raha ja kansain-
välinen keinottelu määrävät suun-
nan ja pyörittävät kompassia vail-
la minkäänlaista kosketusta bio-
logiseen todellisuuteen. Globaa-
lissa markkinataloudessa ravin-
non tuottaminen on keskittynyt 
suurteollisuudeksi, joka muuttaa 
maatalouden elinehdot ja vaikut-
taa niin ihmisten kuin eläintenkin 
asemaan koko biosfäärissä. 

Ravinnon tuottamisen tulee 
perustua ekologisesti kestävään 
maatalouteen, kotitarveviljelyyn 
sekä keräilyyn, metsästykseen ja 
kalastukseen. Nämä tavoitteet ei-
vät ole romantisoitua utopiaa, sil-
lä nykyisessäkin, luonnosta etään-
tyneessä kulttuurissamme, puu-
tarhanviljely, sienestys, marjastus 
ja kalastus edustavat varsin mer-
kittävää osaa monen ihmisen ra-
vinnon hankkimisessa. Tällainen 
omakohtainen luonnontalous on 
nykyisin määritelty harrastuksek-
si tai mielen virkistykseksi, mut-
ta se osoittaa myös, että sisimmis-

sään ihminen haluaa elää omava-
raisesti ja luonnonmukaisesti. 

Ihmisen tulee mahdollisimman 
paljon pysyttäytyä kasvispohjai-
sessa ruokavaliossa, sillä se on 
eettisesti, ekologisesti ja tervey-
dellisesti paras vaihtoehto. Myös 
luonnonkala on ekologisesti ja 
terveydellisesti edullinen ravin-
toaine. 

Maatalouden päätehtävänä on 
ylläpitää paikallista omavarai-
suutta ja taata puhtaiden perus-
ravintoaineiden saanti. Luonnon 
moninaiskäyttö ekologista tasa-
painoa vaarantamatta antaa ih-
miselle mielekästä työtä. Maata-
louden tuotantokyky turvataan 
vain biologisin ja työvaltaisin 
menetelmin. Uuden biotekniikan 
tulee palvella paikallistaloutta ja 
sen luonnottomat muodot, kuten 
geenimanipulaatio, on kiellettävä 
ja samalla huolehdittava siitä, et-
tei maahan tuoda geenimanipu-
loituja elintarvikkeita. 

Vaikka luonnonmukaisessa 
kulttuurissa ravinto onkin pää-
asiassa kasvis- ja kalavoittois-
ta, on syytä ylläpitää myös pieni-

muotoista karjanhoitoa jo pelto-
jen lannoituksenkin vuoksi. Suo-
men luonnon monimuotoisuus 
perustuu vanhakantaisen maata-
louskulttuurin luomiin ympäris-
töihin. Nykyisin Suomessa uhan-
alaisiksi luokitelluista eliölajeista 
huomattava osa edustaa laidun-, 
niitty- ja hakamaaympäristön seu-
ralaislajistoa. Sen vuoksi riittävän 
laajamittainen karjatalouden yl-
läpito on tärkeää. Se palvelisi en-
sisijassa maidon ja villan tuotan-
toa sekä toissijaisesti lihantuotan-
toa. Karjanhoidossa ei saa harjoit-
taa massatuotantoa, vaan eläimiä 
tulee kohdella yksilöinä. Ihmisen 
tulee kunnioittaa eläimiä ja ol-
la loukkaamatta niiden lajiomi-
naisuuksia sekä biologista arvok-
kuutta. 

Maataloudessa, niin kuin kai-
kessa luonnonkäytössä, ihmisen 
tulee ottaa huomioon biosfäärin 
ravinto- ja energiaketjujen jatku-
vuus ja eliölajien moninaisuus. Ih-
misen on opittava elämään luon-
nossa luonnonympäristönsä eh-
doilla.

Rolf ”Fred” Sormo

Omavarainen ja ekologisesti
kestävä maatalous

Otsikko kuulostaa hauskalta, mut-
ta tällaisen aloitteen jouduin teke-
mään Vimpelin kunnassa. Lähes-
tyimme kuntaa alkutalvella viiden 
huolella laaditun aloitteen kans-
sa. Aloitteemme muuten löytyvät 
maaliskuun Perussuomalainen -
lehdestä.

Kuinka ollakaan, pienpuolueen 
edustajien tekemät aloitteet sai-
vat verrattain nuivan vastaanoton. 

En tiedä minkälainen käsittelyta-
pa aloitteilla muissa kunnissa on, 
mutta Vimpelissä aloitteemme 
kävivät vain kunnanjohtajan pöy-
dällä. Lausunto joka aloitteeseen 
oli liki sama: Tämä asia on otettu 
huomioon kuntastrategiassa.

Vain yksi elinkeinopoliittinen 
aloite meni eteenpäin, johtuen 
siitä, että elinkeinolautakunnan 
puheenjohtaja kutsui kokoon yli-

Aloite koskien aloitteiden käsittelyä

määräisen kokouksen ja otti aloit-
teemme hoitaakseen. Erinomai-
sesti toimittu! Tällöin myös muut 
kunnan virkamiehet heräsivät ja 
ottivat asian käsittelyyn.

Seuraavassa valtuuston ko-
kouksessa tein aloitteen koski-
en aloitteiden käsittelyä. Lyhyes-
ti aloite kuuluu näin: ”Esitän että 
kansalais- ja valtuustoaloitteista 
kysytään ensin lautakuntien mie-

Vuoden 2005 alussa Kurikassa 
oli kunnallisen omaishoidon tu-
en piirissä 62 omaishoitajaa. Sa-
man vuoden lopussa tuen piirissä 
olevia omaishoitajia oli 52. Vuo-
den 2006 tammikuun sosiaali- ja 
terveyslautakunnan kokouksessa 
kävi ilmi, että tuen piirissä olevia 
hoitajia oli edelleen vuoden 2006 
alussa vain 52, mikä on kymme-
nen henkeä vähemmän kuin vuot-
ta aiemmin.

Kurikan kaupunginvaltuuston 
14.11.2005 hyväksymässä vuoden 
2006 budjetissa on omaishoidon 
tuen piiriin esitetty kuuluvaksi 
65 henkilöä, kuten edellisenäkin 
vuonna 2005 (ks. budjettikirjan si-
vu 23). Valtuusto on siis edellyttä-
nyt, että kunnallisen omaishoidon 
tuen piirissä olevien henkilöiden 
määrä ei vähenisi, vaan hoidetta-
vien luonnollisen poistuman seu-
rauksena tilalle otettaisiin uusia 
omaishoitajia ja hoidettavia, joita 

on jonossa kymmeniä. Näin ei ole 
kuitenkaan toimittu, vaan vuoden 
2006 alussa olemme myöntäneet 
tukea vain 52 hoitajalle, mikä on 
13 sopimusta marraskuussa 2005 
hyväksyttyä valtuuston budjetti-
esityksessä olevaa lukua vähem-
män. 

Uusi laki omaishoidosta, jo-
ka astui voimaan vuoden 2006 
alusta ja jonka seurauksena mm. 
omaishoitajien veronalainen vä-
himmäispalkkio nousi 245 euros-
ta 300 euroon, on ollut tiedossa jo 
paljon ennen valtuuston marras-
kuun 2005 budjettikokousta. Sik-
si valtuustolla on nyt kaikki edel-
lytykset esittää lisämäärärahaa 
omaishoidon tukeen kesken bud-
jettikauden toteuttaakseen teke-
mänsä päätökset alkuperäisen lin-
jauksensa mukaan. On virkamies-
ten tehtävä esittää sellaiset mää-
rärahat kustannuspaikoille, et-
tä valtuuston tekemä päätös voi 

lipiteet, ennen kuin ne menevät 
hallituksen ja valtuuston käsitte-
lyyn. Näin mahdollistetaan tasa-
puolisempi ja tavallista kansalais-
ta lähempänä oleva päätöksente-
kotapa.”

Suosittelen tekemään vastaavan 
aloitteen, jos näyttää siltä että val-
tuustoaloitteitanne ei oteta huo-
mioon. Tällaista aloitetta on hyvin 
vaikea kumota, ja tämän jälkeen 

kuntaa johdetaan oikeaoppisesti, 
alhaalta ylöspäin, ja otetaan huo-
mioon lautakuntien mielipiteet.

Ville Vähämäki
PS -nuorten hallituksen 
jäsen

käytännössä olla mahdollinen to-
teuttaa. Jos näin ei ole toimittu, 
jää tehtävä luottamushenkilöille.

Vallitseva tilanne ainakin Ku-
rikan omaishoidon osalta on ly-
hytnäköistä politiikkaa, sillä hoi-
topäivä Kurikan vanhainkodil-
la maksaa sosiaali- ja terveyslau-
takunnalle annettujen tilastojen 
mukaan n. 60 euroa ja terveyskes-
kuksen vuodeosastolla 110 euroa. 
Myös tehostettu kotihoito on mo-
nin verroin omaishoitoa kalliim-
paa. Lisäksi hoitoyksiköissäm-
me on ylipaikoilla asiakkaita, ei-
kä niihin siten ole enää nykyre-
sursseilla mahdollisuuksia sijoit-
taa uusia henkilöitä. Kalliimpiin 
hoitoihin hakeutumista voidaan 
myöhentää merkittävästi, tuke-
malla kotona tapahtuvaa hoitoa. 
Samalla vältymme kasvattamas-
ta jo entisestään olemassa olevia 
paineita lisätä henkilökuntaa hoi-
toyksiköihin.

Kurikka on siitä onnellises-
sa asemassa, että meidän talou-
dellinen tilanteemme on hyvä. 
Kunta, jolla ei ole varaa solmia 
omaishoitosopimuksia entiseen 
tapaan, vaikka se olisikin pitkäl-
lä tähtäimellä säästävä toimenpi-
de, ei voi sitä yksinkertaisesti teh-
dä. Sen sijaan Kurikalla on varaa 
säästää, panostamalla omaishoi-
toon. Tämä panostus on nähtävä 
sijoituksena tulevaisuuteen siinä 
missä elinkeinoelämään tehtävät 
panostuksetkin nähdään.

Esitys:

Kunnallisen omaishoidontuen pii-
rissä olevien henkilöiden määrää 
nostetaan Kurikassa nykyisestä 
vähintään 65 henkilöön vuoden 
2006 kuluessa, siten, että tuen pii-
rissä on siis vähintään 65 henkilöä 
yhtäaikaisesti (edellyttäen tietys-
ti, että kriteerit täyttäviä omais-

hoidon tukeen oikeuttavia tapa-
uksia on ainakin 65 kpl.) Mää-
räraha päätöksen toteuttamisek-
si vuoden 2006 osalta varataan 
Kurikan kaupungin tänä vuonna 
saamista ennakoitua suuremmis-
ta osinkotuotoista.

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä

P.S. Aloitteen allekirjoitti
30 valtuutettua.

Valtuustoaloite omaishoidon tuesta Kurikassa 27.3.

Saarakkala Jyväskylän Ylioppilas-
lehdessä 3.5.2006

Kuulin opiskelijaystävältäni, et-
tä ylioppilaskunnan edustajiston 
kokouksessa oli käyty tiukkaa 
vääntöä siitä, pitäisikö edustajis-
ton ottaa kantaa valmisteilla ole-
van hedelmöityshoitolain puoles-
ta. Jo on aikoihin eletty! Onneksi 
järki oli kuitenkin voittanut – to-
sin vain niukasti äänestyksen jäl-
keen – ja edustajisto oli pysynyt 
omalla reviirillään eikä ottanut 
asiaan kantaa.

