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Elämme kovassa 
maailmassa

Eduskuntavaalit lähesty-
vät, ja silloin köyhät, van-
hukset sekä pelkällä kan-
saneläkkeellä olevat ja pie-
nellä työeläkkeellä sinnitte-
levät saavat puolestapuhujia 
jokaisen valtapuolueen kan-
sanedustajien taholta.

Suomessa on yli kymme-
nentuhatta koditonta. Hei-
dän asemansa  parantami-
sesta ei juurikaan puhu-
ta vaaliteemoissa. Miksi ei 
puhuta? Kaikki ehdokkaat 
haluavat hoitaa vain niiden 
ryhmien etuja, joista kolah-
taa vaaliääniä kirstuun.

Kukaan ei halua hoitaa 
juopon kodittoman ihmisen 
asioita. Ehdokashan saattaa 
saada vääränlaisen leiman 
vaalikampanjaansa.

Heikot ovat jääneet oman 
tilanteensa vangeiksi. Eläke-
läisiin  ja pitkäaikaistyöttö-
miin kuuluvat useasti myös 
kodittomat ihmiset. Näiden 
ihmisten kohtaloksi on tul-
lut kerran kuussa kirjoittaa 
oikeaan sarakkeeseen sanat 
työtön, työtön, työtön. 

Kodittoman ihmisen mie-
lestä muutaman euron ko-
rotus näille ihmisille tun-
tuu pilkanteolta. Se tuntuu 
pilkanteolta ihmisestä, joka 
odottaa kylmän talven tu-
loa taivasalla - tai sairaasta 
ihmisestä, joka ei voi ostaa 
sairauteensa lääkkeitä kun 
on ostettava viimeisillä ro-
voilla ruokaa.

Vasemmistoliitto, joka on 
aina ennen vaaleja ilmoitta-
nut olevansa köyhien puoles-
tapuhuja, on unohtanut vaa-
lien jälkeen lupauksensa.

Kokoomus ei näe hei-
tä  hienostosalongeissaan, 
eivätkä myöskään maata-
loustukien varassa elävät 
Keskustan edustajat muu-
toin kuin korkeintaan hää-
tävät omenavarkaista epä-
määräisen näköisiä ihmisiä.

Kristilliset pelkäävät suo-
sionsa täydellistä romahta-
mista. On tullut virhearvioi-
ta, joista tuoreimmat puolu-
eesta loikanneet tapaukset 
viestittävät.

Vihreät mittaavat samma-
lista laskeumamääriä näke-
mättä puolukoilla eläviä ko-
dittomia ihmisiä naapuri-
mättäältä.

Valtapuolue demarit on 
taas kohdistanut katseensa 
EU:n herkkuja notkuviin 
ruokapöytiin, ja hakevat 
pöytää kiertäen kahden lau-
tasen paikkaa, vaikka katta-
uksessa on paikka vain yh-
delle lautaselle.

PerusSuomalaisilla 
poliittinen tilaus

Maaseutu on tyhjentynyt 
perinteisistä PerusSuoma-
laisten kannattajista, he ovat 
siirtyneet kaupunkien slum-
milähiöihin. Nämä maaseu-
dun kannattajiemme jälke-
läiset ovat niitä työttömiä 
ja syrjäytyneitä ihmisiä, joil-

la tässä kovassa ja tunteet-
tomassa yhteiskuntajärjes-
telmässä menee huonosti. 
Tuossa yhä kasvavassa ih-
misjoukossa muhii nykypo-
litiikkaan tyytymättömien 
kansanryhmien joukko, jo-
ka odottaa oman puolueen-
sa syntymistä.

Uskon, että tulevissa vaa-
leissa näiden ihmisten puo-
lue on meidän puolueemme. 
Puolueen yhtenä tehtävänä 
on ottaa esille niitä yhteis-
kuntamme epäkohtia, joita 
muut puolueet eivät näe tai 
eivät halua ottaa esille.

Talkootyötä
aatteen eteen

Tämän päämäärän saavutta-
miseksi tarvitsemme jokai-
sen puolueen jäsenen työ-
panosta näissä tärkeissä, his-
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Kahden pallin politiikkaa

Oppositiolla ja hallituksella 
on yksi oleellinen ero. Op-
positio ei voi koskaan ol-
la hallituksessa, mutta hal-
litus voi kätevästi olla sa-
maan aikaan myös opposi-
tiossa. Tämä on käynyt jäl-
leen kerran ilmi menneen 
kesän kuten alkaneen syk-
synkin aikana. Etenkin suu-
rempien hallituspuolueiden 
kepun ja demareiden suun-
nasta on tullut monenlai-
sia viestejä ja vaatimuksia 
omalle hallitukselle. - Mi-
nistereiden kuten kansan-
edustajienkin suusta. On 
vaadittu yhtä hyvää ja kym-
mentä kaunista.

Vanhoille puolueille omi-
nainen kahden pallin kult-
tuuri on suorastaan edel-
lyttänyt, että älynväläyksiä 
ei suinkaan kannata kertoa 
suoraan valtioneuvostossa 
istuville puoluetovereille. 
Viestit hallitusriiheen kan-
nattaa markkinoida mah-
dollisimman näkyvästi, me-
dian kautta. Näin satavat 
poliittiset irtopisteet oman 
puolueen laariin, niin asian 
kannattajilta kuin vastusta-
jiltakin. Keino on toiminut 
koetusti vuosikymmeniä 
erittäin hyvin, taaten halli-
tuspuolueille maksimaali-
sen vaalituloksen.

Hallituksen laatimaa vaa-
libudjettia tarkastellessa 
voi vain tiivistetysti tode-
ta: Rikkaille jaetaan lapiol-
la, mutta matalalla profii-
lilla. Köyhät saavat yhteis-
tä hyvää sirottimella, mutta 
suuren mediarummutuksen 
säestyksellä. Perinteisistä 
saduista hallituksen vaa-
libudjettipuheet poikke-
avat olennaisesti vain yh-
dessä suhteessa. Vanhois-
sa saduissa hyväntahtoinen 

kuningas heitteli rahvaalle 
kultakolikoita, jotta nämä-
kin saisivat osakseen edes 
ripauksen taloudellisesta 
onnesta. Valtiovarainminis-
teri Heinäluoman tunteik-
kaasti ilmaistussa ”vaalisa-
dussa” ripotellaan näyttä-
västi muutama euro sinne 
ja toinen tänne.

Kuten kansanjoukossa 
kautta aikain, osa jää ”tie-
tysti” täysin ilman almu-
ja, kuten nyt muun muas-
sa opiskelijat, peruspäivä-
rahalaiset työttömät, vii-
me laman ylivelkaantuneet 
jne. Hallituksen sadussa jä-
tetään tarkoitushakuisesti 
myös kertomatta, että hei-
kompiosaisille luvatut eu-
rot otetaan korkojen ke-
ra takaisin. Näin tapahtuu 
muun muassa asumis- ja 
toimeentulotukea leikkaa-
malla ja kohoavien hintojen 
ja maksujen kautta. Köyhä 
joutuukin toteamaan taas 
kerran: Kiitos tyhjästä.

Kahdella tuolilla istumi-
sen taidosta antoi loistavan 
näytteen myös kepun uusi 
puoluesihteeri Jarmo Kor-
honen puhuessaan kepun 
kesäjuhlilla heinäkuun lo-
pulla Luumäellä. Hän to-
tesi: ”Hallitus on onnistu-
nut tärkeimmässä talous-
poliittisessa tavoittees-
saan, työllisyyspolitiikassa. 
Suomeen on syntynyt istu-
van hallituksen aikana yli 
70 000 työpaikkaa... -Tosin 
8,1 prosentin työttömyysas-
te on edelleen liikaa. Työt-
tömyys koskettaa yli 250 
000 perhettä ja se on yh-
teiskuntamme syöpä.” Kai 
sitten yhteiskunnan tavoin 
yksittäinen kansalainenkin 
voi samaan aikaan olla ter-
ve ja sairastaa syöpää. Ke-
pun retoriikassa se ainakin 
on mahdollista.

Hallitus katosi savuun

Metsäpalot ovat roihunneet 
itäisen naapurimme Venä-
jän puolella jo keväästä 
lähtien. Lehtitietojen perus-
teella siellä on palanut met-
sää jo yli kaksi miljoonaa 
hehtaaria, mikä on seitse-
män kertaa enemmän kuin 
edellisenä kesänä. Syyssa-
teiden odotetaan vihdoin 
rauhoittavan tilanteen ja 
sammuttavan sitkeimmät-
kin pesäkkeet.

Suomessa jälkisammutus 
sen sijaan jatkuu asian tii-
moilta vielä pitkään. Koko 
Etelä-Suomea viikkokausia 
piinanneen savuverhon ta-
kaa paljastuu karmea hinta: 
Kymmeniä jopa satoja en-
nenaikaisia kuolemia. Las-
ku kohonneista terveysme-
noista tulee olemaan kym-
meniä miljoonia euroja. Py-
syvää haittaa ja vahinkoa 
suurelle joukolle Suomen 
kansalaisia.

Meillä osataan kyllä tuo-
mita parveketupakointi, 
naapureiden grillikatkut 
ja saunan lämmittäminen 
polttopuilla, jolle EU suun-
nittelee peräti kieltoa. Teh-
taanpiippujen savuista pi-
tää maksaa valtavat päästö-
maksut, jotka taas nostavat 
energian hintaa jne. Kun 
Karjalaa palautettiin oikein 
urakalla savuna ja tuhkana, 
sadan vuoden kasvihuone-
päästöjen verran, korkeim-
pien päättäjiemme ja viher-
pipertäjiemme suut napsah-
tivat kiinni.

Missä olivat nyt ne paljon 
mainostetut ”hyvät idän-
suhteet”? Missä YYA litur-
gian Paasikivi-Kekkoslai-
nen henki? EU-puheenjoh-
tajamaana toimivan Suo-
men presidentti Haloselta-
kin olisi otattanut muutakin 

kuin toteamuksen: ”Asias-
ta keskusteltiin presidentti 
Putinin kanssa puhelimessa 
ja päätettiin keskustella uu-
delleen syksymmällä”.

Vaille vastausta jäivät 
muun muassa kysymykset: 
Miksi Venäjällä ei ryhdytty 
aktiivisiin sammutustöihin 
aikaisemmin? Miksi palo-
jen kerrottiin olevan ”hal-
linnassa” jo elokuun alku-
puolella, vaikka suurim-
mat ongelmat olivat vas-
ta edessä päin? Miksi Suo-
malaisten tarjoama apu ei 
kelvannut? Mitä virkaa on 
ympäristösopimuksilla ja 
Suomen ponnisteluilla il-
man laadun parantamisek-
si, kun Venäjältä tupruavat 
pienhiukkaset, hiili ja hiili-
vety tekevät vuosien työn 
hetkessä turhaksi? Onko 
paloauton keksiminen vai-
keampaa kuin avaruusra-
ketin? jne.

Suomen ulkopoliitikan 
sisällön ja painotukset on 
määrännyt jo vuosikym-
meniä välimatka ja ilman-
suunta. Siinä suhteessa mi-
kään ei ole muuttunut. Aja-
telkaahan, jos vastaava sa-
vumäärä olisi laskeutu-
nut Suomen ylle vaikkapa 
Yhdysvalloista. Olisimme-
pa saaneet ainakin nähdä  
kaduillamme uhmakkaita 
mielenosoituksia ja halli-
tuskin olisi ilmestynyt ”roh-
keita lausuntoja” päästellen 
savun takaa.

toriallisissa vaaleissa. Jokai-
nen jäsen voi omien voimi-
ensa ja kykyjensä mukaan 
viedä eteenpäin aatteen pa-
loa lähiympäristöönsä ja tut-
tujen pariin.

Pienestä purosta kasvaa 
vuolas virta, jota vallanpitä-
jät kavahtavat. He yrittävät 
kaikkensa padotakseen tuo-
ta perussuomalaisten äänes-
täjäkuntaa, joka virtaa ensi 
keväänä äänestyspaikoille.

Keskinäiset erimielisyy-
det ja vallantavoittelupyr-
kimykset saavat nyt jäädä 
taka-alalle, meidän on pu-
hallettava yhteiseen hiileen 
tuon äänivoittopalon sytty-
miseksi.

Poliittinen ilmapiiri on 
kuivaa ja välinpitämätöntä, 
joten tuo tuli syttyy helpos-
ti. Nyt yhdessä sitä sytytte-
lemään.
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Sotien jälkeen Suomea sähköistettiin to-
den teolla. Imatran Voiman, joka oli val-
tionyhtiö, ja lukuisten pienten paikallis-
ten toimijoiden tarkoituksena oli saa-
da sähköt kaikille halukkaille ja sähköä 
myös teollisuuden tarpeisiin. Sähköstä 
oli tullut perustarve ja tätä tarvetta hoi-
dettiin pääosin yhteiskunnan järjestämä-
nä. Projekti onnistui. Kansa ei vaeltanut 
enää pimeydessä.

Valtionyhtiöillä on tehty Suomeen 
paljon hyvää. Köyhä ja sodan runtelema 
maa kärsi pääomapulasta ja niinpä mon-
ta tärkeää asiaa tehtiin valtiovetoisesti. 
Pienistä puroista syntyi kohtuullinen vir-
ta. Suomi nousi, vaurastui ja avautui.

Sähkö on bisnestä

Sähköä on tuotettu monella tavalla; on 
vesivoimaa, kivihiiltä, ydinvoimaa jne. 
Ostettukin on sekä idästä että lännes-
tä. Sähköä on tarvittu, ja se mitä tarvi-
taan on nykymaailmassa bisnes. Espoo-
laisena kaupunginvaltuutettuna jouduin 
pohtimaan sähköyhtiön omistamista, kun 
valtuuston enemmistö päätti myydä kau-
punkimme oman sähköyhtiön. Enemmis-
tö voitti, espoolainen hävisi. Siitä lähtien 
olen seurannut sähköä kuin hai laivaa ja 
matka on ollut mielenkiintoinen ja jat-
kuu edelleen.

Olen oppinut monta asiaa; sen, että se-
kä sähkönsiirto että siirtoverkot ovat mo-
nopolitoimintaa, samaten kaukolämpö, 
vain itse sähkö voidaan kilpailuttaa. Olen 

oppinut sen, että jos sataa liikaa,voidaan 
sähkön hintaa nostaa, jos sataa liian vähän, 
voidaan sähkön hintaa nostaa ja jos uusi 
atomivoimala myöhästyy, voidaan sähkön 
hintaa nostaa.

Siis tapahtui mitä tahansa voidaan säh-
kön hintaa nostaa. Ja saahan sen EU:nkin 
tähän ympättyä. Suomessa sähkö on hal-
vempaa kuin EU:ssa keskimäärän, joten 
sähkön hintaa voi nostaa.

Oikeus ja kohtuus ovat avainsanoja

Sähkön hinta kun nousee milloin siis mis-
täkin syystä, nousee myös sähköyhtiöi-
den johtajien optiopotti. Niitä sopimuk-
sia ei sovi muka taannehtivasti muuttaa, 
toisin on asia pieneläkeläisen tai lapsiper-
heiden etuuksien suhteen. Optiosuuttu-

Sähköisiä ajatuksia

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

”Aina sähköyhtiö

ei voi olla voittaja

ja kuluttaja häviäjä”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

mus on suurta, mutta mitään ei tapahdu, 
paitsi että sähkön hinta nousee. Minulla 
on ministeri Pekkariselle terveisiä; koh-
tele sähköjohtajia kuten pieneläkeläisiä 
tai pieneläkeläisiä, kuten sähköjohtajia. 
Voit valita mitenpäin, kunhan kohtelet 
samalla tavalla!

Ilman sähköä nykyinen yhteiskuntam-
me ei toimi. On siis erittäin tärkeää pi-
tää huolta siitä, että sähköä on kohtuu-
hintaan kaikkien saatavilla. Kun näin on, 
tulee meidän tulevaisuudessa varautua 
tiukkaan otteluun siitä, kuka sähköstä 
päättää ja kuka verkot yms. omistaa.

Lähden siitä, että meidän suomalaisten 
on päätettävä suomalaisten asioista, myös 
sähköstä. Oikeus ja kohtuus ovat avainsa-
noja. Tarvitsemme muutoksia nykysystee-
miin. Aina sähköyhtiö ei voi olla voittaja 
ja kuluttaja häviäjä. Tämä on sähköinen 
ajatus, joka on päähäni syttynyt. Nyt on 
vain tehtävä päätökset niin, että oikeus ja 
kohtuus toteutuvat. Ja onnistuuhan se, sil-
lä päätökset ovat ihmisten työtä.

Runohetki
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Kurkiaura
Kuusten verhoama auringonvalo

Siivilöityy punaiselle puolukkamatolle
ympärilläni.

Pysähdyn ihailemaan.
Äkkiä havahdun.

Kuulen ilmasta outoudestaan tutun äänen,
se kuuluu vielä kuusten latvojen takaa.

Nyt väistämättömästi kuin unessa
näen kurkiauran lentävän uljaasti

melkein suoraan yläpuollani.
Kuin hidastellen, viivytellen ne ylittivät minut.
Ymmärrän että lennon suunta saa sen aikaan.

Katselen suurten siipien varmaa soutua.
Voin kuulla huokauksen jokaisessa lyönnissä.

Kurkien itku täyttää silmäni.
Sisimpäni voin kuulla huutavan:

Näinkö pian kaikki on taas ohitse!
Niin paljonhan jäi tapahtumatta!
...Älkää menkö! Älkää jättäkö!

Seitsemäntoista kaunista lintua.
Kahdeksantoista surullista sydäntä.
Siinä tunsin syksyn kokonaisuuden,

kurkiauran jättämässä tyhjyyden vaossa,
katsellessani vielä kauan loittonevaa auraa.

Kunnes jotain suurta ja korvaamatonta
hiipui niiden mukana saavuttamattomiin.

Hannu Purho

Merkkipäiviä

PS-naisten kunniajäsen 
Annikki Jalava täytti 

kunnioitettavat 85 vuotta 
7.9.2006.

Lämpimät onnittelut!

Kuolleita

Heikki Linkova on 
poissa

Pitkäaikainen perussuomalainen puo-
lueaktiivi Heikki Linkova menehtyi yl-
lättäen kotonaan Tampereella 58-vuo-
tiaana 29.6.2006.
Heikki Linkova oli mukana puoluetoi-
minnassa jo SMP:n aikoina sekä Tam-
pereella mm. teknisen lautakunnan jä-
senenä. Tampereen Perussuomalaisten 
puheenjohtajana Linkova toimi koko 
ajan osaston perustamisesta vuodes-
ta 1996 lähtien, lisäksi hän toimi myös 
Pirkanmaan piiritoimikunnan jäsene-
nä ja hän oli useissa eri vaaleissa mu-
kana ehdokkaana.

Perussuomalaisten kannatus on nousus-
sa. Uutta väkeä tulee mukaan päivittäin 
ja ehdokaslistoille on kovasti tulijoita. 
Tämä aiheuttaa paineita ja äkkipikais-
tuksissa tehdään virheitä. Politiikkaa, 
siis ihmisten asioiden hoitoa, ei voi teh-
dä hetken mielijohteesta.

Erityinen vastuu on piirien ja puolu-
een johtohenkilöillä. Pontimena pitää 
olla paras mahdollinen vaalitulos puolu-
eelle. Johtajan tehtävä on katsoa yhteistä 
etua. Meidän on hankittava listoillemme 
mahdollisimman paljon ääniä saavia eh-
dokkaita. Tämän puolesta olen itse toimi-
nut. Omassa Uudenmaan piirissä näin on 

toimittu. On inhimillistä miettiä, että saako 
uusi ihminen enemmän ääniä kuin me jo 
ennenkin mukana olleet. Ratkaisu on kui-
tenkin jätettävä äänestäjille, he määräävät 
äänimäärän ja kannatuksen, mutta ilman 
monipuolisia listoja paikkoja ei tule.

Katson, että minulla puolueen moneen 
kertaan yksimielisesti valitulla puheenjohta-
jalla, on velvollisuus saada eri puolille maa-
ta mahdollisimman hyviä ehdokkaita. En mi-
nä arvovaltaani turhaan peliin laita, enkä esi-
tä puolueelle typeriä ratkaisuja. Kerron ai-
na piirin johtajalle, jos jotakin näissä asioissa 
teen, keskeneräisistä asioista en hölise. Ole-
tan, että kantani otetaan huomioon.

Raimo Vistbacka suostui vielä pyyn-
nöstämme ehdokkaaksi. Olemme yh-
dessä tehneet luotettujen ihmisten kans-
sa paljon töitä, että saamme tunnettuja 
ihmisiä, jo mukana olleita luotettaviksi 
osoittautuneita perussuomalaisia ja vete-
raanikansanedustajia ehdolle. Piiritoimi-
kuntien on tämä käsitettävä, jottei puo-
luehallitus joudu turhaan käyttämään 
sille lain takaamaa valtaa näissä asiois-
sa. Tämän lehden ilmestyttyä olemme jo 
tiedottaneet uusista hyvistä ehdokkaista 
entisten hyvien lisäksi. Olkaamme siitä 
iloisia, sillä työllä saatava vaalivoitto on 
jälleen päivän lähempänä.

Päät kylmänä

www.vaalit.fi 

www.vaalit.fi 
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Reijo ja Helena Ojennus vasta-
sivat perussuomalaisten puolue-
neuvoston kokouksen majoitus- 
ja muista järjestelyistä. Puolu-
een toiseksi suurimman kokouk-
sen majoitustarve oli suuri, olihan 
kokoukseen tulossa väkeä 150 ih-
misen verran. Kokouksessa olivat 
mukana kansanedustajat, puolue-
johto sekä puoluehallitus.

- Eduskuntavaaliohjelma pääte-
tään kokouksessa, ja tämä on myös 
lähtölaukaus eduskuntavaaleille, 
Reijo Ojennus kertoi haastattelus-
sa ennen kokouksen alkamista.

”Nyt on nousu menossa”

Järjestelytehtävät olivat pitäneet 
Ojennuksen pariskuntaa kiirei-
sinä, politiikassa itsekin mukana 
olevat Ojennukset ovat perussuo-
malaisten voimahahmoja. 

- Olen ollut politiikassa mukana 
70-luvulta saakka. 80-luvulta asti 
olen ollut mukana kaupunginval-
tuustossa ja nyt on 7. vaalikausi 
menossa valtuutettuna oloaika-
nani, kertoi Reijo Ojennus.

Hänen kiinnostuksensa politiik-
kaan alkoi jo Paasion presidentin-
vaaliehdokkuuden aikana.

