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Päätoimittaja, Harri Lindell
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Talvi yllättää aina
Viime päivien runsas lumen 
tulo ja myrskysää ovat saa-
neet tie-, rautatie- ja lento-
liikenteen sekä sähkönja-
kelun pahasti vaikeuksiin 
koko Suomessa.

Monen työntekijän mat-
ka työpaikalle on loppunut 
lumipenkkojen hellään sy-
leilyyn, on tarvittu trakto-
ria vetämään henkilöau-
toa lumikinoksista pois ja 
koko aurakalusto on ollut 
liikkeellä.

Lumien aurauksesta on 
auraajilla riittävää koke-
musta, mutta aurausmatkat 
ovat usein liian pitkiä. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että tie 
ehtii tukkiutua jo uudelleen 

ennen kuin auraus ehditään 
uudelleen suorittaa auratta-
valla tieosuudella.

Mielestäni säästöjen ha-
keminen tällä tavalla on 
vääränlaista, koska jos tie-
laitos säästää pitkillä au-
rausmatkoilla vähän, niin 
monet yrittäjät, kuten myös 
yhteiskunta joutuvat mak-
sumieheksi toisaalla.

Sähkölinjoille
kaatuvat puut
Sähkölinjojen vierustoilta 
kaatuvat puut aiheuttavat 
lukemattomia sähkökat-
koja eri puolilla Suomea, 
kun raskas lumikuorma ja 
myrskysää saavat puut kaa-
tumaan sähkölinjoille. Mo-

net kotitaloudet joutuvat 
olemaan ilman sähköjä pit-
käänkin, jolloin tulee mo-
nenlaisia ongelmia.

Pakastimet sulavat, ja ko-
deissa joissa on vain sähkö-
lämmitys alkavat vesijohdot 
jäätyä. Asukkaille tulee pa-
lava halu hakea huopikkaat 

ja talvivaatteet kaapeista si-
sätiloissakin. Yritykset jou-
tuvat keskeyttämään tuo-
tantoaan ja niille tulee mit-
tavia taloudellisia vahinko-
ja sähkökatkoista.

Monenlaisiin ongelmiin 
siis törmätään kun puut 
kaatuvat sähkölinjoille. 
Sähköyhtiöiden kiireet al-
kavat ja ympäri vuorokau-
den huhkivat linjojen kor-
jausmiehetkään eivät ole 
ilmaisia sähköyhtiöille. Lo-
pullinen maksaja on tie-
tenkin sähkön kuluttaja, eli 
kaikki me joudumme mak-
samaan sähkölinjojen kor-
jaustyöt tavalla tai toisella.

Mikä ja kenen on vastuu?
Jos kotipihaltani kaatuu 
puu naapurin tontin puo-

lelle, rikkoo naapurin kas-
vihuoneen tai vahingoittaa 
jotakin muuta rakennusta, 
olen mielestäni jollakin ta-
valla korvausvastuussa. En 
siksi voi ymmärtää, miksi 
voimalinjojen ympäriltä ei 
voida kaataa riittävän leve-
ää tyhjää tilaa, joka estäisi 
puiden kaatumisen voima-
linjojen päälle?

Metsän omistajille pitää 
tietenkin korvata puiden 
kaadoista johtuvat talou-
delliset vahingot siinä sa-
massa suhteessa, kun kir-
konkylän tietä oikaistaessa 
mutkan kohdalta ja asuin-
talon tontin kulmalta sosia-
lisoidaan pala tonttia talon 
omistajalta.

Tässä sähkönjakelus-
sa on kysymyksessä moni-
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Opiskelijat 
vaalijallituksen kohteena
Kepu on käynnistänyt jäl-
leen perinteisen vaalitemp-
puosastonsa. Tällä kertaa 
häikäilemättömän pelin po-
litiikan välikappaleiksi ovat 
joutuneet Suomen opiske-
lijat. Kesän budjettiriihes-
sä moottoripyörän tarakal-
ta alkanut poliittinen show 
jatkuu jatkumistaan. Vielä 
muutama viikko sitten kult-
tuuriministeri Tanja Saare-
la antoi ymmärtää, että nel-
jätoista vuotta jäissä ollut 
opintoraha olisi kyllä nous-
sut, ellei ”suuri ja paha de-
mari, Heinäluoma” olisi jy-
rännyt häntä elokuun pud-
jettiriihessä. Nakkaamises-
takin puhuttiin ja sitten pyy-
deltiin anteeksi.

Samaan aikaan kepun 
kansanedustaja Antti Kaik-
konen  teki talousarvio-
aloitteen opintorahan ko-
rottamiseksi 15 prosentil-
la. Aloitteen allekirjoittaji-
en joukkoon hän sai muita 
nuoria hallituspuolueiden 
kansanedustajia. Jopa Suo-
men ylioppilaskuntien lii-
totto riemuitsi tiedottees-
saan 22.9.2006 ”Opintora-
ha nousee sittenkin?” Sen 
jälkeen Kaikkosen aloitet-
ta kehuttiin monin sana-
kääntein.

Vielä maanantaina 9.10. 
edustaja Kaikkonen ja hä-
nen aloitettaan tukeneet 
nuoremman polven kan-
sanedustajat kävivät tu-
hansien mielenosoittajien 
edessä kuittaamassa mah-
tavat aploodit ”aloitteel-
laan” ja lupauksilla jo ensi 
vuonna tulevista korotuk-
sista. Mutta mitä tapahtui-
kaan eduskunnan kysely-
tunnilla kolme päivää myö-
hemmin12.10? Kulttuurimi-
nisteri Tanja Saarela (kesk) 
sanoi, että: ”15 prosentin 

korotus opintolisään mak-
saisi noin 70 miljoonaa eu-
roa eikä sellaista rahasum-
maa ole tällä hetkellä. -Täs-
tä syystä tällaista esitystä ei 
hallitus tule tekemään tä-
män vaalikauden aikana”.

Opiskelijat ovat siis jou-
tuneet kepun taholta mi-
tä pahemman vaalijalli-
tuksen kohteeksi. Onneksi 
nuorilla on sen verran pa-
rempi muisti, että he muis-
tavat tämän varmasti vielä 
ensi maaliskuun eduskun-
tavaaleissakin. -Kulttuuri-
ministerin vetoaminen val-
tion varattomuuteen tuntuu 
siinäkin valossa oudolta, et-

tä maksavathan pelkät  EU-
puheenjohtajamaan tarjo-
amat kestitkin Suomelle vii-
meisten arvioiden mukaan 
yli 100 miljoonaa euroa.

Naapurissa pimenee
Venäjän tuhatvuotisen his-
torian aikana niin sanot-
tu ”toisin ajatteleminen” 
on ollut aina hengenvaa-
rallista. Vallanpitäjien vas-
tustaminen, edes kuviteltu 
sellainen, on johtanut lu-
kemattomissa tapauksissa 
vuosikymmenten vankeu-
teen keskitysleiriolosuh-
teissa. Miljoonissa on las-
kettavissa nekin tapaukset, 
joissa valtaapitävien näkö-
kulmasta katsottuna kiusal-
linen kansalainen on hoi-

dettu pois elävien kirjoista, 
kidutuksen kera tai ilman.

Neuvostoliiton romah-
duksen jälkeen heräsi toivo, 
että Suomen suurimmassa 
naapurivaltiossakin koit-
taisivat valoisammat ajat 
myös tiedonvälityksessä. 
Toivo sananvapaudesta ja 
oikeudesta esittää erilaisia, 
jopa valtavirrasta poikkea-
via mielipiteitä, virisi van-
han hirmuhallinnon kaa-
duttua. Vahva toiveikkuus 
on kuitenkin osoittautunut 
turhaksi ja ennenaikaiseksi. 
Toimittajajärjestö IJF sel-
vityksen mukaan Venäjäl-
lä on tapettu Neuvostolii-

ton romahduksen jälkeen 
yli 200 journalistia. Pelkäs-
tään presidentti Putinin ai-
kakaudella on surmattu 13 
tunnettua toimittajaa.

Kun asiasta kysyttiin Suo-
men pääministeriltä Matti 
Vanhaselta, hän totesi, että 
”Venäjällä on erilainen de-
mokratia kuin Suomessa”. 
Venäläisen, ”erilaisen de-
mokratian” laajuudesta ja 
pysyvyydestä kertoo jo se-
kin, että Aleksanteri-insti-
tuutin johtajan Markku Ki-
visenkin mukaan neuvosto-
ajan jälkeen maassa on teh-
ty noin 5000 palkkamurhaa. 
Toimittajien ohella liipasi-
mella ovat olleet erityises-
ti yritys- ja pankinjohtajat. 
Tähän ”erilaiseen Venäläi-

seen demokratiaan” kuu-
luu olennaisesti myös se, 
että palkkamurhan tekijöi-
tä, saati heidän toimeksi-
antajiaan, ei ole juuri kos-
kaan saatu kiinni, tuomiol-
le joutumisesta puhumat-
takaan. Monilla ulkomai-
silla huomionosoituksilla 
palkitun venäläisen lehti-
naisen Anna Politkovska-
jan murha 7.10. 2006 herät-
ti sananvapautta arvosta-
van maailman ainakin het-
keksi. Se oli kuin kynttilän 
leimahdus pimeässä, joka 
muistutti ainakin ohikiitä-
västi Venäjällä tapahtuvis-
ta ihmisoikeusrikkomuksis-
ta ja Tshetsheniassa tapah-
tuvista julmuuksista. Kuin-
ka pian tämäkin järkyttävä 
tapaus unohtuu? -Sen ai-
ka näyttää. Pimeys on kui-
tenkin uudelleen laskeutu-
massa. Siihen viittaavat va-
litettavasti jopa presidentti 
Putinin kylmäkiskoiset lau-
sunnot asian tiimoilta.

Ehkä ”Venäjän erilaisen 
demokratian” voi tiivistää 
myös yhteen sanaan: Pel-
ko. Se on varjostanut suurta 
naapurikansaa jo vuosisato-
jen ajan. Asian on pelkistä-
nyt loistavasti kansankielel-
le venäläinen kirjailija Gleb 
Uspenski sanoessaan: ”Jat-
kuva pelko leimaa elämää 
Venäjällä. Pelko ja syylli-
syys yksin sen takia, että 
on syntynyt tähän maail-
maan, kyllästää kaikki aja-
tuksemme ja täyttää kaikki 
päivämme ja yömme”.

en eri tahojen taloudelliset 
ym. suuret kysymykset, jot-
ka menevät mielestäni met-
sänomistajien taloudellisten 
etujen ohitse.