Käsittääkseni viimeistenkin 
edustajistovaalien luonne oli, että 
valitaan ihmisiä hoitamaan opis-
kelijoiden etuja ja yliopiston pii-
riin kuuluvia asioita. Uskoakse-
ni sillä perusteella ihmisiä edus-
tajistoon pääosin äänestettiinkin. 
Jos joillakin on tarvetta politisoi-
da yliopisto takavuosien tapaan, 
heillä on varmaan myös ratkaisu 
siihen, miten rahoittaa ylioppilas-
kunnan toiminta jatkossa.

En minä, ja tuskin moni muu-
kaan, nimittäin ole pakkomaksa-

massa sellaisen järjestön jäsen-
maksuja, joka rupeaa häärimään 
sille kuulumattomalla alueella. It-
se toimin kaupunginvaltuustossa 
ja lautakunnissa, joissa hoidetaan 
n. 10 500 ihmisen yhteisiä asioita. 
Jos niissä ruvettaisiin maailman-
politikoimaan, niin kyllä kaupun-
kilaisten asiat jäisivät hoitamat-
ta ja veronmaksajat nykyistäkin 
huonommin toimivien palvelu-
jen varaan.

Kannattaa pyrkiä eduskuntaan 
ensi keväänä, jos haluaa ottaa 
kantaa eduskunnan vaikutusval-
lan piirissä oleviin asioihin. Myös 
lehteen voi kirjoittaa. Ei koko 
ylioppilaskuntaa pidä valjastaa 
oman idealistisen ähkyn palveluk-
seen. Tämä on vain minun mieli-
piteeni.

Vesa-Matti Saarakkala
yht. tiet. yo
Perussuomalaisten
1. vpj.

Edustajisto ei ole 
eduskunta
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Meillä on Suomessa syvä arvojen 
kriisi. Iltapäivälehdet kirkuvin ot-
sikoin houkuttelevat ihmisiä jon-
nin joutavien juorujen perään. 
Lehdet laukovat kilvan totuuksia 
maan hallitusvallan ja politiikan 
ylimmistä päättäjistä, joita koh-
taan meillä ennen oli arvostusta ja 
kunnioitusta. Johtuuko tämä huo-
lestuttava piirre siitä, että kansa 
saa mitä se haluaakin? Valitetta-
vasti emme halua vaihtaa kansaa, 
voimme vain valita lehtiä mitä lu-
emme ja tuemme. Jokaiselle edus-
kuntapuolueelle sama summa leh-
distötukea olisi hyvä ratkaisu.

Perussuomalaisuudessa on nyt 
suuri potentiaali uuteen hyvään, 
mahdollisuus korostaa hyviä ar-
voja kuten; rehellisyys, toisen ih-
misen  kunnioittaminen ja hei-
kompien suojeleminen.

Vanha valta ei ole saanut ai-
kaan muuta kuin EU:n epävar-
man perustuslain ja lisääntyvät 
yhä vihatummat pikkumaiset di-
rektiivit, ja sen myötä sekasorron 
maaseudulle. Myös eläkeläiset ja 
opiskelijat tuntevat, että heidän 
etujaan heikennetään jatkuvasti, 

”Meidän on uudeksi 
luotava maa…”

vaikka vaaleissa luvataan toisin. 
Sairaanhoitokustannuksia karsi-
taan, ja jälleen heikompi-osainen 
kansanosa joutuu maksamaan, jo-
nottamaan ja nöyrtymään suurten 
optioiden alttarille!

Kristilliset arvot on myös pa-
lautettava käytännössä toimi-
maan kouluissa ja perustettava ja 
tuettava useammille vanhemmille 
mahdollisuus valita lapsilleen mo-
raalisesti kestävämpi opetus.

Me olemme itse elävä käynti-
kortti ihmisten keskellä. Tapa mi-
ten käyttäydymme ja kohtelem-
me toisia, on selkeä polku siihen, 
että hyvin hoidettu maa tuottaa 
oivan sadon silloin, kun ihminen 
valitsee perussuomalaisen ehdok-
kaan. Tarttukaamme tänään tilai-
suuteemme kaikessa Jumalaan 
luottaen, ja myös itseemme ja 
joukkoomme uskoen, niin saam-
me  tuloksen jolloin voimme jat-
kaa laulun sanoin: ”raukat vain 
menköön merten taa!”

Timo Hirvonen,toim.
Mikkeli/Etelä-Savo
Puoluevaltuuston jäsen

Harkinnanvaraista rahoitus-
avustusta voidaan kuntien val-
tionosuuslain 13§:n mukaan 
myöntää kunnalle,  joka ensisi-
jaisesti poikkeuksellisten tai ti-
lapäisten kunnallistaloudellisten 
vaikeuksien vuoksi on lisätyn 
taloudellisten tuen tarpeessa. 
Sen arvioinnissa otetaan huo-
mioon myös paikalliset erityis-
olosuhteet.

Jo ensi talvena tarvittaisiin tekoa 
kun raakaöljyn hinta seuraavis-
ta syistä kaksinkertaistuu: 1.USA 
2.Evo Morales. 3.Öljyn tuotanto 
ei enää koskaan lisäänny – vain 
tuotantokustannukset lisäänty-
vät jyrkästi (ns Peak Oil-teoria). 
4.Maailman kaikkien yhteiskun-
tien verorakenne on menossa 
kohti suurempaa yhteiskunnallis-
ta tehottomuutta (teoria yleisestä 
verotasapainosta). Syyn kohtaan 
4. tuotti Weimar-inflaation aihe-
uttama työpakko – pankissa ol-
leesta rahasta kun ei voinutkaan 
enää elää. 
Onnea ja menestystä eduskunta-
vaaleissa!

Santeri Penttinen 

Raakaöljyn 
hinta

kaksinker-
taistuu

Kuntien harkinnanvaraisten 
rahoitusavustusten hakeminen 

vuonna 2006-04-28

Rahoitusavustuksen myöntä-
misen ehtona on, että kunta on 
hyväksynyt suunnitelman talou-
tensa tasapinottamiseksi toteut-
tavista toimenpiteistä. Suunni-
telma tulee liittää avustushake-
mukseen.  Avustukseen on käy-
tettävissä 26 500 000 Euroa. Si-
säasiainministeriö on päättänyt, 
että hakemukset tulee toimittaa 
30.06.2006 (kesäkuun loppuun) 
menessä.

Perussuomalaisten puheenjohta-
ja, kansanedustaja Timo Soini Eu-
rooppa-päivänä 9.5. 2006

EU:n kannatus on Suomessa poh-
jamudissa. Vastaukseksi luotta-
muskriisiin vanhojen puoluei-
den poliitikot tarjoavat kahdessa 
maassa hylätyn EU:n perustuslain 
ratifiointia.

Sopimus EU:n perustuslais-
ta jyrää oman perustuslakimme 
ja samalla valtiosääntömme, jon-
ka mukaan ylin valta, valtiovalta, 
Suomessa kuuluu kansalle, lain-
säädäntövalta kansan valitsemal-
le eduskunnalle ja tuomiovalta 
riippumattomille oikeusistuimil-
le. Tämä perustuslakimme ydinsi-

Sopimus on kelvoton

sältö mitätöityy, jos EU:n perus-
tuslaki, joka on oman perustusla-
kimme yläpuolella, tulee voimaan 
maassamme.

On syytä rehellisesti kertoa 
Suomen kansalle, mistä on kysy-
mys. Puheet, että EU:n perustus-
laki ei olennaisesti muuta nykyis-
tä tilannetta, ovat kansalaisten 
tarkoituksellista harhaanjohta-
mista. Presidentti Halonen on oi-
keassa, ettei sopimusta pidä rati-
fioida, mutta on myös uskalletta-
va sanoa suoraan, että sopimus on 
kelvoton ja Suomen pitää hylätä 
se etujensa vastaisena.

Timo Soini,
puh: 050-5113027

Syyttäjä vaatii Perussuomalais-
ten eduskuntaryhmän entisel-
le pääsihteerille Kari Bärlundil-
le yli vuoden pituista ehdotonta 
vankeutta väärennöksestä ja tör-
keästä petoksesta.

Bärlund on myöntänyt vieneen-
sä eduskuntaryhmältä 145 000 eu-

Syyttäjä vaatii Bärlundille 
ehdotonta vankeutta

roa. Toiminta alkoi vuoden 2000 
keväällä ja jatkui viime kevää-
seen saakka, jolloin hänet erotet-
tiin pääsihteerin tehtävästä.

Käräjäoikeus antaa tuomion-
sa tämän lehden ilmestymisen ai-
koihin. 

TILAA
ELÄKEVIESTI
ITSELLE TAI
LAHJAKSI!

Lehden saaja

____________________________________________________
Lähiosoite

____________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

____________________________________________________

Lehden maksaja

____________________________________________________
Lähiosoite

____________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

____________________________________________________
Allekirjoitus

____________________________________________________

Tilaan Eläkeviesti-lehden itselle/lahjaksi
Vuositilaus 10 euroa, 5 numeroa

POSTI-
MAKSU

Eläkeviestin toimitus
PL 164
38701 Kankaanpää

En tilaa tällä kertaa. Osallistun vain arvontaan.

Kesä lähestyy ja on juhlien aika, hyvä 
lahjavinkki on tilata Eläkeviesti vuo-
deksi ystävälle, sukulaiselle tai muu-
ten vaan tuttavalle alla olevalla leh-
den lahjatilauslomakkeella.

1  Eläkeviesti

ELÄKEVIESTI

Monet unelmat karisevat silloin, kun todellisuus lyö kät-

tä unelmien kanssa. Brasilia on monen kaukomatkaajan 

unelmakohde. Todellisuudessa monilla alueilla eletään 

suuressa köyhyydessä ja ehkäpä koko maailman suurin 

slummialue sijaitsee Rio de Janeiron läheisyydessä.

sivulla 10.

Brasilia...Brasilia...

- muutakin kuin Rion karnevaalia- muutakin kuin Rion karnevaalia

Oikeutta Eläkeläisille ry sitoutumaton julkaisu  3  2005

Kiitämme hyvin tehdystä 

työstä kaikkia talkoolai-

sia, jotka ovat olleet  mu-

kana lomakeskus Rauha-

lan kunnostustalkoissa.

sivulla 11.

Rauhalaa fiksaillaanRauhalaa fiksaillaan

1  Eläkeviesti

ELÄKEVIESTI

voiko parisuhteesi 
hyvin?hyvin?

Viinin kerrotaan vain paranevan vanhetessaan. Samoin 

tulisi olla parisuhteessa. Suhteen alkuvaiheen niin kut-

suttu romanssivaihe kun loppuu, jatkuu yhteenhioutu-

minen ja meidän perheen “pelisääntöjen” luominen.

sivulla 6.

Oikeutta Eläkeläisille ry sitoutumaton julkaisu  2  2005
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Järjestötoimintaa

Piiritoimikunnan kokouksessa 
Liedossa, 27.04.2006 klo 18:30 
alkaen Perussuomalaiset päät-
tivät asettaa Varsinais-Suomes-
sa ensimmäiset viisi ehdokasta 
vuoden 2007 eduskuntavaalei-
hin. Lisää ehdokkaita tullaan 
asettamaan myöhemmin ke-
väällä tai kesällä.