- Isä oli aktiivinen politiikas-
sa, ja laittelin isän kanssa Paasi-
on vaalimainoksia latojen seiniin 
pikkupoikana, Reijo muisteli.

Kun Reijon sanojen mukaan 
”oma järki kasvoi”, puolueku-
viotkin muuttuivat. Nyt hän ko-
kee perussuomalaisen ajatusmaa-
ilman ja arvot omikseen. 

- Puoluesaralta olen nähnyt mo-
nenmoista. On ollut nousuja ja 
laskuja, nyt on nousu jälleen me-
nossa, Reijo tuumasi.

Majoitustiloja varatessaan ihmi-
set ovat tilittäneet Reijolle paljon 
myös tuntojaan.

- Kenellä on huoli mistäkin, 
maatalousasioista, eläkkeistä... 
On ollut kiva kuulla ajatuksia ja 
on hienoa, että uutta väkeä on 
tullut paljon mukaan toimintaan 
ja kiinnostunut puolueesta, Rei-
jo sanoi.

Perussuomalaisen puolueen 
vahvuuksina Reijo Ojennus pitää 
sitä, että puolueen päättävissä eli-
missä toimivat luottamushenkilöt 
pyrkivät tekemään sitä, mitä sano-
vat, ja toimimaan viimeiseen asti 
siten, että tehdään se mitä on lu-
vattukin. Tilausta tällaiselle puolu-
eelle Ojennuksen mukaan on. Ny-
kyinen elämänmeno ja EU:n tuo-
mat epäkohdat aiheuttavat aika 
katkeriakin elämäntarinoita.

- Politiikkoja kohtaan on epä-
luottamusta, muutamat näkyvät 
persoonat saattavat aiheuttaa 
ongelmia. Jokaisesta puolueesta 
löytyy myöskin samoin ajattele-
via ihmisiä. Kunnallisellakin ta-
solla huomaa, että keskustelu su-
juu, mutta kun pitäisi päättää asi-
oista, mielipide-erot tulevat esil-
le. Päätösten teko aiheuttaa ris-
tiriitoja. Yllättävän usein omia 
henkilökohtaisia pyyteitä on mu-
kana pelissä, ja se on mielestäni 
törkeää. Ajattelutapa menee lii-
an usein siten, että ensin oma etu, 
sitten puolueen etu ja viimeisek-
si kuntalaisen etu. Sitä en voi ym-
märtää, enkä hyväksyä, pahoitte-
li Reijo Ojennus.

Helena ja Reijo Ojennus
vastasivat kokousjärjestelyistä

Perussuomalaiset eivät halua 
nöyristellä

EU on aiheuttanut hankaluuksia.
- Pitäisi pystyä pysäyttämään 

se kehitys, että kaikki päätösval-
ta menee Brysseliin. Kaikkea pää-
töksentekoa ei saisi antaa sinne. 
Ero EU:sta tuntuu utopistiselta 
ajatukselta, mutta jos EU:sta kiel-
teisesti ajattelevat perussuomalai-
set saisivat vaaleissa kannatusta, 
se herättäisi ”EU-vouhottajat”. 
Suomalaiset hyväksyvät kaiken-
laiset hullut direktiivit jo melkein 
etukäteen, Suomen asioita pitäi-
si puolustaa. Perussuomalaiset ei 
halua nöyristellä, vaan pitää oman 
linjansa, Ojennus kiteytti.

Perussuomalaiset uskovat, että 
Timo Soinin saama kannatus pre-
sidentinvaaleissa luo hyvää poh-
jaa menestykselle myös eduskun-
tavaaleissa. Timo Soini toi vaali-
kampanjan aikana selkeästi esil-
le mielipiteensä, ei provosoitu-
nut esiintyessään,  eikä vaihtanut 
kantaansa kesken kaiken. Medi-
assa on huomattu Soinin esiinty-
misvarmuus ja johdonmukaisuus 
linjauksissa ja mielipiteissä

Timo Soini on tuonut selkä-
rankaa poliittiseen peliin, hän on 
rohkeasti puolustanut arvoja, joi-
ta kannattaa. Perussuomalaisten 
keulahahmo on saanut julkisuu-
dessakin paljon myönteistä pals-
tatilaa. 

Reijo Ojennus odotti mielen-
kiinnolla puolueneuvoston ko-
kousta. Hyvin sujunut kokous 
oli pitkälti myös Ojennuksen pa-
riskunnan ponnistelujen ansio-
ta. Helena Ojennus kuuluu pe-
russuomalaisten puoluehallituk-
seen ja Reijo Ojennus on piirin 
puheenjohtaja. Helena on valit-
tu myös kirkkovaltuustoon, tässä 
luottamustoimessa tulee nyt syk-
syllä neljäs kausi täyteen.

- Puoluetyö kuuluu isona osana 
elämäämme, tämä vie paljon aikaa 
mutta kyllä se sitten paljon antaa-
kin. On paljon hyviä ystäviä ja tut-
tavia, suurimmissa kokouksissakin 
on tullut kierrettyä 20-30 vuotta. 
Perussuomalainen porukka on hy-
vin samanmielistä, vaikka ei vält-
tämättä yksimielistä. Vivahde-ero-
ja löytyy, Itä-Suomessa on erilaisia 
ihmisiä kuin Länsi-Suomessa, pe-
rusajatus on kuitenkin yhteinen, 
summasi Reijo lopuksi odotelles-
saan kokouksen alkamista.

Teksti: Anne Kukkonen
Kuva: Harri Lindell

Puolueemme puheenjohtaja, kan-
sanedustajat, Ikaalisten kaupun-
gin edustaja, puolueväki, hyvät ys-
tävät.

On ilo nähdä teidät kaikki tääl-
lä. Oikeastaan me olemme jo 
kaikki tuttuja. Lähes kaikkien 
teidän kanssa olemme vaihtaneet 
muutaman sanan myöskin ajan-
kohtaisista asioista, samalla kun 
olette majoitusvarausta Ikaalisiin 
tehneet.

Majoitusvarausten hoito lankesi 
meille kuin manulle illallinen, kun 
kerran olimme kokouksen Ikaali-

Kokous alkoi tervehdyspuheella

Puolueneuvoston kokousjärjestelyt pitivät Helena ja Reijo Ojennuksen kiireisinä.

Puolueneuvoston kokous Ikaalisissa 12.-13.8.2006

siin halunneet. Teidän kanssanne 
oli mukava jutella paljosta muus-
takin kuin majoitukseen liittyvis-
tä asioista.

Yhtenä merkittävänä huomio-
na oli lähes kaikissa keskusteluis-
sa, innostus puoluetyöhön ja puo-
lueen menestymisen varmistami-
seen edessä olevissa eduskunta-
vaaleissa.

Teitä on täällä hyvin paljon, 
jotka olette tulleet tänne tutus-
tumaan puolueeseen ja puolue-
työhön sekä Perussuomalaisten 
tavoitteisiin. Tässä kokouksessa 

hyväksyttävä puolueen eduskun-
tavaaliohjelma toivottavasti vas-
taa niitä tavoitteita, mitä olette it-
se mielessänne ajatelleet tärkeim-
pinä asioina puolueemme toimes-
ta esille tuotavaksi.

Tiedän, että ohjelmalta odote-
taan selkeästi erilaisuutta, oman-
laistamme ohjelmaa. Tämä ko-
kous on sitä varten, että näitä 
omia ajatuksia voidaan vielä oh-
jelmaan sisällyttää.

Hyvät ystävät. Minä luulen, et-
tä Perussuomalaisuus on lähtenyt 
Pirkanmaalta, ja että maailman 

ensimmäinen perussuomalainen 
olisi ollut seuraavan lyhyen laina-
uksen runoilija (Lauri Viita):

Himoitsen olla
enemmän kuin olen,

valtias maan,
jota nöyränä polen.

Voittaja itseni,
myös opas muiden,
lohduksi sydänten

ahdistuneiden.

Minusta noissa säkeissä on pal-
jon perussuomalaisuutta.

Ikaalisten kaupungille esitän 
erityiskiitoksen, meidät on otet-
tu täällä hyvin vastaan. Tehdään 
tästä kokouksesta monipuolises-
ti kantaaottava, mutta riittävän 
yksimielinen, että voimme hyvil-
lä mielin lähteä kokouksen anta-
milla eväillä valmistautumaan tu-
leviin eduskuntavaaleihin.

Olkaa sydämellisesti tervetul-
leita Pirkanmaalle ja Ikaalisiin!

Reijo Ojennus
Pirkanmaan piirin 
puheenjohtaja
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Raimo Vistbackan 
puhe puolueneuvoston 

kokouksessa
Ikaalisissa 12.8.2006

Neljä vuotta sitten olin kovan rat-
kaisun edessä, kun olin kahdek-
san vuotta ollut yksin puolueen 
edustajana ja siten pitänyt Perus-
suomalaiset eduskuntapuoluee-
na. Mielestäni silloin tuulet olivat 
kääntymässä myötäisiksi ja lupau-
duin ehdokkaaksi.

Tulos olikin hyvä. Saimme kol-
me kansanedustajaa. Ajattelin, et-
tä nyt tilanne helpottuu, kun yk-
sin työskentely loppuu. Olin täy-
sin väärässä. Toki myönnän, että 
varsinaisessa eduskuntatyösken-
telyssä olemme pystyneet jaka-
maan esimerkiksi ryhmäpuheen-

vuoroja, mikä on omalta osaltaan 
tietenkin helpottanut.

Mutta tähän kauteen on liitty-
nyt niin paljon muuta kielteistä, 
että sitä ei voi millään nimikkeel-
lä kutsua helpoksi.

Varmasti viimeinen kerta

Ehdokkuuteni suhteen olen käy-
nyt taistelua puolesta ja vastaan 

aina eiliseen saakka. Olen ollut 
yksin veneellä ongella ja raivaus-
sahan kanssa risusavotassa, jossa 
olen miettinyt mahdollista ehdok-
kuuttani. Olen punninnut asioita 

eri puolilta ja miettinyt sitäkin, 
kun eduskunta nostaa eläkeikä-
rajoja normaalissa työelämässä, 
että pitäisikö minun vielä yrit-
tää tuohon luottamustoimen jat-
koon, jos äänestäjät sen suovat, 
ikään kuin esimerkkinä enkä siir-
tyisi vielä ainakaan vapaaehtoi-
sesti eläkkeelle.

Monet vetoomukset ja yhtey-
denotot sekä Timo Soinin mah-

tavan presidentinvaalikampan-
jan kautta tullut puolueen lisä-
tunnettuus ovat tietenkin kallis-
taneet vaakakuppia. Pitkällisten 
pohdintojen ja keskustelujen jäl-

keen olen päätynyt siihen, että lu-
paudun vielä kerran ehdokkaaksi 
tulevissa eduskuntavaaleissa. Tä-
mä on nyt sitten varmasti viimei-
nen kerta! 

Toiveeni tietenkin on, että tu-
len valituksi ja että puolue saisi 
enemmän kansanedustajia kuin 
meillä nyt on. Toivon myös, et-
tä eduskuntatyöskentely antai-
si vanhalle miehelle hieman lisä-
helpotuksia, jos tulen uudelleen-
valituksi.

Tarvitaan raakaa työtä

Tässä yhteydessä haluan vielä sa-
noa erään aran asian suoraan. Ei 
riitä, että on innokas saamaan 
jonkun ehdokkaaksi tai osaa esit-
tää kovia vaatimuksia esimer-
kiksi puolueen puheenjohtajal-
le. On osallistuttava itsekin raa-
kaan työhön. Neuvonantajia tun-

tuu kyllä riittävän, mutta se raaka 
työ. Meillä on mahdollisuus lisätä 
huomattavasti kansanedustajiem-
me lukumäärää, jos vain osaam-
me, tahdomme ja onnistumme 
työssämme eri puolilla maata.

Tärkeintä vaalikampanjoinnis-
sa on se, että saman puolueen eh-
dokkaat toimivat läheisessä yh-
teistyössä ikään kuin saman tii-
min jäseninä. Uskon, että pystym-
me tekemään hyvän vaalituloksen 
niin Vaasan vaalipiirissä kuin ko-
ko maassa. Tämä maa tarvitsee 
lisää kansanedustajia puolusta-
maan suomalaisuutta, isänmaal-
lisuutta, oikeudenmukaisuutta ja 
laillisuutta sekä tasa-arvoa.

Omista vaaliteemoistani en 
osaa sanoa vielä mitään, mutta 
itsenäisyysasiaa ei Pohjanmaalla 
unohdeta koskaan.

Raimo Vistbacka

”Tämä maa tarvitsee lisää kansanedustajia 
puolustamaan suomalaisuutta, isänmaallisuutta, 

oikeudenmukaisuutta ja laillisuutta
sekä tasa-arvoa.”

PerusS-väelle 
suurin uutinen 

Ikaalisissa oli, että 
vallesmanni jatkaa. 
Eduskuntaryhmän 

puheenjohtaja Raimo 
Vistbacka  lupautui 
vielä kerran ehdolle 
eduskuntavaaleissa. 
Vaasan vaalipiiristä 
valittu Vistbacka 
on vaikuttanut 

eduskunnassa  vuodesta 
1987 ja toiminut myös 
liikenneministerinä.

Vistbacka vielä kerran ehdolle

Vistbackan jatkon puolesta 
vetosi piireistä koottu 
lähetystö. Uudenmaan 
piirin puheenjohtaja Marjo 
Pihlman puhui, Vistbacka 
vastasi puheella.

Puolueneuvoston kokous Ikaalisissa 12.-13.8.2006
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Puhetiivistelmä Timo 
Soinin avauspuheesta 

Perussuomalaisten 
puolueneuvoston 

kokouksessa Ikaalisissa 
la 12.8.2006.

Perussuomalaiset ovat lyöneet 
itsensä puolueena lopullisesti läpi. 
Meidät tunnetaan ja herätämme 
mielenkiintoa. Tämä mahdollis-
taa äänten saamisen. Presidentin-
vaalitulos 103 492 ääntä vaaleissa, 
joissa olivat mukana mm. istuva 
tasavallan presidentti ja pääminis-
teri on luja pohja tulevaisuudelle. 
Tulos saatiin idealla, rahaa meni 
vain vajaat 40 000 euroa. Puoluee-
seen on liittynyt presidentinvaali-
en jälkeen satoja uusia jäseniä ja 
ehdokkaaksi pyrkijöitä on enem-
män kuin voidaan ottaa.

Haluan myös tässä yhteydessä 
kiittää teitä suurenmoisesta tu-
esta ja uskosta presidentinvaali-
kampanjaani. Se oli minulle tär-
keätä ja sillä oli merkitystä myös 
vaalin lopputuloksen kannalta.

Talous on kunnossa ja aatepe-
rusta on vahva. Täällä hyväksym-
me perusteellisen ohjelman, jos-
ta linjamme käy ilmi. Eduskunta-
työ osoittaa, että linjamme on joh-
donmukainen aatteellinen koko-
naisuus, jossa punaisena lankana 
ovat ihminen, perhe ja kansalli-
nen itsemääräämisoikeus.

Kaikessa toiminnassa pitää olla 
voimakas perusta, josta toiminta 
lähtee ja usko omaan asiaan. Vas-
ta silloin puhe on vaikuttavaa ja 
saa kannatusta. Nyt meillä tämä 
perusta, usko ja tahto on. Vaaleis-
sa suuyllätys on täysin mahdolli-
nen. Sinä olet avainasemassa, rat-
kaisija.

Ilmassa on jopa roknoosivaalit, 
niin myönteinen on saamani pa-
laute yli puoluerajojen. Myös tut-
kimukset osittavat, että perussuo-
malaisten hyväksyttävyys on ollut 
kovassa nousussa. MTV:n julki-
suuteen saattama tutkimus touko-
kuussa todisti, että peräti 14 pro-
senttia äänestäjistä tuntee houku-
tusta perussuomalaisten äänestä-

miseen. Kuusi prosenttia äänistä 
ja 10 kansanedustajan paikkaa on 
mielestäni realistinen tavoite. Pää-
ministerinä olen käytettävissä itse-
näisen Suomen pääministeriksi.

Vaaliliittoasetelma on hyvä, nyt 
ratkaisee onnistunut ehdokasaset-
telu. Piirien johto on kovassa vas-
tuussa. Reviiriajatteluun ei ole va-
raa, mutta ehdokkaiden tasosta ei 
pidä tinkiä. Sitoutuminen linjaan 
ja asiaan ovat tärkeitä. Asiaan-
sa ja perussuomalaiseen murtu-
mattomaan peruslinjaan uskova 
ehdokas saa nyt kannatusta. Us-
kottavuus on ratkaisevaa. Kun tä-
hän tulee vihreä valo, äänipotti on 
varma. Itse olen valmis viemään 
eteenpäin vain sellaisia ehdokkai-
ta, jotka tuovat minulle enemmän 
ratkaisuja kuin ongelmia. Siis tuo-
vat enemmän ratkaisuja kuin on-
gelmia! 

Pekkarinen ja Heinäluoma 
temppelin harjalla

Hallituspuolueilla on todellinen 
riski vaalitappiosta. Vasemmis-
toliitto on paljastunut poliittisten 
uraohjusten astinlaudaksi tyylit-
tömimpinä edustajinaan Suvi-
Anne Siimes ja Matti Viialainen, 
köyhän kansan äänet ovat kelvan-
neet, mutta sen jälkeen on kuulo 
ja herkkyys köyhän asialle men-
nyt. Molemmille vasemmistoliitto 
on ollut trampoliini omalle uralle. 
Vasemmistoliiton aate nojaa men-
neisyyteen ja luopiojohto on jät-
tänyt sinänsä rehelliselle Martti 
Korhoselle petoksen perinnön.

Hallituksen riskikortit ovat 
avainministerit Mauri Pekkari-
nen ja Eero Heinäluoma. Toi-
mettomuus Fortumin rökäleop-
tioiden ja polttonesteiden huip-
puhintojen edessä siirtää keskus-
tan käytännön linjan pääministeri 
Matti Vanhasesta ministeri Mauri 
Pekkariseen. Vanhanen keskittyy 
pysymään EU:n perhepotrettiku-
vissa ja on kolhoosipuheenjohta-
juuden vanki.

Mauri Pekkarisen on puutut-
tava Fortumin rökäleoptioihin ja 
perattava sosialistiministerin so-
pimussotkut sekä esiteltävä jous-
tava polttoaineverotus. Toimetto-

muus näissä asioissa syöksee kes-
kustan vaalitappioon.

Keskustan eläkeläisiin kohdis-
tunut vaalijallitus on uusiutumas-
sa. Jukka Vihriälän ja Sirkka-Liisa 
Anttilan eläkepetrauspuheet ovat 
röyhkeätä vaalijallitusta. Esillä on 
tyypillinen kepulikeino eli heiltä-
hän onnistuu vaikka lentävän lyp-
syjakkaran väittäminen pienlento-
koneeksi. Nyt jää kepu valheesta 
kiinni. Kepulaiset ovat nimittäin 
eduskunnassa toistuvasti äänestä-
neet eläkekorotuksia vastaan.

Ministeri Eero Heinäluoma 
poisti ökyrikkailta varallisuusve-
ron, muttei auta pieneläkeläisiä. 
Todellinen emäsammakko Hei-
näluomalta on ns. muuttoavustus. 
Se oli Heinäluoman poliittisen 
historian toistaiseksi suurin vir-
hearvio. Muuttoavustus on ”työ-
paikan tapporaha”, jota aletaan 
maksaa kertakorvauksena kivus-
ta ja särystä juuriltaan revittäville 
työmiehille, jotka vanhoilta teol-
lisuuspaikkakunnilta saavat ajo-
lähdön, kun SDP ei enää pysty 
takaamaan peruskannattajilleen 
työtä ja turvaa. Eikä edes satsaa 
siihen matkalippua enempää.

Lähiöiden aktivointia sen sijaan 
perussuomalaiset eivät paheksu, 
sillä me tiedämme, että betonilähi-
öissä äänestetään perussuomalai-
sia, jos kansa lähtee liikkeelle. Ää-
nioikeus on tärkeä asia ja sen käyt-
töön pitää aina kannustaa. Aina!

Missä EU, siellä ongelma

Ulkoministeri Erkki Tuomiojassa, 
joka hortoilee tukka pörrössä pit-
kin Kaanaan maata, näkyy EU:n 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikan suuri kupla. Ranska ja Iso-
Britannia käyvät täysin omia neu-
vonpitojaan ilman kolhoosilaivan 
kipparia. Suomelta ja pieniltä EU 
mailta ei mitään muuta kysytä, 
kun mahdollisia rauhanturvajouk-
koja, kun se aika on.

Suuresti mainostettu ja suitsu-
tettu EU:n ulkopoliittinen edus-
taja Javier Solanakin on jossakin 
liikkeellä, tuskin kukaan tietää 
missä? Tuskin edes eduskunnan 
ulkoasianvaliokunnan puheenjoh-
taja Liisa Jaakonsaari tietää. Jaa-
konsaari kauppasi EU:n yhteistä 
puhelinnumeroa joka katalogiin 
vielä viime kevään poskettomas-

sa eliitin EU-puheenjohtajuus-
huumassa. Numero ei ole käytös-
sä, numret är inte i bruk…

Suomen maataloutta sen sijaan 
uhkaa pysyväksi mainostetun 
pohjoisen tuen poistaminen ja mi-
tä tekee eduskunta? Se alkaa ra-
tifioida kuollutta EU:n perustus-
lakia. Vanhat valtarengaspuolueet 
pitävät suomalaista kansanvaltaa 
pilkkanaan. EU-perustuslaki pi-
tää vetää heti pois eduskunnas-
ta. Sen käsittely on kansanvallan 
haudankaivamista sekä rahan et-
tä resurssien hukkaamista. Suo-
malainen maaseutu nousee vie-
lä uuteen kukoistukseen. Myrk-
kyvapaa kotimainen elintarvike-
tuotanto, marjat, sienet ja uusiu-
tuva energia nostavat maaseutua, 
jota perussuomalaiset puolustavat 
lujasti kaupunkeja unohtamatta. 
Väljyys ja suuri pinta-ala ovat py-
syvä etumme.