Toinen vaihtoehto on se, 
että henkilö, jonka maalta 
puu on kaatunut sähkölin-
jan päälle, on korvausvel-
vollinen aivan samalla ta-
valla kuin naapurin kasvi-
huoneen päälle kaatuneen-
kin puun omistaja.

Tässä tietysti pitää käyt-
tää kohtuullistamispykä-
lää aiheutettuun vahinkoon 
nähden.

Eiköhän tällä toimen-
piteellä ala puut kaatuilla 
moottorisahojen voimas-
ta riskialttiilta voimalinjo-
jen pientareilta ennen syys-
myrskyjä.
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Eduskuntavaaleissa suomalaisilla on 
mahdollisuus muuttaa yhteiskuntapoli-
tiikkamme suuntaa. Muutokseen pitää 
olla kyky, halu ja mahdollisuudet. Perus-
suomalaisilla on hyvä, ajantasainen ja pe-
rusteltu ohjelma. Halu ei voi olla tuonti-
tavaraa. Pitää olla tahto pärjätä ja voit-
taa. Itselläni sitä on ja olen havainnut 
tuota tahtoa ympäri Suomea. Mahdol-
lisuus ovat vaalit. Voitamme niin paljon 
kuin uskallamme voittaa.

Vaaleja ei ratkaise joku yksittäinen 
vastoinkäyminen. Suomalainen äänestä-
jä ei rankaise puoluetta parista virhees-
tä, mutta ylimielisyydestä ja leväperäi-
syydestä hän rankaisee. Ehdokasasette-
lu on äärimmäisen tärkeä asia. Vaaleissa 
ehdokkaat saavat yleensä vähemmän ää-
niä kuin luulevat saavansa. Miksi? Siksi, 
että yliarvioidaan oma näyttö äänestäji-
en odotuksiin nähden. Äänestäjä katsoo 
hyvin tarkkaan onko tuosta ehdokkaas-
ta todella kansanedustajaksi. Onko ky-
kyä, halua ja mahdollisuutta hoitaa tuo 
vaativa tehtävä.

Oma työ ratkaisee. Perussuomalaisil-
la ovat takana voitolliset presidentinvaa-
lit. Yli 103 000 suomalaista äänesti perus-
suomalaista ehdokasta. Tuo murtumaton 
perusta mahdollistaa uuden vaalivoiton. 

Yhtenäinen linja on tärkeää. Äänestäjällä 
on oikeus tietää mitä hänen äänellään teh-
dään ja että se kuuluu. Vaalityön esteenä 
voi olla vain tekosyitä. Kaikkien ehdokkai-
den on syytä muistaa, että äänestäjä päät-
tää, mihin järjestykseen ehdokkaat vaaleis-
sa laitetaan. Meillä täytyy olla tarjota vaali-
listoja, jotka saavat ääniä.  Puolueen yleis-
ilme on nyt kunnossa. Puolue ei ole este 
äänien saamiselle, mutta se ei yksin riitä 
tarvitaan hyviä ehdokkaita, monipuolises-
ti eri puolilta vaalipiiriä; naisia ja miehiä.

Piirin johtohenkilöillä on äärimmäisen 
suuri vastuu. Johtajan paikat ovat usein 

Oma työ ratkaisee

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

”Voitamme

niin paljon

kuin uskallamme

voittaa”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

epäkiitollisia. Siellä täytyy olla hermojen 
kunnoissa. Piireissä valitaan nyt puheen-
johtajia ja sihteereitä. Tuo valinta ratkai-
see monissa piireissä jopa kansanedusta-
jan paikan. Johtopaikoille pyrkivien on 
syytä tietää tämä. Nyt tarvitaan kykyä 
nähdä puolueen etu ja kestää painetta.

Kannustava sana naisille

Olen perinteinen suomalainen mies. Suo-
ra olen ja sanovainen. En ole feministi. 
Olen mies, joka ymmärtää naisen arvon 
yhteiskunnassa, perheessä ja puoluees-
sa. Erilaisuutemme täydentää toisiamme. 
Haluan rohkaista kaikkia perussuomalai-
sia naisehdokkaita tuomaan suurenmoi-
set lahjansa vaalityöhömme.

PS-visan vastaukset

Eduskunnassa sanottua

”Me kaikki tiedämme, että niitä [pikaluot-
toihin liittyviä] ongelmia on paljon. Täytyy 
vain toivoa, että nämä pikaluottoja myön-
tävät yritykset eivät olisi samalla myöskin 
sidoksissa perintäyrityksiin, koska meillä-
hän on tämä määrätty lainsäädäntö nimen-
omaan siitä, paljonko alioikeudet voivat 
myöntää niitä kuluja, ja sen jälkeen tulee 
vielä ulosoton kautta tulevat perintäkulut 
eli jo jostakin pienestä lainasummasta saat-
taa hyvin nopeasti muodostua huomatta-
vasti enemmän kuluja kuin se pääoma on. 
Täytyy muistaa myös se, että silloin kun oi-
keus määrittää nämä saatavat siellä perin-
tään, luottotiedoissa yksityishenkilöllä on 
viisi vuotta se tieto siellä ja siitä saattaa kyl-
lä olla nuorelle henkilölle tulevaisuudessa, 
kun varttuu, monenlaisia haittoja. Toivon, 
että hallitus reagoi erittäin nopeasti, tuo 
vaikka jonkinlaisen osalainsäädännön pi-
kaluottoihin, mutta johonkin järjestykseen 
ne pitää saada.”
Raimo Vistbacka 17.10.2006

”Aloitan siitä, mistä olen aina näissä (ta-
lousarvioaloite-) asioissa aloittanut, puo-
luetuen vähentämisestä. Nyt vanhat puo-
lueet ilakoivat, kuinka paljon rahaa käy-
tämme, enemmän kuin koskaan ennen ve-
ronmaksajien rahaa. Jälleen on esitetty 
vaalitukea korotettavaksi. Siitä miinuste-
taan, samoin kehitysavusta, joka on kasva-
nut aivan tolkuttomasti, 64 miljoonaa eu-
roa. En vastusta hädänalaisten auttamis-
ta, mutta minun mielestäni 14 miljoonaa 
eli noin 90 vanhaa miljoonaa markkaa oli-
si sopiva tahti. En toistuvista kehotuksis-
tani huolimatta ole saanut selvitystä siitä, 
mikä on näitten määrärahojen perilleme-
noaste. Pelkäänpä, että korruptio rehottaa 
ja vie osansa. Suomikin on kymmeniä vuo-
sia tukenut määrättyjä maita ja mitään ke-
hitystä niissä ei ole tapahtunut, valitettavas-
ti. Sitten tasaparina minulla on Suomalai-
suuden liiton lippuvalistuksen tukeminen. 
Sehän on poliittisista syistä, mielipidesyistä, 
aikanaan poistettu liitolta, koska liitto vas-
tustaa pakkoruotsia Suomen kouluissa. Va-
kaumuksesta ei saisi rangaista, se on mie-
lestäni siivoton menettely, ja tälle vastin-
parille olen tämän Suomalaisuuden liiton 
lippuvalistukseen esittämässä 20 000 euroa 
ja vastaava summa miinustettaisiin Svens-
ka Finlands folktingille annetusta valtion-
avustuksesta, koska he tekevät suurin piir-
tein vastaavaa työtä ruotsinkielisellä puo-
lella erittäin runsain tukiaisin. Pidän sitä ta-
sa-arvon vastaisena.”
Timo Soini 25.10.2006
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Runohetki

Vilustuneet sielut

Kylmä sydän
lämpimässä ruumiissa
saa sielun vilustumaan.

-Mihin se johtaa?

Epäluuloinen kaikkea kohtaan.
Minän pienuuden toivottomuuteen.
Pahenevaan vesikauhuun kyyneliä

vastaan.
Sisimmän tuhoon, kaiken

kuolemiseen,
pintaan asti.

-Siksi ihmisten kuoret kulkevat
tuulien mukana. 

Hannu Purho

Haapaniemen perhe Ruovedeltä teki onnistuneen eduskuntavierailun Timo 
Soinin luo Arkadianmäelle.

Kaksi viereistä kuvaa ovat Turun 
torilta 6.11.2006, jossa oli 
PerusS:n Varsinais-Suomen
piirin järjestämä vaalitilaisuus. 
Mukana oli myös ehdokas Kike 
Elomaa. Kuvat: Jukka Jusula.
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Kansanedustaja, Timo Soini
t i m o . s o i n i @ e d u s k u n t a . f i

Tyypillistä EU-meininkiä
Eduskunnassa 

keskusteltiin EU-
asioista pääministeri 
Vanhasen antaman 

ilmoituksen pohjalta. 
Perussuomalaisten 
mielipiteen asiasta 
lausui Timo Soini.

Arvoisa herra puhemies! Hal-
litus ja EU-mieliset ovat tietys-
ti innoissaan epävirallisesta EU-
huippukokouksesta kuin vauva 
varpaistaan. Tavallinen hulkko-
nen on kyllä huuli pyöreänä, et-
tä mistä päätettiin ja mitä päätet-
tiin. Virallisestihan ei päätetty yh-
tään mistään, joten siinä mielessä 
kokousta ei voi pitää epäonnistu-
neenakaan.

Puhuttiin energiasta, maahan-
muutosta, sosiaaliasioista mutta 
päätöksiä ei siis tehty. Tällaista 
päivänpärinäkokousta sitten juh-
litaan suurena voittona. Tyypillis-
tä EU-meininkiä se kyllä oli: suu-
reellisuutta, mustia autoja ja kal-
liita nenänalusia.