Ehdokkaiksi valittiin:

Hannula Juhani, maanviljelijä, 
Mynämäeltä Heikkilä Lauri, fi-
losofian tohtori, elektroniikan 
ja tietoliikennetekniikan eri-
koistutkija, Marttilasta Louhi 

Perussuomalaisten
Varsinais-Suomen piiri ry

Janne, ylioppilas, Raisiosta Pel-
tomaa Iiris, ATK-suunnittelija, 
Pyhärannasta Sjöman Kyösti, 
levyseppä-hitsaaja, Raisiosta

Lisätietoja piirin puheenjohta-
jalta tai piirisihteeriltä

Piirin pj Lauri Heikkilä, 
Sepäntie 14  21490 
Marttila
p.02-4845773,
050-5146764
piirisihteeri Iiris 
Peltomaa, Tuohkannontie 
10, 27340 Reila
p.050-3425325

Vappua on pidetty perinteisesti 
työväen juhlana, mutta onko se 
sitä vuonna 2006?

Tiedotusvälineistä ovat kansa-
laiset saaneet järkyttyneinä seura-
ta uutisia tehtaitten sulkemisesta.  
Uutisia on kiirinyt niiltä lukuisil-
ta paikkakunnilta, joista on ilmoi-
tettu tehtaan tuotannon siirtämi-
sestä Kaukoitään tai muualle hal-
vemman työvoiman maihin. 

Luku sinällään, on ne paikka-
kunnat joissa on aloitettu yt-neu-
vottelut tuhansien henkilöiden 
vähentämiseksi. Näistä luvuista ja 
tiedoista ei voi tulla muuhun joh-
topäätökseen kuin siihen, että ei 
ole juhlimiseen vuoden 2006 vap-
puna paljonkaan aihetta. Tosin va-
pun menovesi sentään on halvem-
paa, jotta kansalaiset voivat huuh-
toa huolensa ja paeta todellisuut-
ta edes hetkeksi. Onkohan niin, 
että hallituksen ja EU:n tarkoi-
tus on ollut se, että me tavalliset 
kansalaiset ensin kulauttaisimme 
pullot tyhjiksi, jotta voisimme sit-
ten niillä lähettää pullopostia Ar-
kadianmäelle, mikäli ongelmia on. 
Vaan ei ole kukaan tainnut tätä 
tajuta, kun Helsingin päässä ele-
tään yhä kuin jossain norsunluu-
tornissa! Tätä menoa kansakun-
tamme ajetaan haaksirikkoon, jo-
ka on jo näkyvissä. Rotat jättävät 
laivan ensimmäisinä, kuten olem-
me nähneet. Eikä pelastusveneitä 
ole varattu koskaan kaikille.  

Siispä kyllä, vappu on yhä edel-
leen työväen juhla ja tulee sitä ai-
na olemaan, ainakin jossakin päin 
maailmaa, mutta lähempänä tai-
taa olla aika, jolloin Suomes-
sa päivää vietetään suomalaisen 
työn muistopäivänä, ellei meno 
erityisesti eduskunnassa muutu. 
Ei voi olla niin, että vaaleissa va-
semmistopuolueita avoimesti tu-
keva ammattiyhdistysliike pystyy 
tarjoamaan jäsenilleen enää vain 
haaleaa saludoa Kuopion torilla 
kerran vuodessa ja siinä se.

Työttömyydestä

Yhteiskuntamme suurin ongelma 
on työttömyys. Jo kolmas perät-
täinen hallitus on voimaton työt-
tömyyden hoidossa. Eräinä työt-
tömyyden torjunnan keinoina on 
käytetty veronalennuksia. Näistä 
toimenpiteistä ei ole ollut kuiten-
kaan työttömille ja pienituloisil-
le minkäänlaista käytännön hyö-
tyä. Tuloerot ovat jatkuvasti kas-
vaneet päinvastaisista puheista 
huolimatta, valtion omistamien 
yhtiöitten myynti on aiheuttanut 
lisää työttömyyttä. Holtiton opti-
oiden jakaminen kuvaa hyvin tätä 
yhteiskunnan ryöstöviljelyä.

Onko nykyisellä hallituksella 
poliittista tahtoa ja halua työlli-
syyttä edistäviin toimenpiteisiin? 
Hallituksen olisi aloitettava toi-
menpiteet ansio-oikeuden palaut-

tamiseksi takaisin työttömille, joka 
oikeus heiltä muutama vuosi sitten 
poistettiin. Ansio-oikeus täytyy olla 
vähintään viisisataa euroa kuukau-
dessa, siten laadittu ettei se vähen-
täisi peruspäivärahaa tai työmarkki-
natukea. Tämä edesauttaisi työn ja 
tekijän kohtaamisen lyhyissäkin työ-
suhteissa. Lisätienisti menisi joka ta-
pauksessa kansantalouden kierto-
kulkuun. Siitä hyötyisi koko talous-
elämä, se tukisi työllisyyttä, eikä näin 
ansaitut tulot olisi poissa valtion kuk-
karosta, vaan lisäisivät mm: verotulo-
ja. Myös kuntien sosiaalimenot pie-
nenisivät. 

Aikaansaannokset

Mitä muuta merkittävää kuin varalli-
suusveron poistaminen, Fortumin op-
tioitten kohtuullistamatta jättäminen, 
rikkaiden verotuksen keventäminen 
on saatu eduskunnassa aikaan?  

Kaikkein hätkähdyttävin päätös oli 
juuri tämän niin sanotun koko kansan 
presidentin VEROTTOMAN palkki-
on korottaminen 24 000 eurolla. Se 
oli suoraan pois meidän jokaisen kan-
salaisen lompsasta. Yritetäänkö tässä 
näin todistaa ja varmistaa, että meil-
lä todella on koko kansan presidentti 
vai yritetäänkö motivoida president-
tiä jaksamaan seuraavat kuusi vuotta 
tehtävissään? Tämä palkkionkorotus 
on koko kuva Suomesta pienoiskoos-
sa. Eliitillä on millä mällätä. Ei tar-
vitse kuin omia palkkojaan korotella 
kun päätöksetkin tulevat tuontitava-
rana EU-direktiiveinä. Eduskunnan 
100-vuotisjuhliinkin viskattiin kuusi 
miljoonaa euroa. Järjetöntä!

PerusS:n linja

Me perussuomalaiset emme ole ol-
leet sen paremmin hyväksymässä näi-
tä eriarvoisuutta lisääviä päätöksiä 
kuin isänmaan myymistä Brysseliin-
kään. Ne ovat lyhytnäköisiä päätök-
siä, joilla pikku hiljaa tuhotaan ko-
ko hyvinvointivaltio kirjaimellisesti: 
menee sekä julkiset palvelut että oma 
valtiollinen itsenäisyys. Mutta mitäs 
sillä väliä kun EU-puheenjohtajakau-
sikin on tulossa ja pitää näyttää hy-
vältä. Täytyy varmistaa, että saadaan 
uusia mahtavia torjuntavoittoja. Nuo-
leskelua ollaan aloittamassa EU:n pe-
rustuslain hyväksymisellä vaikka kan-
sa vastustaa koko lakia.

Laki ei tule sellaisenaan voimaan, 
mutta niin sanomalla yritetään vain 
tulla kansanvallan pöytään ns. keitti-
ön kautta. Kun kansalle nyt pakko-
syötetään eduskunnan toimesta tä-
mä viimeinen ateria, ei sen jälkeen 
enää tarjoilla. Tulee vain valomerk-
ki! Jos jollakin on sen jälkeen jota-
kin kysyttävää, sanotaan vain, että 
laki on jo kerran hyväksytty eikä si-
tä sen jälkeen juuri muutettu, joten 
mitään kansanäänestyksiä tai muita 
vastaavia ei tarvitse enää järjestää. 
Te nielaisitte sen jo, sanotaan. Mut-
ta jos minun keitossani on kärpänen, 

Pohjois-Savon PerusS:piirin 
puheenjohtajan Pentti Oinosen 

vappupuhe Kuopion torilla 1.5.2006

niin ainakin minä ilmoitan sii-
tä äänekkäästi. Se täytyy teh-
dä, kun seuraavan kerran tar-
joilijoita ravintolaamme vali-
taan. Eli jo seuraavissa edus-
kuntavaaleissa.

Periaatteena 
”läheisyysperiaate”

Kansa on EU-kriittistä. Mitta 
alkaa olla meillä itse kullakin 
jo koko lailla täysi. Kunnallis-
veroprosentit nousevat, lähi-
koulut ja lähikirjastot lakkau-
tetaan. Ikäihmisten hoito on 
retuperällä. Tämä kaikki ku-
vastaa hyvin vanhojen puolu-
eiden käsitystä siitä, mitä vä-
liä on sillä, miltä tavallisesta 
palkansaajasta, maanviljeli-
jästä, pienyrittäjästä, eläkeläi-
sestä, opiskelijasta tai työttö-
mästä tuntuu. Meidän mieli-
piteillämme ei tunnu olevan 
mitään merkitystä. Vaalikar-
jaa on helppo paimentaa, kun 
olemme vain lampaita vaaleis-
ta toisiin. Jos halutaan muu-
tosta, niin on muututtava it-
sepäiseksi häräksi. Vai käykö 
niin, että kehitysmaatkin saa-
vat korotuksensa omaan elin-
tasoonsa kehitysavun muo-
dossa, ennen kuin me tavalli-
set suomalaiset saamme osan 
koko ajan kasvavasta kansan-
talouden kakusta?

Valtio on velkaa kunnil-
le samaan aikaan kun val-
tion talous on saatu numeroi-
den valossa hyvään kuntoon. 
Erikoinen tilanne. EU:n lä-
heisyysperiaatetta toteute-
taan pistämällä kunnat poik-
ki ja pinoon. Palvelut saa jat-
kossa hakea omilla bensoilla 
entistä kauempaa ja päättä-
jät muuttuvat isoissa kunnis-
sa paljon etäisemmiksi kuin 
pienissä kunnissa, palvelut ei-
vät parane ja lopulta vain by-
rokratia kasvaa. Se on ainakin 
varmaa, että virkamiehet vie-
vät ja päättäjät vikisevät, mitä 
isommasta kokonaisuudesta 
on kysymys. Kuntalaisten vi-
kinä ei enää edes kuulu.

Nyky-kepun viirit liehuvat 
tuulten mukaan

Ministeri Hyssälä väläytti, että 
valtion ohjausta kuntien ter-
veyspalveluiden osalta vahvis-
tettaisiin, koska kunnat eivät 
ole käyttäneet kaikkia tervey-
denhuoltoon tarkoitettuja ra-
hoja oikein. Ns. korvamerkin-
tä tulisi takaisin. Se on kanna-
tettava ajatus, kuten oli myös 
Hyssälän neljän vuoden takai-
nen vaatimus eläkkeitten reip-
paammasta korotuksesta vii-
den euron sijaan. Silloin Hys-
sälä puhui satojen eurojen ko-

rotuksesta eläkkeisiin ja silloinkin 
oli alle vuosi vaaleihin. Saas näh-
dä, miten käy tällä kertaa. Vaati-
han Matti Vanhanenkin kansan-
äänestystä EU:n perustuslaista 
kuukautta ennen kuin nousi pää-
ministeriksi. Sen jälkeen hänel-
le oli kuulemma selvinnyt, ettei 
EU:n luonne muutu miksikään. 
Että näin.

Nyt me maksamme EU:hun n. 
600 miljoonaa euroa nettona per 
vuosi. Joka vuosi olemme maksa-
neet enemmän kuin olemme saa-
neet. Miksi meillä on palvelut re-
tuperällä? Meillä menee rahaa 
sinne sun tänne: Valtio on vel-
kaa kunnille, EU:ssa on pohja-
ton kaivo, vanhojen puolueiden 
kuntapäättäjät ovat laittaneet ra-
haa kaikkeen muuhun paitsi ter-
veydenhuoltoon jne.. Maanvil-
jelijöiden tulotaso on romahta-
nut, joten maaseudulla verotulot-
kin ovat pienentyneet siltä osin. 
Koulujen keskittämispolitiikan 
ja muiden vastaavien lyhytnäköis-
ten toimenpiteiden takia olemme 
saaneet syliimme lisälaskun, jon-
ka me kaikki maksamme. Pahoin-
vointi on lisääntynyt. Siitä ei pää-
se yli eikä ympäri eikä siitä voi 
koskaan liikaa olla kriittinen. Mi-
kä puolue edustaa vasemmistoa, 
mikä oikeistoa, on enää maku-
asia. Se on pelkkää käsitekikkai-
lua, jolla yritetään hämätä kansa-
laisia vaalien alla.