Suomeen tarvitaan
todellinen oppositio

Hallitus noudattaa kokoomuk-
sen linjaa, joten kokoomuksen on 
hankala olla oman linjansa vaih-
toehto. Terävälle ja Suomen kan-
saan nojaavalle oppositiopuolu-
eelle on nyt valtava tarve ja tila-
us. Perussuomalaiset on ainoa to-
dellinen vaihtoehtopuolue, joka ei 
halua Suomea sotilasliittoon, eikä 
ole EU-jäsenyyden vanki. Suo-
men kansassa on linjallemme pal-
jon kannattajia. Haasteemme on 
saada asioista samaa mieltä ole-
vat ihmiset myös todella äänes-
tämään Perussuomalaisia. Yhden 
kerran olemme jo saaneet yli 100 
000 ääntä. Tämä voidaan ja tulee 
toistaa ensi maaliskuussa.

Perussuomalaiset on tulevien 
eduskuntavaalien ainoa uskotta-
va protestikanava vanhoille puo-
lueille. Aika on nyt kypsä suu-
reenkin menestykseen. Nyt on 
kysymys siitä, että uskallammeko 
kasvaa ja voittaa. Itse olen todella 
innostunut johtamaan tämän puo-
lueen vaaleihin. Puolue on vela-
ton, aatteellisesti vahva ja yhte-
näinen. On hyvä olla etulinjassa, 
kun tietää, että asiamme kestää ja 
johdolla on kentän tuki.

Suuryllätys on mahdollinen
Puolueneuvoston kokous Ikaalisissa 12.-13.8.2006



 PerusSuomalainen  9/2006 Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 7

Kokouksen satoa 
Ikaalinen:

Asukasluku 7577 (28.2.2005) 

Pinta-ala 843,7 km² 
-josta vettä 91,5 km²

Kaupunginjohtaja Janne Laine ja valtuuston puheenjohtaja 
Juhani Hakala Ikaalisten Kylpylän kokoustilassa.

Puoluehallitus aloitti kokousjak-
sonsa Ikaalisten kaupunginjohta-
jan Janne Laineen ja valtuuston 
puheenjohtajan Juhani Hakalan 
tervetuliaistoivotuksilla perjantai-
na 11.8. He toivottivat arvovaltai-
set perussuomalaiset ympäri Suo-
mea tervetulleiksi Ikaalisiin. Tar-
jolla oli vatsantäytettä ja poreile-
vaa alkoholipitoista juomaa.

Tilannekatsauksessaan kaupun-
ginjohtaja kiitteli kaupungin hy-
vää yhteistyötä naapurikaupun-
kien kanssa. Hän piti myös työl-
lisyystilannetta hyvänä. Työttö-
myysprosentti oli pudonnut muu-

taman vuoden huippulukemista 
7.1 prosenttiin. Ikaalisissa koulu-
tetaan Suomen ainoat asesepät ja 
soitinsepät. Janne Laine arvostaa 
kädentaitoja, ja kertoi oppilaiden 
useasti lähtevän opiskelujen pää-
tyttyä ympäri Suomea. Ikaalisis-
sa on noin seitsemänkymmentä 
käsiteollisuuden yritystä, määrä 
on hyvin korkea kaupungin koon 
huomioon ottaen.

Ikaalisissa on 170 järveä ja ra-
kentamattomia tonttialueitakin 
on vielä jäljellä. Ikaalisiin on kuu-
lemma vaikea rakentaa siten, et-
tä ei näkyisi vettä tontilta jostakin 

Maanviljelijä Erkki Lilja Kankaanpäästä on ollut PerusSuomalaisia 
jo alusta asti. Erkin mielestä vaaliasetelma näyttää hyvältä ja vaali-
teemat ovat hänen mielestään myös kohdallaan.

- Vaaliteemat ovat asiallisia ja hyviä, mutta ennen kaikkea lähel-
lä tavallista ihmistä.

Kysymykseen, miksi PerusSuomalaiset, eikä mikään muu, Erkki 
Lilja vastaa; - Tämä puolue erottuu muista harmaista puolueista, ja 
on EU-vastainen puolue.

Kokouksen kokonaisjärjestelyistä hän antaa tunnustuksen järjes-
täjille, kaikki on onnistunut erittäin hyvin ja kylpylä paikkana on 
hyvä. Puolueen puheenjohtaja Timo Soini saa myös kehuja puhu-
jantaidoistaan.

- Hän puhuu ihmisläheistä, ja ihmisten ymmärtämää kieltä, ei-
kä asian vierestä.

Erkki arvaa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen puolueella ole-
van kuusi kansanedustajaa, itse hän ei lupaudu ehdokkaaksi kun 
ei ole koskaan ennenkään ollut. Tukijoukoissa hän kyllä lupaa ol-
la monella eri tavalla.

kohden. Kesämökkejä kaupun-
kiin on kertynyt peräti 2300 kpl.

Leikkimielisesti kaupunginjoh-
taja Janne Laine kertoi olevansa 
ainakin yhdestä asiasta Timo Soi-
nin kanssa samaa mieltä. Heillä 
kun yhdellä alueella oli rakenta-
minen tyssännyt lepakoihin, joita 
alueella sijaitsi. EU-byrokratias-
ta oli tullut lepakoille suojelija, ja 
ihmisten rakentaminen oli jäänyt 
toiselle sijalle.

Ikaalisten kylpyläalue on yk-
sityissektorilla suurin työllistäjä 
kaupungin jälkeen. Kylpylä työl-
listää 180 henkilöä, ja kaupunki 
peräti 536 henkilöä.

Puoluehallitus aloitti kokouk-
sensa samoissa tiloissa käsitel-
len mm. tulevaan puolueneuvos-
ton kokoukseen liittyviä käytän-
nön järjestelyjä. Kantaa otettiin 
puolueen eduskuntavaaliohjel-
man käsittelyn muotoseikkoihin. 
Lisäksi käytiin läpi tulevia edus-
kuntavaaleja, vaaliliittoja ja niihin 
liittyviä asioita. Puoluehallitus oli 
läsnä kokonaisuudessaan, ja tun-
nelma oli leppoisan odottava.

Erkki Lilja oli tyytyväinen kokoukseen.

Ossi Sandvik on PerusSuomalaisten perustajajäsen, ja ollut muka-
na historiallisesta Kokkolan kokouksesta lähtien. 

- PerusSuomalaiset on ainoa puolue, joka ajaa sosiaalista tasa-ar-
voisuutta. Puolueella on nyt paremmat mahdollisuudet eduskunta-
vaaleissa kuin koskaan historiansa aikana. Kun on hyviä ehdokkai-
ta, jotka pystyvät satsaamaan niin taloudellisesti kuin muutenkin, 
veikkaan eduskuntavaalien tulokseksi 5-6 edustajaa. Vaaliohjelma 
on hyvä, ja siitä näkee, että ohjelman eteen on tehty työtä.

Ossi toivoo, että tulevien vaalien jälkeenkin puolue olisi hyvin 
hallittavissa, eikä tapahtuisi hajoamista, eikä sisäisiä erimielisyyk-
siä asioista. Yhtenä kohtana Ossi listaa perintöverouudistuksen, jo-
ka tällä hetkellä on epäoikeudenmukainen. Esimerkkinä hän mai-
nitsee tilanteen, jossa toinen aviopuolisoista kuolee, ja jäljelle jää-
neen puolison on maksettava omaisuusvero kuolleen puolisonsa 
osuudesta. Jos leskellä ei ole säästöjä, ja hänellä on pieni eläke ja 
mahdollisesti vielä lääkekuluja, niin yhdessä elämän aikana hankit-
tu ja maksettu koti menee väkisin myyntiin.

Kokouksen henkeä Ossi kehuu erittäin hyväksi, ja innokkaimpia 
pohjanmaalaisia hän kertoo sitoneensa kiinni pihan puihin, etteivät 
kesken kokouksen lähtisi tekemään eduskuntavaalityötä.

Huittislainen eläkeläinen Seppo Tuliniemi on ollut useasti puolue-
kokouksissa ja uskoo seuraavista eduskuntavaaleista tulevan histo-
rialliset edellyttäen, että vaalit ovat rehelliset, jota hän tohtii epäil-
lä. Puolueen kansanedustajamäärän Seppo arvioi olevan lähempänä 
kymmentä kuin viittä.

Vaaliteemat poikkeavat muista puolueista, ja teemoihin hän on 
määrällisesti tyytyväinen. Teemat ovat sellaisia, joita kansa haluaa.

- Irti EU:sta on yksi parhaimmista, mies mainitsee.
Lisäksi hän kertoo hyviksi teemoiksi päättäjillä olevat liian kor-

keat palkat.
- Ja vielä kehtaavat vaatia tasaverotusta, Seppo puuskahtaa.
Seppo on ollut kansanedustajaehdokkaana kolme kertaa. Raimo 

Vistbackan ehdokkuutta hän pitää tärkeänä. Raimon hän mainitsee 
olevan niitä harvoja rehellisiä juristimiehiä

Oman piirin edustajan läpisaamista hän pitää mahdollisena. Sa-
malla hän kyselee, onko ehdokkaita jo tarpeeksi, ja kertoo, että 
hänkin voisi tuoda ääniä yhteiseen pottiin. Vaihtuvuus Satakunnan 
edustajissa on tällä kertaa suuri. Tähän vaihtuvuuteen Seppo koh-
distaa myös Satakunnan piirin mahdollisuudet.

Vaalijärjestelmä saa arvostelua osakseen.
- Miksi ihmeessä kuntien keskusvaalilautakunnat eivät laske kaik-

kia ääniä, vaan ne laput roudataan piirin keskusvaalilautakunnan 
laskettavaksi, Seppo Tuliniemi ihmettelee.

Seppo Tuliniemi arvostelee vaalituloksen laskentatapaa.

Puolueneuvoston kokous Ikaalisissa 12.-13.8.2006

Valkeakoskelaisen Mikko Nur-
mon mukaan tulevat eduskunta-
vaalit tulevat lisäämään puolueen 
kannatusta, mutta oma piiri mie-
tityttää. Raimon ratkaisu lähteä 
vielä kerran ehdokkaaksi saa Mi-
kolta kiitoksen, ratkaisu vähensi 
puolueelta paineita. Puolueeseen 
Mikko liittyi 2005.

- Ensin toimin sitoutumattoma-
na ja katselin puolueen toimin-
taa, mielestäni toiminta vasta-
si juuri sitä, mitä olin hakenut ja 
päätin liittyä puolueeseen. Muita 
vaihtoehtoja en nähnyt kirjavas-
sa puoluekartassa omalla kohdal-
lani. Puolueella on hyvät teemat, 
jotka lisäävät kannatusta. Pelkkä 
EU-kriittisyys ei mielestäni riitä 
kantavaksi teemaksi, vaan pitää 
olla muitakin teemoja ja niitä on-
neksi puolueellamme on.

Seuraavien eduskuntavaalien 
jälkeen Mikko veikkaa puolueel-
la olevan neljä kansanedustajaa.
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Sunnuntai alkoi aamuhartaudella, jonka piti kirkkoherra 
Anssi Joutsenlahti.

Tässä lämminhenkisessä ja voi-
makkaassa puolueemme uut-
ta nousua valmistelevassa puo-
lueväkemme yhteisessä sunnun-
taiaamun hartaushetkessä laula-
mamme suvivirsi sykähdyttää yhä 
uudelleen ja on paikallaan nyt 
elokuussakin, siksi ennätykselli-
nen kesä meillä on yhä edelleen. 
Onhan kesämme todettu olevan 
lämpimin ja kaunein koko viimei-
sen 100 vuoden ajalta.

Siksi emme myöskään voi luo-
pua rakkaasta suvivirrestämme 
koulujemme kevätjuhlissa. Ja sii-
tä päätämme me itse eivätkä suin-
kaan maahanmuuttajat, aivan 
niin kuin puheenjohtajamme Ti-
mo Soini eilisessä avauspuheen-
vuorossaan totesi, että me itse, 
me suomalaiset päätämme omis-
ta asioistamme, eivät muut mei-
dän puolestamme.

Ajankohtaista Israelin ja Liba-
nonin konfliktia käsitellyt kom-
mentaattori kirjoittaa, että jotkut 
asiantuntijat muistuttavat meille, 
ettei terroriteoilla ole mitään te-
kemistä islamin kanssa, koska is-
lam on rakkauden uskonto, ja jat-
kaa Suomen olevan aivan väärän 
kohteen tuolle viestille kehoitta-
en menemään kertomaan näille 
itsemurhaiskujen suunnittelijoil-
le, että he ovat ymmärtäneet us-
kontonsa aivan väärin! Näin siis 
hizbollah- ja hamas-terrorijärjes-
töt ovat ymmärtäneet uskonton-
sa täysin päinvastaisesti kylväen 
rakkauden asemasta vihaa, kat-
keruutta, kuolemaa.

Myös omaan kristinuskoam-
me on joskus kuvattu tällaisek-
si muistelemalla uskonsotia, ku-
ten suomalaistenkin mukana ol-
lutta 30-vuotista sotaa ja samoin 
pakkokäännytyksiä asevoimin-
kin. Mutta todellisuudessa mei-
dän kristillinen uskomme on jos 
mikään juuri rakkauden uskon-
to. Tästähän kertoo meille kaikil-
le tuttu Uuden Testamentin Rak-

kauden Korkea Veisu I Korintto-
laiskirjeen 13.luku, joka luetaan 
jokaisessa avioliittoon vihkimis-
tilaisuudessa. ”Jos minulta puut-
tuisi rakkaus, en olisi mitään. Näin 
pysyvät nämä kolme: usko, toivo, 
rakkaus, mutta suurin niistä on 
rakkaus.” Ja itse Mestarimme ja 
Vapahtajamme kaikelle tekemi-
selle on ominaista juuri pyytee-
tön, sula hyvyys ja rakkaus.

Sunnuntain hartaustilaisuus
Niinpä uskomme onkin tämän 

Jumalan rakkauden, Kristukses-
sa lihaksi tulleen Sanan vastaan-
ottamista. Ja se ilmenee aivan niin 
kuin Jeesus itse opettaa: ”Rakasta 
Herraa Jumalaasi yli kaiken ja lä-
himmäistäsi niin kuin itseäsi”, eli 
toisen Jeesuksen opetuksen mu-
kaisesti: ”Kaikki, mitä tahdot ih-
misten tekevän teille, tee se heil-
le”. Tämä on lähimmäissuhteen 
kultainen sääntö ja sitä noudatet-
taessa kuljetaan Jeesuksen maa-
ilmaan tuomaa rakkauden ver-
ratonta tietä. Kristuksen meille 
osoittamasta rakkaudesta aina uh-
rikuolemaan ristinpuussa asti seu-
raa sen uskoessamme syntiemme 
anteeksiantamus ja armo. Ja tä-
män omistettuamme mekin ha-
luamme elää kulkien rakkauden 
verratonta tietä.

Jaakobin kirjeessä opastetaan-
kin meitä: ”Puhdas ja tahraton 
jumalanpalvelus Jumalan ja Isän 
silmissä on käydä katsomassa or-
poja ja leskiä heidän ahdistukses-
saan ja varjella itsensä niin, ettei 
maailma saastuta.” Ja tätä työ-
tä riittää. Yhä enemmän on yksi-
näisiä vanhuksia ja eri laitoksis-
samme on niitäkin, joita kukaan 
ei käy katsomassa. Niissä käydes-
sä oppii myös kuinka arvokasta ja 
raskasta työtä tekevät niissä työs-
kentelevät hoitajat, myös heitä tu-
lisi palkita paremmin kuin mitä 
yhteiskuntamme tänään tekee. Ja 
kuten monet valitettavat esimer-
kit meidän päivinämme osoitta-
vat, hoitajia tulisi saada myös li-

sää, etteivät he nääntyisi työn al-
le ja että myös vanhuksemme ja 
kunniakansalaisemme sotiemme 
veteraanit ja veteraaninaiset sai-
sivat täysin ansaitsemaansa inhi-
millisempää hoitoa. Ja tässä me 
jokainen voimme omalta osaltam-
me olla auttamassa.

Lutherinkin mukaan seurakunta 
ei ole muuta kuin parantumattomi-
en ihmisten sairaala. Meidän kaik-
kien tulisikin hänen opetuksensa 
mukaisesti lohduttaa omiatunto-
ja, seurustella ystävällisesti ihmis-
ten kanssa, ruokkia heitä evanke-
liumin ravinnolla, kantaa heikkoja, 
parantaa sairaita ja hoitaa jokaista 
tämän tarpeen mukaan.

Ensio Kurki-Suonion runo 
Tappiota:

”Ei tappiota elämässä ollut
se kallis, mikä sulta riistettiin.
Vaan minkä itse jätit antamatta,
sun köyhäks sai, se hukkui upoksiin.

Salattu kevät, kevät ikuisuuden
on lyhyt ihmispäivä päällä maan.
Se, minkä täällä niität,pian kuihtuu,
vain minkä kylvät
se jää kasvamaan.”

Näinhän me puolueenakin olem-
me vain sitä varten, että pyrim-
me tekemään tämän isänmaam-
me Suomen paremmaksi paikaksi 
asua varsinkin kaikkein heikompi-
osaisten raskasta taakkaa helpot-
tamalla. Jokainen ihminen ja jo-
kainen elämä on arvokas.

Puolueneuvoston kokous Ikaalisissa 12.-13.8.2006

Keskustelua eduskuntavaaliohjelmasta

Olli Sademies Helsingistä korosti
tiedottamisen merkitystä.

Johannes Hannukkala Hattulasta puhui 
sotaveteraanien asiaa.

Erja Kouvo Helsingistä oli huolissaan yksinäisten
vanhusten asemasta.

Teijo Petäjäjärvi puhui kotihoidon puolesta. Pauli Artturi Luttinen Vantaalta kehotti puolue-
väkeä lähtemään tehokkaseen enttätyöhön.

 Ari Lievonen kaavilta korosti, että lähtökohdat
vaaleihin ovat erittäin hyvät. 
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Saarakkala esitteli eduskuntavaaliohjelman.

Ohjelmatyöryhmän ehdotus puo-
lueen vaaliohjelmaksi valmistui 
elokuussa muutamaa päivää en-
nen puolueneuvostoa. Laitoim-
me heti tiedon asiasta PerusS –
sähköpostilistalle ja pohjaesi-
tyksen puolueen internet-sivuil-
le tarkasteltavaksi. Valitettavasti 
kaikilla koneilla ohjelmaa ei vält-
tämättä saanut tarkasteltua. Toi-
saalta, paperiversionakaan ei yli 
20-sivua kattavaa pohjaesitystä 
voinut kaikille postittaa. 

Puolueneuvostossa jokainen 
osanottaja sai pohjaesityksen 
eteensä ja pienet puutteet ja pa-
rannusehdotukset saatettiin kai-
kille tiedoksi. Keskustelu oli taso-
kasta. Työryhmä tekee ohjelmaan 
puolueneuvostossa päätetyt muu-
tokset ja lisäykset ja puoluehalli-
tus tekee vielä tarvittaessa joita-
kin muutoksia, sovittua peruslin-
jaa tai sisältöä kuitenkaan muut-
tamatta. Ohjelmasta on tarkoitus 
ottaa syksyn aikana suhteellisen 
laaja painos, jotta kaikki ehdok-
kaat ja muutkin kiinnostuneet 
voivat kouriintuntuvasti pereh-
tyä perussuomalaiseen asialin-
jaan. Syksyn aikana ohjelmasta 
valmistuu myös pelkistetty ja tii-
vistetty versio, joka on suunnat-
tu puolueestamme kiinnostuneil-
le äänestäjille. Puolueihmisten ja 
erityisesti ehdokkaitten on kui-
tenkin syytä tietää ja osata ker-
toa enemmän kuin mitä tiivistet-
tyyn versioon lopulta tulee.

Oikeudenmukaisuuden, 
hyvinvoinnin ja kansanvallan 
puolesta

Ensimmäiset kahdeksan sivua oh-
jelmasta käsittelevät puolueemme 
sosiaali- ja terveyspoliittista sekä 
veropoliittista linjaamme. Mieles-
tämme on korkea aika palata ta-
kaisin pohjoismaiselle hyvinvoin-
tivaltiolinjalle, jossa valtiontalo-
uden ylijäämä ohjataan ylijää-
män tuottajille eli kansalaisille, 
kaikille tasapuolisesti. Vain kat-
tavat julkiset palvelut voivat taa-
ta hyvinvoinnin ja kansanvallan. 
Jos jatkamme EU:n ajamalla ja 
suomalaisen eliitin noudattamal-
la markkinakeskeisellä politiikal-
la, yhteiskuntamme pirstoutuu ja 
demokratiasta siirrytään byrokra-
tian ja markkinoiden valtaan: Jos 
palvelut taataan vain köyhimmil-
le, kasvavat vaatimukset verojen 
keventämisestä ja yhteiskunnan 
purkamisesta myös maksumie-
heksi joutuvan keskiluokan kes-
kuudessa. Meidän mielestämme 
verot tulee suunnata maksukyvyn 
mukaan ja palvelut taata kaikille.

Rikkain eliitti on jo irrotettu 
muusta väestöstä turvottamalla 
heidän pankkitilejään ja heiken-
tämällä julkisia palveluita niin, et-
tä he ovat hakeutuneet yksityis-
ten palveluiden piiriin ja vaativat 
siksi, ettei heidän tarvitsisi osallis-
tua julkisten palveluiden rahoit-

tamiseen edes nykyisessä määrin. 
Mielestämme julkisten palvelui-
den, jotka ovat julkisen sekto-
rin itse tuottamia, tulee olla kes-
keisellä paikalla yhteiskunnassa, 
koska maksusitoumusten varassa 
toimiva järjestelmä on haavoittu-
vainen talouden heilahteluille: Jos 
menee huonosti, kukaan ei pääse 
kohta hoitoon. Ulkoistetun palve-
lutuotannon ja yksityiset palvelut 
näemme julkisen sektorin tukena. 
On mielestämme selvää, että mm. 
julkinen terveydenhuoltosektori 
on asetettava samalle viivalle työ-
voiman henkilöstömitoitusmäärä-
ysten suhteen kuin yksityinen. Ei 
ole hyväksyttävää, että vanhuk-
set ja alan työntekijät sysätään 
yhteiskunnan sijaiskärsijöiksi.