Kokous ei siis päättänyt mis-
tään, siten se ei voinut olla sen 
paremmin menestys kuin katast-
rofikaan. Se oli yksi rutiinikokous 

EU-byrokratian loppumattomas-
sa virrassa. Sen sijaan tulevaisuu-
desta on syytä olla huolissaan. EU 
näyttää hakevan yhteistä energia-
politiikkaa, ja siinä piilee suoma-
laisille sudenkuoppa. Yhteinen 
energiapolitiikka nostaisi toden-
näköisesti sekä kaasun että säh-

kön hintaa Suomessa. Tällä het-
kellä Suomi saa kaasua Venäjältä 
halvemmalla kuin muut EU-maat, 
ja sähkömarkkinoiden harmoni-
sointi nostaisi sähkön hintaa sekä 
teollisuudelle että kotitalouksille. 
Siitä tuskin pääministeri Vanha-
sen ja muidenkaan on syytä olla 

erityisen iloinen. Suomesta kyl-
lä löytyy iloisia EU-nettomaksa-
jia etenkin vanhojen puolueiden 
rivistä, mutta toivoisi, että tälle-
kin sinisilmäisyydelle löytyisi ää-
ret ja laita.

On myös syytä painottaa, et-
tä EU-jäsenyydelle ja rahaliit-

to Emulle on olemassa parempi-
kin vaihtoehto. Tämä on aina syy-
tä tuoda esiin, kun EU-kokouk-
sesta puhutaan. Sveitsi, Norja ja 
Islanti ovat ulkopuolella unionin 
ja pärjäävät loistavasti. Ruotsi, 
Tanska ja Iso-Britannia eivät ole 
rahakolhoosissa ja pärjäävät lois-
tavasti. Kun Suomikin heriste-
li Emu-kansanäänestyksessä sor-
mea ruotsalaisille, kuinka kalan-
viljelylaitoksetkin tulevat sieltä 
Pohjois-Ruotsista Suomeen, niin 
nämä puheet olivat hölynpölyä. 
Sen jälkeen TeliaSonera on men-
nyt Ruotsiin, Nordea on mennyt 
Ruotsiin ja Stora Enso on men-
nyt Ruotsiin, joten ei se kovin 
huonosti ole mennyt.

Ei tällä Lahden kokouksella it-
seään hirveästi kannata turvottaa, 
mutta järjestelyt ja turvallisuus 
hoidettiin erinomaisesti. Sen suo-
malaiset osaavat. Lopuksi on syytä 
sanoa se myönteinen arvio: Se oli, 
että presidentti Putin oli paikal-
la ja Putinilta tulikin tärkeä kont-
ribuutio kaikille. Hän käski EU:
ta puolustamaan kristinuskoa, jo-
ta EU häpeilee omassa perustus-
laissaan. Suomikin pullisteli kuin 
sammakko harjan edessä Venäjälle 
EU:n keulamiehenä.  Parempi, et-
tä olisi saatu rekkaliikenne ja tulli-
asiat toimimaan, siitä olisi ollut jo-
tain hyötyä Suomen kansalle.

Perussuomalaisten Varsinais-Suo-
men piiri ja kansanedustajaehdok-
kaat pyysivät kokouksessaan
maanantaina 6.11. puolueen pu-
heenjohtaja Timo Soinia ryhty-
mään Perussuomalaisten päämi-
nisteriehdokkaaksi. Vetoomuksen 
esitti piirin puheenjohtaja Lauri 
Heikkilä. Kansanedustaja Timo 
Soini totesi vastauksessaan
muun muassa seuraavaa:

Eduskuntavaalit ovat suunta- ja 
linjavaalit, mutta sähköinen media 

Lauri Tarasti on hahmotellut vaa-
lilakien uudistamista. Suhteelli-
suus kaipaa korjausta, muttei Ta-
rastin teoriaherrapohjalta, jossa 
selvät vaalipiirit sotketaan vaali-
alueeksi ja demokratian ”kehto” 
Uusimaa pilkotaan kahtia.

Perussuomalaiset eivät Tarastin 
mallia hyväksy, sillä se on sotkui-
nen ja nostaa äänikynnystä Uu-
dellamaalla: Äänikynnys ei mis-
sään ole liian alhaalla, mutta liian 
korkealla se kyllä on. Yhtä vää-
ryyttä oikaisemalla ei pidä tehdä 
toista vääryyttä.

On totta, että pienissä vaalipii-
reissä valituksi tulemisen kynnys 
on liian suuri. Tätä epäkohtaa voi-
daan lieventää yhdistämällä vaa-

lipiirejä. Katson, että Pohjois-Sa-
von, Etelä-Savon ja Pohjois-Kar-
jalan vaalipiirit voidaan yhdistää. 
Tällöin valituksi tulemisen kyn-
nys myös pienille ja uusille ryh-
mille laskee olennaisesti. Tämä 
riittää, eikä siihen tarvita Taras-
tin sotkuista vaalialuemallia, jos-
sa ehdokkaat asetetaan entisellä 
tavalla ja äänet lasketaan toisel-
la tavalla. Kantamme on siis, et-
tä suhteellisuuden toteutumista li-
sätään parhaiten suurentamalla ja 
yhdistämällä vaalipiirejä.

Suhteellisuus toteutuu parhai-
ten juuri Uudenmaan vaalipiiris-
sä. Siellä kynnys on kaikkein ma-
talin ja juuri sieltä mm. Vihre-
ät ja Nuorsuomalaiset murtau-

Soini: Tarastin malli ei kelpaa perussuomalaisille

tuivat eduskuntaan. Nyt juuri tä-
mä ”politiikan piilaakso”, joka 
voisi tuottaa uusia vaihtoehtoja, 
pilkottaisiin kahtia ja näin ollen 
olennaisesti vaikeutettaisiin uusi-
en ryhmien pääsyä eduskuntaan. 
Uudellamaalla ”uudistus” nos-
taisi merkittävästi äänikynnystä, 
vaikka koko uudistusta markki-
noidaan suhteellisuuden lisääjä-
nä. Uuttamaata pilkkoessaan Ta-
rasti on itse asiassa taantumuksen 
asiamies pyrkimällä pitämään uu-
det vaihtoehdot poissa Suomen 
politiikasta. Pahinta on, että tätä 
taantumuksellisuutta markkinoi-
daan asiantuntemuksen nimissä; 
näin ollen ”Tarasti varasti vaali-
shown”.

yrittää vääntää niistä pääministe-
rivaalia. Sekä YLE että MTV3 ai-
kovat pääministerivaalin varjolla 
suosia vaaliohjelmissaan kolmea 
vanhaa puoluetta, eli  Kokoomus-
ta, Keskustaa ja SDP:ta.
MTV3 voi yksityisenä firmana 
profiloitua haluamallaan tavalla, 
mutta YLE:n pitäisi edes yrittää 
näytellä tasapuolisuutta. Kolmen 
koplan keskusteluttaminen toistu-
vasti keskenään on törkeää suo-
sintapolitiikkaa.

Olen valmis Perussuomalais-
ten pääministeriehdokkaaksi, jot-
ta suomalaisilla on kauttani mah-
dollisuus kannattaa itsenäisyyden 
palauttamista, pysyttäytymistä so-
tilasliittojen ulkopuolella ja sosi-
aalista oikeudenmukaisuutta. 

Pääministeriehdokkuus on myös 
viesti sähköiselle medialle, että ne 
joutuvat perustelemaan syrjintä-
politiikkansa muulla tavalla kuin 
kutsumalla paneeleihinsa niin sa-
nottuja pääministeriehdokkaita.

Timo Soini on valmis pääministeriehdokkaaksi

Adresseja aktiivisille

Käy osallistumassa osoitteissa: www.adressit.com/suomi_irti_eusta 
ja www.adressit.com/riippumaton_perustuslakituomioistuin.

Soini: Natoon vain 
kansanäänestyksellä

Viimevuotiset kansainväliset tapahtumat julmine terrori -iskuineen 
ovat muuttaneet maailmaa peruuttamattomasti. Terrorin pölypilvi-
en ei kuitenkaan pidä antaa sumentaa turvallisuuspoliittista näkö-
kykyämme. Suomi on menestyksekkäästi ja tuloksellisesti harjoit-
tanut puolustuspolitiikkaa olematta sotilasliiton jäsen. Tällä raiteel-
la on syytä pysyä. Tulevaisuuden turvallisuuspolitiikassa tarvitaan 
enemmän lääkäreitä kuin tuomareita.

NATO-vyörytys on alkanut. Monet sanomalehdet ovat lähteneet 
sotilasliiton vetomiehiksi. Helsingin Sanomien päätoimittaja Jan-
ne Virkkusen kaapista tulo ei jäänyt huomaamatta. Lehti toi kan-
tansa esiin, mutta lupaa tasapuolista uutisointia. Jos EU-jäsenyyden 
junttauksesta otetaan mallia, ei tasapuolisuudesta ole kyllä toiveita. 
Suomen EU-jäsenyyden pakkosyöttö oli häpeällinen osoitus siitä, 
kuinka vahtikoirasta tulee vetokoira. Virkkunen ja kumppanit voi-
sivat mennä takaisin kaappiin.

Suomella voi olla merkittävä rooli kansainvälisessä turvallisuuspo-
litiikassa vain puolueettomana sovittelijana ja sillanrakentajana - ei 
pienenä osana jotakin sotilasliittoa, jonka päätöksiin sillä ei ole to-
dellista vaikutusvaltaa, mutta jonka linjaan se joutuu sitoutumaan.

Perussuomalaiset katsovat, että mikäli Suomi päättäisi anoa NA-
TO-jäsenyyttä, on ratkaisu tehtävä kansanäänestyksellä kuten EU-
jäsenyyskin. Sotilasliittoratkaisulla olisi vähintään yhtä dramaatti-
set seurausvaikutukset kuin EU-jäsenyydellä. Eduskuntavaaleissa 
on puhuttava asiasta suoraan ja rehellisesti. Jo nyt näyttää ilmeisel-
tä, että asetelma on selkeä: Kokoomus ja SDP ovat valmiita sotilas-
liittoon. Keskusta on temppelinharjalla. Paimentaako puoluejohtaja 
Matti Vanhanen Keskustan NATO-ruotuun, kuten Esko Aho pak-
kosyötti EU-jäsenyyden keskustalle? Jäljet pelottavat.
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Kansanedustaja, Raimo Vistbacka
r a i m o . v i s t b a c k a @ e d u s k u n t a . f i

Missä veteraanien arvostus?
Olen viime viikkoina saanut use-
ampia kirjeitä niin sotiemme ve-
teraaneilta kuin heidän puolisoil-
taan. Niissä on kannettu huolta 
epäoikeudenmukaisuuksista, joi-
ta veteraaniasioissa esiintyy. Kir-
jeissä on käsitelty monia ongel-
matilanteita, joita elävässä elä-
mässä on tullut esille, niin sotain-
validien laitoshuollon kuin vete-
raanien ja heidän puolisoidensa 
kuntoutuksen osalta.