Kriittisyys ja rehellisyys maan 
perii

Jos emme tarkastele ympärilläm-
me tapahtuvaa kriittisesti ja ole 
valmiina tekemään itsekin jota-
kin toisin, voimme olla varmoja, 
että vanhoissa puolueissa ei he-
rätä ruususen unesta. Jos emme 
muuta käyttäytymistämme vaa-
leissa, meidän omakin uskomme 
äänemme voimaan katoaa. Silloin 
katoaa myös demokratian kivijal-
ka, kun vaaleilla ei ole enää mer-
kitystä. Olemme hölmöjä, jos me 
aina olemme valmiita tulemaan 
petetyksi. 

Juuri se, että me perussuoma-
laiset yhdessä kansalaisten enem-
mistön kanssa olemme vaatineet 

EU-asioistakin kansanäänestyk-
siä, kertoo siitä, ettei järjestelmä 
toimi. EU on todella keskeinen 
asia päätöksenteossa, mutta kan-
san mielipiteellä ei tunnu olevan 
mitään merkitystä siinä. Päättäjät 
saavat sanoa, että itsehän te mei-
dät sinne äänestitte. Jotakin on 
silloin kuitenkin vialla, kun suu-
ri osa kansasta alkaa vaatia kan-
sanäänestystä. Sitä vaaditaan siksi, 
koska tiedetään, että eliitti tekee 
vääriä päätöksiä. Jos meille ei tuo-
ta kansanäänestystä EU:n perus-
tuslaistakaan suoda, eikä muuten-
kaan tunnuta juuri kuuntelevan, ei 
meillä nähdäkseni jää muuta vaih-
toehtoa kuin vaihtaa päättäjiä. 

Me perussuomalaiset olemme 
valmiina asettumaan kansalais-
ten tahdon toteuttajiksi tulevissa 
eduskuntavaaleissa puheenjohta-
jamme Timo Soinin johdolla. Jos 
te, hyvät kuulijat, haluatte sellais-
ten mielipiteiden, joita Timo Soi-
nilla on, lisääntyvän eduskunnas-
sa, on teidän syytä harkita vaka-
vasti, mille puolueelle te äänenne 
annatte. Vaaleihin on vielä pitkä 
aika, mutta jo tässä vaiheessa ha-
luan muistuttaa, että ne ovat vain 
kerran neljässä vuodessa. Niiden 
perusteella määräytyy myös osa 
tulevien vappupuheiden sisällös-
tä. Toivottavasti seuraavalla ker-
ralla voisin pitää jo valoisamman 
puheen. Pallo on teillä.

Pentti Oinonen
Kouluttaja
Perussuomalaisten
Pohjois-Savon piirin pj. 
Rautavaara
Puh. 040 846 0444.
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Merkkipäiviä

Timo Kivimäki

50v
Alajärveläinen perussuomalai-
nen vaikuttaja, kaupunginvaltuu-
tettu, ammattimies Timo Kivimä-
ki täyttää 50 vuotta 28. toukokuu-
ta 2006.

Timo Kivimäki on ollut kau-
punginvaltuutettuna vuodesta 
2001. Edellisellä valtuustokaudel-
la hän toimi myös ympäristöjaos-
ton jäsenenä. Tällä hetkellä hän 
toimii perusturvalautakunnan ja 
Tyky-toimikunnan jäsenenä. Li-
säksi hän on Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin varajäsen.

Puolueorganisaation osalta Ti-
mo toimii tällä hetkellä Perussuo-

malaisten Etelä-Pohjanmaan piiri-
toimikunnan jäsenenä kuin myös 
Alajärven paikallisyhdistyksen 
johtokunnassa.

Timo Kivimäki on ollut vuodes-
ta 1979 Alajärven kaupungin pal-
veluksessa. Aluksi hän oli Korte-
kylän koulun talonmiehenä sekä 
sen jälkeen koulukeskuksen am-
mattimiehenä.

Puolueen kenttätyöntekijä-
nä hän on toiminut ansiokkaas-
ti niin kunnallisvaalien ehdokas- 
kuin vaalilehtien mainoshankin-
nassa. Presidentinvaalilehtemme 
jakeluun hän osallistui myös tun-

Sydämelliset onnittelut molemmille!
Onnittelut lähettävät myös:

Perussuomalainen puolue, puoluetoimisto ja 
PerusSuomalainen-lehden toimitus

Perussuomalainen  8 / 1996
historia

”Tinkimaidon” 
kotiinkuljetus turvattava

Kirjallisessa kysymyksessään 4.12. Raimo Vistbacka 
ihmettelee viranomaisten kielteistä asennetta pakkaa-
mattoman maidon myyntiin. Hän esittää säännösten 
selkeyttämistä tai lain muuttamista yksiselitteisen sal-
livaksi.

Peruspalvelut turvattava
  

Perussuomalaiset eivät hyväksy yhteiskunnan perus-
palvelujen alasajoa, todetaan Perussuomalaisten puo-
luehallituksen julkilausumassa 15.12.1996.

Nyt aktivoimme piirin toimin-
taa!

Tervetuloa kaikki Perussuoma-
laisten Uudenmaan piirin toimin-
nasta kiinnostuneet eduskuntata-
loon kokoustamaan ja suunnit-
telemaan tulevaisuutta! Kansan-
edustaja Timo Soini on mukana 
sekä paikallisissa kokouksissa et-
tä piiritoimikunnan kokouksessa. 
Pyydämme sekä Espoon että Van-
taan kokouksiin osallistuvia ole-
maan paikalla samaan aikaan, eli 
n. klo 17.50.

Espoon Perussuomalaiset ry:n 
yhdistetty syys- ja kevätkokous 
pidetään torstaina 6.6.2006, klo 
18.00 eduskuntatalossa, kabinet-
ti A 116. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat.

Espoon Perussuomalaiset ry
Veikko Granqvist
puheenjohtaja
• • •

Vantaan Perussuomalaiset ry:
n yhdistetty syys- ja kevätkokous 
pidetään torstaina 6.6.2006, klo 

Hyvät Uudenmaan piirin jäsenet!

18.30 eduskuntatalossa, kabinet-
ti A 116. Esillä sääntöjen määrää-
mät asiat.

Vantaan Perussuomalaiset ry
Kalle Ylimutka
puheenjohtaja
• • •

Uudenmaan piirin piiritoimi-
kunnan kokous pidetään tiistaina 
13.6.2006, klo 18.00 eduskuntata-
lossa, kabinetti A 116. Esillä vuo-
den 2007 eduskuntavaalit.

Perussuomalaisten 
Uudenmaan piiri ry
Marjo Pihlman
puheenjohtaja

Huom! Kaikkiin edellä oleviin 
kokouksiin pyydetään osanotta-
jilta ilmoittautumista Marjo Pihl-
manille, puh. (09) 454 0411 tai 041 
- 548 6740. Eduskunnassa järjestet-
täviin tilaisuuksiin on vahtimesta-
rien tiedettävä etukäteen ketkä tu-
levat ”taloon” eli etukäteisilmoit-
tautuminen on välttämätöntä.

nollisesti. Menestyvä puolue tar-
vitsee Timon kaltaisia uurastajia, 
silloin tulee myös vaaleissa kan-
natusta.

Timo Kivimäen syntymäpäi-
vävastaanotto on sunnuntaina 
28.5.2006 kello 13-15 Alajärven 
koulukeskuksen ruokalassa kah-
vitarjoiluineen.

RV

Martti Tuomainen

80v
Politiikan pitkän linjan veteraa-
ni, ent. kaivurityöntekijä Mart-
ti Tuomainen täytti Vehmersal-
mella 15.5.2006 kunnioitettavat 
80 vuotta. Syntymäpäiväjuhlat 
pidettiin Vehmersalmen kirkol-
la jo päivää aikaisemmin, kaunii-
na äitienpäiväsunnuntaina 14.5. 
Juhlat alkoivat jumalanpalveluk-
sella jonka jälkeen oli lohikeitto- 
ja kahvitarjoilu. Puoluetoimiston 
edustajan paikalla oli ent. päätoi-
mittaja-puoluesihteeri Rolf Fred 
Sormo.

Martti Tuomaisen 80-vuoti-
sen elämän varrella on ollut niin 
tyyntä kuin pahoja puhureitakin. 
Martin elämäntyö on ollut maa-
seudun elävänä pysyttämistä Asu-
tus- ja Maatilatalousliiton järjes-
tötyössä. Yhteiskunnalliseen vai-

kuttamiseen hän lähti mukaan jo 
60-luvun loppupuolella. Martti oli 
poliittisesti sekä henkilökohtai-
sesti tiiviissä yhteistyössä SMP:
n legendaarisen puheenjohtajan 
Veikko Vennamon kanssa. Muis-
tona on paksu nippu Vennamolta 
saatuja kirjeitä.

Martti Tuomainen on ehtinyt 
olla muun muassa Vehmersalmen 
kunnanvaltuustossa sekä seura-
kunta- ja raittiustyössä.

Jatkosodan lopulla hänellä oli ai-
tiopaikka seurata Immolassa sak-
salaisen Stuka-laivueen toimintaa 
huoltoportaassa. Varsinaisen työ-
uransa hän aloitti sodan jälkeen 
ojankaivussa ja metsätöissä. Lapio 
vaihtui myöhemmin traktorikaivu-
riin, jolla hän työskenteli niin lähi-
seudulla kuin Kostamuksessakin.

Martti on ollut ahkera lehtiin 
kirjoittaja sekä valtakunnan päät-
täjiin yhteyksien pitäjä. Hän toi-
mi Vehmersalmella 26.8.2001 pi-
dettyjen valtakunnallisten Veik-
ko Vennamon ja Eino Poutiai-
sen muistotilaisuuden järjestäjien 
idearikkaana taustavoimana. Täs-
sä kirjoituksessa on mukana kat-
kelmia toimittaja Hannu Lintusen 
kirjasta “Savusaunasta kohti Tai-
vaan porttia”, joka kertoo Martti 
Tuomaisen elämäntarinan.

H. Purho

Irrota tulppa
- Kansa liikkeelle

  
Minne menet Perussuomalainen-liike? Näitä syntyjä 
syviä mietimme mm. Varsinais-Suomen piirin kokouk-
sessa Liedossa 21.11.1996.

Vaalit ovat menneet ja olleet. Saimme kansalta 
eräänlaisen tuomion. Kansa ei erottanut meitä muista 
ja jäi kotiin, jättäen äänestämättä. Kansa on turhautu-
nut ja 40 prosenttia oli perussuomalaisia erakkoja, piti-
vät populismin, sen kalliin voimavaran vakan alla.

Kysy Rauhalasta 
lomanviettotarjouksia
kesälomaviikolle.

Perussuomalaisille hyvät 
jäsentarjoukset.
Varaukset: 0400 984 238

PerusS -autotarrat myynnissä!