Perussuomalaiset
puolustavat kansanvaltaa

Julkinen sektori on myös demo-
kratian edellytys: Jos kansalaisis-
ta tehdään vain pelkkiä kulutta-
jia, siirrytään ääni per naama –
periaatteesta ääni per euro –pe-
riaatteeseen. Se ei ole oikeuden-
mukaista. Oikeudenmukaisuus ja 
hyvinvointi ovat toistensa perus-
ta ja hyvinvointi on demokratian 
perusta. Demokratialla taas tur-
vataan oikeudenmukaisuus. Jotta 
meillä voi olla oikeudenmukai-
nen demokratia, tarvitaan julkis-
ta sektoria ja sen tuottamaa hy-
vinvointia, jonka kasvattamisesta 
ja jakamisesta päätetään pääosin 
politiikan avulla, kuten oikein on-
kin. Vain politiikka mahdollistaa 
demokratian, mutta politiikalla 
voidaan myös tuhota demokratia. 
Tällä hetkellä kehitys on se, että 
politiikasta ollaan tekemässä ko-
van kapitalismin renkiä ja samalla 
demokratiaa heikennettään kah-
desta suunnasta: sekä ylikansalli-
sella eurokratialla että valtaansa 
lisänneellä byrokratialla. Kumpi-
kaan näistä ei tunne käsitettä de-
mos, kansa, joten ne eivät missään 
muodossa voi edistää demokrati-
aa, ainakaan jos ne nostetaan ns. 
kalifiksi kalifin paikalle. Ilman 
kansaa ei voi olla myöskään kan-
sanvaltaa.

Pieni ihminen
isojen yksikköjen armoilla
EU-Suomessa

Ohjelman kolmas ja neljäs osio 
käsittelevät kuntakenttää ja EU:
ta. Kun päätöksentekoa ajetaan 
ylisuuriin yksikköihin, seuraa sii-
tä paitsi kompromisseja kompro-
missien perään, myös direktiive-
jä direktiivin perään. EU on hy-
vä huono esimerkki siitä, mitä ta-
pahtuu, kun ”viisaat” miehet ko-
koontuvat päättämään ”tyhmien” 
kansalaisten puolesta. Lopulta yk-
sikään kansalainen ei ole tyyty-
väinen, kun yritetään sopia mah-
dottomista asioista. Tämä legiti-
miteettikriisi, eli se, että kansalai-

set eivät koekaan enää päätöksiä 
omikseen, turvataan byrokratial-
la eli lisäämällä vaaleilla valitse-
mattomia päätöksentekijöitä. Ja 
kun EU:n ytimessä, kaikesta hö-
pö höpö –puheesta huolimatta, 
on kylmän ja arvottoman kapi-
talismin idea, kasvatetaan talou-
den valtaa suhteessa kansanval-
taan jatkuvasti. Talous on tarjon-
nut rengikseen ryhtyneille polii-
tikoille piilopaikan, jonka taakse 
piiloutua. Ensin sanotaan, että nyt 
pitää kasvattaa kakkua, jotta oli-
si jaettavaa. Sitten kun on jaetta-
vaa, todetaan, että nyt pitää hil-
litä julkisia menoja, jottei talous 
ylikuumene. Demokratia on täs-
sä pelissä tuntematon käsite, tur-
hake ja haitake, joka voi verottaa 
rikkaitten elintasoa ja sitoo yksi-
löitä yhteisöön. Oikeudenmukai-
suus on toisille mahdollisuutta ta-
sa-arvoon, mutta toisille se on si-
tä, että jokainen olkoot oman on-
nensa seppä. Unohtunut taitaa ol-
la sanonta: Joka miehen järki on 
kuin nuppineulan kärki, kunhan 
vain sen tyynyn saisi, johon neu-
lan laittaa voisi. Tasapaino yhteis-
kunnan ja talouden mahdin välil-
lä takaa yksilön ja yhteisön mah-
dollisuudet.

Kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksen tarkoituksena on karsia 
palvelupisteitä ja samalla julkis-
ta taloutta. Tämän johtopäätök-
sen voi vetää, kun katsoo, miten 
hyvinvointivaltiota on ajettu alas 
lamasta ja EU-jäsenyydestä lähti-
en. Tehtyjä leikkauksiakaan ei ole 
parsittu hyvästä talouskehitykses-
tä huolimatta. Puuttuu vain se, et-
tä hyvä talouskehityskin pantai-
siin EU:n piikkiin, kun se todelli-
suudessa on veronmaksajien an-
siota. Vapaakaupan kanssa EU:lla 
ei ole enää pitkään aikaan ollut 
mitään tekemistä. Vapaakauppa 
palvelee ihmisiä, mutta nyky-EU 
palvelee rikkaita ihmisiä.

Ihmisten usko äänensä voimaan 
on palautettava. Jos EU:n kehitys 
kohti liittovaltiota kiihtyy, me pe-
russuomalaiset tulemme vaati-
maan unionista eroamista. Tätä 
ennen vaadimme kuitenkin täy-
dellistä tyylin muutosta Suomen 
EU-politiikassa. Koska poliitik-
kojen ja kansalaisten enemmistön 
mielipiteet eivät monissa poliitti-
sissa asioissa ole enää hetkeen 
kohdanneet toisiansa, puhuttiin-
pa sitten kuntapäätöksenteosta 
tai EU:sta, perussuomalaiset nä-
kevät kansanäänestykset yhtenä 
keskeisenä keinona tervehdyttää 
kansanvalta. Vain kansanäänes-
tykset voivat ohjata poliitikot ta-
kaisin ajatteluun, jossa he kokevat 
olevansa kansalaisten palvelijoita. 
Emme halua, että kansalaisten pi-
tää pelätä herroja, vaan mieluum-
min herrojen kansalaisia.

Laaja ohjelma kattaa kaiken

Ohjelmamme käsittää myös Ih-
misoikeudet – ja oikeusturvaosi-
on, jossa puutumme mm. täyt-
tämättömiin poliisivirkoihin, ri-
kosuhrin asemaan sekä tietyis-
sä piireissä vallitsevaan huume-
myönteiseen ajatteluun. Olemme 
vaatineet, että oikeuslaitos pe-
rustelisi ratkaisunsa korkeimpia 
tahoja myöten kattavasti ja että 
korkeimmat tahot kuten oikeus-
kansleri ja eduskunnan oikeus-
asiamies puuttuisivat epäkohtiin. 
Koska parannusta ei ole tullut, eh-
dotamme perustettavaksi koko-
naan uuden viranomaistahon, jota 
eduskunta valvoo. Poliittisen tar-
koituksenmukaisuuden palveluk-
sessa oleva perustuslakivaliokun-
ta tulisi korvata riippumattomalla 
perustuslakituomioistuimella.

Koulutuspolitiikassa kiinnitäm-
me huomiota siihen, että koulu-
tusta suunnattaisiin entistä enem-
män aloille, joilla on töitä. Mieles-

tämme tällä hetkellä nuoria ohja-
taan liiaksi lukioon ja sitä kautta 
ikään kuin automaattina korkea-
kouluihin. Tarvitaan kokonaisuu-
distus, jonka seurauksena ammat-
tikoulutuksen tasoa ja arvostusta 
nostetaan, nuoret pääsisivät työ-
elämään aiemmin, korkeakoulu-
jen taso nousisi ja kolmannen as-
teen opiskelijoita kyettäisiin tuke-
maan nykyistä enemmän myös ta-
loudellisesti. Peruskouluissa kan-
natamme monimuotoisuutta eli 
että lähikoulut säilytetään. Lähi-
koulujen tappolinja edustaa kou-
lutuspolitiikassa vääränlaista ta-
sapäistämistä ja aluepolitiikassa 
usein viimeistä iskua kylälle. Rat-
kaisu asiaan löytyy jos tahtoa on. 
Oppilaille ja heidän vanhemmil-
leen voidaan mm. tarjota mahdolli-
suutta, että koulunkäynti tapahtuu 
kyläkoulussa, jossa on vähemmän 
suuruuden ekonomiasta johtu-
via lieveilmiöitä. Tällaisilla toimil-
la voidaan taata, että oppilasmää-
rät eivät putoa alle järkevän tason 
kuntien reuna-alueillakaan.

Ohjelman loppupuolella esitte-
lemme vielä kokonaisnäkemyk-
semme talous- ja elinkeinopoli-
tiikkaan sekä alue- ja maatalous-
politiikkaan, jossa korostamme 
omavaraisuutta, suosimme pie-
nempää tilakokoa, puhtaita elin-
tarvikkeita ja esitämme maata-
louspolitiikan palauttamista EU:
sta kansallisen päätöksentekoval-
lan piiriin, mikäli suunta ei muutu. 
Maahanmuutto- ja pakolaispoli-
tiikkaan otamme kantaa kum-
paankin. Haluamme molemmissa 
järkevää linjaa, jossa tasapainos-
sa ovat sekä suomalainen kulttuu-
ri, pienen kansan pienet resurssit 
että maahanmuuttajien ja pako-
laisten etu. Maahanmuuttoa em-
me näe tällä hetkellä ratkaisuksi 
kansakunnan väestökehitys- tai 
joitakin aloja vaivaavaan työvoi-
mapulaan, kuten muut puolueet. 
Ratkaisuksi näihin näemme lapsi- 
ja koulutuspolitiikan oikean suun-
nan. Toistaiseksi viimeisen koh-
dan muodostaa ulko- ja turvalli-
suuspolitiikka, jossa keskeisenä 
liittoutumattomuuden, alueelli-
sen puolustuksen ja sen takaavan 
asevelvollisuusarmeijan säilyttä-
misen vaatimukset. Ympäristöpo-
liittista kannanottoa tullaan vielä 
laajentamaan.

Puolueohjelma noudattelee 
puolueemme tähänastista lin-
jaa eduskunnassa, ottaa kantaa 
ajankohtaisiin asioihin ja suuntaa 
myös tulevaisuuden linjaamme. 
Se tarjoaa rakennusaineita puo-
lueihmisille ottaa kantaa yksittäi-
siin yhteiskunnallisiin asioihin ja 
kokoaa samalla meistä kokonais-
kuvan kaikille suomalaisille. Tästä 
ohjelmasta toivottavasti hahmot-
tuu, mihin kaikkeen meitä perus-
suomalaisia tarvitaan.

Vesa-Matti Saarakkala
Ohjelmatyöryhmän pj.

Vaaliohjelma kertoo puolueen linjan
Puolueneuvoston kokous Ikaalisissa 12.-13.8.2006
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Eduskunnan ulkoasiainvaliokun-
nan (UaV) keväinen mietintö Eu-
roopan Perustuslaista on surullis-
ta luettavaa.Valiokunnan enem-
mistön lähtökohtana on ollut, et-
tä se kannattaa Perustuslakiso-
pimuksen sisältöä ja myös sen 
ratifioimista. Kun lukuisat tosiasi-
at eivät ole sopusoinnussa tämän 
pyrkimyksen kanssa, ne on joko 
unohdettu tai on kerrottu muun-
nettua totuutta eli kansan kielel-
lä sanottuna valehdeltu. Unionin 
toimielinten osalta todetaan pyö-
rein sanamuodoin, ettei Perus-
tuslain sisältö kaikilta osin vastaa 
Suomen alkuperäisiä neuvottelu-
tavoitteita. Tosiasiassa keskeiset 
institutionaaliset ratkaisut käy-
vät päinvastaiseen suuntaan kuin 
Valtioneuvoston ja Eduskunnan 
asettamat tavoitteet.

UaV hyväksyy

1) Perustuslakiin sisältyvän eh-
dotuksen Eurooppa-neuvoston 

vahvistamisesta ja pysyvästä pu-
heenjohtajuudesta, vaikka sama 
UaV vajaat kolme vuotta sitten 
varsin tiukoin sanankääntein 
vastusti tätä ja edellytti kiertä-
vän puheenjohtajuuden säilyt-
tämistä.

2) Unionin ulkoasiainministe-
rin viran perustamisen ja myös 
sen, että ulkoministeri toimii ul-
koasiainneuvoston puheenjohta-
jana. Vajaat kolme vuotta sitten 
UaV suhtautui hyvin epäillen 
ulkoministerin viran perustami-
seen ja tiukan kielteisesti hänen 
toimimiseensa ulkoasiainneuvos-
ton puheenjohtajana.

3) sen, että kaikilla jäsenmailla 
ei ole omaa edustajaansa komis-
siossa. Vajaat kolme vuotta sit-
ten UaV edellytti, että komissi-
ossa on vuoden 2009 jälkeenkin 
yksi äänivaltainen jäsen kustakin 
jäsenmaasta ja että tehtävänjako 
komission sisällä perustuu jäsen-
valtioiden väliseen tasapuoliseen 
vuorotteluun.

4) suuria maita suosivat määrä-
enemmistösäännöt. Vajaat kolme 
vuotta sitten UaV edellytti neu-
voston äänestyksissä pienille jä-
senmaille edullista ns. kaksoise-
nemmistöä. UaV antaa mietinnös-
sään sen käsityksen, että Unionin 
oikeudellinen luonne ei Perustus-
lain myötä muuttuisi. Tämä ei ole 
totta. Unionista tulisi oikeushen-
kilö kansainvälisessä oikeudessa, 
ja sen ylikansallinen luonne vah-
vistuisi, kun hallitusten välisen yh-
teistyön pilarit sulautettaisiin yh-
teisöpilariin. Euroopan tuomio-
istuimen asema vahvistuisi ja sen 
tuomiovalta laajenisi huomatta-
vasti. Unionissa siirryttäisiin lähes 
yksinomaan ylikansalliseen pää-
töksentekoon. Tämä koskisi myös 
jäsenmaille herkkiä aloja, kuten 
alue- ja maatalouspolitiikkaa.

Alue- ja maatalouspolitiikan 
osalta UaV:n mietintö sisältää 
suoranaisia valheita. Mietinnön 
mukaan ”Perustuslakisopimuk-

seen on kirjattu pohjoiset har-
vaan asutut alueet ja niitä koske-
vat kriteerit”. Edelleen väitetään, 
että Perustuslakisopimus vahvis-
taa edellytyksiä turvata pysyväl-
lä tavalla Suomen ja Ruotsin har-
vaan asuttujen alueiden erityis-
asema.

Pohjoiset harvaan asutut alueet 
ja niitä koskevat kriteerit on kir-
jattu todellisuudessa vain Perus-
tuslain liitteenä olevaan pöytäkir-
jaan, johon on koottu liittymisso-
pimuksen eräitä määräyksiä. Ellei 
näin olisi tehty, ne olisivat Perus-
tuslain voimaan astuessa koko-
naan rauenneet. Itse sopimuksen 
tekstissä pohjoiset harvaan asu-
tut alueet on rinnastettu Unionin 
kaikkiin saaristo-, vuoristo- ja ra-
ja-alueisiin. Tämä muotoilu vaa-
rantaa pohjoisten harvaan asuttu-
jen alueiden erityisaseman.

Maatalouden osalta tilanne on 
samankaltainen. Perustuslain liit-
teeseen on kirjattu liittymissopi-
muksen ao. artiklat. Tilanne säi-

lyisi Perustuslain voimaan tullessa 
tämän ansiosta nykyisellään. Mie-
tintö vaikenee kuitenkin koko-
naan alue- ja maatalouspolitiikan 
kannalta tärkeimmästä: Molem-
milla aloilla siirryttäisiin Perus-
tuslain myötä nykyisestä pääosin 
hallitustenvälisestä päätöksente-
osta ylikansalliseen päätöksente-
koon. Tämä heikentäisi ratkaise-
vasti Suomen vaikutusmahdolli-
suuksia yhteisessä alue- ja maata-
louspolitiikassa.

Perustuslain kaaduttua Rans-
kan ja Alankomaiden kansanää-
nestyksissä, on monessa jäsen-
maassa käynnistynyt keskustelu 
siitä, kuinka sitä tulisi muuttaa. 
Suomessa taas Perustuslaille ai-
otaan antaa Eduskunnan viral-
linenkin tuki, jotta sitä muutet-
taisiin mahdollisimman vähän. 
UaV:lta on tainnut unohtua, että 
Perustuslaki on olennaisilta osil-
taan Suomen omien tavoitteiden 
ja maamme etujen vastainen. Täs-
sä ei tunnu olevan mitään järkeä!

Päätöksiä 
vasten parempaa tietoa

Rolf ”Fred” Sormo
Erikoistoimittaja
Helsinki

Nuorissa on tulevaisuus, niin myös 
meidän puolueessamme. Tulevissa 
kansanedustajavaaleissa kevääl-
lä 2007 Perussuomalaisilla on 
realistiset mahdollisuudet lisätä 
paikkoja merkittävästi. Puoluee-
seen on tullut paljon uusia nuoria 
jäseniä, kuitenkin naisia vähem-
män. Haastankin piirit etsimään 
nuoria naisehdokkaita.

Meillä Kymen piirissä nuorin 
naisehdokkaamme on 19-vuoti-
as opiskelija Laura Rita. Laura 
oli mukana puolueneuvoston ko-
kouksessa Ikaalisissa ja kuunteli 
mielenkiinnolla kokouksen poliit-
tista antia. Kokous antoi hänelle 
innostusta ja uskoa politiikkaan ja 
siihen, että on mahdollista pääs-
tä läpi vaaleissa. Samalla hänelle 
varmistui, että hän on valinnut oi-
kean puolueen vaikutuskanavak-
seen. Vaaliohjelma, erilaiset per-
soonat laidasta laitaan, kokouk-
sen ilmapiiri ja kaikesta huokuva 
hyvä ja rento yhteishenki miellyt-
tivät häntä.

Mieleeni muistui oman poliitti-
sen taipaleeni alku. Vuonna 1980 
liityin silloisen SMP:n jäsenek-
si. Olin tuolloin 27-vuotias. Kaksi 
SMP:läistä aktiivia, Raimo Muuk-
ka ja jo edesmennyt Aatu Pesa-
ri tulivat kotiini pyytämään mi-
nua kunnallisvaaliehdokkaaksi. 
Olin keittiössä tiskipöydän ää-
rellä sylissäni vuoden vanha poi-
kani, toista poikaani odotin tuol-
loin viimeisilläni. Suostuin het-
ken emmittyäni ja pääsin toisel-
la yrittämällä valtuustoon vuonna 
1984 ja olen siitä lähtien ollutkin 
sitten Lemin kunnanvaltuutettu. 

Lisäksi olen kunnanhallituksessa 
ja matkan varrella on ollut lukui-
sia muita luottamustehtäviä. Nais-
ten ja piirin toiminnassa olen ollut 
myös siitä asti, lähinnä talouden-
hoitajana ja sihteerinä, myös puo-
lueen tilintarkastajana ja nyttem-
min toisena varapuheenjohtaja-
na. Lisäksi olin Naisjärjestön pu-
heenjohtajana ennen Marja-Lee-
na Leppästä.

Minulle politiikka on antanut 
äärettömän paljon ja suosittelen 
tätä lämpimästi kaikille. Luotta-
musta kertyy vuosien uurastuksel-
la ja mukana ololla. Missä on val-
ta ja raha, sinne on saatava lisää 
myöskin naisia. Vain tällä tavoin 
voimme lisätä tasa-arvoa. Nuoret 
naiset, tuntekaa myös vastuu yh-

Tehkääpä perässä!

teisistä asioista. Monesti vaadim-
me tasa-arvoa muistamatta omaa 
vastuutamme ja panostamme yh-
teisten asioitten hoitoon. Piirit, 
hankkikaa nuoria naisehdokkai-
ta, että ihmiset pääsevät heitä ää-
nestämään!

Meidän keski-ikäisten naisten 
tulisi mielestäni antaa nuoremmil-
le naisille tilaa ja mahdollisuus ot-
taa vastuuta ja päästä vastuullisille 
paikoille. Puolueen etu on kuiten-
kin tärkein. Kiitokset puolueneu-
voston kokousväelle ja erityisesti 
Reijo ja Helena Ojennukselle hy-
vin järjestetystä kokouksesta.

Auli Kangasmäki
Perussuomalaisten 2. 
varapuheenjohtaja

Auli Kangasmäki ja Laura Rita Lappeenrannan satamassa.

Perussuomalaiset yhtyvät 
välikysymykseen

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on puhelinkokouksessaan kä-
sitellyt Vasemmistoliiton kaavailemaa eläkevälikysymystä ja päättä-
nyt yhtyä siihen. Perussuomalaisten mielestä eduskunnassa on käy-
tävä julkinen keskustelu eläkepolitiikasta ja palveluiden saatavuu-
desta. Perussuomalaiset eivät ole tyytyväisiä hallituksen budjetti-
esitykseen, koska se laajalti unohtaa vaikeuksissa olevat ja vähä-
osaiset kansalaiset.

Timo Soini:
Backman höpsii populismista

SDP:n ryhmäpuheenjohtaja Jouni Backman höpsii populismista. 
Vaalien läheisyys hermostuttaa SDP:n ryhmäpuheenjohtajaa siinä 
määrin, että perussuomalaiset kelpaavat käsikassaraksi Kokoomuk-
sen lyömiseen. Backmanin ei tarvitse olla Timo Soinista tai perus-
suomalaisista huolissaan, vaan pienituloisista ja vaikeuksissa ole-
vista Suomen kansalaisista, jotka eivät ole saamassa budjetissa yh-
tään mitään.

SDP on poistanut ökyrikkailta varallisuusveron, mutta pieneläke-
läiset, työttömät, omaishoitajat, vammaiset ja ylivelkaiset ovat jää-
neet ilman korjauksia. Huono omatunto ajaa SDP:tä pienempiensä 
kimppuun. SDP on puheissaan hyvä köyhille, muttei anna mitään.

Populismista olen valmis antamaan Backmanille tukiopetusta. 
Kansaa puolustava populismi ei koskaan ole ollut leimallista konser-
vatiivipuolueille, joten kokoomusta on siitä turha syyttää. Ison rahan 
suosiminen on kokonaan toisen ismin, kapitalismin, politiikkaa.

Kike Elomaa
Perussuomalaisten ehdokkaaksi

Viihdetaitelija Ritva ”Kike” Elomaa on luvannut lähteä Perussuo-
malaisten eduskuntavaaliehdokkaaksi Varsinais-Suomen vaalipii-
ristä. Toistaiseksi Perussuomalaisilla on Varsinais-Suomessa 13 eh-
dokasta.

Turun Sanomissa julkaistussa uutisessa Timo Soini lupaa vielä uu-
sia ja mielenkiintoisia nimiä ehdokaslistoille. Hänen mukaansa lis-
toille on tulijoita hyvin menneiden presidentinvaalien ansiosta.
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S  Pekka Leskinen
Maanviljelijä

kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

1. Olen syntynyt Porissa vuonna 1953. Muu-
tin kuitenkin jo sylivauvana Honkajoelle, 
jossa vanhempani viljelivät pientilaa.