Eduskunnassa on ollut käsit-
telyssä sotilasvammalain muu-
tos, jonka mukaan ensi vuonna 
maksutonta laitoshuoltoa voi-
daan myöntää enintään kymme-
nen viikkoa tai osa-aikaista huol-
toa enintään 70 päivää vuodessa 
sotainvalidille, jonka sotilasvam-
malaissa tarkoitettu työkyvyttö-
myysaste on vähintään 20 pro-
senttia mutta vähemmän kuin 30 
prosenttia. Hämmästelen laki-
muutoksessa yhä olevaa työky-
vyttömyys-sanaa. Pidän suoras-
taan loukkaavana, että kyseistä 
sanaa edes käytetään lakitekstissä 
arvioitaessa kuntoutukseen pää-
syn edellytyksiä. On muistettava, 
että kyse on keski-iältään noin 85-
vuotiaista veteraaneista.

Minulle nuo prosenttiongel-
mat ovat hyvin tuttuja yli 19-vuo-
tisen kansanedustajuuteni ajoilta. 
Olen ihmetellyt sitä, että nykyisin 
asioita käsittelevä Valtiokonttori 
ei juuri anna arvoa hakemuksen 
mukana olevalle veteraania hen-

kilökohtaisesti tutkineen erikois-
lääkärin lausunnolle. Päätös pe-
rustunee useimmiten Valtiokont-
torin oman asiantuntijalääkärin 
lausuntoon, joka on annettu ve-
teraania näkemättä ja tutkimat-
ta. Liian usein päätöksissä tode-
taan, että ns. haitta-asteen korot-
tamiseen ei ole mitään aihetta.

Oma mielipiteeni on, että vete-
raanien kohdalla olisi lopetetta-
va kokonaan kaikenlainen haitta-
aseteprosenteilla näpertely. Meillä 
on varmasti varaa siihen, että jo-
kaiselle sotiemme veteraanille ja 
kotirintamanaiselle taataan van-
huusvuosiksi hyvät ihmisarvoiset 
elinolosuhteet ilman turhaa by-

rokratiaa. Näihin etuuksiin tulisi 
kuulua niin laitoshuolto kuin lai-
toskuntoutus sekä avo- ja päivä-
kuntoutus.

Viime aikoina useissa kirjeis-
sä on otettu kantaa myös rinta-
maveteraanin puolison mahdol-
lisuuteen osallistua samanaikai-
sesti laitoskuntoutukseen. Tähän-

hän voimassa olevien säännösten 
mukaan on mahdollisuus. Tilan-
ne näyttää vain vaihtelevan huo-
mattavasti kunnasta riippuen. Täl-
lä samanaikaisuudella on pyritty 
parantamaan kuntoutuksen tu-
loksellisuutta sekä vaikuttamaan 
siihen, että pystyttäisiin tukemaan 
kotona selviytymistä sekä avio-
puolison jaksamista. Asetuksella 
on kuitenkin rajoitettu aviopuo-
lison laitoskuntoutuspäivien mak-
simimäärää vähäisemmäksi kuin 
rintamaveteraanin osalta ao. päi-
vistä määrätään.

Nyt kun rintamaveteraanien 
määrä vähentyy vuosi vuodelta 
nopeutuvaa tahtia, tulisi mielestä-
ni veteraanien kuntoutumista tu-
kevaa puolisoiden samanaikaista 
kuntouttamista laajentaa velvoit-
tavaksi oikeudeksi.

Eduskuntavaalien lähestyes-
sä saamme varmasti jälleen kuul-
la mitä moninaisimpia lupauksia 
rintamaveteraanien ja kotirin-
tamanaisten etuuksien paranta-
misesta. Kysyn vaan: miksi näitä 
etuuksia ei ole parannettu riittä-
västi, kun itse on oltu vallankah-
vassa? Pian etuuksien parantami-
nen on myöhäistä, jos todellinen 
tarkoitus edes on, että itsenäisyy-
temme taistellut ja hyvinvointim-
me rakentanut sukupolvi ehtisi 
niistä nauttimaan.

Eiköhän noita lupauksia ole 
jo riittävästi annettu. Nyt olisi jo 
näytön paikka.

Talousarvioaloitteita jätetty
Perussuomalaisten kansanedustajat Raimo Vistbacka ja Timo Soi-
ni jättivät syyskuun lopulla nipun talousarvioaloitteita liittyen val-
tion ensi vuoden talousarvioesitykseen.

Vistbacka ehdotti määrärahoja mm. metsäauto- ja yksityisten tei-
den kunnossapitoon ja parantamiseen, metsän uudistamiseen, nuo-
ren metsän hoitoon ja energiapuun keräämiseen, työterveyslaitok-
selle uuden työpaikkakiusaamista selvittävän ja tutkivan yksikön 
perustamiseen, pelkkää kansaneläkettä saaville maksettavaan 20 eu-
ron perustoimeentulolisään, opintorahan korottamiseen 15 prosen-
tilla, vaikeavammaisille suunnatun henkilökohtainen avustaja -jär-
jestelmän kehittämiseen sekä turkistarhoille riittävien valvonta- ja 
turvajärjestelmien rakentamiseen terrori-iskujen ehkäisemiseksi.

Soini puolestaan ehdotti määrärahaa mm. ylimääräisen rintamali-
sän korottamiseen, hirvivahingoista aiheutuviin korvauksiin ja Suo-
malaisuuden Liiton liputusvalistuksen sekä maanpuolustusjärjestö-
jen toiminnan tukemiseen. Lisäksi Soini ehdotti määrärahojen vä-
hentämistä mm. kehitysavusta, Svenska Finlands folkting -nimisel-
tä järjestöltä ja Iso-Britannian EU-jäsenmaksuhelpotuksen Suo-
men rahoitusosuudesta.

Yhteensä Raimo Vistbacka jätti 42 ja Timo Soini 29 talousarvio-
aloitetta. Tony Halme ei jättänyt aloitteita tällä kertaa sairasloman-
sa takia.

Suuri yllätys todennäköinen

Puolueiden kannatusarviotutkimus näyttää PerusS:lle 2,9%. Viime 
eduskuntavaaleissa kannatuksemme oli 1,6 %. Mikä todellinen kan-
natus mahtaneekaan olla? Mielestäni kannatus voi todellisuudessa 
hyvinkin olla 4-5% luokkaa.
Harri Lindell

KIRJALLINEN KYSYMYS 
874/2006 vp

Eduskunnan puhemiehelle

Valtiovarainministeriön tiedot-
teen mukaan Suomen kokonaistu-
lot EU:sta olivat vuonna 2005 628 
miljoonaa euroa pienemmät kuin 
tiedossa olevat kokonaismenot. 
Valtion talousarvion tulot EU:lta 
supistuivat vuodesta 2004 yhteen-
sä 316 miljoonalla eurolla. Samai-
sessa tiedotteessa todetaan myös 
seuraavaa: ”Valtion talousarvios-
ta maksetut EU:n budjetin rahoi-
tuserät eli alv-maksu, Yhdistyneen 
Kuningaskunnan maksuhelpotuk-
sen rahoitus ja BKTL-maksu kas-

voivat vuodesta 2004 yhteensä 151 
miljoonalla eurolla. Kasvu johtui 
lähinnä EU:n laajentumisesta.”

Kun Euroopan unioniin on lähi-
tulevaisuudessa liittymässä myös 
Romania ja Bulgaria, niin on-
ko Suomen asema EU:n suure-
na nettomaksajana vaikeutumas-
sa edelleen?

Vuoteen 1995 verrattuna Suo-
men nettoasema on pahentunut 
selvästi, joten suomalaiset veron-
maksajat ovat päätyneet maksu-
miehiksi. Kaikista Suomen mak-
suista EU:lle lähes 10 % menee 
käsittämättömään Yhdistyneen 
Kuningaskunnan maksuhelpotuk-
sen rahoitukseen. Toivoa sopii, et-
tä hallitus on ottanut huomioon 

sen, että EU yhä laajentuessaan 
näyttää tulevan myös yhä kalliim-
maksi meille suomalaisille.

Edellä olevan perusteella ja 
eduskunnan työjärjestyksen 27 
§:ään viitaten esitän asianomai-
sen ministerin vastattavaksi seu-
raavan kysymyksen: Miten halli-
tus arvioi, että Suomen nettomak-
sajan asema EU:ssa tulee kehit-
tymään, kun Romania ja Bulga-
ria liittyvät Euroopan unioniin ja 
miten on varauduttu todennäköi-
sesti lisääntyviin Suomen maksui-
hin EU:n budjettiin?

Helsingissä 8 päivänä 
marraskuuta 2006
Raimo Vistbacka

Suomen kasvanut nettomaksuosuus
EU:n budjetissa
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Vanhusten viikkoa vietettiin lo-
kakuun alussa. Minä annoin 
oman tukiannokseni tänä vuon-
na auttamalla äitiäni pitämään 
esitelmän iäkkäiden tapahtumas-
sa Oulun kaupungin terveyskes-
kuksella. Tarkoitukseni on myö-
hemmin käydä jossain vanhain-
kodissa auttamassa päivittäisissä 
töissä. Nyt apuani tarvitsi oma äi-
tini. Oheisena on yhdessä laati-
mamme esittely Vanhusneuvos-
ton toiminnasta.

Vanhus ja lähimmäispalvelun 
liitto ry  –toiminta

Vanhusten neuvosto on valta-
kunnallisen Vanhus- ja lähim-
mäispalvelun liitto ry:n alueel-
lista toimintaa. Liitto, joka on 
perustettu 1953, on Vanhusten ja 
lähimmäispalvelun etujärjestö, 
joka valvoo eri elämän alueilla 
jäsenistönsä etuja ja oikeuksia. 

Liitolla on myös projekteja, 
esimerkiksi Tuottava vanhus –
projekti oli ennalta ehkäisevää 
kuntoutusta, jossa myös nähtiin 
esim. lasten, lastenlasten ja hei-
dän elämänsä tukijoita, itsensä ja 
ystäviensä huoltajia ja näin tuot-
tavia jäseniä yhteiskunnassa. 