Ku v a s s a  v a s e m m a l l a  k e s -
kellä olevaa PerusS autotar-
raa voi tilata hintaan 5 euroa 
/ kpl + postikulut. Tiedustelut 
peruss@perussuomalaiset.fi
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Professori Sirkka-Liisa Kivelä totesi Suo-
men Kuvalehdessä 13.4. 2006: “Poliittiset 
päättäjät viis veisaavat vanhuksista, mi-
kä kertoo yleisestä arvostuksesta. Yli puo-
let päättäjistä on sitä mieltä, että vanhus-
tenhuoltoa ei pidä kehittää. Hyvinvointia 
ei haluta enää jakaa tasan kaikkien kansa-
laisten kesken.” Näin lausuu henkilö, joka 
tekee parhaillaan selvitystä vanhustenhuol-
lon tilasta sosiaali- ja terveysministeriölle.

1980 ja 1990 luvuilla ajettiin vanhusten-
hoito alas. Pitkäaikaisia laitospaikkoja ja 
myös avohoitoa riisuttiin rankasti. Ainoas-
taan palvelutalojen lisääntyminen pelasti 
vanhustenhuollon täydelliseltä katastrofil-
ta. Yli 85-vuotiaiden, heikkokuntoisten van-
husten määrä on kasvanut ja he voivat huo-
nommin nykyisin kuin 20 vuotta sitten. Hä-
peällistä kehitystä, jos taantumaa voi kehi-
tykseksi kutsua. Ihminen on kekseliäs eläin. 
Haluan korostaa sanoja kekseliäs eläin.

Vanhustenhoito on muuttunut suorastaan 
eläimelliseksi lääkkeiden vaikutusten koe-
kentäksi. Psyyken- ja opiaattipohjaisten ki-
pu- lääkkeiden käyttö on räjähtänyt käsiin. 
Vanhuksille pakkosyötetään työikäisten lää-

Olen huolestunut,
Olli Sademies
Helsingin piiri ry

PerusSuomalaisetolen ikääntymässä, muutun vanhukseksi

Eduskunta vahvisti 25.4. ulosottolain uudis-
tuksen kolmannen vaiheen yksimielisesti. 
Nyt säädettiin mm. ulosotossa kertyvien 
suoritusten kohdentamisesta ensisijaisesti 
korkoon ja viimeksi pääomaan. Tuota koh-
dentamista on noudatettu ulosotossa kaa-
vamaisesti jo ulosoton ATK-ohjelmissa.

Nyt kumotun ulosottolain 4 luvun 31 py-
kälässä määrättiin ”jos velkoja on saapa 
korkoa, pantakoon se korkomäärä, mikä 
ensimmäiseen maksuun asti on kasvanut, 
pääomaan, älköönkä koronlaskua jatket-
tako”. Säädös on ollut samana ulosotosta 
säätämisestä 1895 lähtien. 

Raimo Vistbackan kirjalliseen kysymyk-
seen KK 658/2003 antamassaan vastauk-
sessa OM Johannes Koskinen ilmoitti, että 
kyseinen klausuuli ”koskee harvinaista eri-
tyistilannetta, jossa oikeus elinkorkoon tahi 
muuhun velallisen elinaikana taikka muu-
ten määräämättömänä aikana suoritetta-

vaan etuun tai tuloon on ulosmitattu. Esi-
merkkinä niin sanottu syytinki.”

Jatkokysymyksenä Koskiselta tiedustel-
tiin, että onko eläke tuollainen ”velallisen 
elinaikana taikka muuten määräämättömä-
nä aikana suoritettava etu tai tulo”, mutta 
siihen hän ei enää vastannut. Sen sijaan oi-
keusministeriö esitti ulosottolain kolman-
nen vaiheen muutoksen HE 13/2003, jos-
sa tuo kohdentaminen muutettiin kaikil-
ta osiltaan noudatettua ulosottokäytäntöä 
vastaavaksi. 

Perussuomalaisten rinnakkaisaloitteessa 
LA 30/2005 esitettiin suoritusten kohden-
tamista ensisijaisesti pääomaan. Tällä olisi 
varmistettu velan päättyminen joskus. Ai-
nakin se olisi estänyt ikuisen velkavankeu-
den tilanteissa, jossa velallisen suoritukset 
eivät riitä edes korkoon; täysimääräisestä 
pidättämisestä huolimatta velka jatkaa vain 
kasvuaan.

Hallitus piti tiukasti kiinni omasta esityk-
sestään, mutta joutui valiokuntakäsittelys-
sä sitoutumaan tuomaan esityksen velan 
päättymisestä kaikilta osiltaan ulosotolle 
säädetyn 15 vuoden enimmäisajan jälkeen. 
Valiokunta – ja nyt myös eduskunta – vel-
voittivat lisäksi oikeusministeriön aktiivi-
sesti seuraamaan ulosoton kehittymistä ja 
tuomaan lakiuudistuksen seuraavaan vai-
heeseen uuden esityksen suoritusten koh-
dentamisesta, mikäli nyt vahvistettu käy-
täntö johtaa velallisen kannalta kohtuut-
tomuuksiin.

Mitä tuosta jäi käteen pienituloisille ve-
lallisille? Se antaa enemmän kuin lakialoit-
teella pyydettiin! Sitoutuihan hallitus esit-
tämään velan vanhenemista kaikilta osil-
taan. Ulosoton päättymisen jälkeen va-
raton velallinen ei jää ”piilevään” velka-
loukkuun, josta viimeiset tipat herutetaan 
haudan reunalla. Siltä osin ”kompromissi” 

Ulosotossa
loikka oikeaan suuntaan

Jorma Uski
Piirisihteeri

Keski-Suomen 
PerusSuomalaiset

oli selvä voitto, toisin kuin hallituksen ”tor-
juntavoitot” EU-päätöksenteossa.

Ylivelkaantuneitten pitkä tie ihmisarvoi-
seen elämään ei  kuitenkaan vielä kaikilta 
osiltaan pääty. Nyt vahvistettu laki jättää vie-
lä velkansa juuri ja juuri maksamaan kykene-
vät entiseen asemaan, jossa ahdinkoa pitkite-
tään maksimaalisesti. Tuohon kysymykseen 
on syytä palata vielä ulosottolain seuraavan 
uudistuksen yhteydessä, ja huolehtia, että ai-
nakin suoritusten kohdentamisesta johtuvat 
kohtuuttomuudet oikaistaan.

Lain käsittelyn eri vaiheet vahvistavat ai-
nakin sen, että SDP-vetoisessa oikeusminis-
teriössä pienituloisten ahdinko ei ole erityi-
sen mielenkiinnon kohteena. Paljon tärkeäm-
pää siellä on ollut varmistaa, että velkoja saa 
maksimaalisen hyödyn velkakoukkuun jää-
neestä kansalaisesta. SDP noudattaa selvästi-
kin periaatetta, ettei niin köyhää olekaan, ett-
eikö siltä pari euroa saisi herutettua. 

Puhe Perussuomalaisten puoluevaltuustossa 22.4.2006
keannoksia, mistä seuraa sekavuutta, kaatu-
misia seurannaisvammoineen - kivuliaita ja 
hitaasti paranevia luunmurtumia. Voivatpa 
jotkut psyykenlääkkeet viedä jopa liikunta-
kyvyn muita, ei niinkään vähäisiä, kontrain-
dikaatioita mainitsematta.

Kaiken huippuna viranomaiset, sosiaali- ja 
terveysministeriö, lääkelaitos tai terveyden-
huollon oikeusturvakeskus eivät ole reagoi-
neet siihen, että vanhuksille syötetään saman-
aikaisesti jopa neljää eri psyykenlääkettä ja 
vieläpä täysin ohjeiden vastaisesti. Ongelmaa 
halutaan peitellä, suorastaan salata.

Hoitajapula ongelmana

Tämä johtuu hoitajapulasta, minkä seu-
rauksena lääkehoito on jyrännyt itsensä 
valtaideologiaksi. Lääkkeettömät hoito-
muodot ovat saaneet väistyä.
Kun nuori lääketieteen kandi nk. keikka-
lääkärinä hoitaa vanhusta, kuuntelee hän 
mieluummin hoitajaa, joka huutaa apuun 
lääkkeitä kuin lääkkeistä jo ennestään se-
kavaa potilasta. Lisäksi häneltä puuttuu ge-
rontologinen koulutus ja - kokemus.

Olemme menettämässä elämän pyhyyden 
häpeämättömyyden alttarille. Lehdistöön 
putkahtanut salarakkaan vahinkovauva saa 
enemmän palstatilaa kuin Tampereella Kouk-
kuniemen vahainkodin hoitotilanne, jossa yk-
si siivooja valvoo yöllä yli 50:tä vanhusta vail-
la tehtävän edellyttämää koulutusta. 

Tässä piilee Damokleen miekka. Liian-
kin helposti syyllistämme hoitotyötä teke-
vät unohtaen sen tosiseikan, että he toi-
mivat pakkotilan omaisissa olosuhteissa. 
Muut inhimillisemmät vaihtoehdot on pe-
lattu käytännössä pois.

Oma vastuu itsensä elättämisestä horjuu 
pahasti. OECD:n raportti esittää, että liki 
13 % suomalaisista 15-19 -vuotiaista pojista 
on sekä koulutuksen, että työelämän ulko-
puolella. Näissä rattailta pudonneissa nuo-
rissa voisi olla ratkaisu vanhusten hoito-on-
gelmaan. Koulutettakoon heistä vanhusten 
hoitajia sosiaalipummien sijaan.

Suomi rappeutumassa henkisesti

Päällisin puolin Suomi elää ja voi aineel-
lisesti mitaten hyvin. Henkisesti Suomi on 

rappeutunut ja rappeutumassa liiankin no-
peasti.
Kaikki imperiumit ovat kaatuneet lahottu-
aan sisältäpäin.

Alkanut lahovika näkyy vanhusten, näiden 
elämäntyönsä tehneiden kohtelussa. Se nä-
kyy voimavarojen epäoikeudenmukaisessa 
jaossa. Se näkyy raadollisessa ajattelutavassa, 
että vanhusten huolto on ongelma. Vanhuksia 
on huollettu maailman sivu. Suomessa uunin-
pankopaikalta vanhukset ovat ladelleet neu-
voja, ohjeita ja elämänviisauksiaan niin kas-
vaville nuorille kuin työssäkäyville ankarien 
olojen kamppailussa, siirtyen lopulta peräka-
marin takimmaiseen vuoteeseen. Vanhuksia 
ei jätetty yksin ja heidät pidettiin elämän kir-
jossa mukana inhimillisesti loppuun saakka. 
Tämä johti elintasomme nousuun ja yleiseen 
hyvinvointiin.

Me päättäjät teemme valintaa inhimilli-
sen elämänmukaisen huollon ja hoidon tai 
raakalaismaisen, lääkkeillä huumatun lai-
tossäilönnän välillä. Teemme ratkaisua sii-
tä, jatkuuko elintasomme nousu, vai kaa-
tuuko Suomen ikikuusi sisäiseen lahovi-
kaansa.

Rintamaveteraanien keski-ikä on 84 vuotta, 
ja kuntoutuksen painopiste siirtyy toimin-
takykyä ylläpitäväksi toiminnaksi. Lyhyt-
kestoisen laitoskuntoutuksen sijaan tarvi-
taan yhä enemmän kotipaikkakunnalla ta-
pahtuvaa avokuntoutusta ja sen eri muoto-
ja. Kuntoutuksessa on otettava huomioon 
veteraanin fyysiset, psyykkiset ja sosiaali-
set tarpeet.

Rintamaveteraanien kuntoutukseen va-
littavan rintamaveteraanin tulee olla Suo-
messa asuva vuosien 1939-1945 sotiin osal-
listunut rintamasotilas-, rintamapalvelus- 
tai rintamatunnuksen omaava veteraani.