2. Asun Honkajoella, 2020 ihmisen kunnas-
sa Pohjois-Satakunnassa aivan Etelä-Poh-
janmaan rajalla.

3. Perheeseeni kuuluu avovaimo Marketta.

4. Saksanpaimenkoira Remu on silmäte-
rämme.

5. Kotini oli epäpoliittinen. Lähdin poli-
tiikkaan mukaan vuonna 1979, kun nyt jo 
edesmennyt honkajokelainen SMP-vaikut-
taja Reino Pakkanen tuli kysymään kun-
nallisvaaliehdokkaaksi. Menin läpi en-
si yrittämällä, vuosi oli 1980 ja ääniä tuli 

S  Pauli Saarinen
Metallimies

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 mie-
lellään 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 mak-
simissaan 2500 merkkiä.

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

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?

muistaakseni 39. Olin tiettävästi maan nuo-
rin SMP:n kunnanvaltuutettu. Siitä lähtien 
olen istunut Honkajoen kunnanvaltuustos-
sa ja useammassa lautakunnassa (teknises-
sä lautakunnassa jäsenenä ja varajäsenenä 
yli 20 vuotta). Poliittinen historiani on siis 
ajallisesti ohittanut jo neljännesvuosisadan 
rajapyykin. Parhaimmillaan meillä oli Hon-
kajoella neljä SMP:n valtuutettua, Perus-
suomalaisten aikana paras tulos on ollut 
kolme. Tällä hetkellä meitä on kaksi, Lii-
sa Kurumaa on toinen. Toimin valtuuston 
1. varapuheenjohtajana.

6. Perussuomalaisissa olen ollut mukana 
alusta alkaen.

7. Olen joskus miettinyt puoluevalintaani. 
En ole oikeistolainen enkä voisi olla kepu-
lainen. Ehkä valintani johtui pienviljelijä-
perhetaustastani. Kieltämättä Veikko Ven-
namo teki vaikutuksen nuoreen mieheen.

8. On hyvä, ettei puolue ole päässyt ukkou-
tumaan vaan uusia nuoria voimia on tul-
lut mukaan aina puheenjohtajistoa myöten. 
Perussuomalaisten linja on oikea ja Timo 
Soinin viitoittamalla tiellä pitää jatkaa.

9. Lempiruokani on perunamuusi ja sian-
lihakastike.

10. Vietin kesälomani työn merkeissä kuten 
tavallisesti. En varsinaisesti vietä kesälomia. 
Puoluekokouksessa tai puolueneuvostossa 
käyn, ja ne ovat kesän kohokohtia.

1. Kangasniemeltä. Olen syntynyt Kokkolas-
sa, mutta muuttanut jo ensimmäisellä luo-
kalla siirtolaisen poikana Kangasniemelle.

2. Kangasniemellä, Suomen kauneimmas-
sa kunnassa. Talo on aivan Puulaveden ran-
nalla.

3. Perheeseen kuuluu vaimo Terhi. Nuo-
rempi tyttäristä Nina, asuu puolen kilomet-
rin päässä. Vanhempi tyttäristä asuu Mik-
kelissä, hänellä on kolme poikaa, nuorem-
malla puolestaan kaksi pientä tytärtä.

4. Onhan meillä kaksi suomenajokoiraa Su-
lo ja Silja sekä kissa Pultti.

5. Olin kaksitoistavuotiaana isän mukana 
Pieksämäellä vuonna 1959, kun Pientalon-
poikien puolue perustettiin. Muistan kuin 
eilisen päivän kun Veikko Vennamo puhui. 
Kansa hurrasi. Veikko puhui niin kuin uk-
konen olisi jyrissyt. Siinä nousi pienen po-
jan karvat pystyyn. Siitä asti minulle on jää-
nyt tämä poliittinen aate kuin reumatismi, 
se kolottaa aina.
Sitten oli kahdenkymmenen vuoden tau-
ko varsinaisesta politiikasta. Minut valit-
tiin 1980-luvun alussa SMP:n edustajaksi 

Kangasniemen liikuntalautakuntaan. Siitä 
tämä rumba alkoi.
SMP:n puoluekokouksissa kävin vuodes-
ta 1986 lähtien. Siitä asti olen ollut myös 
piiritoimikuntatasolla toiminnassa muka-
na. Olen Kangasniemellä kolmatta kautta 
valtuustossa. Sen lisäksi olen kunnanhalli-
tuksen- sekä perusturvalautakunnan jäsen. 
Olen myös teknisessä lautakunnassa kun-
nanhallituksen edustajana. Edellisellä vaa-
likaudella olin tarkastuslautakunnan pu-
heenjohtaja. Kaksissa viime vaaleissa olen 
saanut Kangasniemellä toiseksi suurimman 
äänimäärän. Edellisellä kerralla 156 ja vii-
meksi 136 ääntä.

6. Perussuomalaisissa olen ollut Kokkolan 
perustavasta kokouksesta lähtien, jossa olin 
mukana. Olen osallistunut kaikkiin tähän 
astisiin Perussuomalaisten puoluekokouk-
siin. Puoluevaltuuston jäsen olen ollut Pe-
russuomalaisten alusta lähtien.

7. Perussuomalaiset on ainoa puolue joka 
puhuu avoimesti ja rehellisesti asioista. Pe-
russuomalaiset ovat aina puolustaneet vä-
häväkistä ja syrjäytynyttä pientä ihmistä. 
Maanviljelijänä en voisi muuta puoluetta 
edes ajatella. Missä EU, siellä ongelma, ku-
ten puheenjohtajamme Soini on todennut.

8. Meidän on aktiivisesti ja rohkeasti vietävä 
tätä viestiä omissa kunnissamme kuntalaisil-
le. Nuoria on houkuteltava mukaan. Myös 
naisia on saatava lisää puoluetyöhön.

9. Hirven sisäfile tai juhannuksena omat ai-
kaiset perunat sillin kera.

10. Kangasniemen torilla perunoita, mansi-
koita, porkkanoita ynnä muita omia tuottei-
ta myyden ja eteläsuomalaisten kesäasuk-
kaiden kanssa suuta soittaen. Illat kuluu pe-
runapellolla kuokkien. Sen jälkeen maitta-
vat rantasaunan makoisat löylyt ja pulahdus 
Puulaveden virkistäviin aaltoihin.
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Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit

Huippututkijan vaatimus:
Kotihoidon tuki pois

Suomen vaikutusvaltaisimpiin 
naisjohtajiin lukeutuva Sanoma 
Magazinesin toimitusjohtaja Eija 
Ailasmaa vaati EVA:n seminaa-
rissa 21.8.2006, että kotihoidon tu-
ki pitää poistaa. Hänen mukaan-
sa se on este naisten etenemisel-
le uralla. Helsingin Sanomille hän 
totesi vielä: Nykyinen lastenhoito-
järjestelmä on liian hyvä. Naisille 
on tarjolla kolme vuotta turvattua 
poissaoloa työstä.

Hollannissa työskentelevän 
Ailasmaan lausunnosta heijas-
tuu yleisemminkin vallalla oleva 
lapsen näkökulman sivuttaminen. 
Eliitin silmissä raha ja tuottavuus 
menevät aina ihmisen edelle. Ko-
din turvallinen kasvuympäristö ja 
äidin lämmin syli eivät sovi uusli-
beraaliin arvomaailmaan. Surulli-

sinta on, että tämän kovan politii-
kan maksumiehiksi joutuvat yhä 
enenevässä määrin puolustusky-
vyttömät lapset. Synkät tulokset 
näkyvät lastemme ja nuortemme 
jatkuvasti lisääntyvinä masennus- 
ja mielenhäiriöongelmina.

Tarkoitushakuisesti vaaran 
vuosista

Radiouutisten mukaan Suomen 
kouluihin tullaan jakamaan do-
sentti Pekka Visurin uusi histori-
ankirja ”Suomi kylmässä sodas-
sa”. Kirjaan liittyvä CD-levy ja 
nettiaineisto täydentävät kirjaa 
tietoiskuilla. Kirja huokuu tut-
tua liturgiaa yya-hengessä ja jäl-
kiviisauden kukkasia näpsäkästi 
poimien. Kirjassa ohitetaan lähes 
olan kohautuksella ja tarkoitus-
hakuisesti reunahuomautuksen 
omaisesti muun muassa yöpak-

kaset, Tsekkoslovakian miehitys, 
poikkeuslakikriisi ja salaiset yya-
konsultaatiot.

Historia on tunnetusti voittajien 
historiaa. Kokonaiskuva siitä muo-
dostuu siltä pohjalta, kuka hallit-
see tutkimuksen, opetuksen, kult-
tuurin ja median kautta historias-
ta luotavaa kuvaa. Mieleen jäävät 
jatkuvat hokemat, ei se mistä vaie-
taan. Tarkoitushakuisuus palvelee 
parhaiten erehtyneitä ja väärässä 
olleita. Kun kansa saadaan usko-
maan, että musta onkin valkoista, 
erehtyneiden omatunto muuttuu 
tarpeettomaksi.

EU määrää tanssiaskeleetkin

Lavatanssien ystävät ovat lehti-
en palstoillakin olleet näkyvästi 
huolissaan EU:n tavoitteesta ve-
rottaa myös talkootyötä. Lavoil-
le välttämätön talkootyö kahvin-

keittäjineen, makkaranpaistaji-
neen ja järjestysmiehineen ovat 
nimittäin tulossa EU-käytännön 
mukaisten kilpailuttamissäännös-
ten ja verotettavan elinkeinotoi-
minnan piiriin.

EU on nyt siis ajamassa alas 
myös perinteiset tanssilavat, ur-
heiluseurojen talkootyötä paljon 
vaativat tapahtumat kuten lukui-
sat kesätapahtumatkin. EU:n ko-
vapalkkaiset byrokraatit ovat il-
meisesti sitä mieltä, että ”tanssi 
mitä tanssit, pääasia, että tanssit 
Brysselin pillin mukaan”.

Soinista on moneksi

Perussuomalaisten puheenjohta-
ja Timo Soini valittiin vasta äs-
kettäin Apulehden toimesta Suo-
men seksikkäimpien retromies-
ten joukkoon. Helsingin Sano-
missa tutkija Timo J. Tuikka puo-

lestaan totesi 31.8 Soinin olevan 
”nykypoliitikoista kekkoslaisin”

Soini tuntuu vetävän kannatta-
jakuntaa puoleensa politiikan hy-
vin erilaisilta saroilta. Ehkäpä hä-
nen kannattaisi lainata vaaleissa 
yleispätevää tunnuslausetta erääl-
tä tunnetulta makkarafirmalta, jo-
ka hehkuttaa ”Kelpais varmaan 
sullekin!”

Ruudut pimenevät

TV-herroilla on kova hätä, koska 
lähes puolesta suomalaisista ko-
deista puuttuu digivastaanotin. 
Ensivuoden syyskuun 1. päivän 
jälkeen monessa kodissa tv-ruu-
dusta saattaakin jäädä kuva nä-
kemättä. Ainahan voi kuitenkin 
lohduttautua sillä, että tilanne on 
sama kuten yleensä Perussuoma-
laisten eduskuntapuheen aikana, 
näkyy se tuttu pimeä ruutu.

Perussuomalaisten 
ryhmäpuheenvuoro 

5.9.2006 eduskunnassa

Suomen osallistumista sotilaalli-
seen kriisinhallintaoperaatioon 
(UNIFIL) Libanonissa koskevan 
valtioneuvoston selonteon lähete-
keskustelu

Kestävä rauha on kaukana

Libanoniin ollaan lähettämässä 
laajalla rintamalla kansainvälisiä 
rauhanturvajoukkoja, joiden teh-
tävänä on pitää Israelin ja Hizbol-
lah-sissijärjestön joukot erillään. 
Joukot lähetetään YK:n turvalli-
suusneuvoston päätöksen perus-
teella. Tämän vuoksi Perussuoma-
laisten eduskuntaryhmä ei - peri-
aatteellisista syistä - lähtökoh-
taisesti katso voivansa vastustaa 
suomalaisten rauhanturvajouk-
kojen lähettämistä.

Jos kyseessä olisi Nato- tai EU-
vetoinen operaatio, olisi tilanne 
toinen: muihin kuin YK:n alaisiin 
perinteisiin rauhanturvaoperaati-
oihin ei Suomen pidä Perussuo-
malaisten mielestä mennä. Olem-
me johdonmukaisesti kunnioitta-
neet ja puolustaneet YK:n man-
daattia, jos kohta olemmekin tällä 
kertaa hyvin varauksellisia tämän 
nimenomaisen operaation onnis-
tumismahdollisuuksien suhteen.

Kestävä rauha on Lähi-idästä 
kaukana. Juutalaisten ja arabien 
välinen ristiriita on ilmeisen pysy-
vää laatua. Alueella on käyty Isra-
elin valtion perustamisen jälkeen 
neljä sotaa ja lukuisia pienempiä 
mutta sitäkin sitkeämpiä konflik-
teja, joista viimeisimmän Hizbol-
lahin 12. heinäkuuta aloittaman 
hyökkäyksen sytyttämiä liekkejä 
vielä sammutetaan.

Moni kansalainen ehti jo syys-
täkin turtua Lähi-idän jatkuvien 

rähinöiden seuraamiseen. Viimei-
sin konflikti Etelä-Libanonissa 
kuitenkin kouraisi suomalaisiakin 
sydämestä, kun sotilastarkkailija, 
kapteeniluutnantti Jarno Mäki-
nen kaatui heinäkuun lopulla Is-
raelin joukkojen tekemässä iskus-
sa YK:n tarkkailuasemalle.

Miten on turvallisuuden laita?

Perinteinen rauhanturvaaminen 
on inhimillisesti arvokasta toimin-
taa ja Perussuomalaiset tukevat 
sitä. Suomi on rauhanturvaami-
sen suurvalta ja suomalaiset sini-
baretit ovat nauttineet maailman 
levottomuuspesäkkeissä kaikkien 
taistelevien osapuolten kunnioi-
tusta. Rauhanturvaajien tehtävä-

nä ei ole käydä sotaa vaan viileän 
puolueettomasti asettua riitapu-
karien väliin ja rauhoittaa tilan-
ne. Tämän tehtävän perusluon-
teeltaan rauhalliset suomalaiset 
ovat jo puolen vuosisadan ajan 
hallinneet erinomaisesti.

Tässä valossa mielen tekeekin 
murheelliseksi kapteeniluutnant-
ti Mäkisen kuolema – unohtamat-
ta hänen itävaltalaisen, kanadalai-
sen ja kiinalaisen kollegansa koh-
taloita. Asiantuntijoiden mukaan 
voi päätellä Israelin armeijan tu-
honneen kyseessä olevan YK:n 
tarkkailuaseman lukuisista varoi-
tuksista huolimatta ilmeisen tar-
koituksellisesti.

Voikin kysyä, että suhtautuuko 
Israel välinpitämättömästi aseet-

tomien YK-tarkkailijoiden tur-
vallisuuteen? Kyseessä on vaka-
va asia, joka pitää välttämättä 
selvittää, ennen kuin suomalai-
sia rauhanturvaajia voidaan alu-
eelle lähettää. Israelin valtiolla on 
luonnollinen oikeus puolustaa it-
seään, mutta missään tapaukses-
sa Suomen ei pidä hyväksyä rikol-
lista toimintaa omia kansalaisiaan 
kohtaan.

Merkillepantavaa onkin, et-
tä YK:n pääsihteeri Kofi Annan 

tuomitsi Israelin iskun jyrkästi 
heti tuoreeltaan. Suomen hallitus 
on pyytänyt useaan otteeseen Is-
raelilta selvitystä. Sellaista on lu-
vattu, mutta sitä ei ole toistaisek-
si saatu. Tasavallan presidentti on 
puolestaan ilmoittanut, ettei hän 
pidä selvitystä kynnyskysymykse-
nä rauhanturvaoperaatioon osal-
listumiselle. Perussuomalaiset sen 
sijaan pitävät. Mikäli Israel ei an-
na avoinna oleviin kysymyksiin 
yksiselitteisiä, meitä ja YK:ta tyy-
dyttäviä vastauksia, vaan katsoo 
jatkossakin voivansa toimia kan-
sainvälisen oikeuden sääntöjä 
kunnioittamatta, ei Perussuoma-
laisten mielestä edellytykset suo-
malaisten rauhanturvaajien lähet-
tämisestä alueelle täyty. Jos jou-
kot kuitenkin päätetään lähettää, 
onko hallitus nyt kertakaikkisen 
varma, että sekä Israel että Hiz-
bollah kunnioittavat Libanonissa 
YK:n lipun alla toimivien rauhan-
turvaajien koskemattomuutta?

Päättäjillä on raskas vastuu

Kriisi kytee yhä. Suomalaisten 
rauhanturvaajien jääminen kah-
den tulen väliin on Libanonis-
sa mahdollista. Joukkomme teh-
tävä ei ole eikä voi olla siviilien 

seassa toimivan Hizbollah-järjes-
tön aseistariisunta, vaan se teh-
tävä kuuluu Libanonin armeijal-
le. Se on myös tehtävä. Suoma-
laisten rauhanturvaajien tehtävä 
on Israelin ja Hizbollahin pitämi-
nen erillään, libanonilaisen yhteis-
kunnan puolueeton vakauttami-
nen ja libanonilaisten elämän tur-
vallisemmaksi tekeminen. Suomi 
ei ole, emmekä me saa tulla osa-
puoleksi Lähi-idän kiistoissa.

Libanonin rauhanturvaamis-

tehtävästä on tulossa kestoltaan 
ja kustannuksiltaan arvaamatto-
man pitkä ja kallis sekä näillä nä-
kymin myös vaarallinen operaa-
tio. Näille rahoille olisi ollut koti-
maassakin käyttöä.

Koskaan aikaisemmin ei tässä 
talossa ole - mitä ilmeisimmin - 
suomalaisia rauhanturvaajia oltu 
lähettämässä yhtä vaikeaan paik-
kaan kuin nyt.

Meillä kansanedustajilla on 
harteillamme raskas vastuu. Pe-
ruskysymys on suomalaisten rau-
hanturvaajien palvelusturvalli-
suus. Toisaalta ymmärrämme inhi-
millisen hädän, ja haluamme aut-
taa lievittämään tuskaa.

Talvi on tulossa. Kymmenet tu-
hannet siviilipakolaiset ovat jo pa-
lanneet sodan runtelemaan Etelä-
Libanoniin. Heitä odottavat infra-
struktuurin jälleenrakennuksen li-
säksi lukemattomat räjähtämättö-
mät ammukset, rypälepommit ja 
miinat.

Tässä työssä, jonka kulut voi-
taisiin mielestämme osin rahoit-
taa kehitysyhteistyömäärärahois-
tamme, Suomi voisi hyvin avustaa 
selonteossa ehdotetulla tavalla 
vahvennetulla pioneerikomppa-
nialla tai miksei pienemmälläkin 
osastolla.

”Perinteinen rauhanturvaaminen on
inhimillisesti arvokasta toimintaa”

Libanon puhuttaa eduskunnassa

Raimo Vistbacka piti Perussuomalaisten
ryhmäpuheenvuoron 5.9.2006.



 PerusSuomalainen  9/2006 Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 13

Suomella menee paremmin
kuin koskaan?

Harri Andersson
Kansaned.ehdokas
Jyväskylä

”Suomella menee paremmin 
kuin koskaan” lauseen kuulee 
usein herrojen suusta kun puhu-
taan Suomen nykyisestä tilasta. 
Kuinka ne, jotka sen hyvinvoin-
nin ovat tehneet, pääsevät naut-
timaan siitä?

Supliikkimiehenä olen keskus-
tellut eri ihmisten kanssa, moni 
on ollut sitä mieltä, että vanhuk-
set, ne jotka aikoinaan rakensivat 
tämänkin valtion sodan jälkeen, 
on jätetty tämän hyvinvoinnin ul-
kopuolelle. Me tavalliset kansalai-
set teemme tämän Suomen ja me 
kansalaiset olemme tämä Suomi. 

Jos katsotaan muuten kuin ta-
loudellisin merkein, niin parem-
min on Suomella mennyt ennen 
tätä ”hyvinvointivaltiota”. Mitä 
enemmän on ollut tämä teema 
”hyvinvointivaltio” politiikassa, 
sitä pahemmat tulokset ovat to-
teutuneet.

Aiheesta voisi kirjoittaa loput-
tomiin, mutta yleisesti ottaen, it-

se ihminen on unohdettu tästä 
hyvinvoinnista. Sen sijaan hyvin-
voinnin nauttijoiksi ovat päässeet 
elottomat asiat kuten talot, tontit, 
pankkitilit ja pörssiosakkeet. Ne 
jotka ovat saaneet edellä mai-
nitut asiat rakennettua ja kiiltä-
mään, ovat itse raunioina, ääret-
tömän velkataakan alla tai kaik-
kea muuta kuin onnellisia.

No mitäpä minä sinun velois-
tasi, jos pankit ja yritykset eivät 
menisikään seuraavassa lamas-
sa nurin vaan ihmiset henkisesti. 
Nyt kun on pitkään ollut pinnal-
linen arvomaailma, niin se ei pal-
joa vaadi kun aikapommit alka-
vat räjähdellä yhteiskunnassam-
me. Ja näinhän valitettavasti on jo 
alkanut käydä. Saamme lehdistä 
lukea, kuinka kulissit alkavat ro-
mahdella ja perheenjäsenet jopa 
tappavat toisiaan.

Tulisi kiinnittää enemmän huo-
miota kansalaisten hyvinvointiin. 
Jos saavutetaan terveitä yksilöitä 

enemmän, voimme saavuttaa ter-
veemmän yhteiskunnan, jolla me-
nisi oikeasti paremmin. Mutta ai-
noa lääke tähän on arvojen kor-
jaaminen. Jos ihmisten hyvinvoin-
tiin ei aleta kiinnittää suurempaa 
huomiota, pahoinvoinnin korjaa-
minen voi olla myöhemmin mah-
dotonta tai liian kallista.

Minusta tämän kevään koho-
kohta oli hoitoalan työntekijöi-
den mielenosoitus, silloin mieles-
täni kansanedustajien myös tulisi 
olla huolissaan. Banderollissa ol-
lut iskulause on jäänyt mieleen: 
”kohta on päättäjät vanhainko-
dissa paskat housuissa”. Tyyty-
mättömyys on mielestäni lisään-
tynyt myös palvelun käyttäjien 
keskuudessa, koska euron myötä 
myös terveyskeskusmaksut ovat 
nousseet 50 mk:sta 15 euroon. Eu-
ron tuoma inflaatio on tässä tapa-
uksessa vain lähes 100 %, monis-
sa muissa palveluissa se on paljon 
enemmänkin.

Hoitoalassa on maamme tule-
vaisuus, kun näyttää että teolli-
suus muuttaa halpatuotantomai-
hin. Ja jos muutosta heidän työ-
oloihin tai palkkoihinsa ei saada, 
saattaa käydä niin kuin on jossain 
määrin käynyt. Hoitajat muutta-
vat Norjaan ja Englantiin parem-
man elämän, ei pelkästään palkan 
perässä.