Liitto järjestää koulutusta. 
Koulutus on suunnattu jäsenjär-
jestöjen toimihenkilöille, vanhus-
työn kehittäjille ja suunnittelijoil-
le tai ikäihmisten ryhmätoimin-

noista kiinnostuneille henkilöille. 
Liiton keskuspaikka on Hämeen-
tiellä Helsingissä ja Kotkassa si-
jaitsee Karhukulma –päiväpaik-
ka. Muutoin koulutusta järjeste-

tään eri puolilla Suomea jäsen-
järjestöjen yhteydessä.

Vanhus ja lähimmäispalvelun 
liitto ry on julkaissut Vanhusten-
huollon Uudet Tuulet  -lehteä jo 

kymmenen vuotta. Lehdestä saa 
tietoa koulutuksista, apua käy-
tännön työhän sekä virkkeitä jä-
senille ja jäsenyhdistyksille. Li-
säksi lehdestä saa aina asiantun-
tijatietoa eri aiheista.

Vanhusneuvostotoiminta 
kunnissa

Kiimingin vanhusneuvosto muo-
dostuu eri poliittisten puoluei-
den vanhusjärjestöjen sekä seu-
rakunnan edustajasta. Minä, 
Waili Jämsä, edustan Oikeutta 
Eläkeläiset ry:tä, joka on Perus-
suomalaisten ikäihmisten järjes-
tö. Neuvosto on neuvova ja lau-
suntoja antava elin kunnan pal-
veluille. Pöytäkirjat kokouksista 
lähetetään tiedoksi kunnanhal-
linnolle. Kokouksia on 4-5 ker-
taa vuodessa yleensä jonkin tee-
man puitteissa. Viime kevään 
kokouksista erityisesti jäi mie-
leen terveystieteen tohtori Kai-
sa Koiviston alustus masennuk-
sesta, sen tunnistamisesta ja sii-
tä toipumisesta.

Alueellisesta toiminnassa 
AVEK-hankkeessa on ollut tar-
koitus löytää vapaaehtoisia aut-
tajia ja vierailijoita vanhuksil-
le. Henkilöt voivat seurustella 
ja keskustella kuulumisista van-
husten kanssa. Palvelusta ei saa 
korvausta, mutta ei siihen kuu-
lu työtäkään. Waili Jämsä on ol-

lut mukana hankkeen alulle pa-
nossa.

Tulevaisuuden toiveita

Lähitulevaisuudessa ja seuraavak-
si toivoisin, että Vanhus- ja lähim-
mäispalvelun liitto ry käyttäisi jär-
jestövoimaansa ja asiantuntemus-
taan kahteen tärkeään asiaan.

Ensinnäkin vanhuksiin koh-
distuvan väkivallan estäminen 
ja poistaminen. Toisena kaikkiin 
Suomen kuntiin tulisi saada toi-
mivia yhteistoimintatiloja. Hyvänä 
malliesimerkkinä voitaisiin pitää 
Oulussa sijaitsevaa Aleksin kul-
maa. Aleksin kulma –rakennus si-
jaitsee keskeisellä paikalla Oulus-
sa eli sinne on helppo tulla linja-
autolla ja käytettävissä on isompia 
ja pienempiä kerhohuoneita sekä 
juhlasali tarjoiluineen.

Vaikka kuinka haukutaan, et-
tä vanhusten asiat ovat huonosti, 
niin silti Waili haluaa muistuttaa, 
että kyllä oloissa on paljon tultu 
eteenpäin. Hän muistaa nähneen-
sä lapsena, kun vanhuksia hoito-
huutokaupattiin erään talon pi-
halla talollisille hoitoon. Toivotta-
vasti sellaiseen huutolaisaikaan ei 
enää koskaan tarvitse palata. Kun-
tien mahdollisuudet hoitaa ikäih-
misensä on erilaiset, siksi on val-
vottava, ettei kukaan jää syrjään.

Waili M. ja Vaili K. Jämsä

esittelyssä
Vanhus- ja lähimmäispalvelu

Vaili K. Jämsä
Projektisihteeri
Oulu

Vaili K. ja Waili M. Jämsä Oulun kaupunginhallituksen 
järjestämällä juhlavastaanotolla juhlimassa naisten 
satavuotista äänioikeutta yhdessä muiden seutumme 
PerusS naisten kanssa valtakunnallisen vanhusten viikon 
jälkeen.

Vietämme joka toinen vuosi pi-
dettävää puoluekokoustamme 
tavallista juhlavammissa puitteis-
sa. Kokouksemme on 10-vuotis-
juhlakokous ja saamme nimetä 
puolueemme puheenjohtajan mi-
tan täyttäväksi presidenttiehdok-
kaaksemme.

Itse olen saanut kulkea näissä 
meidän unohdetun kansan yhtei-
sissä perheväen kokoontumisis-
samme jo 36 vuoden ajan. Pal-
jon lämpimiä muistoja ja ystäviä 
on kertynyt näiden vuosien aika-
na. Onkin mieltäylentävää saada 
olla jälleen kerran yhteisessä har-
taushetkessämme.

Näistäkin tilaisuuksista on rak-
kaita muistoja varsinkin kun py-
häaamuna kokoonnuimme koko-
uspaikkakunnan torille hartau-
teen ja sen päätyttyä marssimme 
kokouspaikalle sinivalkoisten lip-
pujen hulmutessa mahtavana lip-
purivistönä kulkueemme etune-
nässä. Tuomiorovasti, SMP:n ho-
vikappalaisen Eino Sareksen har-
taudet olivat mieliinpainuvia, kun 
hän kuljetti silmiemme ja ajatus-
temme editse kaikki kotomaam-
me kauniit maakunnat ja kertoen 

puolueemme saaneen iloita kan-
natuksesta jokaisessa maakun-
nassa.

Tällä hetkellä voisimme tun-
tea suurta kiitollisuutta kaikes-
ta siitä hyvyydestä ja rakkaudes-

ta, jota Luojamme ja Jumalamme 
meille niin tuhlaillen jakaa. Van-
han Testamentin Sefanjan kirjas-
sa sanotaankin: ”Herra, sinun Ju-
malasi, on sinun keskelläsi, sanka-
ri, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee 
sinusta, hän rakastaa sinua, hän si-
nusta riemulla riemuitsee.”

Omana kouluaikanani aamu-
hartaudet olivat vielä oikeita har-
tauksia, joka nykypäivän aamun-
avauksia ajatellen oli suuri etu, 
vaikken silloin oikein ymmärtä-
nytkään, kun usein laulettiin kii-
tosvirsiä, esim. ”Taas alkaa kiitok-
sella saan Herra päiväni.” Aamu-
unisena, vaivoin kouluun ehtinee-
nä, läksyt ja tehtävät laiminlyö-
neenä ei tuntunut olevan mitään 
kiittämisen aihetta, pikemminkin 
päinvastoin, mietti vain, miten oi-
kein taas selviäisi tästäkin koulu-
päivästä.

Mutta iän karttuessa ajatukset 
ovat muuttuneet. Niinpä aamulla 
saa kiitollisena todeta: ”Sun aut-
toi Herra taaskin terveenä nouse-
maan, sä että avuks´ häntä oppisit 
huutamaan.” Niin paljosta, todel-
la kaikesta saamme olla kiitolli-
sia Taivaan Isälle: Hän on antanut 

meille elämän ja johdattaa ja siu-
naa meitä jokaisena päivänä, kun 
vain me osaisimme pyytää ja kul-
kea hänen hyvää tahtoaan nou-
dattaen.

Psalmissa 8 kerrotaan Luo-
jamme huolenpidosta: ”Kun mi-
nä katselen taivasta, sinun kät-
tesi työtä, kuuta ja tähtiä, jotka 
olet asettanut paikoilleen - mikä 
on ihminen! Kuitenkin sinä häntä 
muistat. Mikä on ihmislapsi! Kui-
tenkin pidät hänestä huolen. Her-
ra, meidän Jumalamme, suuri on 
sinun nimesi kautta koko maail-
man!” Saamme sittenkin häntä 
kiittää kaikesta, sillä korpitiekin 
muuttuu hymyileväksi metsäpo-
luksi. Ukko-Paavo, Paavo Ruot-
salainen kehoittaakin: ”Aseta Ju-
malan kaikkinäkeväisyys ymmär-
ryksesi silmien eteen, sinä et tun-
ne häntä, hän tuntee sinut.”

Anssi Joutsenlahti

Tämän saarnan Anssi 
Joutsenlahti piti 
Kokkolassa vuonna 2005, 
presidentinvaaleja 
edeltävissä tunnelmissa.

Kiitollisena kaikesta
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Kokkolan perussuomalaiset viet-
tivät kotikaupungissaan kymmen-
vuotisjuhlaansa aktiivijoukkonsa 
olleessa lähes kokonaisuudessaan 
läsnä Keskipohjalaisten klubilla. 
Puolueen tervehdyksen esitti pu-
heenjohtaja Timo Soini, eduskun-
taryhmän onnittelut ja viimeisim-
mät tapahtumat ”talon sisältä” 
kertoi eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Raimo Vistbacka.

Soini kertoi puolueen nykyti-
lanteen olevan erittäin positiivi-
nen, sillä presidentinvaalien jäl-
keen puolueeseen on liittynyt 
noin 700 jäsentä. Hän totesi saa-
neensa presidentinvaaleissa Kok-
kolastakin yli 600 ääntä. Haluk-
kaita ilmoittautuu suunnilleen jo-
ka päivä ja gallupeissa kannatus 
on vakiintunut reilusti yli kahden 
prosentin lukemiin.

- Kokkolaan on miellyttävä tul-
la, sillä puolue on perustettu Kok-
kolassa ja minut asetettiin presi-

denttiehdokkaaksi Kokkolan 
puoluekokouksessa 2005, jatkoi 
Soini edelleen.

Ehdokasasettelu on sujunut hy-
vin koko maassa lukuun ottamat-

ta paria piiriä. Näistä hän mainitsi 
erikseen Pohjois-Karjalan.

Kevään eduskuntavaaleihin eh-
dokkaiksi ilmoittautuu niin paljon 
väkeä, että läheskään kaikkia eh-

dokkaiksi halukkaita ei voida ot-
taa mukaan listoille. Joillakin lis-
talta putoavilla olisi selkeästi hyvät 
mahdollisuudet saada huomattava 
määrä ääniä, mutta täytyy vain sa-
noa, että ehkä ensi kerralla.