Kuntoutuksen pituutta koskevat sään-
nökset ovat muuttuneet. Veteraanin on ha-
ettava kuntoutukseen. Päätöksen kuntou-
tukseen hyväksymisestä tekee rintamave-
teraanin kotikunnan kuntoutuksesta vas-

Kuntien vastuu rintamaveteraanien kuntoutuksen järjestämisessä lisääntyy
taava toimielin. Kuntoutushakemuksen voi 
rintamaveteraanin puolesta tehdä omainen 
tai sosiaali- ja terveysviranomainen, mikäli 
rintamaveteraani ei siihen itse kykene.

Valtiokonttorin ohjekirjeessä painotetaan 
kuntoutuksen säännöllisyyttä ja suunnitel-
mallisuutta. Kuntoutusjakson välin ei ilman 
erityistä perustetta tulisi olla vuotta pitempi. 

Kuntien vastuu lisääntyy avo- ja päivä-
kuntoutuksen järjestämisessä. Kuntien teh-
tävänä on huolehtia avo- ja päiväkuntou-
tuksen laadun, sisällön ja tarpeenmukai-
suuden kehittämisestä siten, että toiminta 
vastaa rintamaveteraanien yksilöllisiä tar-
peita sekä laajasti ja monipuolisesti tukee 
hänen toimintakykynsä edistämistä ja säi-
lyttämistä.

Avo- tai päiväkuntoutusta voidaan to-
teuttaa joko terveyskeskuksessa, sairaalas-

sa, kuntoutus- ja hoitolaitoksessa tai hank-
kia se yksityiseltä palveluntuottajalta tai it-
senäiseltä ammatinharjoittajalta. Rintama-
veteraani voi saada avokuntoutusta myös 
kotona.

Päiväkuntoutusta voidaan antaa enin-
tään 10 päivää ja muuta avokuntoutusta 
enintään 20 käyntikertaa kalenterivuodes-
sa. Jos rintamaveteraanilla oleva vamma tai 
sairaus haittaa toimintakykyä voidaan päi-
väkuntoutusta antaa 20 päivää tai muuta 
avokuntoutusta enintään 30 käyntikertaa 
vuodessa.

Kuntoutusta voidaan antaa laitoskun-
toutuksena enintään 10 vuorokautta. Mi-
käli rintamaveteraanin toimintakyky on 
sairauden tai vamman aiheuttaman häiri-
ön vuoksi alentunut siten, että rintamave-
teraani kuuluu toimintakykyluokkaan I tai 

II laitoskuntoutusjakso voi edelleenkin ol-
la 2 - 4 viikon pituinen.

Toimintakykyluokkaan III kuuluvan rin-
tamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua 
kuntoutukseen samanaikaisesti, samassa 
kuntoutus- ja hoitolaitoksessa rintamavete-
raanin kanssa enintään 7 vuorokauden ajan. 
Vastaavasti, jos rintamaveteraani kuuluu toi-
mintakykyluokkaan I tai II, aviopuoliso voi 
osallistua rintamaveteraanin kanssa kuntou-
tukseen enintään 14 vuorokauden ajan.

Samanaikaisen kuntoutusjakson pituu-
den, tarpeen ja tarkoituksenmukaisuuden 
arvioi kuntoutuspäätöksen tekijä. Aviopuo-
lisolla ei ole oikeutta avo- eikä päiväkun-
toutukseen.

Suomen Sotaveteraaniliitto ry, 
Helsinki
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Leivän ja Sanan jakaja
ravinto

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

Rakkauden
Jumala

Moni huomaa ainakin joskus 
ajattelevansa Jumalaa anka-
rana, etäisenä, kivikasvoisena 
Jumalana, joka on vihassaan 
kääntänyt selkänsä ihmistä 
kohti. Kuitenkin Raamattu an-
taa Jumalasta hyvin toisenlai-
sen kuvan kertoessaan, kuinka 
Jumala kaipaa ihmistä lähel-
leen aina mustasukkaisuuteen 
saakka. Usein Jeesusta kuulee 
verrattavan myös ensirakkau-
teen. Jos näitä Jumalan piirtei-

Tiivistämisen matkasaarnaaja 
Mauri Laaksosella on takanaan 
30 vuotta käytännön kokemusta 
ja yli 500.000 korjattua ikkunaa. 
Laaksonen on koonnut käytän-
nön tietonsa kirjaksi nimeltään 
”Valoa ikkunasta”.

Maassamme on pitkään kai-
vattu ikkuna-, ja ovisaneerauk-
sen kokonaisvaltaista teosta. Nyt 
tämä puute on korjattu. Teokses-
sa käydään tyhjenevästi läpivalo-
aukon huoltoon, korjaukseen, sa-
neeraukseen ja tiivistykseen liit-
tyvät asiat. Tekstein kuvituksin ja 
piirroksin etenevän kerronnan ei 
pitäisi jättää ketään epätietoisek-
si siitä mitä tehdään, miksi ja mi-
ten. Teos käy ohjeeksi niin tee-se-
itse-miehelle, saneerauksien suun-
nittelijoille kuin kiinteistöhuollos-
ta vastaavillekin suunnitelmien 

ja tarjouspyyntöjen pohjaksi. 
Kirjasta löytyy apua, olipa on-
gelmana veto, huurtuminen, 
kittausten uusiminen, tiivis-
teiden valinta, puuosien kun-
nostus, pellitys tai suurempi 
lahojen takia tehtävä remont-
ti. Saamme riittävästi tausta-
tietoa siitä, miten ilmastointi 
toimii tai mitä väärin tehty tii-
vistys tai mitä väärin tehty he-
lojen kiinnitys voi aiheuttaa. 
Työvaiheista on yksityiskoh-
taiset kuvaukset, jotka maal-
likkokin ymmärtää. Koke-
maton remontoija oli ennen 
rautakaupan myyjän armoil-
la, vaan ei enää. Kun ikkunat 
pestään, on sopiva hetki teh-
dä myös kuntotarkastus.

Rolf ”Fred” Sormo
erikoistoimittaja
sormo@perussuomalaiset.fi 

”Valoa 
ikkunoista”

Kokoomus on noussut puolue-
kentän kärkeen suurimpien edus-
kuntapuolueiden sisäiseen käyt-
töön tilaamassa luottamukselli-
sessa Suomen Gallupin teettä-
mässä imagotutkimuksessa. Sdp:
n houkuttelevuus on puolestaan 
vähentynyt, ja puolueen imagoa 
rasittaa ylimielisyys. Sdp:n ja Kes-
kustan johtoa pidetään myös ai-
empaa taitamattomampana. Puo-
lueet tilaavat kahdesti vuodessa 
sisäiseen käyttöönsä luottamuk-
sellisen mittauksen puolueiden 
imagosta. Viime vuodet tutkimuk-
sen kärkipaikkaa on pitänyt joko 

Perussuomalaisten 
houkutteleva imago ohittanut 

vasemmistoliiton
Keskusta tai Sdp. Nyt Kokoomuk-
sen julkinen kuva on presidentin-
vaalien jälkeen parempi kuin yh-
dessäkään aikaisemmassa mitta-
uksessa. Tutkimuksen häviäjä on 
ilman omaa presidenttiehdokasta 
ollut, ongelmiin ajautunut Vasem-
mistoliitto, jolle tulos oli heikoin 
liki kymmeneen vuoteen. Pienim-
mistä puolueista Perussuomalai-
set on ohittanut vasemmistolii-
ton houkuttelevuudessa. Vihrei-
den alamäki on pysähtynyt.

Rolf ”Fred” Sormo

Soini esitti presidentin palkkion
korotuksen kohtuullistamista

Perussuomalaisten puoluetoimis-
to täyttyi ääriään myöten, kun 
Uusmaalaiset saapuivat sääntö-
määräiseen kevätkokoukseen-
sa. Kun kokous oli valinnut pu-
heenjohtajakseen Marjo Pihlma-
nin, sihteeriksi Arto Dahlmanin ja 
pöytäkirjan tarkastajiksi ja ään-
tenlaskijoiksi Pauli Artturi Lutti-
sen ja Inga Helin-Savolaisen pääsi 
puolueen puheenjohtaja, Uuden-
maan kansanedustaja Timo Soi-
ni pitämään laajaa ja perusteel-
lista järjestöllistä ja poliittista ti-
lannekatsausta. Timo Soini puhui 
eduskuntatyön laajasta kirjosta 
ja vaalityön sekä vaaliehdokkuu-

Hallitus esitti huhti-toukokuun 
vaihteessa tasavallan presidentin 
palkkion ja edustuskulujen huo-
mattavaa korottamista. Timo Soi-
ni teki Raimo Vistbackan kannat-
tamana vastaesityksen korotusten 
kohtuullistamisesta. Esitys hävisi 
selvin äänin (139–4), mutta Soi-
nin rohkea moraalinen kannan-
otto herätti laajaa huomiota. Soi-
nin esitystä tukivat vihreiden kan-
sanedustajat Merikukka Forsius 
ja Oras Tynkkynen. Ohessa ottei-
ta Soinin eduskunnassa pitämäs-
tä puheesta.

Presidentinvaalikampanjan ai-
kana ei ollut yhtään puhetta, että 
tätä palkkiota korotetaan. Tätä 
palkkion korotusta ei ole myös-
kään viime budjetissa, vaan tä-
mä tehdään lisäbudjetin kaut-
ta. Ei tällainen lainsäädäntöme-
nettely ole korrektia. Samaan ai-
kaan meillä puhutaan tuloerojen 
kasvusta ja ollaan hirveästi huo-
lissaan vähäosaisista, niin kuin 
pitää ollakin, mutta kyllä tämä 

korotus on todella reipas. Se tar-
koittaa vuositasolla 24000 euroa – 
144000 tapettua mummonmarkkaa 
– puhtaana käteen. Kyse on vero-
vapaasta palkkiosta Kysymys ei ole 
palkasta.

Kysymys on verovapaasta 
palkkiosta.

Edustaja Eero Akaan-Penttilä pu-
hui veteraanipäivänä sotaveteraani-
en pienistä eläke-eduista, jotka ovat 
verollisia, niin kyllä täysin selkeätä 
olisi, että myös presidentin palkka 
olisi verollinen ja siitä maksettaisiin 
asianmukaiset verot. 

Kun meillä yhteiskunnassa on ol-
lut paljon puhetta kohtuullistami-
sesta ja kun oli ylisuuret voitot op-
tioista muun muassa Fortumin tapa-
uksessa, niin katsottiin, ettei voida 
puuttua tähän kohtuullistamiseen 
eduskunnassa. Tähän voidaan puut-
tua eduskunnassa. Tämä on täysin 
edustajien käsissä, ja siksi olenkin 
tehnyt muutosesityksen, jossa esi-

den moninaisuudesta: ”Vaaleissa 
äänet eivät synnyt ilmaiseksi. Vaa-
leihin on ehdokkaan satsattava niin 
aikaa kuin euroja. Vain vaaleissa an-
nettu ääni ratkaisee. Siksi on kuul-
tava ääniä.”
Kokous hyväksyi viime vuoden toi-
mintakertomuksen, tilit ja myön-
si vastuuvapauden piiritoimikun-
nalle. Piiritoimikunta valtuutettiin 
hoitamaan kaikki vaalivalmiste-
lut ja muut vaaliasiat ehdokkaiden 
asettamista myöten. Ehdokaskartoi-
tuksen todettiin olevan parhaillaan 
meneillään. Kokouksessa päätettiin 
myös paikallistason toiminnan akti-
voinnista ja kuun vaihteen Vappu-

Vaalivalmistelut käynnistettiin
Uudellamaalla työntäyteinen kokous

matineasta Nurmijärvellä se-
kä evästettiin muutoinkin pii-
ritoimikuntaa. Kokouksessa oli 
nähtävillä Petri Falzonen kehit-
tämät autolasitarrat. Elokuus-
sa pidettävään puolueneuvos-
ton kokoukseen Pirkanmaan 
Ikaalisiin sovittiin lähdettäväk-
si samanlaisella joukolla kuin 
edellisvuoden Kokkolan puo-
luekokoukseen eli päämäärä-
nä on täysi bussilastillinen uus-
maalaisia.