Itse olen asunut Brittein Saarilla 
kaksi vuotta. Vuoden Englannissa 
ja vuoden Irlannissa. Siellä terve-
yskeskuksissa käydessä ei tarvin-
nut maksaa mitään. Irlannin kela-
kortinkin sain kuukauden kulut-
tua saapumisesta maahan. Muu-
tenkin hyvin siellä suomalainen 
pärjää, jos vain halua on.

Monet keskustelut vanhempi-
en ja kokeneempien kanssa tä-
nä kesänä ovat menneet politiik-
kaan jostain kumman syystä. Joh-
tuu varmaan siitä, että vaalit lä-
hestyvät. Moni on ollut sitä miel-
tä, että lupauksien aika alkaa olla 

ohi, nyt aletaan tarvita konkreet-
tisia tekoja ja päätöksiä. Päätök-
siä jotka alkavat vaikuttaa koko 
kansaan.

Mielestäni tuloveron lasku 
vain lisää inflaatiota, rahamark-
kinoilla kulkiessaan menettää 
arvoaan kuin auto käytössä. Jo 
vanhat kaupan kävijät tietävät, 
että vain niukalla hyödykkeellä 
on hinta.

Ruoan alv:n pudottaminen 
EU:n muiden maiden tasolle olisi 
mielestäni välttämätöntä. Muis-
sa Euroopan maissa alv:n pudo-
tus ruoassa kertoo, että 2/3 osaa 
alesta menee suoraan hintoihin, 
se jos mikä vaikuttaa koko väes-
töön, sillä monesta muusta kulut-
taja joutuu säästämään, mutta fy-
siologisista tarpeistaan ei.

Minä henkilökohtaisesti en ää-
nestäisi ketään, joka lupaa jota-
kin tulevissa vaaleissa, ellei lupaa 
muuta kuin yrittää parhaansa, ja 
sen minä teen.

Lauantaina 12.8., kun muu puo-
lueväki hääri puolueneuvoston 
kokouksessa Ikaalisissa, olivat 
eduskuntavaaliehdokkaat liik-
keellä Varsinais-Suomen toreil-
la. Juhani Hannula oli yhdessä 
veljensä Pertin ja Taito Ylhäisen 
kanssa jakamassa Perussuoma-
lainen lehteä ja mehua Askaisis-
sa kurkkumarkkinoilla. Hannulat 
olivat tyytyväisiä Perussuomalais-
ten saamaan vastaanottoon, kel-
paahan sitä edustaa kunnassa, jos-
sa perussuomalaisten kannatus on 
25,8 % mitattuna kunnallisvaa-
leissa 2004.

Perussuomalaisia oli 12.8. myös 
Mynämäen torilla Laurin markki-
noilla. Aarre Lahtonen oli tuonut 
paikalle asuntoautonsa, joka toi-
mi Perussuomalaisten mehuase-
mana. Arrea avustamassa olivat 
Leila Hannula sekä eduskunta-
vaaliehdokkaat Iiris Peltomaa ja 
Veijo Nummi.

Lauantaina 19.8. Perussuoma-
laiset tempaisivat Nousiaisten to-
rilla. Paikalle pystytettiin 4*4 m2 
toriteltta, jossa oli tarjolla mehua 
ja perussuomalainen lehtiä. Eh-
dokkaista paikalla olivat Juha-
ni Hannula, Lauri Heikkilä, Iiris 
Peltomaa. Mehun jaossa ja muissa 
toimissa oli tuttuun tapaan avus-
tamassa Pertti Hannula vaimon-
sa Raijan ja Päivi Eskolan kanssa. 
Päivän mittaan täyttelimme myös 
170 sinistä Peruss-ilmapalloa. Tus-
kinpa moneltakaan torilla vierail-
leelta jäi havaitsematta perussuo-
malaisten läsnäolo, kun mainos-

pallojamme vaelteli ihmisten kä-
sissä pitkin kuntakeskusta.

Perjantaina 25.8. Hannulan vel-
jesten Perussuomalainen mehu-
teltta ja lehdet oli Naantalin Au-
rinkomarkkinoilla. Päivi Esko-
la oli paikalla avustamassa. Lau-
antai aamuna 26.8. Perussuoma-
laisten mehutelttaa pystyteltiin jo 
puoli kahdeksan paikkeilla Raisi-
on torille, jossa oli Killin markki-
nat. Mehun ja ”kirjallisuuden” li-
säksi jaossa oli vajaat sata helium 

täytteistä ilmapalloa. Paikalla oli 
päivänmittaan runsaasti Perus-
suomalaisia eduskuntavaalieh-
dokkaita. Raisiolaista ja Perus-
suomalaista naisenergiaa edusti 
Sirke Peltokorpi.

Turkulaisista ehdokkaista pai-
kalla olivat Manu Vuorio ja Timo 
Laihinen, Pyhärannasta Iiris Pel-
tomaa, Mynämäeltä Juhani Han-
nula ja Marttilasta Lauri Heikki-
lä. Raision torilla oli vilkas päivä, 
teltallamme vieraili yli 300 kävi-
jää ja myös täällä perussuomalai-

Varsinais-Suomen Perussuomalaisten 
torikierrokset jatkuvat

Sirke Peltokorpi, Perussuomalaista naisenergiaa Raisiosta.

nen sanoma otettiin pääosin tyy-
tyväisyydellä vastaan.

Intoa ehdokkailla tuntuu riit-
tävän, joten torikierroksia jatke-
taan syksyn edetessä. Lähtekää-
hän haistelemaan viileneviä syk-
syisiä ilmoja siellä muissakin pii-
reissä.

Terveisin
Lauri Heikkilä

Raisiossa Perussuomalaisten 
esitepöydän takana 
vasemmalta Iiris Peltomaa, 
Kalevi Satopää, Päivi 
Eskola, Manu Vuorio ja 
Juhani Hannula.
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Järjestötoimintaa

Oulun ja Kainuun piirin 
julkilausumat

Kansanedustajat ovat oman puurokattilansa vartijoina. Valtionlai-
toksissa tuttavuusohjelman mukaan organisaatioiden rakenteita uu-
distamalla ja substanssiosaamiseen keskittymällä päädytään työnte-
kijöiden irtisanomisiin. Kuitenkin kansanedustajat määräsivät itsel-
lensä palkankorotuksen, kuinka he aikovat lisätä omaa tuottavuut-
taan? Tuleeko nyt enemmän ja parempia päätöksiä kansanedusta-
jan kuluttamaa euroa kohden?

Kuntien palveluiden keskittäminen aiheuttaa työntehottomuutta. 
Työntekijöiden työmatkat tulevat pitkiksi suurissa yksiköissä työ-
pisteiden välillä ja työaikana siirtymisiin saattaa mennä puolet työ-
ajasta. Hajautettu malli palveluiden tuottamisessa varmistaisi te-
hokkaan palveluiden tuottamisen.

Suomi on sääolosuhteiden sekä eläin- ja kasvitautien vuoksi pi-
dettävä kokonaan viljeltynä. Tämän kesän kuivuus voi viedä joltain 
alueilta koko sadon. Lintuinfluenssa tapauksen löytyminen aiheut-
taa tappotuomion kilometrien säteellä esiintymästä. Jos koko Suo-
mi olisi varattu aktiiviseen tuottamiseen, olisi Suomi pohjoisessa 
maantieteellisessä asemassaan vara-alue Euroopassa. Lisäksi Suo-
messa tulee käyttää hyväksi puhdasta maaperää ja ilmaa, sillä Eu-
roopan ja Venäjän markkinat ovat valmiita maksamaan ensiluok-
kaisista elintarvikkeista.

PerusS:n piirien
sääntömääräisiä syyskokouksia

Lapin piiri la 07.10.2006 klo 15.00
Rovaniemi, Hotelli Scandic, Koskikatu 23
Puolueen edustajana tiedotuspäällikkö Rolf ”Fred” Sormo, joka pi-
tää kokouksen jälkeen koulutustilaisuuden vaaliasioista ja järjestö-
toiminnasta.
Jäsenet ja vaaliehdokkaat sekä niiksi pyrkivät tervetuloa.
Piiritoimikunta klo 13.00.

Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja kevät-
kokouksista mahdollisesti siirtyneitä asioita sekä eduskuntavaalien 
2007 asioita. Piirikokouksiin ovat jäsenten lisäksi tervetulleita asiam-
me kannattajat, Perussuomalaisten listoilta v. 2004 kunnallisvaaleissa 
valitut kunnanvaltuutetut ja ehdokkaina olleet sekä jo asetetut edus-
kuntavaalien 2007 ehdokkaat sekä ehdokkuudesta kiinnostuneet.

Äänioikeus on piirien mallisääntöjen mukaisesti vain paikallis-
ten puolueosastojen edustajilla (1-5) sekä Helsingissä taas jäsen-
maksunsa 2006 maksaneilla suorilla jäsenillä.

Piirien puheenjohtajat ja piirisihteerit

Perussuomalainen henkilöjäsen- ja järjestörakenne lyhyesti

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp on valtakunnallinen puolue, 
johon suoran jäsenyyden mukaisesti kuuluu päättäjinä vain henki-
löjäseniä. Kunnallis- ja eduskuntavaalien hoitamiseksi on vaalilaki-
en vaatimusten mukaisesti perustettu kuntakohtaisia paikallisyhdis-
tyksiä ja eduskuntavaalipiirikohtaisia piirijärjestöjä.

Paikallisyhdistykset kuuluvat järjestöinä piiriyhdistyksiin ja lähet-
tävät piirien kevät- ja syyskokouksiin enintään 5 edustajaa päättä-
mään piirin sääntömääräisistä asioista. Piireillä ei ole henkilöjäse-
niä, paitsi Helsingissä.

Paikallisyhdistyksillä on vain henkilöjäseniä,
joita voi olla kahdenlaisia:

1)  varsinaiset, valtakunnallisen tason Perussuomalaiset, jotka val- 
 takunnallisella tasolla kuuluvat Perussuomalaiset rp:n jäseninä  
 ja myös puoluekokouksessa päättävät puolueemme henkilö-,  
 ohjelma- ja sääntöasioista.
2)  paikallistason Perussuomalaiset, jotka toimivat kuntatasolla  
 paikallisyhdistyksen päättäjinä ja/tai kunnallisina luottamus- 
 henkilöinä (kunnanvaltuutetut ja lautakuntien jäsenet) sekä
 lisäksi mahdollisesti päättäjinä piiritasolla mm kokousedustaji- 
 na ja/tai piiritoimikunnan jäseninä. Paikallistasolla toimivat
 Perussuomalaiset, jotka eivät siis ole valtakunnallisen tason
 jäseniä, voivat silti toimia piirikokouksissa paikallisyhdistyk-
 sen edustajina 5 edustajan kiintiön puitteissa.

Vaaliliitto Satakunnassa
Satakunnan vaalipiirissä Perussuomalaiset ry, Suomen Kristillisde-
mokraatit ry ja Itsenäisyyspuolue ry ovat tehneet vaaliliittosopi-
muksen koskien vuoden 2007 eduskuntavaalien ehdokasasettelua. 
Ehdokkaita vaaliliitto asettaa yhteensä 14. Ehdokkaansa osapuo-
let asettavat itsenäisesti sääntöjen määräämällä tavalla ja myöhem-
min sovittavin määrin.

Vaaliliitto antaa mahdollisuuden myös pienempiä puolueita ää-
nestävien saada äänensä kuuluviin ja edustajansa eduskuntaan. 
Lähdemme toiveikkaalla mielellä vaalityöhön omien ehdokkait-
temme puolesta.

Hämeen piirin kokouksia
Hämeen piirin piiritoimikunnan ja eduskuntavaaliehdokkaiden yh-
teiskokous pidetään lauantaina 23.9.2006 klo 13.00 Janakkalan Tu-
rengissa, Keskuskuja 1, Webbi-Nebbi yrityksen tiloissa.

Tervetuloa!

PerusS vaaliliittoon myös 
Pirkanmaalla

Perussuomalaiset ja Itsenäisyyspuolue ovat solmineet teknisen vaa-
liliiton vuoden 2007 eduskuntavaaleihin Pirkanmaalla. Vaaliliitos-
sa Perussuomalaiset asettavat 15 ehdokasta ja Itsenäisyyspuolue 
enintään 3. Listalle on tulossa myös sitoutumattomia ehdokkaita 
ja mahdollisuus on, että joku pikkupuolueista tulisi vielä mukaan 
vaaliliittoon.

Vaaliliitolla uskotaan olevan realistiset mahdollisuudet vähintään 
yhteen kansanedustajan paikkaan. Vaaliliitossa olevat puolueet ko-
rostavat olevansa ainoa EU-kriittinen puolueryhmittymä, joka aset-
taa ehdokkaita Pirkanmaan vaalipiirissä. Nyt on EU-kriittisillä mah-
dollisuus protestoida äänestämällä, eikä äänestämättömyydellä.

Pirkanmaan Perussuomalaiset ovat hyväksyneet jo osan ehdok-
kaistaan. Ehdokkaita ovat:

- kouluttaja Rakel Elijah Tampereelta
- kirjailija Klaus Elovaara Tampereelta
- kirvesmies Matti Lindholm Pirkkalasta
- konsultti Carl Danhammer Ylöjärveltä
- muusikko Kimmo Toivola Hämeenkyröstä
- lehtori Raija-Leena Hautala Tampereelta.

Lisää ehdokkaita nimetään syyskuussa. Itsenäisyyspuolue on jo 
nimennyt ehdokkaakseen dosentti Veli Karhun Tampereelta.

PerusS ja Itsenäisyyspuolue 
vaaliliittoon Vaasassa

Perussuomalaiset ja Itsenäisyyspuolue solmivat tulevissa eduskunta-
vaaleissa vaaliliiton Vaasan vaalipiirissä. Perussuomalaiset asettavat 
ehdokkaista 14 ja Itsenäisyyspuolue kolme. Vaaliliiton tavoitteena 
on saada vaalipiiristä vähintään kaksi kansanedustajaa.

Suomalaiset kaipaavat muutosta eriarvoisuutta lisäävään politiik-
kaan. Tulemme tekemään työtä sen puolesta, että kansalaisten ää-
ni kuuluu Suomessa entistä paremmin. Oikeudenmukaisuus ja kan-
sanvalta voivat toteutua vain kun suomalaiset saavat päättää omis-
ta asioistaan.

Odotamme, että suomalaisten kasvanut EU-jäsenyyden vastustus 
näkyy tulevissa vaaleissa. Valtapuolueet ajavat EU:n perustuslain ra-
tifiointia vastoin kansalaisten suuren enemmistön tahtoa. Jos ne to-
teuttavat aikeensa, kansalaiset varmasti muistavat asian vaaleissa.

Keskusta, Kokoomus ja SDP yrittävät jälleen tehdä eduskunta-
vaaleista viihteellisen kilpailun pääministerin paikasta. Vaaleissa 
on kuitenkin ensi sijassa kysymys harjoitettavan politiikan suun-
nasta. Siinä suhteessa em. puolueet eivät juurikaan eroa toisistaan.

Perussuomaiset ja Itsenäisyyspuolue haluavat tarjota todellisen 
vaihtoehdon äänestäjille. Haluamme puolustaa sekä pohjoismaista 
hyvinvointivaltiomallia että suomalaista maataloutta EU:n markkina-
keskeisiä linjauksia vastaan. Tämä onnistuu vain vähentämällä EU:n 
valtaa ja lopettamalla Suomen nöyristelevä toimintatyyli EU:ssa.

Helsinkiläis-
ehdokkaat 

tavattavissa
Perussuomalaisten Kontulan pai-
kallisosasto järjestää lauantaina 
16.9.2006 klo 14-17 Kontulan au-
kiolla (Ostostie 4, terveysaseman 
kääntöpaikka) yleisölle tilaisuu-
den tutustua Helsingin Perussuo-
malaisten kansanedustajaehdok-
kaisiin.

Ohjelmassa on ehdokkaiden ja 
Helsingin piirin esittely, kysely-
tunti ja vapaata keskustelua. Ti-
laisuudessa on kahvi- ja mehu-
tarjoilu sekä ilmapalloja, karkkia 
ja muuta ohjelmaa.

Tervetuloa!

Hei kaikki
PS-Naiset!

Tervetuloa Perussuomalaiset Nai-
set ry:n vuosikokoukseen 14. – 
15.10.2006!

Viking-Rosella lähtee Helsin-
gistä lauantaina 14.10. klo 12.30 ja 
saapuu Tallinnaan klo 15.30. Pa-
luu sunnuntaina 15.10. Tallinnasta 
klo 16.45 (Helsingissä klo 19.45)

Matkalla kokoustamme, seu-
rustelemme ja yövymme Tallin-
nassa. Ehkäpä aikaa jää ostoksia-
kin varten?

PerusS-Naisten hallitus ko-
koontuu myös matkan aikana (jä-
senet saavat kirjalliset kutsut).

Matkan hinta on 66 euroa. Hin-
taan sisältyy hotelliaamiainen. 
Paikkoja on rajoitetusti, joten 
pyydän nopeita ilmoittautumisia 
Marjolle, puh. 09-454 0411,
tai 041 - 548 6740!

Pieni muistutus
Viikkoa 8.10-15.10 vietämme van-
husten viikkona. Välitän Oulun 
piirin Vaili Kaarinan oivan idean 
piiriväellemme: ”Käykää Perus-
suomalaiset tarjoilemassa pulla-
kahvit, laulua ja soittoa vanhain-
kodeissa, sairaaloissa ja vanhus-
ten taloissa!” 

Jos organisaattoreita ja lau-
luihmisiä löytyy, kannatan läm-
pimästi! Mutta seurustellaan en-
nen kaikkea omien läheistemme 
kanssa. Kunpa voisinkin vasta-
ta runoilija Eino Leinon huoleen 
suomalaisten nopeasta kulumises-
ta ja syrjäytymisestä: Jo vaan Ei-
no, vihdoinkin, kyllä täällä meillä-
kin ”..tulta säihkyy harmaahap-
set, vanhoissa hehkuu hengen au-
rinko..”! 

Asenteistahan kaikki lähtee. 
Ikääntyminen kunniaan! Kuten 
Perussuomalaisten Naisten esit-
teessä sanotaan.

Marjo Pihlman
Perussuomalaiset Naiset ry
toiminnanjohtaja
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Perussuomalainen  2 / 1997historia

Liikalihavatko 
seuraavana 

virkakieltoon?

Uudenmaan tupakkatyöryhmä esitti muutama päivä 
sitten, että terveydenhuoltoalalla ryhdyttäisiin hen-
kilökunnan palkkaustilanteessa käyttämään tupa-
koimattomuutta yhtenä valintaperusteena, totesi Pe-
russuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Rai-
mo Vistbacka puheessaan Pertunmaalla sunnuntaina 
6.4.1997.

Oulun ja Kainuun piiri 
yhdistyvät

Perussuomalaisten Oulun piirin kevätkokous pidettiin 
Muhoksella 15.3.1997.

Kokouksessa päätettiin, että Perussuomalaisten Ou-
lun ja Kainuun piiri yhdistyvät. Uusi nimi piirille on 
Perussuomalaisten Oulun ja Kainuun piiri ry. Kainuus-
ta piiritoimikuntaan valittiin Paavo Arffman ja Veik-
ko Raappana.

Kuopiossa tapahtuu
Perussuomalaisten Kuopion piirin puheenjohtaja, eri-
koismaalari Pauli Ruotsalainen on pannut tuulemaan 
kotikaupungissaan Kuopiossa. Varavaltuutettuna hän 
on puuttunut lukuisiin kaupungin johdon kömmäh-
dyksiin.

Kuopion kaupunki valitsi maaliskuussa historiatoi-
mikunnan, jonka seitsämästä jäsenestä  vain yksi oli 
nainen. Ruotsalainen valittiin tasa-arvolain nimissä, ei-
kä kulunut kuin pari viikkoa ja kaupunginhallitus teki 
uudet valinnat - nyt lakeja noudattaen.

Lasten suusta

Äiti jutteli ystävänsä kanssa kaikenlaista, huumoriakin viljeltiin. 
Samuel, 9v. kuunteli sivusta keskustelua. –Miksei oo sellaista pals-
taa kuin aikuisten suusta? mietti Samuel ääneen kuunneltuaan 
aikansa. 

●   ●   ●

Olimme koko perheen voimin menossa kirkkoon, kun pikku 
Mikael (2,5 v) tokaisi parkkipaikalla: -Mennään Jeesukselle ky-
lään!

●   ●   ●

Joonasta askarruttivat perhosiin liittyvät asiat. Hän mietti an-
karasti itsekseen, ja kysyi sitten äidiltä; -Äiti, eiks perhoset voi-
kin lentää vaikka Suomesta Englantiin, kun ei siinä välissä oo 
mitään ihmeen seinää.

●   ●   ●

Äiti korjasi ompelemalla pikku-Paulin kankaista leikkikanaa. 
Kana-raasulta oli siipi irronnut. -Joskus ihmisiäkin voidaan om-
mella, jos on oikein iso haava, äiti selitti. -Se tapahtuu lääkärissä, 
ja ensin saa puudutuksen. -Kyllä mä tiedän! Se ompelu tapahtuu 
sillä taju-kankaalla, Pauli sanoi tietävän oloisena.

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

Hengellisiä syventymispäiviä vietettiin
24.-27.8.

Pitäisi olla
Jumalan puhetta

Hengelliset syventymispäivät kokosi 24.-27.8. reilut neljätuhat-
ta kuulijaa Helsinkiin Temppeliaukion kirkkoon ja Johanneksen 
kirkkoon. Suomen Raamattuopiston Säätiön perinteinen kesä-
juhla ilahdutti järjestäjät, sillä vuosia samoissa lukemissa pysy-
nyt kävijämäärä kasvoi päätapahtumapäivänä lauantaina perä-
ti kolmanneksella. Päivien teemana oli ”Älä pelkää”.

– Olet saanut elämän Jumalalta. Nykyaikana sielunvihollinen 
pyrkii viemään ihmiseltä elämänilon. Se jotenkin uskottelee, et-
tei ihmisellä ole elämisen oikeutta, ellei hän näytä hyvältä, pys-
ty hyvään ja ole vaadittavalla tavalla hyödyllinen ja sosiaalinen. 
Ihmissäännöt rasittavat ja ovat monen aiheettoman pelon syy, 
kiteytti nykyajan pelkoja lehtori Ritva Olkkola-Pääkkönen lau-
antai-illan seurapuheessaan.