Kaustisen perussuomalaisten 
tervehdyksen esittivät Toivo Mä-
kelä ja Teemu Koivusalo. Muista-
kin maakunnan kunnista oli osal-
listujien joukossa aktiiviväestöön 
kuuluvia. 

Perussuomalaisten Kokkolan 
paikallisosaston puheenjohtaja 
Lasse Lehtinen valotti ainutker-
taisen isänmaallisessa puheessaan 
ajatuksia tulevaisuuden tavoitteis-
ta ja lupasi hoitaa mm. ympäris-
tökuntiin perustettavien paikal-
lisosastojen rekisteröimiseen liit-
tyvät asiakirjat. Kertoessaan pai-
kallisista mieltä painavista asiois-
ta Lehtinen otti esille liian suuren 
kiintiöpakolaisten määrän ja libe-
raalin pakolaispolitiikan. Kaupun-

Perussuomalaisten Uudenmaan 
piirin Espoon osasto otti osaa 
Maalaismarkkinoille Espoon 
Leppävaarassa lauantaina 14.10. 
ja sunnuntaina 15.10. Kaikista 
maamme puolueista paikalla oli 
Perussuomalaisten lisäksi vain 
Keskusta.

Paikalla olivat espoolaisista 
eduskuntavaaliehdokkaista alle-
kirjoittaneen lisäksi Jarkko Korpi, 
Teemu Lahtinen, Niina Männistö, 
Lasse Oz ja Teijo Petäjäjärvi. Tel-
tan pystytyksestä vastasivat Jark-
ko Korpi ja Lasse Oz. Perussuo-
malaisten puolueen puheenjoh-
taja Timo Soini oli paikalla lau-
antaina.

Kiinnostus Perussuomalaisia 
kohtaan oli suurta ja näkyvää. 
Telttamme luona kävi jatkuva ih-
misvilinä. Kahvi-, mehu- ja karkki-
tarjoilun sekä suosittujen PerusS –
logolla varustettujen ilmapallojen 
jakelun lomassa käytiin pitkiä ja 
syväluotaavia keskusteluja.

- Varsinkin lapset ja tietysti 
myös aikuiset innostuivat ilma-
pallojen maanläheisyydestä, pal-
loissamme kun ei ollut heliumia 
vaan tavallista ilmaa, tuumailee 
Uudenmaan piirin ehdokas Jark-
ko Korpi.

Meiltä kyseltiin Perussuoma-
laisten kantaa erilaisiin asioihin 
ja ilmiöihin sekä tarkempia tie-
toja puolueemme nykytilasta ja 
mm. sijoittumisesta poliittiselle 
kartalle.

- Oli mielenkiintoista nähdä, 
miten ihmiset suhtautuvat posi-
tiivisesti Perussuomalaisia koh-
taan, kertoo Uudenmaan piirin 
ehdokas Lasse Oz.

Maalaismarkkinoilla Espoossa

Oli myöskin ilahduttavaa huo-
mata kuinka kaikenikäiset ja eri-
laisista elämäntilanteista lähtöi-
sin olevat ihmiset tulivat rohkeas-
ti puhumaan kanssamme, kerto-
maan kuulumisiaan ja esittämään 
toiveitaan meille eduskuntavaali-
ehdokkaille. Tapasimme jopa sa-
moja äänestäjiä molempina päi-
vinä teltallamme, ihmiset selväs-
ti halusivat tulla jatkamaan kes-
kustelua kanssamme.

Perussuomalaiset tunnistetaan 
puolueena jo hyvin - logomme on 
tuttu, Timo Soini tiedetään ja tun-

netaan, hänen nimensä oli monen 
vierailijan huulilla. Timon ollessa 
paikalla teltan eteen muodostui 
varsinainen väentungos. Maalais-
markkinoista jäi meille ehdokkail-
le hyvä mieli. Hyvästä vastaan-
otosta ja palautteesta rohkaistu-
neina jatkamme vaalityötämme 
sekä pyrimme näkymään jatkos-
sakin erilaisissa tapahtumissa ja 
viemään Perussuomalaisia arvo-
ja eteenpäin.

Teksti: Saana Lehto
Kuvat: Lasse Oz

Espoon osaston jäseniä 
Maalaismarkkinoilla 
Espoon Leppävaarassa. 
Vasemmalta: Lasse Oz, Timo 
Soini, Niina Männistö, Saana 
Lehto ja Jarkko Korpi.

Maalaismarkkinoilla Timo 
Soini sai paljon juttuseuraa. 
Taustalla Saana Lehto ja 
Niina Männistö.

Kokkolan perussuomalaisten
10-vuotisjuhlaa!

gin kokonaisvaltaisessa kehittämi-
sessä on puutteellisuuksia, mihin 
tulisi saada korjausta. Ilman sel-
vityksiä tehtyihin, mitä ihmeelli-
simpiin projekteihin tulisi saada 
selkeä parannus jo esiselvityksi-
en osalta.

Keski-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Alpo Ylitalo tote-
si puheessaan, että Timo Soi-
nin esiintuoma kannatusluku-
jen nousu on selviö. Uusi todis-
te kannatuksen noususta ja puo-
lueen uskottavuudesta on se, että 
kun kaksi vuotta sitten järjestet-
tiin syyskokous, ainoatakaan tie-
dotusvälineen edustajaa ei saatu 
paikalle. Nyt sen sijaan heitä on 
useita. Soini ja Vistbacka olivat 
silloinkin läsnä. 

Tiedotusvälineet ovat ottaneet 
selkeän roolin Suomen viemisek-
si Natoon ilman kansanäänestystä 
eli kuten Soini totesi: Vallan vahti-
koirasta on tullut vetokoira.
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Heinäveden Kypäräjärven koulul-
la vietettiin viime kesän alkajai-
siksi 9.6. 2006 merkittäviä ja har-
vinaisia timanttihääjuhlia. Avio-
pari Kauko ja Rauha Lyytikäinen 
viettivät timanttihäitä 60:nen yh-
teisen vuoden kunniaksi. Paikal-
le oli kerääntynyt paljon juhlavä-
keä läheltä ja kaukaa. Lyytikäisiä-
kin neljässä sukupolvessa.

Maanviljelijänä ja teurastaja-
na toiminut Kauko Lyytikäinen 
on syntynyt 10.6. 1923 Heinäve-
den Haapalahden kylässä ja hä-
nen vaimonsa, koulun keittäjänä 
naapuripitäjässä toiminut Rauha, 
os. Koponen, 28.12.1926. Hääpäi-
vänään sulhanen oli 23 vuotias ja 
nuori morsian 19 vuotias.

Kauko Lyytikäinen lähti vuon-
na 1940 vasta 17 vuotiaana vapaa-
ehtoisena armeijaan ja palveli kol-
men kuukauden koulutusjakson 
jälkeen sotapalveluksessa aina so-
dan loppuun asti. Sodan melskeit-
ten loputtua oli maa- ja metsätöi-
tä tehneellä Kaukolla mielessä 
perheen perustaminen. Naapuri-
pitäjästä löytyneen oman Rauhan 
kanssa häitä vietettiin 9.6.1946.

Nuoren parin elämä jatkui ar-
kisissa askareissa ja tulevaisuu-
teen luottaen. Lapsiakin siunaan-
tui kaikkiaan seitsemän kappa-
letta. He ovat kaikki sijoittuneet 

koulutuksen kautta hyvin yhteis-
kuntaan ja työelämään.

Vuonna 1973 Lyytikäisten per-
hettä kohtasi suuri onnettomuus, 
kun tulipalo tuhosi heidän kotin-
sa perustuksia myöten. Irtaimis-
tosta jäi jäljelle vain navetan ik-
kunalla unohtunut pöytäveit-

si. Kaikki oli aloitettava jälleen 
alusta. Ahkerina ja peräänanta-
mattomina ihmisinä he rakensi-
vat kaiken menetetyn tilalle en-
tistä ehompaa.

Siitä kertoo muun muassa ti-
manttihääparin nykyinen koti 
Heinäveden Kypäräjärvellä.

Kauko ja Rauha Lyytikäisellä
60-vuoden yhteinen taival

Lyytikäisten timanttipari on 
osallistunut myös puoluetoimin-
taan nuoruudestaan saakka. He 
olivat muun muassa perustamassa 
Pientalonpoikien Puoluetta Piek-
sämäellä 1959. He ovat olleet ak-
tiivisia toimijoita myös Suomen 
Maaseudun Puolueessa sekä Pe-

russuomalaisissa. Lyytikäiset ovat 
molemmat toimineet muun muas-
sa Heinäveden kunnanvaltuustos-
sa ja lautakunnissa. Rauha Lyyti-
käinen on tämän lisäksi toiminut 
Heinäveden kihlakunnan lauta-
miehenä 23 vuotta, josta ansiosta 
hänelle on myönnetty herrastuo-
marin arvo vuonna 1970.

Kauko ja Rauha Lyytikäinen 
ovat edelleen hyvin kiinnostunei-
ta yhteiskunnallisesta toiminnas-
ta, Perussuomalaisuuden pohjalta. 
He toivovat, että puolueen riveihin 
tulisi paljon lisää aktiivista väkeä, 
etenkin nuoria, niin että Perussuo-
malaisen puolueen tulevaisuus olisi 
turvattu. He toivottavat myös hy-
vää menestystä kaikille PS:n edus-
kuntavaaliehdokkaille ja vaalityön-
tekijöille sekä entistä valoisampaa 
tulevaisuutta puolueelle.

Lyytikäisten motto onkin: ”Hy-
vä puolue toimii kaikissa tilanteis-
sa aina kansan parhaaksi”.

Perussuomalainen lehti onnit-
telee näin jälkikäteen Lyytikäis-
ten pariskuntaa timanttihääpäi-
vän johdosta ja toivottaa heille 
leppoisia eläkepäiviä.

Tämän kirjoituksen on
Pertti Vehviläisen lähettä-
män materiaalin pohjalta 
laatinut Hannu Purho.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri sai uutta verta toimikuntaansa
ja lisää kokemusta ehdokaslistoilleen

Hallintotieteiden ylioppilas ja eduskuntavaaliehdokas 
Anu Mäntylä Vaasasta valittiin myös Etelä-Pohjanmaan 
piirin piiritoimikuntaan Kauhajoella 21.10. pidetyssä 
piirikokouksessa. Mäntylä nimesi kokouksessa keskeiseksi 
vaaliteemakseen vanhustenhuollon. Mäntylän vieressä 
piiritoimikuntaan kuuluva Heikki Tuomela Teuvalta, josta 
Mäntyläkin on alunperin kotoisin.