Rolf ”Fred” Sormo
erikoistoimittaja
sormo@perussuomalaiset.fi 

tän, että tämä palkkion korotta-
minen kohtuullistetaan.

Vähemmälläkin pärjää

Esitän, että tasavallan presi-
dentti saa toimestaan 108000 ja 
sen ohessa suoritetaan 165000 
euroa edustustarkoituksia var-
ten. Tässä korotus on neljäs-
osaan kohtuullistettu ja sitten 
edustusmäärärahojen kohtuul-
listaminen on lähtenyt puolit-
tamisesta. Kyllä tällä korvauk-
sella varmasti pärjää ja nimen-
omaan olisi syytä näyttää esi-
merkkiä. 

tä jää pohtimaan, voi omaa Ju-
malakuvaansa kääntää tietoi-
sesti totuudenmukaisempaan 
suuntaan. Jumalan käytöstä ja 
suhtautumista voi peilata miet-
timällä sitä, kuinka rakastu-
nut ihminen yleensä kohtelee 
toista: Onko rakastunut ihmi-
nen kylmäkiskoinen tai etäi-
nen? Kohteleeko vastarakas-
tunut toista huonosti, tai on-
ko hänelle samantekevää, mi-
tä rakastettu ajattelee tai tun-
tee?  Kukaan terve, rakastunut 
ihminen tuskin voisi toimia 
edellä mainituilla tavoilla. Silti 
usein epäilemme Jumalan rak-
kautta, vaikka Jumalan toimin-
taa, ajattelua ja motiiveita oh-
jaa sentään täydellisen puhdas 
rakkaus ihmistä kohtaan. Us-
konkin, että ihmisen on hel-
pompi lähestyä Jumalaa, kun 
hän ymmärtää, kuinka Jumala 
todella häneen suhtautuu. Niin-
pä kehotankin tutustumaan Ju-
malan persoonaan myös tämän 
näkökulman kautta: Jumala on 
rakastunut sinuun. 

Kristiina Häkkinen

Kirja-arvostelu
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1. varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki

3. varapuheenjohtaja
Ahti Moilanen

Puoluesihteeri
Hannu Purho

Varaa majoituksesi ajoissa. Huoneita varattu rajalllinen määrä

 Majoitusvaihtoehdot:

Hotelli Maininki   (kylpylän yhteydessä) 113 euroa /hlö/vrk. 
Sisältää majoituksen lisäksi, tulopäivän lounas buffet pöydäs-
sä ennen kokouksen alkua, kokouspäivän illallinen, toisen 
päivän aamiainen, kylpylän ja vesitropiikin vapaan käytön, 
tanssiravintolan ohjelmamaksun, sekä kokouspalvelut.

2vrk. 189:- euroa/hlö.

Hotelli Ikaalia  (n. 200m  kylpylästä) 90 euroa/hlö/vrk. 
Sama sisältö kuin edellisessä vaihtoehdossa.

2vrk. 140:- euroa /hlö

Ilman illallista hinnat: 
Maininki 90:- euroa ja Ikaalia 67:- euroa.

Pelkät yöpymiset ilman ruokailuja 
Maininki 76:- euroa ja Ikaalia 53:- euroa.

 

Lisäksi puolue tarjoaa Sunnuntaina päivällä voileipäkahvit.

Kokouspaketti ilman majoitusta 40:- euroa /hlö 2 ruokailulla

Kokoukseen ovat tervetulleita neuvostoon kuuluvien lisäksi kaikki asiasta 
kiinnostuneet, sekä mahdolliset tulevat kansanedustajaehdokkaat.
Kokous on samalla lähtölaukaus eduskuntavaalityöhön.

Majoitusvaraukset 
Helena tai Reijo Ojennus  puh 0400 236154  tai 0400 984238.
tai sähköpostilla   paakari@jippii.fi.

Kokoukseen ovat tervetulleita puolueveuvostoon kuuluvien henkilöiden lisäksi Perussuomalaisten kiinnostuneet jäsenet perheineen sekä jo nimetyt kansanedustajaehdokkaat.
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Vapaa sana

Suomessa 
harvinainen 
mellakointi 

kielii 
pettymyksestä 

ja 
katkeruudesta

Lainvalvojat yllättyivät vastarin-
nasta, joka kohdistui aina luotet-
tavuudesta arvostettuihin palo- ja 
poliisiviranomaisiin. He ovat pe-
ruspilareita, joille suuri kansa soi-
si enemmän yhteiskunnan varo-
ja, mutta poliitikot eivät ole läm-
menneet ajatukselle. Mellakointi 
on Suomessa harvinaista, ja se jär-
kytti uutisoinnin ja poliitikot.

Missä vika, kun ihmiset nouse-
vat vastaan niitä kohtaan, joihin 
arvostus on kulminoitunut? Mel-
lakka on yksinkertaisesti viesti 
pahoinvoinnista, josta saatoimme 
nähdä nyt jäävuoren huipun. Suo-
messa ei likikään ole kaikilla niin 
hyvin kuin annetaan ymmärtää. 
Edelleen täytyy muistaa, että jot-
kut pienryhmät saattavat väärin 
perustein ajaa päämääriään aihe-
uttaen pelkästään sekaannusta. 

Epätasapaino tulojen jakau-
massa, sekä tietämys ansiotto-
masta ansainnasta ja ostovoiman 
keskittymisestä nostavat kapina-
henkeä kansalaisissa. Jatkuvasti 
uutisoidut jättioptiot, johtajiston 
ylettömät palkankorotukset, työ-
paikkojen siirrot ja pakkomestaus 
YT-alttareilla eivät nosta yhteis-
henkeä kansalaisissa. Tietämys on 
noussut tänään niin suureksi, et-
tä piilottelu ei enää onnistu ku-
ten vuosikymmeniä sitten. Oike-
uden päätökset, jotka vapauttavat 
todisteiden puutteessa ”kansa-
laisten mielestä ilmiselviä talous-
rikollisia” nauttimaan kätkettyjä 
omaisuuksia, ei herätä myöskään 
luottamusta. Tosiasia on, etteivät 
läheskään kaikki talousrikokset 
edes nouse tutkimuksiin. Poliise-
ja on yksinkertaisesti liian vähän 
tutkimuksiin.

Kansakunta on ominaisimmil-
laan silloin, kun se kokee yhte-
nevyyttä ja keskinäistä taistelu-
tahtoa ulkoisia ongelmia vastaan. 

Nyt osa kansalaisista kokee on-
gelmia sisäsyntyisestä ahneudes-
ta, piittaamattomuudesta, oma-
napaisuudesta ja kyvyttömyydes-
tä johtajistolta nähdä alaisiaan tii-
miosasena yhteisessä tuotannossa. 
Peruskansalainen on unohdettu ja 
turhautunut. Varsinkin nuori on 
kokenut osallistumattomuutta, 
väkivaltaista kotia, juoppoa isää 
tai äitiä. Nuorista liian suuri osa 
ei yksinkertaisesti tiedä, mitä he 
tekisivät. Henki on katoamassa 
Suomi-laivasta, meillä ei ole luot-
tamusta herättäviä kansanjohta-
jia, tai jos onkin, niin liian vähän.

Omanapainen pikkunokkeluus 
tulonjaon epäsuhteessa ajaa ve-
restävää vastakkainasettelua. Ih-
miset tietävät, että kukaan ei ole 
kymmen- jopa satakertaisen pal-
kan arvoinen. Kaikki suomalai-
set tietävät logistisoituneen yh-
teiskunnan muodostuvan osasista, 
joilla on oma arvonsa ja osuuten-
sa kansantaloudessa. Yksinkertai-
sesti liika ahneus on ylittämässä 
kipupisteet.

Voivottelu ei auta itse tapahtu-
maan, vaan takana oleviin syihin 
tulee kiinnittää huomiota. Maka-
siinimellakat olivat pientä näper-
telyä ja itseprovosoitumista. Epä-
toivoinen mellakointi Suomessa 
tiedolla, että järjestys tulee kui-
tenkin paikalle, viestittää teki-
jöidensä vaihtoehdottomuuden. 
Nyt ovat pioneerit liikkeellä, ja 
he saivat huligaanin leiman. Laa-
jemmat kansanosat eivät Suomes-
sa lähde liikkeelle kuin äärimmäi-
sessä hädässä, mutta laittomatkin 
toimet voivat saada kansalaisissa 
hiljaista hyväksyntää, koska vi-
nouttavat ongelmat ovat useissa 
peruskodeissa jo arkipäivää. Epä-
toivo yksilössä laukaisee joukossa 
harkitsemattomasti liikkeelle sel-
laista, mitä ei yksin koskaan teki-
si. Alkoholillakin on rohkaiseva 
vaikutus toimiin, mistä muutoin 
tietää rangaistuksen tulevan. Li-
säksi nuori ihminen on oikeasti 
huolissaan huomisesta.

Paha olo leviää ja välinpitämät-
tömyys seurauksista laajenee. Hä-
dänalaisia välittömästi herkkiä ih-
misiä ajautuu laittomiin mieleni-
lmauksiin paljon enemmän kuin 
nähdään. Suomi on jakautunut 
kahtia. Suomessa menee moni-
en tilastojen mukaan paremmin 
kuin koskaan, ja se tuudittaa so-
keutta nähdä yhteiskunnan var-
joisalle puolelle. Suomalainen on 
uskollinen kansalainen, joka on 
vannonut aina poliisin järjestys-
valtaan. Suomalainen arvostaa 
poliisia eivätkä mellakat ole koh-
diste poliiseihin tai palomiehiin, 
paha olo vain purkautuu johon-
kin ohjatusti. Mellakoiden taka-
na on aina harvinaisen vähän ak-
tiiveja, jotka tarkoitushakuises-
ti lietsovat osallistujia. Pienmel-
lakka oli tärkeä muistutus muu-
toksesta. Yhteiskunnan päättäjien 
tulee oikeasti tulla kansan pariin, 
ja nähdä hätä kymmenissä tuhan-
sissa kodeissa. Hallitus ei ole pel-
kästään tarkoitettu maksamaan 

ulkomaan velkaa, tärkeämpää 
juuri nyt on katsoa kansan jouk-
koon ja toimia yhteenkuuluvuu-
den hyväksi.

Hätähuutoenergian käyttö mel-
lakoinnin sijasta voisi mieluum-
min purkautua kansalaistoimin-
taan tulevia eduskuntavaaleja 
kohtaan. Kansa saa aina näköi-
sensä edustajat Arkadianmäelle. 
Kansalaisaktivismi yhteisiin asioi-
hin avaa laillisen tien tehdä muu-
toksia. Mielenilmaukset näyttä-
västi ja laillisesti ovat kansalais-
oikeuksia, joihin poliisi ei puutu. 
Joukkovoima voi kohdata itsel-
leen omaehtoista yhteenkuulu-
vuutta, itsehillintää ja huolehti-
mista toisistansa, ja se on merkki 
edustajillemme tulevasta äänes-
tyksestä. Pääministerinkin pitäisi 
kitkeä syyt mellakoihin. Suurim-
mat ongelmat ovat vielä edessä-
päin, ja juuri nyt on aika aloittaa 
eheyttäminen. Suomalaiset kyke-
nevät hoitamaan yhdessä vaikeat-
kin ajat.