– Elä ainutlaatuista omaa elämääsi rohkeasti, kiitä ja käytä 
lahjaasi, ollaksesi valmis luovuttamaan sen Antajalle, kun lai-
na-aika päättyy. Vaikka sinulla olisi laina-aikaa jäljellä vain vä-
hän, se riittää tärkeimpään eli omistaaksesi omalle kohdalle-
si Jumalan armahduksen Poikansa Jeesuksen Kristuksen sovi-
tustyön tähden.

Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtaja Timo Junkkaala 
puolestaan linjasi päivien linjapuheessaan kirkon tehtävää.

– Millainen kirkon siis tulisi olla? Sen pitäisi sanoa jotakin 
enemmän kuin mitä kuulee naapurilta pihalla tai päivän uuti-
sista televisiosta. Kirkossa pitäisi saada kuulla, onko olemassa 
jotain enemmän. Kirkon tulisi tuoda viesti siitä, mitä on. Mitä 
on silloinkin, kun ei enää jaksa? Mitä on olemassa sen rajan ta-
kana, jonka taakse ei oma katse yllä? Mikä auttaa silloin, kun 
omat voimat loppuvat? 

– Kirkon tehtävä on kertoa, että Jumala on ja että hän kuu-
lee ja välittää. Kirkosta kysytään, miten Jumalalle puhutaan? 
Ja mitä hän meistä tahtoo. Täällä pitäisi saada tietää, mitä asi-
aa Jumalalla on minulle. Niin mahdottomalta kuin se kuulos-
taakin, kirkossa ei pitäisi olla vain puhetta Jumalasta, vaan Ju-
malan puhetta. 

Teksti: Freija Özcan

Hyvät PerusS-aktiivit

Olette varmaan jo huomanneet puolueen kotisivuilla olevan edus-
kuntavaaliosion. Se löytyy osoitteesta:
www.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit2007.html

Jotain tietoa on siis jo saatavilla, mutta paljon puuttuu. Tarkoi-
tus on täydentää perustietoja, koska syksyn mittaan äänestäjät al-
kavat etsiä tietoja ehdokkaista. Siksi tarvitsisin teiltä seuraavan-
laista apua:

-  asetetut ehdokkaat piireittäin, heidän arvonsa/ammattinsa ja  
 kotipaikkansa

-  ehdokkaiden yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelin-
 numero) sekä kotisivujen osoitteet (ne joilla on)
-  tiedot vaalipiirin mahdollisista vaaliliitoista

Tiedot allekirjoittaneelle.

Yhteistyöterveisin,
pääsihteeri Jussi Niinistö

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
perussuomalaiset@eduskunta.fi 
Puh: (09) 432 3276, 050-576 7239

Luttinen 
Lähiradiossa

Perussuomalaisten kansanedusta-
jaehdokas, kirjailija, filosofi Pauli 
Artturi Luttinen esiintyy Helsin-
gin seudun Lähiradiossa.

Jo 30.11.2005 alkaen joka neljäs 
viikko on kuunneltu ” Piippolan 
poikaa”, Pauli Artturi Luttista ka-
navalla 100,3 MHz. Hän alkoi oh-
jelmasarjansa kertomalla toises-
ta ”Piippolan pojasta”, läheisestä 
kirjailijastaan Pentti Haanpäästä. 
Siksi, että kirjoittaa kirjaa tuosta 
miehestä ja ihmisen kohtalosta.

Seuraavista ohjelmista ke 
28.12.2005 lähti käyntiin Paulin 
elämänkerta: Muistellaan men-
neitä aikoja... aina 40-luvulta näi-
hin päiviin saakka. Monenmoisia 
vaiheita ja tapauksia kertyy, kipei-
tä asioita käsitellään.

Huumori kukkii, vaikka usein 
kyynelten läpi. 9.8. ke klo 19.00-
19.30 jatkui Paulin Ruotsin reis-
sun muistelus. Matkasta tuli noin 
7 ja puolivuotinen.

Seuraavissa ohjelmissa ke 6.9. 
ja 4.10. kerrotaan mm. suureen 
Tukholmaan saapumisesta ja mi-
tä siitä seuraa? Urahan urkeni jo-
pa Ruotsin valtion palvelukseen.

Ja myöhemmin: kuinka Paulis-
ta tuli suomalainen jälleen, kun 
vuonna 1971 se kolmas Piippo-
lan poika Juha ”Julma” Väätäi-
nen EM-kisoissa juoksi kultaa ja 
kunniaa Olympiastadionilla. Kat-
somossa Pauli huusi äänensä kä-
heäksi. Loppu onkin historiaa.

PS. Kunhan tulemme lähemmäs 
vaaleja, ehdokkaamme puhunee 
suomalaisen yhteiskunnan tilasta 
ynnä muusta Perussuomalaises-
sa hengessä. Mahdollista lienee 
myös ”vierailla” ohjelmassa. Kes-
kustellaan ja parannellaan maail-
maa yhdessä pohtien.

Rolf ”Fred” Sormo

ravinto
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OPINTOTUEN TASO ON……!
PAKKORUOTSI ON……!
ÖKYOPTIOT OVAT……!

OMAN MAAN MYYMINEN ON……!
EU ON……!

Opetusministeriön Tampereen yliopistolla teettämän tutkimuksen mukaan 11,6 %
15–30-vuotiaista olisi valmis äänestämään kunnallisvaaleissa Perussuomalaisia. 

(Lähde: Nuorten osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet paikallistasolla 2004. 
Tampereen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2005.)

23 % 18–29-vuotiaista nuorista, jotka eivät äänestäneet viime eduskuntavaaleissa, 
voisi äänestää Perussuomalaisia. 

(Lähde: Helsingin Sanomat 28.1.2004)

SINÄ PÄÄTÄT, MIKÄ ON TULOS 
Nuorisovaaleissa ja eduskuntavaaleissa 2007.

ÄÄNESTÄ!

Tule mukaan kasvavaan joukkoomme!
www.ps-nuoret.net ja www.perussuomalaiset.fi 
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Perussuomalaisten Nuorten vuo-
den 2005 vuosikokous pidettiin 
marraskuussa 2005. Joulukuussa 
2005, presidentinvaalien kynnyk-
sellä, valmistuivat PerusS Nuor-
ten uudet internet-sivut, joiden 
tekemistä puolue tuki 204 eurolla. 
Sivuilla on ajankohtaisia ja ajan 
hampaan kestäviä kirjoituksia se-
kä uusi keskustelufoorumi jäseniä 
varten. Hallitus on kokoontunut 
tammi- ja maaliskuussa puolue-
toimistolla. Perussuomalaisten 
Nuorten kuluvan vuoden vuosi-
kokous pidettiin niin ikään puo-
luetoimistolla maaliskuussa.

Vuosikokouksen aikaiseen 
ajankohtaan syynä oli sääntö-
uudistus, joka käynnistyi tammi-
kuussa ja valmistui maaliskuussa. 
Se johti järjestön uudelleenperus-
tamiseen (31.3.2006). Järjestön re-
kisteröinti on edennyt siihen vai-
heeseen, että paperit ovat tulleet 
kesäkuussa takaisin Patentti- ja 
rekisterihallituksesta muutamaa 
täydennystä varten. Tarvittavat 
korjaukset ja täydennykset sään-
töihin on nyt tehty, ja ne lähtevät 
takaisin keskukseen.

Uuden käytännön seuraukse-
na järjestömme jäsenkaavakkeet 
eivät kierrä enää puoluetoimis-
ton kautta, vaan tulevat suoraan 
puheenjohtajalle/hallitukselle, ja 
hallitus hyväksyy uudet jäsenet 
entistä nopeampaan tahtiin. Toi-

vomme, että mahdollisimman mo-
ni puolueeseemme liittynyt nuo-
ri liittyisi myös nuorisojärjes-
töömme. Se antaisi vahvan vies-
tin myös muille perussuomalai-
sesti ajatteleville nuorille siitä, 
että heille on tarjolla heille varta 
vasten rakennettu poliittinen ko-
ti. Kehittyvä järjestömme pystyy 
tarjoamaan yhden uuden kanavan 
antaa näyttöjä myös muihin luot-
tamustoimiin. Mikään ei tule kui-
tenkaan tässäkään järjestössä niin 
kuin Manulle illallinen.

Nuorten hallituksen jäsenet ovat 
olleet päivittäisessä yhteydessä toi-
siinsa sähköpostin avulla, mikä on 
lisännyt järjestömme yleistä ak-
tiivisuutta huomattavasti. Olem-
me käytännössä päättäneet myös 
juoksevista asioista kollektiivises-
ti. Puoluehallitus on hyväksynyt ja 
puolue on tilittänyt järjestölle vuo-
siavustuksen 1500 euroa.

Nuorisojärjestön hallituksen jä-
senet ovat kirjoitelleet ahkerasti 
Perussuomalainen –lehteen, ja 
kaikilla nuorilla on mahdollisuus 
tarjota kirjoituksiaan järjestön in-
ternet-sivuille. Nuorisojärjestön 
jäseniä on ollut mukana Timo Soi-
nin presidentinvaalikampanjassa 
ja kunnallisissa ym. luottamusteh-
tävissä, ja julkisuuttakin on tullut 
järjestömme jäsenille. Nuorisojär-
jestö on hoitanut ja hoitaa PerusS 
–autotarrojen myyntiä. Nuoriso-

järjestön t-paitamyynnissä pidet-
tiin taukoa talvikaudella, mutta 
keväällä aloitimme jälleen pai-
tamyynnin. Paitoja ei ole mennyt 
kaupaksi odotetusti, joten niitä on 
yhä runsaasti jäljellä.

Voidaan todeta, että nuorisojär-
jestö on tällä toimintakaudellaan 
ottanut askeleen eteenpäin ja 
tästä on hyvä jatkaa. Järjestöm-
me antaa puolueelle kaiken mah-
dollisen tuen eduskuntavaaleissa 
2007, ja vastavuoroisesti me halu-
amme, että puolue ja puolueväki 
antaa myös tukea meille ja toimi-
joillemme. Tarvitsemme lisää ak-
tiivisia jäseniä toimintaan. Jäseniä, 
joilla on halu kehittää sekä nuorta 
järjestöämme että omaa itseänsä. 
Tärkeintä on, että ajamamme asi-
at etenisivät.

Niitä lähdetään ajamaan aset-
tamalla mahdollisimman mon-
ta nuorta myös eduskuntavaali-
ehdokkaaksi tulevissa vaaleissa. 
Tulemme osallistumaan resurs-
sien puitteissa myös erilaisiin ta-
pahtumiin. Toistaiseksi olemme 
ilmoittautuneet ainakin ensi vuo-
den tammikuussa Jyväskylässä pi-
dettäville Next Step –messuille.

Ikaalisten puolueneuvostossa
13.8.2006
Perussuomalaiset Nuoret

Perussuomalaisten Nuorten 
toimintakertomus 6./2005 - 8./2006

Säästeliäisyys on hyve, mutta 
täysipainoinen elämää vaatii 
rahaa. Uskon, että vähintään-
kin suuri enemmistö opiske-
lijoista on kanssani samaa 
mieltä, että pelkkä opintuki ei 
suinkaan riitä täysipainoiseen 
elämään. Mikäli tahdotaan ar-
vostaa opiskelua, täysipäiväi-
sen opiskelun ei pidä viedä 
mahdollisuutta täysipainoi-
seen elämään.

Mikäli opiskelija tekee pal-
kattua, kokopäiväistä työtä 
koko kesälomansa ajan, hän 
selviää halutessaan lukuvuo-
desta ilman osa-aikaista työs-
kentelyä. Muutoin ei selviä. 
Mikäli ei työtä saa, menee 
vuoden talous hyvin paljon 
miinukselle. 

Selviäminen ei ole kuiten-
kaan sama kuin täysipainoi-
nen elämä. Selviäminen on 
sitä, että voi syödä kunnolla, 
jottei sairastu, mutta elämä on 
pelkkää opiskelua. Harrastuk-
set, uudet vaatteet ja käynnit 
muilla paikkakunnilla pitää 
valita hyvin tarkkaan ja jää-
vät siksi hyvin vähäisiksi. 

Se, ettei elämä olisi pelk-
kää kituuttaen selviämistä, 
on ensimmäinen 
syy, miksi opin-
totukea on syytä 
korottaa.

Toinen syy on se, että nuoret ja 
vanhemmatkin ihmiset uskaltaisi-
vat opiskella. Käsittääkseni opis-
kelijat eivät tahto ottaa opintolai-
naa ennen kaikkea siksi, jotta elä-
mä ei olisi opintojen päätymisen 
jälkeenkin pelkkää selviämistä.

Työttömyysraha asumistukineen 
on merkittävästi suurempi kuin 
opintotuki asumislisineen. Nykyis-
ten epävarmojen työsuhteiden ai-
kana vaatii paljon tulevaisuuden-
uskoa, jotta työtön lähtisi kehittä-
mään itseään ja alistuisi opiskeli-
jan tulotasoon useaksi vuodeksi. 

Olin alkukesänä työtön opiske-
lija ja ymmärrän yhä paremmin, 
miksi monet pitkäaikaistyöttömät 
passivoituvat, kun eivät saa työtä, 
vaikka hakevat sitä. Opintotuen 
korotus on kelvannut ennenkin 
vaalipuheisiin, mutta aikaa ja ra-
haa olisi kyllä ollut jo paljon myös 
tekoihin.

Mika Kivimaa (ps)
Vaasa

Opintuen korotus
aiheellinen

Opintotukiasiat ovat olleet viime-
aikoina näyttävästi esillä, mutta it-
se asia eli opintotuen korotus ei 
ole ollut lopulta esillä edes niissä 
ministeri Karpelan papereissa, joi-
ta hän kiikutteli kokouksiin prät-
känsä tarakalla kuin pitsalähetti 
pitsaansa skootterilla konsanaan. 
Aika epäuskottava eli uskomaton 
on ollut keskustan Karpelan esi-
tys, jossa ”opintopisteitä” yritettiin 
kerätä kansaa hämäämällä.

Korkeakouluopiskelijoiden tär-
keintä tulonlähdettä, joka on opin-
toraha, ei ole missään vaiheessa 
aiottukaan korottaa. On puhut-
tu vain opiskelijoiden tulorajojen 
nostamisesta ja ateriatuesta. Tu-
lorajojen nosto ei hyödyttäisi täy-
sipainoisesti opiskelevaa opiske-
lijaa mitenkään, vaan ainoastaan 
jatkuvasti työssäkäyviä opiskeli-
joita. Yhteiskunnan kannalta oli-
si kuitenkin parempi, että korkea-
kouluista valmistuttaisiin ajoissa, 
tai ylipäätänsä valmistuttaisiin.

Tätä tavoitetta ei palvele työs-
säkäynti vaan täysipainoinen 
opiskelu. Nyt hallitus on päättä-
nyt, ettei tulorajojakaan noste-
ta, mikä yhdistettynä opintora-
han korottamatta jättämiseen on 
kaikkein surkein ratkaisu. Ei pys-
ty siis tekemään töitä kunnolla ei-
kä opiskelemaan kunnolla, vaan 
kannustetaan opiskelemaan hi-
taasti ja tekemään keikkaa sopi-

vasti. Opintorahaa, joka on ollut 
korottamatta 15 vuotta, korotta-
malla nopeutettaisiin opiskelijoi-
den valmistumista ja vähennettäi-
siin tarvetta työntekoon.

Opiskeluissa on työtä aivan riit-
tävästi ja ”bruttopalkka” siitä on 
epävarma: Yhä useampi maiste-
ri ja insinööri saa koulutusta vas-
taamatonta työtä, pätkätyötä tai 
ei lainkaan työtä. Kuitenkin hin-
ta näissäkin tapauksissa on ko-
va sekä yksilölle itselleen että yh-
teiskunnalle: Takana on ehkä 4-
7 vuotta opintoja ja edessä mak-
samaton opintolaina. Yhteiskun-
ta taas on maksanut koulutuksen, 
jolla ei lopulta saakaan sellaista 
työtä, jonka takia yhteiskunta on 
tukia maksanut.

Lisäksi seurauksena on lähes 
poikkeuksetta myös alhaisista tu-
loista johtuva lykkääntynyt las-
tenhankinta, minkä seurauksena 
väestökehitys vääristyy, kun lapsia 
ei synny riittävästi. Lapsilla on iso 
merkitys myös parille itselleen.

On selvää, että meillä ylikou-
lutetaan porukkaa. Jo lukioihin 
ohjataan liikaa nuoria, kun pitäi-
si sen sijaan nostaa toisen asteen 
ammattikoulutuksen tasoa ja ar-
vostusta. Yliopistojenkaan taso 
tuskin nousee porukkaa lisää-
mällä, jolloin opintotukeakin riit-
tää jaettavaksi yhä vähemmän per 
opiskelija.

Tällä budjettikierroksella opis-
kelijat ovat saaneet koko opin-
torahansa edestä sirkushuveja 
ja leipääkin on kuulemma tulos-
sa, kun ateriatuki nousee. Kaiken 
sirkuksen keskellä on muistutet-
tava, että tulevana syksynä nou-
sevat todennäköisesti myös opis-
kelijaruokaloissa valmistettavien 
aterioiden hinnat 20 sentillä. Jos 
korotus on esim. 40 senttiä, opis-
kelijat saavat siis käytännössä hi-
kisen mummonmarkan verran li-
sää rahaa ruokaan. Ja senkin vain 
siinä tapauksessa, että syövät joka 
päivä ruokalassa.

Vertailun vuoksi todettakoon, 
että kolmannen asteen opiskelijat 
saavat vähemmän tukia kuin työt-
tömät. Asunnosta riippuen opiske-
lijan kuukausitulot ovat 400 euron 
molemmin puolin.

Työttömien kovan ytimen asias-
ta on puhuttu siitäkin lämpimik-
seen viimeiset vuodet. Pitkäaikais-
työttömän osa ei ole kadehdittava, 
mutta ei ole opiskelijankaan. Sil-
ti Heinäluomakin kannustaa vain 
ottamaan lisää opintolainaa, jota 
voi vähentää myöhemmin vero-
tuksessa. Siis jos saa töitä. Samaan 
aikaan on kauhisteltu nuorten per-
heiden lainakantojen kasvua!

Ihmettelen, miksi valtiontalou-
den ylijäämää ei vieläkään palau-
teta täysimääräisenä veronmak-
sajille, joiden ansiota ylijäämä on 

Sen sijaan maksetaan pois niitä 
vähäisiä velkoja, joita Suomella 
vielä poliitikkojen suorittamasta 
lamakuprusta on. Meillä kumar-
retaan EU:ta ja Euroopan kes-
kuspankkia, mutta pyllistetään sa-
maan aikaan omille. Tätä persei-
lyä on jatkunut koko 2000-luvun. 
Tulevissa vaaleissa on aika pyllis-

tää pääpuolueille, jotka ovat put-
sanneet niin palveluista vastaavan 
kuntakentän, opiskelijoiden kuin 
monien muidenkin tahojen, pait-
si rikkaitten, taskut.

Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja 
Perussuomalaiset

Opiskelijat politiikan pelinappuloina Saarakkala pyrkii
eduskuntaan tosissaan

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala 
Seinäjoella Farmari-näyttelyssä:

Useiden ihmisten pyynnöstä ja omasta halustani olen päättänyt 
pyrkiä eduskuntaan Vaasan vaalipiiristä tosissani. 

Tärkeimpinä vaaliteemoinani pidän 1990-luvulla erilaisiin sosi-
aalisiin etuuksiin tehtyjen leikkausten korjaamista ja palaamista 
sosiaali- ja terveyspalveluissa takaisin perinteiselle pohjoismaisel-
le linjalle. Kunta- ja palvelurakenneuudistusta sellaisena kuin nyt 
on suunniteltu, ei pidä toteuttaa, koska se heikentäisi palveluja ja 
olisi kuolinisku kuntien reuna-alueille.

Kannatan rikkaitten verotusten kiristämistä ja varallisuusve-
ron palauttamista sekä optiosaalistukseen puuttumista politiikal-
la. Polttonesteiden ja ruoan arvonlisäveroa tulee alentaa ja tulo-
jen mukaan kiristyvä tuloverotus säilyttää. Perintöverotuksen epä-
kohtiin on puututtava myös, ei kuitenkaan rikkaita suosien. Kun-
nallisverotusta ei tule kiristää.

En hyväksy EU:n markkinakeskeisiä linjauksia, joissa politiik-
ka ja kansalaisuus yritetään lakkauttaa ja ihmiset siirtää mark-
kinakeskeisen päätöksenteon varaan pelkiksi kuluttajiksi. Ihmis-
ten usko äänensä voimaan on palautettava lopettamalla Suomen 
nöyristelevä toimintatyyli EU:ssa ja laittamalla stoppi EU:n mää-
räysvallan lisäämiselle. Maatalouspolitiikka tulee palauttaa kan-
sallisen päätöksentekovallan piiriin koko EU-alueella.
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PerusS:n puoluehallitus:
 Timo Soini, puheenjohtaja
 Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
 Puh. 050-511 3027, 09-4321*
 E-mail: timo.soini@eduskunta.fi  

 Vesa-Matti Saarakkala, 1. varapuheenjohtaja
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 E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi 

 Ahti Moilanen, 3. varapuheenjohtaja
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 Hannu Purho, puoluesihteeri
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 Raimo Vistbacka, eduskuntaryhmän edustaja
 Pekkolantie 36, 62900 Alajärvi 
 Puh: 050-511 3186, 09-4321* 
 E-mail: raimo.vistbacka@eduskunta.fi  

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

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

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

 Harri Lindell,
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 Fax: 03-448 0350 
 Uusi e-mail: paakari@jippii.fi 

 Marjo Pihlman
 Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 Espoo
 Puh. 041-548 6740
 Email: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi 
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Pj Ahti Moilanen, UTAJÄRVI
Puh: 040-413 4941, E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi 
Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus, PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
E-mail: paakari@jippii.fi 
Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko, JOENSUU
Puh. (013) 137 529, 0400-375 472,
E-mail: osmo.kokko@kolumbus.fi 
Pohjois-Savo 
Pj Pentti Oinonen, RAUTAVAARA
Puh: 040-846 0444, E-mail: oinonen.pentti@luukku.com
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Pj Seppo Toriseva, RAUMA 
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Puheenjohtaja
Timo Soini

1. varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki

3. varapuheenjohtaja
Ahti Moilanen

Puoluesihteeri
Hannu Purho

Viime toimintavuonna Oikeutta 
Eläkeläisille yhdistyksen toimin-
nassa oli selvää kehitystä, joskin 
jäsenistön taholta toivoisi enem-
män aktiivisuutta pääjärjestön 
suuntaan. Pääjärjestön toiminta on 
keskittynyt pääasiassa lomakeskus 
Rauhalan pyörittämiseen.