Kaupunginvaltuuttettu ja kuntavaalien ääniharava Eero 
Liimatta Lapualta suostui EP:n piirikokouksessa
eduskuntavaaliehdokkaaksi. Liimatta oli ehdolla myös
viime eduskuntavaaleissa. Myös hänellä on vankka 
tietopohja ikäihmisten ongelmista.
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Vanhemmuus ja isovanhemmuus 
on haaste nykypäivän yhteiskun-
nassa. Lapsiperheet on ajettu tiu-
koille, ja kiire näkyy monien per-
heiden elämässä. Isovanhemmuus 
on tärkeä tuki lapsille - ja lasten-
lapsille. Monet isovanhemmat 
ovat korvaamaton apu arjen kes-
kellä, ja heidän panoksensa heijas-
tuu koko perheen hyvinvointiin.

Pitkän uran opettajana teh-
nyt Ilmari Jalonen Pöytyän Rii-
hikoskelta on pannut huolestu-
neena merkille nykysuuntaukset. 
Moni asia on toki paremmin kuin 
oli ”silloin ennen vanhaan”, mut-
ta kehitys ei joka asiassa ole men-
nyt hyvään suuntaan.

- Muutosta on molempiin suun-
tiin, toteaa Jalonen.

Hän pohtii, että monet lapset 
joutuvat pärjäämään liian itse-
näisesti pienestä pitäen. Vanhem-
mat saattavat kamppailla työelä-
män yhä kiristyvissä vaatimuk-
sissa, ja aikaa koululaisesta huo-
lehtimiseen ei aina ole riittävästi. 
Joidenkin perheiden yllä on mie-
lenterveys- tai päihdeongelmi-
en synkkä varjo, jonka alla lapset 
kasvavat - ja ottavat helposti vas-
tuuta liian paljon - ja liian aikai-
sin. Lööpeistä joutuu lukemaan 
heitteille jätetyistä lapsista, jopa 
vauvoista. Sosiaalialalla huostaan-
otot ja perheiden pahoinvoinnin 
kohtaaminen ovat arkipäivää. Il-
tapäivälehtien lööppeihin pääty-
vät rajut otsikot ovat vain jäävuo-
ren huippu. 

Levottomuus lisääntynyt

Koulumaailma ja perhe-elämä 
ovat muuttuneet. Yhteiskunnan 
arvot ovat muuttuneet.

- Kannatan koulun ja kodin tii-
vistä yhteistyötä, sanoo Jalonen.

Hän muistelee, että ennen opet-
tajat asuivat usein koulun yhtey-
teen rakennetussa asunnossa. Ny-
kyään kouluissa eivät juuri opet-

tajat asu, työmatka saatetaan teh-
dä pitkänkin matkan päästä. Ilma-
ri Jalosen mukaan kynnys ottaa 
yhteyttä opettajaan kouluajan ul-
kopuolellakin oli matalampi en-
nen. Tämäkin on varmasti pitkäl-

le yksilöllistä, ja koulu- ja opetta-
jakohtaista tänäkin päivänä.

Levottomuus koko yhteiskun-
nassa ja perheissä heijastuu kui-
tenkin vääjäämättä myös lapsiin, 
ja sitä kautta opettajien työhön. 
Nykypäivän opettajalta vaaditaan 
hyvin paljon.

Kurin puute, se ettei saa otet-
ta opetettavaan ryhmään on kui-
tenkin haitallista opetuksen kan-
nalta, ja turhauttaa sekä opettajan 
että oppilaat. Opettajaan miellet-
tävä auktoriteetti oli ennen var-
masti vahvempi. 

- Luokassa ei tarvitse olla kuin 
pari häirikköä, niin he saavat ko-
ko luokan sekaisin. Opettajan 
ajan ei tulisi kulua kurinpitoon, 
vaan opettamiseen. Levottomuus 
on lisääntynyt, ja jotkut lapset me-
nevät liian myöhään nukkumaan, 
eivätkä saa riittävästi unta. Väsy-
mys heijastuu usein käyttäytymi-
sessä negatiivisesti, Jalonen poh-
diskelee.

Televisio ja tietokone internet-
teineen syövät myös lasten aikaa, 
ja ne saattavat näytellä liian suur-
ta roolia lasten elämässä. Pelien ja 
netin maailma on nopea ja täynnä 
vaihtoehtoja, värejä ja ääniä. Lii-
allinen ruudun ääressä oleminen 
vaikuttaa varmasti lapseen, ja se 
voi passivoida myös liikunnalli-
sesti. Ihan tavallinen ulkona leik-
kiminen on lapsille terveellistä. 

Isovanhempien tuki tärkeää

Isovanhempien aika lastenlapsille 
ja lasten perheiden tukemiselle ei 
ole hukkaan heitettyä aikaa. Iso-
vanhemmat ovat erinomainen tu-
ki, ja he voivat tukea omalta osal-
taan myös koulunkäynnissä.

Liian holhoaviksi isovanhem-
pien ei Jalosen mukaan kuiten-
kaan pidä ryhtyä. Lapset elävät 
jo omaa elämäänsä, ja heillä saat-
taa olla erilaisia tapoja kasvattaa 
ja hoitaa perheen asioita kuin iso-
vanhemmilla.

Jalonen korostaa isovanhempi-
en ja lastenlasten suhdetta monel-
la tavalla. Iäkkäämpien ihmisten 
elämänkokemus ja -viisaus on voi-
mavara. On hyvä myös, että lapsi 
saa kokemuksen isovanhempien 
huolenpidosta ja rakkaudesta.

- Iäkkäiden ihmisten kunnioit-
taminen olisi tärkeä taito oppia, 
sitä lapsi oppii olemalla isovan-
hempiensa kanssa.

Merkittävää on myös se, että 
lapsi kokee arvostusta omien iso-
vanhempiensa taholta.

- Kyllä lastakin pitää osata kiit-
tää, lapsen pitää saada kokemus 
siitä että hänet hyväksytään, ja et-
tä häntä rakastetaan, Jalonen to-
teaa.

Isovanhempien tuki myös harras-
tusten suhteen on kannatettavaa.

- On paljon, jos isovanhemmat 
vievät lastenlapsia harrastuksiin, 
ja ovat vaikkapa katselemassa 
yleisön joukossa lapsen kilpailuja, 
korostaa Jalonen. 

Pitkän, 37-vuotisen opettaja-
uran tehnyt Ilmari Jalonen haluaa 
rohkaista yhteiseen vanhemmuu-
teen. Lasten elämässä ei koskaan 
ole liikaa heistä välittäviä aikuisia. 
Ihmissuhteet eri ikäisten ihmisten 
kanssa luovat pohjaa lasten kehi-
tykselle ja sosiaalisille taidoille. 
Elämänrikkaus, joita isovanhem-
milla on, on rikkautta jota he voi-
vat jakaa.

Teksti: Anne Kukkonen

Isovanhemmuus
antaa paljon

Pitkän uran opettajana tehneen Ilmari Jalosen mukaan 
televisio ja internet voivat passivoida lapsia myös 
liikunnallisesti.

Noin on laulun tekijä runoil-
lut tunnetussa laulelmassaan. 
Laulussa kiitetään kaikesta sii-
tä mitä me olemme syntymäs-
sämme saaneet. Meillä onkin 
aihetta kiitokseen joka päivä. 
Herätessämme uuteen päivään 
on aina aihetta kiitokseen.

Itselläni, kotona äidin opet-
tama iltarukous on seurannut 
elämän varrella kaikissa vai-
heissa ja varmaan seuraa ha-
maan loppuun saakka.

Lapsuudessani oli pyhäkou-
lu jokaisella kylällä. Pyhäkou-
lua pitivät vanhat uskovaiset 
mummot. Näin ainakin meistä 
lapsista tuntui. Eiväthän he ol-
leet kuitenkaan, kuin saman-
ikäisiä kun minä nyt.

Eli ainakin mieleltään nuo-
ria. Pyhäkoulu oli lapsille hyvä 

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

kasvun paikka. Uskon siemen kyl-
vettiin pienen lapsen mieleen. Py-
häkoulua käytiin lähes siihen asti, 
kunnes alkoi rippikoulu. 

Rovasti Aate Nummisen rippi-
koulussa oli hengellisen kasvun 
aika. Silloin tunsin, että hyvin teh-
ty opetus meni perille.

Miten voin kyllin kiittää...?
Kun itse 16 vuoden ikäisenä kä-

vin läpi vakavan sairauden ja sii-
tä selvisin, sen jälkeen ei ole tar-
vinnut miettiä olisiko aihetta kii-
tokseen. Sairauden aikana rukoi-
lin Taivaan Isältä, että paranisin, 
tai jos hän minut pois kutsuu, ai-
nakin näkisin vielä vanhempani ja 
sisarukseni.

Minulla on aihetta kiittää jo-
ka päivä, aamulla ensimmäisek-
si ja illalla viimeksi. Olen saanut 
elää elämäni jatkoaikaa jo yli nel-
jäkymmentä vuotta.

Ihmisen on helppo elää kun 
luottaa Taivaan Isän johdatuk-
seen. Ei tarvitse pelätä mitään, 
kun tietää olevansa turvassa. Mei-
dän on hyvä jokaisen miettiä iäi-
syysasioita täällä eläessämme, 
koska lähtökellojen soidessa se 
on myöhäistä. Ihmisen elinikä on 

joka tapauksessa lyhyt, sen si-
jaan iäisyys ei lopu koskaan.

 Me elämme alati nopeas-
ti muuttuvassa maailmassa. 
Elämänrytmi on aivan toinen, 
kuin lapsuudessani. Siitä huo-
limatta kirkolla ja sen levittä-
mällä uskon sanomalla on jo-
pa kasvava merkitys, jokaisen 
ihmisen elämään. Kirkon teh-
tävänä on soveltaa uskon ja 
armon viesti ihmisten muut-
tuvaan elämänrytmiin.

Siunattua ja turvallista syksyä 
kaikille lukijoille

Helena Ojennus
Kirkkovaltuuston jäsen
Parkano
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

Teemme täällä lehden toimituksessa henkilöhaastattelusarjaa puolueemme aktiivista 
toimijoista. Tarvitsemme tulevia lehden numeroita varten lisää haastatteluja
puolueen henkilöistä kautta Suomen.