Ilkka Luoma

Kortesalmelle 
SKS:n palkinto!

Kunnioitetulle SMP:n entiselle 
kansanedustajalle, Mikkelin maa-
herrana aikoinaan toimineelle J. 
Juhani Kortesalmelle on myön-
netty SKS:n kirjallisuuspalkinto. 
Ex-puoluetoverit onnittelevat sy-
dämellisesti!

Jorma E. Taivainen

Presidentin 
valtaoikeudet

Tasavallan presidentillä on dikta-
tuurinen valtaoikeus virkanimi-
tyksissään. Esimerkiksi oikeus-
laitoksen virkamiehistö kykenee 
päätöstuomioillaan määräämään 
harjoitetaanko vasemmistolais-
ta köyhdyttävää talouspolitiik-
kaa, tai perustuslain mukaista ta-
louden kunnossa pitävää politiik-
kaa, koska eduskunta on antanut 
oikeuslaitokselle riippumattoman 
vallan tehdä päätöksiä omaan 
mielivaltaansa perustuen. 

Meillä Suomessa on vuosikym-
menien ajan ollut vallalla ensik-
si mainittu suuntaus, joka on tyh-
jentämässä haja-asutusalueet lo-
pullisesti, ja joka jatkaa liikekes-
kusten ruokakassin kerjuujonojen 
pituutta. Asunnottomuuskaan ei 
vähene. Sanottua Kekkosen aloit-
tamaa suuntausta jatkavat tehos-
tetusti vasemmistolaiset presi-
dentit, vihreiden ja muun vasem-
miston voimakkaalla tuella, kos-
ka kansan niukka enemmistö ää-
nestyskäyttäytymisellään vaatii 
pysyttelemään köyhdyttävällä 
linjalla. Kyseisestä suuntaukses-
ta ovat huolissaan eräät arvoval-

taiset tahot, ja kehottavat Halos-
ta siirtymään vaikka ”hampaat-
toman” YK:n palvelukseen, että 
saataisiin uudet presidentinvaa-
lit. Meillähän on useita päteviä 
henkilöitä presidenttiehdokkaik-
si; esimerkiksi Esko Aho, Sauli 
Niinistö, Matti Vanhanen ja Paa-
vo Lipponen, joiden talous- ja ul-
kopoliittiset kannanottolausunnot 
ovat päinvastaisia Halosen mieli-
piteisiin nähden. Yksinkertainen 
kansahan on iät ja ajat sahannut 
sitä oksaa, millä istutaan, ja jolla 
monet populistit yrittävät ratsas-
taa kohti aurinkoa.

Kauko Leskinen
ex-maanviljelijä
Kitee

Ei lisää 
ministereitä!

Nykyistä valtioneuvostoa ei tule 
laajentaa. Kristillisdemokraattien 
puheenjohtaja pitää tarpeellisena, 
että vuoden 2007 hallitukseen ni-
mitetään myös perheministeri.

Mielestäni tämän ministerin teh-
täväalaan kuuluvat asiat voidaan 
yhdistää jonkun nykyisen minis-
terin tehtäväkenttään. Näin luku-
määrää ei lisättäisi!

Jorma E. Taivainen

1. Mikä oli liikevaihdoltaan maailman suurin yhtiö v. 2005?
2. Kuka on MTK:n uusi puheenjohtaja?
3. Missä Suomen kunnassa on eniten kesämökkejä
 ja kuinka paljon?
4. Minkä Aasian maan kuningas on Bhumibol Adulyadej?
5. Nokian markkina-arvo on yli 70 miljardia euroa – 
 entä vuonna 1992?
6. Kuinka suuri osa Etelä-Afrikan valkoisesta väestöstä oleskelee  

 parhaillaan Britanniassa?
7. Missä kaupungissa järjestetään Tapsan Tahdit –tapahtuma?
8. Kuinka monta leijonaa on prikaatinkenraalin kauluslaatassa?
9. Kuinka monta ihmistä maapallolla on nykyarvioiden mukaan
 ollut kautta aikojen?
10. Mikä on korkein Etelänavalla mitattu lämpötila?

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 luki-
joiden kirjoituksia. Niiden enimmäispituus on 2 000 merkkiä väli-
lyönteineen. Kirjoitukset voi lähettää kirjeellä osoitteeseen: Perus-
Suomalainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki tai sähkö-
postilla osoitteeseen perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi.

Toimitus päättää, mitkä kirjoitukset julkaistaan. Toimituksella 
on oikeus käsitellä ja muokata tekstejä. Tekstien mahdollisesta 
palauttamisesta pitää sopia tapauskohtaisesti erikseen toimituk-
sen kanssa. Kuvia emme Vapaa Sana -osastolla julkaise. 

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

Myös julkista instituutiota voi poikkeuksellisesti arvostella ni-
mimerkillä, mutta silloinkin oman nimen käyttäminen lisää kir-
joituksen uskottavuutta.

Kaikkien PerusSuomalainen -lehteen tulevien kirjoitusten mu-
kana on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiin-
kin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoi-
tuksia ei julkaista.

Merkkipäivä -kirjoitusten osalta pätevät kaikki edellä mainitut 
säännöt ja niiden lisäksi on käytävä ilmi, että lupa jutun tekoon 
sekä julkaisemiseen on saatu ao. henkilöltä.
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Työttömäksi jäänyt maksaa 20 % 
veroa, kun ei sitäkään tienatessaan.

• • •

Esitykseni vaaliteemaksi on: uu-
deksi luomme Suomen.

• • •

Viisihenkinen perhe osti omakoti-
talon. Kuntotarkastetussa talossa 
todettu home viiden kuukauden 
asumisen jälkeen, perhe kadulle, 
mikään taso ei auto, miksi?

• • •

Dieselvero pois ja äkkiä. Hullua 
hommaa maksaa moottorimallista.

• • •

EU kuuluu kansanäänestyksen 
piiriin. Ei eduskunta voi sivuuttaa 
lupauksia, mitä ollaan hyväksytty 

oman markan hylkäämiseksi. Ta-
louspolitiikan antaminen EU:lle, 
olemmeko kansaa johtaneet har-
haan ja rajoitettava kansantalout-
ta ja vahingoittavaa pääomien ym. 
karkaamista Suomesta.

• • •

Omat perustuslait ovat kaiken 
muun yläpuolella, siksi eduskun-
nan on kolmannella valtalailla 
julistettava itsensä ulkopuolisista 
riippumattomaksi maaksi.

Kerro mielipiteesi matkapuhelimella!
• • •

Putin on viisas mies ja samoin 
meillekin pitäisi olla, eikä mi-
tään EU:n tai Naton nuolijoi-
ta. Katsokaa miten raha runte-
lee ja tekee pahaa. Tehkäämme 
edes jotain oikein, valitkaa PS.

• • •

Suomessa on kartellit kielletty, 
mutta monopolit sallittu.

• • •

Amnesty International-nimi-
nen järjestö on ilmoittanut 
olevansa huolissaan Venäjällä 
esiintyvästä rasismista. Tilasto-
jen mukaan kuoli viime vuon-
na 28 henkilöä ns. rasististen ri-
kosten seurauksena. Ns. rasis-
tisia pahoinpitelyjä tilastoitiin 
366 kpl.

• • •

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. 

2006

Perussuomalaisten puheenjohta-
ja Timo Soini esiintyi 23.4. Maa-
ilmannäyttämöllä –ohjelmassa 
yhdessä kokoomusmeppi Alex 
Stubbin kanssa. Soini onnistui 
ohjelmassa todella hyvin.

Sen sijaan ylen TV-uutiset 
sortui pimennykseen ja propa-
gandaan, kun se lähetyksessään 
23.4. klo 18 näytti ohjelmasta 
pätkän, kertoen vain Stubbin 
mielipiteistä. Kaiken huipuksi 
TV-uutiset näytti pätkän, jossa 
Stubb ehdotti, että unioniko-
kouksia televisioitaisiin, mikä 
sinänsä on ihan hyvä idea. Sa-
malla näytettiin katsojille Soi-
nia, joka muka nauroi asialle. 
Tämä naurava Soini oli töke-
rösti irrotettu leikkaa ja liimaa 
menetelmällä ohjelman myö-
hemmästä kohdasta, jossa Soi-
ni nauroi Stubbin EU-Pohjois-
Korea -vertaukselle. 

Asia varmistui, kun tarkistin 
sen vielä nauhalta ja ylen inter-

netsivuilta, josta pystyy katso-
maan sekä Maailmannäyttämöl-
lä että TV-uutiset 20.30. Kuva 
Stubbin takaraivosta ja Stubbin 
ääni uutispätkässä (n. 7 min lä-
hetyksen alusta) ovat eri yhteyk-
sistä. Kuva on kohdasta 27 min 4 
sek. ja ääni kohdasta 26 min 48 
sek. Tätä sellaisen uutistenkatso-
jan, joka ei ole ohjelmaa nähnyt, 
on mahdotonta huomata, koska 
Stubbin suu ei näy vaan näkyy 
vain naurava Soini. 

Stubb peräsi avoimuutta ja 
Soini kannatti sitä isänmaan 
edun nimissä, mutta YLE sen 
sijaan harrastaa mielikuvaman-
ipulaatiota ja asioiden tietoista 
vääristelyä. Yksi kuvahan ker-
too enemmän kuin tuhat sanaa. 
Näin kansa Suomessa saa oike-
aa tietoa EU:sta. Soini ja perus-
suomalaiset ovat kansan palve-
luksessa, mutta kenen palveluk-
sessa Suomen Yleisradio on? 
Vesa-Matti Saarakkala

YLE ja EU-propaganda

Sana on vapaa ”Lyhyet” -
palstalla. Lähetä tekstiviestin 
mittainen puheenvuorosi meille 
toimitukseen ja muistathan 
allekirjoittaa viestisi. 
Palstalle tarkoitetut viestit 
numeroon 0207 415162

(Hinta on normaali tekstivies-
tin hinta.)

Väitän, että esim. Suomessa tai 
Ruotsissa voitaisiin laatia saman-
lainen tilasto. Rasististen rikos-
ten uhreja olisi taatusti yhtä pal-
jon. Tosin tekijät olisivat maahan-
muuttajia ja uhrit valtaväestöön 
kuuluvia. Voi kuitenkin olla niin, 
että näiden uhrien asema ei yhtä 
paljon kiinnosta Amnesty Inter-
nationalia. 

• • •

Kirkon asema suomessa on horju-
va,  kirkosta eronneiden määrä li-
sääntyy huimaa vauhtia. Ihmiset ei-
vät koe saavansa instituutista tarvit-
semiaan palveluita elikkä vastinet-
ta maksetuille kirkollisvero äyreille 
ei tahdo löytyä. Toinen syy on kir-
kon etääntymisestä Raamatunsa-
nasta, meillä on naispappeja ja lä-
hitulevaisuudessa varmaankin kir-
kon piirissä hyväksytään lesbojen ja 
homojen vihkiminenkin.

• • •

Opiskelijoiden asemaa on helpo-
tettava, taloudellisesti on suora-
nainen ihme kun nuori ihminen 
pystyy opiskelemaan ja saamaan 
opintonsa päätökseen. Opintotu-
et ovat riittämättömät ja sosiaa-
litoimistoissa jonotusajat ovat ai-
van liian pitkiä. Kaikilla opiske-
lijoilla ei ole mahdollisuutta tur-
vautua omiin vanhempiinsa näis-
sä talousasioissa.
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