Osastot hoitavat itsenäisesti 
osastojen toiminnan ja jäsenhan-
kinnan. Kovin paljon on osastoja 
jäänyt niin sanotusti kylmilleen, 
kun toimihenkilöt ovat ikäänty-
neet ja jääneet pois toiminnasta. 
Tässä kohtaa vetoankin Perussuo-
malaisten toimihenkilöihin. Koet-
takaa saada uudelleen lämmitet-
tyä hiljaiseloa viettäviä osastoja 
tai perustakaa uusia. Uusia osasto-
ja on jo uusia suunnitteilla. Muun 
muassa Mikkelissä tuntuu olevan 
intoa osaston perustamiseen.

Jostakin syystä Perussuoma-
laiset eivät ole mieltäneet täysin 

omakseen. Vaikka sitoutumatto-
mia olemmekin, on side puoluee-
seen kuitenkin vahva. Onhan siel-
lä hyväksytyissä säännöissä kui-
tenkin pykälä, jolla lomakeskus 
Rauhala kuuluu puolueelle mah-
dollisesti järjestön toiminnan lop-
puessa. Jokaisen Perussuomalai-
sesti ajattelevan etu on lomakes-
kus Rauhalan käyttöasteen lisää-
minen. Perussuomalainen puolue 
on kyllä itsessään lähtenyt muka-
vasti mukaan mm. käyttämällä 
Rauhalaa koulutuspaikkana, jo-
hon se tarjoaa mukavat puitteet. 
Seuraava koulutustapahtuma 
on varattu syys-lokakuun vaih-
teeseen. Toivottavasti Perussuo-
malainen väki löytää Rauhalan 
myöskin lomailun merkeissä.

Viime vuosi järjestön ja myös-
kin Rauhalan kannalta oli sikäli 
merkityksellinen, että monen tap-
piollisen vuoden jälkeen päästiin 

voitolliseen tilinpäätökseen. Riit-
tääkö intoa talkootyöhön, se hy-
vin pitkälle ratkaisee myöskin ta-
loudellisen tuloksen. Tänä kesänä 
on saatu Rauhalaan muutamia in-
nokkaita päivystäjiä lisää, siitä kii-
tos heille. Viime vuonna oli Saari-
järvellä joitakin suurempia tapah-
tumia, jotka edesauttoivat Rau-
halan käyttöasteen lisääntymis-
tä, mm. herättäjäjuhlat ja nuorten 
SM-hiihdot. Tämän vuoden kevääl-
lä SM-maastojuoksut toivat vähän 
talousapua, mutta varmaankin jon-
kin verran jäädään viime vuoden 
myynnistä. Kuluja karsimalla py-
ritään talousvajetta paikkaamaan. 
Tämä vuosi on pyöritetty pelkäs-
tään talkooväellä, ilman palkattua 
henkilökuntaa. Se ei kuitenkaan 
pitkän päälle ole oikea tie.

Tehdyllä kiinteistökaupalla, 
jolla naapurissa ollut tila myytiin, 
saatiin vähän liikkumavaraa talo-

uteen. Rauhalassa on pakko teh-
dä pieniä kohennuksia, vaikka se 
taloutta kiristääkin. Vaikka uusi 
laituri saunarantaan rakennettiin 
kylmäkoskelaisten talkootyöllä, 
siitä huolimatta kustannuksia syn-
tyy materiaalihankinnoista. Seinä-
joen osasto lahjoitti uusia tyynyjä 
majoitustiloihin ja itse ostettiin li-
sää, niin saatiin tyynyt uusittua.

Raha-automaattiyhdistys on 
suhtautunut nuivasti meidän 
avustusanomuksiimme. Siitä auto-
maatista kun on kerran pudonnut 
tehtyjen virheiden takia, siihen on 
vaikea päästä takaisin. Mutta taas 
tänäkin vuonna yritämme.

Suurten puolueiden yhteenliit-
tymä hajotti valtakunnallisen elä-
keläisjärjestöjen liiton ja perusti 
oman liittymän. VENK jatkanee 
toimintaansa pienempien järjes-
töjen liittona. Tällä hetkellä on 
epäselvää missä muodossa. Eihän 

tuolla yhteenliittymällä ole paljon 
ollut merkitystä. En ainakaan tie-
dä ainoatakaan asiaa, mitä se oli-
si saanut läpi siitä huolimatta, että 
kaikkien suurten puolueiden jär-
jestöt ovat olleet mukana.

Lopuksi vielä: tulkaa mukaan 
Oikeutta Eläkeläisille järjestön 
toimintaan. Jos ei lähialueella ole 
osastoa, perustakaa sellainen.

Oikeutta Eläkeläisille ry:n hal-
litukseen valittiin vuosikokouk-
sessa 2006 seuraavat jäsenet: 1 
varapj. Kalevi Niemenmaa Parka-
nosta, 2 varapj. Maija-Liisa Kirk-
komäki Kylmäkoskelta, sihteeri 
Pentti Tuomi Saarijärveltä, sekä 
jäsenet Orvo Hakala Seinäjoelta, 
Ilmari Jalonen Marttilasta, Toivo 
Hänninen Helsingistä, Aune Var-
tiainen Kiuruvedeltä, Veikko Poi-
konen Kajaanista. Hallituksen pu-
heenjohtajana jatkaa seuraavat 
kaksi vuotta Reijo Ojennus.

Selostus Oikeutta Eläkeläisille ry:n toiminnasta 2005
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Vapaa sana

Finlandia-
hymni Suomen 

kansallislauluksi
On mielestäni merkillistä, jopa ou-
toa, että kahdella maalla on sama 
kansallislaulu, kuten nyt Suomel-
la ja Virolla Paciuksen Maamme-
laulu, virolaisittain Mu isamaa.

Sama kansallislaulu ei voi olla 
aiheuttamatta maailmalla tietyis-
sä tilanteissa kiusallista huomio-
ta, jopa sekaannustakin.

Minusta Maamme-laulu olisi 
korvattava Sibeliuksen säveltä-
mällä ja V.A.Koskenniemen vuon-
na 1940 ”jälkisanoittamalla” Fin-
landia-hymnillä, josta jo on muo-
dostunutkin eräänlainen epävi-
rallinen kansallinen symbolimme, 
jota suomalaiskuorojen konser-
teissa esittäessään yleisö eri puo-
lilla maailmaa nousee usein spon-
taanisesti seisomaan, kuten kan-
sallislaululle on tapana tehdä.

Antero Tanskanen
Helsinki

Vale, emävale,
tilasto

Tilastokeskuksen tuoreen las-
kelman mukaan työttömänä oli 
179.000 henkeä, 18.000 vähem-
män kuin vuosi sitten. Tuon mu-
kaan vuosi sitten työttömiä olisi 
pitänyt olla 197.000.

Mitä lukuja nuo oikein ovat, jos 
työvoimaministeriön 2006-rapor-
tin mukaan pelkästään työmark-
kinatukea saaneita oli 240.600. 
Työmarkkinatuellehan jää oltu-
aan 500 päivää työttömänä. Mis-
tä vuodessa ilmestyi vähintään 
43.600 uutta yli kaksi vuotta työt-
tömänä ollutta? Ovatko joittenkin 
vuodet normaalia lyhyempiä?

Lisäksi TVM:n mukaan peruspäi-
värahalla oli 52.800 henkilöä. Työt-
tömänä olisi siis ollut vähintään 
293.400 henkilöä, ja ansiosidonnai-
sella olevat vielä senkin päälle.

Ainoa järjellinen selitys on, et-
tä nuo tilastokeskuksen luvut ei-
vät kuvaa todellisuutta. Ja kun ne 
eivät kuvaa todellisuutta, ei niis-
tä voida päätellä työttömyyden 
todellisesta kehityksestäkään yh-
tään mitään.

Tilastokeskus näyttää pääty-
neen lukuihinsa jakamalla todel-

lisen työttömyyden kakkosella. 
Sille on kyllä historiallinen perin-
ne. Johan Lipposen hallitus puo-
litti työttömyyden - kynällä, tilas-
toja rukkaamalla.

Jokaista työvoimaministeri-
ön tilastoimaa avointa työpaikka 
kohden on vähintään 7,16 työtön-
tä. Yhtä avointa työpaikka koh-
den on myös 9,6 työmarkkinatu-
elle pudonnutta yli kaksi vuotta 
työttömänä ollutta.

Outoa, perin outoa!  Hallituk-
sen ja vaalibudjettien lisäksi vaa-
likuume näyttää tarttuneen myös 
tilastokeskukseen!

Jorma Uski
Jyväskylä

Ruoan alv
Ruoan alv-ale on sosiaalisesti oi-
keudenmukaisin tapa keventää 
verotusta. Se hyödyttää suhteelli-
sesti eniten pienituloisimpia, lapsi-
perheitä ja usein myös eläkeläisiä.

Eduskunta päätti jo Suomen 
EU-liittymissopimuksen yhtey-
dessä vuonna 1994, että ruoan ar-
vonlisävero lasketaan siirtymä-
kauden jälkeen 17 prosentista 12 
prosenttiin. Lipposen ensimmäi-
sen hallituksen aikana tuo pää-
tös yllättäen kumottiin. Eikä ny-
kyinenkään hallitus kyennyt otta-
maan arvonlisäveron alentamista 
hallitusohjelmaansa.

Ruoan arvonlisäverotus on 
Suomessa kovempaa kuin useim-
missa muissa EU-maissa. Myös 
ulkomaiset kokemukset osoitta-
vat, että ruoan alv-alennuksesta 
vähintään kaksi kolmasosaa me-
nee suoraan hintoihin.

Harri Andersson
Jyväskylä

Norjan kohtalo 
- ja Suomen

Ministeri Pertti Salolainen kir-
joitti (14.5.2006 Turun Sanomat) 
otsikolla: ”Natojäsenyys poistaisi 
Suomen integraatiovajeen”. Mut-
ta eikö Suomen itsenäisyysvaje 
ole pahin vaje? Salolainen sanoi 
TV:ssä 18.5.1995: ”Minulle annet-
tiin tehtävä. Ja se on nyt täytetty. 
Suomi on EU:n jäsen. Keskustaa 
täytyi vedättää EU-jäsenyyden 

taakse. Taikka muuten olisimme 
kokeneet Norjan kohtalon.

Olisinpa onnellinen, jos Suo-
mella olisi nyt Norjan kohtalo. - 
”Vuonojen maa rypee rahassa. 
Norjan budjetin ylijäämä kaksin-
kertaistui”, kirjoitti Keskisuoma-
lainen 11.5.1996. - Norjan keskus-
pankin tietojen mukaan jo Nor-
jan selvä EU-vastaisuus houkut-
teli ulkomailta pääomia Norjaan.

Kokoomuslaiset ennustivat 
Norjalle kurjaa kohtaloa, kun se 
ei mennyt EU:n jäseneksi. Nyky-
päivässä Jyrki Vesikansa kirjoitti 
(12.12.1994): ”Norjassa äänestet-
tiin tunteella. Ratkaisevaa oli He-
ja-Norje-patriotismi”. Arkipäivän 
tultua kovia tosiasioita joudutaan 
ehkä miettimään. ”Öljy ja kaasu ei-
vät välttämättä riitä ylläpitämään 
hyvinvoinnin tasoa, jos ylipäätään 
riittää kovinkaan pitkäksi aikaa”.

Kuinka Norjalle on käynyt EU:
n ulkopuolella? ”Norjan taskut 
ovat täynnä öljyrahaa. Öljysäästö-
jä on yli neljän Suomen budjetin 
verran”, kirjoitti Helsingin Sano-
mat (9.4.2006). - Kansainvälisissä 
vertailututkimuksissa on todettu, 
että Norja on maa, jossa ihmisten 
on paras elää.

Turkulainen tituleerasi ministeri 
Pertti Salolaista euroveturiksi. Sa-
lolainen kuvasi ruusuisin värein 
Suomen tulevaisuutta EU:n jäse-
nenä. Hän puhui TV:n a-studiossa 
(20.6.1994) EU:n eduista ja sanoi: 
”Kysymyksessä on valtavat edut”.

Mutta kyllä totuus on toisen-
lainen. Helsingin Sanomissa luki 
(9.4.2006): ”Tehtävä: Pelasta Suo-
mi. ”Aleksi Neuvonen ja Roope 
Mokka saivat haastavan hom-
man. Sitra palkkasi heidät pelas-
tamaan hyvinvointivaltion”. Pro-
fessori Henrik Meinander sanoo 
kirjassaan, ”Tasavallan tiellä. Suo-
mi oli yksi maailman kehittyneim-
mistä hyvinvointivaltioista, kun se 
1990-luvun puolimaissa liittyi Eu-
roopan unioniin”.

Mutta Suomi on EU:ssa köyh-
tynyt niin, ettei enää ole varaa 
hoitaa omia vanhuksiaan- ei lap-
sia eikä sairaita kunnolla. Kansan-
edustaja Vistbacka sanoi: ”Suo-
men maksamat EU-maksut kä-
sittämättömän suuria” (Pohjalai-
nen 13.4.2006).

Suuria ovat myös sakot, joita 
EU määrää suomalaisten mak-
settaviksi. EU on ankara isäntä. 
Se valvoo meitä tarkoin ja sakot-
taa pienistäkin rikkeistä.

Kyllä Suomen itsenäisyysvaje 
on kaikkein pahin vaje. Suomi ei 
voi enää päättää itse edes oman 
kansan elintarvikehuollosta. Pää-
tökset tehdään siellä Euroopan 
ytimessä.

S. Lindström

Polttoainevero 
harmittaa

Usein kuulee sekä yksityis-, et-
tä ammattiautoilijoiden valituk-
sia korkeista polttoainehinnoista. 
Ikävä kyllä olen usein myös kuul-
lut autoilemattomien suusta kuin-

ka hyvä asia on, että mm. poltto-
aineverotuksella rajoitetaan yksi-
tyisautoilua.

Yksityisautoilun huviajeluiden 
määrää pitääkin rajoittaa, mut-
ta tällä hetkellä Suomen korkeaa 
polttoaine veroa maksaa osittain 
tietämättään jokainen kadunkul-
kija, joka haluaa ostaa edes pake-
tin purukumia kaupasta.

Suomessa tavarankuljetuksen 
koko selkäranka makaa tuhan-
sien kuljetusyrittäjien varassa. 
Huonot katteet ja korkeat kus-
tannukset aiheuttavat korotuk-
sia kuljetusmaksuihin. Tällä het-
kellä arvonlisä- ja polttoaineverot 
muodostavat yhteensä lähes kol-
manneksen pääkaupunkiseudun 
jakeluliikenteen keskimääräises-
tä tuntihinnasta.

Kuljetusliikkeet ja autoilijat 
ovat näin ollen pakotettuja nosta-
maan kuljetusten hintatasoa, mikä 

puolestaan heijastuu suoraan ku-
lutustuotteiden hintaan nostaen 
myös arvonlisäveroa, aiheuttaen 
lisää taloudellisia rasitteita kaikil-
le Suomen kuluttajille, tulo- ja yh-
teiskuntaluokkaan katsomatta.

Varsinkin ammattiliikennettä 
kohtaan suunnatusta polttoaineve-
rotuksen kevennyksestä olisi val-
tavasti hyötyä suomalaisten osto-
voimalle, ja se tulisi ehdottomasti 
sisällyttää ensivuoden budjettiin.

(Laskelmat perustuvat pääkau-
punkiseudun jakeluliikenteen 
keskiarvo taksaan noin 35,00€/h 
+ALV 22%. Polttoaineen kulu-
tukseksi on laskettu n. 65 litraa 
kahdeksantuntisen työpäivän ai-
kana. Arviot ja hintatiedot perus-
tuvat omaan jakeluajosta saatuun 
kokemukseen.)

Petri Falzon
Vantaa

 

1.  Kuinka monta prosenttia ihmisen aivojen tilavuus on kasvanut  
 500-700 viime vuoden aikana? 

2.  Mistä Suomen armeijaan liittyvästä käytetään nimitystä Sotku?
3.  Mikä iskelmäpalkinto jaetaan vuosittain Tapsan Tahdit 
 –tapahtumassa Nokialla? 
4.  Kuinka monta metsänomistajaa Suomessa on? 
5.  Missä kaupungissa Kalevan kisat pidettiin v. 2006? 
6.  Kuinka monta kaupunkia Suomessa on? 
7.  Kuinka suuri osa Suomen metsien marjasadosta jää keräämättä
 talteen? 
8.  Kuinka monta galaksia on Maahan näkyvässä Universumin osassa?
9.  Kuinka kaukana salama on, jos sen ääni kuuluu 15 sekunnin
 kuluttua?
10.  Mikä on rautaoksidin kansanomainen nimitys? 

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

PS-visa

Ohjeet Vapaaseen sanaan
Kirjoita omalla nimellä
PerusSuomalainen -lehden Vapaa sana -osastolla julkaistaan kir-
joituksia, joiden enimmäispituus on 2 000 merkkiä välilyöntei-
neen. Kirjoitukset voi lähettää kirjeellä osoitteeseen: PerusSuo-
malainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki tai sähköpos-
tilla osoitteeseen perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi.

Toimituksella on oikeus käsitellä ja muokata tekstejä. Tekstien 
mahdollisesta palauttamisesta pitää sopia tapauskohtaisesti. Ku-
via 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 ni-
men käyttö aiheuttaisi kirjoittajalle erityistä haittaa. Myös jul-
kista instituutiota voi poikkeuksellisesti arvostella nimimerkil-
lä, mutta silloinkin oman nimen käyttäminen lisää kirjoituksen 
uskottavuutta.

Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana on oltava kirjoit-
tajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimi-
merkillä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia 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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Kerro mielipiteesi 
matkapuhelimella!

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

www.vaalit.fi 

Koulutustilaisuus PerusS:n
eduskuntavaaliehdokkaille

Saarijärven Kalmarissa, lomakoti Rauhalassa 30.9.-1.10. 2006.

Ohjelma:
lauantai 30.9.

12.00 Ruokailu ja tulokahvit
13.00 Tilaisuuden avaus, Timo Soini
13.30 Vaalien aikataulu ja lainsäädäntö, Jorma Uski
14.00 PerusS-eduskuntavaaliohjelma, yleiskatsaus ja vaalitee-
mat,   Vesa-Matti Saarakkala
15.00 Kahvitauko
15.30 Keskustelu vaaliteemoista, perustelut, vasta-argumentit
16.00 Naisnäkökulma vaaleihin, vaalitukiperusteet, Marja-Lee-
na Leppänen
16.30 Imago ja imagon muokkaus, Olli Sademies
17.30 Onnistunut vaalikampanja, Raimo Vistbacka
18.30 Vapaamuotoista ohjelmaa, saunomista, kilpailuja jne.

sunnuntai 1.10

8.00- Aamukahvi
9.20 Päivän avaus, Kalevi Niemenmaa
9.45 Kampanjan suunnittelu, äänestäjien kohtaaminen,
 kirjoitukset mediassa, henkilökohtaiset vaaliesitteet,
 Hannu Purho
11.00 Mainonta ja mainosten suunnittelu, mainosten ulkoasu,
 kuvat mainonnassa, Harri Lindell
12.00 Ruokailu
13.00 Yhteenveto käydyistä aiheista, keskustelu, kysymykset,
 Auli Kangasmäki
14.00 Tilaisuuden päättäminen, Timo Soini

Koulutustilaisuus on tarkoitettu jo nimetyille PerusS:n eduskunta-
vaaliehdokkaille ja piirien johtohenkilöille.

Tiedustelut: Jorma Uski  puh. 040-589 2565 tai sähköpostilla: 
jormauski@luukku.com

Ilmoittautumiset kurssille ja majoitusvaraukset:
Reijo tai Helena Ojennus.
Puhelinnumerot: Helena: 0400-236154, Reijo 0400-984238 tai lanka-
puhelin 03-448 0350, sähköpostilla: paakari@jippii.fi

Tervetuloa!

Jyrki Katainen muistelee ko-
koomuksen toistuvasti vaati-
neen maataloustukien menetys-
ten kompensointia. Eduskunnas-
sa Katainen ei ole niistä puhunut. 
Ei myöskään Zyskowicz. Katai-
nen näyttää tukeutuneen muisti-
kuvien sijaan muistiharhoihin.
 
• • •

Köyhyyspaketti katosi kuin pii-
ru Saharaan. Jokainen lantti ote-
taan köyhimpien toimeentulotu-
esta pois. Heinäluoman ”parissa 
piirussa” on kirjoitusvirhe.
 
• • •

Kristilliset hajoavat puolueena, 
loikkarit ovat siitä hyvä esimerk-
ki. Vihreät räpeltävät päästöjen 
suossa. Vasurit söivät oman pu-
heenjohtajansa pois puolueesta. 
Nyt perussuomalaisilla on poliit-
tinen tyhjiö täytettävänä.

• • •

Karjalassa on jo mellakoita, 
Suomen pitää varautua siihen, 
että pakolaisia alkaa tulla yli 
Suomen rajojen. Nimimerkki 
Aasillakin on häntä.
 
• • •

Sana on vapaa ”Lyhyet” 
-palstalla. Lähetä puheen-
vuorosi meille ja muistathan 
allekirjoittaa viestisi. 
Palstalle tarkoitetut viestit 
numeroon 0207 415162

(norm. tekstiviestin hinta.)

Joulun viettoon 
Rauhalaan!

Lomakeskus Rauhala tarjoaa taas 
aidon maalaisjoulun tunnelmaa 
Saarijärven Kalmarissa. Maukas-
ta jouluista ruokaa, mukavaa oh-
jelmaa, mahdollisuus käydä Jou-
lukirkossa, sekä tietysti joulupu-
kin vierailu jouluaattona.
Kohtuullisella hinnalla pääset 
aitoon joulutunnelmaan. Varaa 
ajoissa. Paikkoja rajoitetusti.

Jäsenhinnat:

6 vrk. 21-27.12
uusi puoli 275:-

vanha puoli 245:-
täysihoidolla.

5 vrk. 22-27.12
uusi puoli 255:-

vanha puoli 215:-
täysihoidolla.

4 vrk. 23-27.12
uusi puoli 230:-

vanha puoli 190:-
täysihoidolla.

Tilaukset ja tiedustelut:
Reijo Ojennus, puh. 040 5497457
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