Kuvat ja tekstit voit lähettää sähköisessä muodossa osoitteeseen:
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
Jos käytössäsi ei ole sähköpostia, lähetä kuvasi ja tekstisi meille postitse osoitteeseen: 
PerusSuomalainen -lehti,  PL 164, 38701 Kankaanpää.
Tarvitsemme myös tiedon oletko piirin johtohenkilöitä, pai kallisosastossa tai puolueval-
tuustossa?

Lehden sivujen määrä on kuitenkin rajallinen, joten vastausten merkkien määrä on  
maksimissaan 2500 merkkiä.

Haastattelusarja jatkuu!
Tule mukaan ja kerro itsestäsi, niin muutkin 

tutustuvat sinuun lehden sivuilla!

1. Mistä olet kotoisin?

2. Missä asut tällä hetkellä ?

3. Ketkä kuuluvat perheeseesi?

4. Onko teillä lemmikkieläimiä?

5. Poliittinen historiasi?

6. Mistä lähtien olet ollut puolueessa?

7. Miksi juuri tämä puolue?

8. Miten kehittäisit puoluetta?

9. Lempiruokasi?

10. Miten vietit viime kesäloman?

Kysymykset:

S  Jorma-Kalevi Merivirta
Operaattori

1. Olen kotoisin Karhulasta, ns. ”kymiläi-
sii”. Karhula liitettiin Kotkan kaupunkiin 
1970-luvun alussa.

2. Kotkassa, Ruonalan kaupunginosassa.

3. Ollut naimisissa saman vaimon kanssa jo 
30 vuotta. Kaksi aikuista lasta. Lapsenlap-
siakin on jo yksi, eli olen pappa.

4. Tällä hetkellä ei ole lemmikkieläimiä.

5. Kunnalliset luottamustoimet nykyisin:
- kaupunginvaltuutettu (sit. wanha kymi, 
valtuutettuja 3 henk. oto:na ryhmä van-
himpana. Lisäksi kuulumme niin sanot-
tuun YSI ryhmään joka koostuu sirpale-
ryhmien yhdeksästä valtuutetusta, tällä 
tavalla saimme eri luottamustoimipaikko-
ja kaupungissa).
- Kotkan kaupungin kulttuurilautakunnan 
jäsen 2005-2006 loppuun.
- Kotkan kaupunginhallituksen jäsen v. 
2007 alusta lukien.
- Kotkan Energia Oy hallintoneuvoston jä-
sen v. 2005 lukien.
- Kymijoen työterveyshuollon johtokunnan 
jäsen 1.3.2006 lukien.

Vapaa-ajan luottamustoimet:
Kymen Nyrkkeilijät ry:n puheejjohtaja/pe-
rustajajäsen, kotipaikka Hamina.
- Kotiseutuliike Pro Karhula perustajajä-
sen/toimikunnan pj.

Kotkan, kuuluisan Tiutisensaari kylän luot-
tamustoimet:
- Tiutisen Pyrintö ry. (1907-2007..100v), joh-
tokunnan jäsen.
- Tiutisen veneseura ry, johtokunnan jäsen.
- Tiutisen kylätoimikunnan jäsen

Muut ns. rivijäsenyydet:
- Ammatti os. 75 jäsen-kymiseura jäsen-
kotkan ympäristös jäsen-kotkan painimie-
het ry:n ainaisjäsen-kotkanseudun invalidit 
ry. jäsen-langinkosken srk:n jäsen jne.

6. Perussuomalaisten toiminnasta kiinnos-
tuin viime presidentinvaalien aikoihin. Nyt 
olen PS:n kansanedustajaehdokkaana Ky-
men vaalipiirissä.

7. Ainoa oikealla tavalla Suomen kansan 
puolestapuhuja. Perusväestön puolustaja. 
Unohdetun kansan ääni. Sopii minunlaisel-
leni perusduunarille.

8. Muistutetaan vauvasta vaariin, että tämä 
maa on meidän kotimaa. Lisäksi korostet-
tava, että täällä asuvista ihmisistä on todel-
la huolehdittava ja heidän tuntojaan kuun-
neltava sekä asioitaan lujasti ajettava. Pe-
rusS on kansanvaltainen muutosvoima.

9. Kalaruuat, etenkin vanhan ajan silakka-
laatikko.

10. Harrastuksiini kuuluvat kuntosalil-
la käynti, lentopallo, keilailu sekä ulkoilu. 
Kesäloman vietin mökillä, meren rannal-
la, vanhaa saaristolaistaloa kunnostellen. 
Nyt on akut ladattu ja virtaa riittää tule-
viin eduskuntavaaleihin ja niiden ylikin.

S  Antti Valpas
Projektikoordinaattori

1. Olen syntynyt Helsingissä vuonna 1978.

2. Olen aina asunut Helsingissä. Tällä het-
kellä asun Etelä-Haagassa lähellä työpaik-
kaani, sitä ennen viihdyin muutaman vuo-
den verran keskustassa. Alkujaan olen 
Kontulan poikia. Henkisesti olen kuitenkin 
enemmän karjalainen kuin stadilainen.

3. Asun yksin. Muuten perheeni Helsingis-
sä koostuu äidistä ja isoveljestä. Isäni asuu 
muualla.

4. Tänä syksynä hankin kissan. Kotona 
Kontulassa meillä oli kaksi kissaa, molem-
mat elivät 15-vuotiaiksi kunnes vanhuus 
voitti.

5. Kiinnostuin alun perin historiasta ja sii-
nä sivussa yhteiskunnasta todenteolla noin 
vuosina 1990-1991. Muistan kuitenkin kat-
soneeni uutisia jo pienestä lapsesta; muis-
tan Kekkosen hautajaiset ja Tsernobylin 
ydinvoimalaonnettomuuden uutisoinnin 
1980-luvun jälkipuoliskolta. Ehkä tämä en-
teili tulevaa kiinnostusta.
Olen aina ollut isänmaallinen hengeltäni, 
vaikkei minua ole nähdäkseni mitenkään 
erityisesti isänmaallisuuteen kasvatettu. 
Luultavasti runsaalla ulkomailla matkus-
telulla on ollut osansa tässä kehityksessä. 
Olen voinut todeta 14 eri maata nähtyä-
ni sekä yhteensä reilun vuoden ulkomailla 
oleiltuani, että Suomi on suomalaiselle ai-
na se paras paikka.
EU:ta olen aina vastustanut, siitä lähtien 
kun EU:n esiasteesta EY:sta kuulin ensim-

mäisen kerran puhuttavan laajemmin jos-
kus vuonna 1990 tai niillä main.

6. Liityin puolueeseen reilu kolme vuotta 
sitten. Olen kannattanut Perussuomalais-
ten edustamia arvoja jo 12-vuotiaasta.

7. Perussuomalaiset ajavat minulle tärkei-
tä asioita; kannatamme isänmaata EU:n si-
jaan ja puolustamme niitä, jotka eivät itse 
jaksa puolustaa itseään.

8. Nuorten toiminnanjohtajana ja sitä en-
nen Nuorten hallituksen tavallisena rivijä-
senenä olen nähnyt puolueen monet kas-
vot. Tarvitsemme mielestäni nykyistä tii-
viimpää yhteistyötä puolueen, piirien, pai-
kallisyhdistysten sekä naisten ja nuorten 
välille.
Nyt puolue on mielestäni turhan hajallaan, 
luultavasti osasyy tähän on organisaatiora-
kenteemme. Itsenäisyys on hyväksi, mutta 
jos se haittaa yhteistä toimintaa ja tekee sii-
tä kuppikuntaista, se ei ole hyvä. Henkilö-
kemioihin liittyvät ongelmat tulisi unoh-
taa ja mieluummin korjata keskustelemal-
la niistä. Usein ongelmia aiheuttavat poh-
jimmiltaan asiat, eivät ihmiset.
Erityisesti tiedotuspuoli kokonaisuutena 
tuntuu olevan sellainen asia, joka kaipaa 
kehittämistä. Tietoa on, mutta se ei aina 
tunnu saavuttavan kaikkia niitä, joita tie-
to voisi kiinnostaa.
Nuorten hallituksen puolella olemme teh-
neet parhaamme tämän puutteen korjaami-
seksi mm. nuorten uuden, helposti päivitet-
tävän nettisivuston avulla, mutta työ jatkuu 
edelleen. Samaa tahtotilaa tarvitaan myös 
muilta Perussuomalaisilta kautta Suomen-
niemen.

9. Karjalanpaisti ja karjalanpiirakat muna-
voilla.

10. Lomani oli varsin moniulotteinen. Kalas-
telin Etelä-Karjalassa ja kävin kääntymäs-
sä Savossa, muuten kesälomani meni lähin-
nä laiskotellessa, elokuvissa ja ulkona syö-
den. Varsinkin loppuloma meni tehokkaasti 
Nuorisovaalit 2007-projektin kokouksissa ja 
käytännön asioiden hoitamisessa.
Lisätieto: Olen Nuorten hallituksen jäsen, 
Nuorten puoluevaltuutettu sekä Nuorten 
toiminnanjohtaja, olen lisäksi Helsingin pii-
rihallituksen 1. varajäsen.
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Haastateltavana Satu 
Kari, Eija Karvinen 
ja Pasi Mäenranta. 

Heidän lapsensa ovat 
Vermuntilan koulun 
nykyisiä ja tulevia 

oppilaita. Vermuntilan 
koulu on yksi 

lakkautetuista Rauman 
kouluista.

Raumalla on tänä syksynä 
päätetty lakkauttaa viisi kylä- 
ja lähikoulua. Mistä kaikki sai 
alkunsa?

Raumalla 2005 alkanut kyläkou-
lujen ns. sopeuttaminen alkoi pi-
an sen jälkeen, kun Rauma sai uu-
den kaupunginjohtaja Arno Miet-
tisen, joka jo Vihdissä teki suur-
koulun, hinta yli 18 milj. euroa, ja 
jätti lähtiessään perinnöksi kylä-
koulujen sopeuttamisen. Histori-
asta voimme kyllä löytää suunni-
telmat muutamien kylä- ja lähi-
koulujen lakkauttamisesta vuo-
delta 1993. Se on muuten sama 
vuosi, jolloin Rauman maalais-
kunta liitettiin Rauman kaupun-
kiin. Uudelleen aiheeseen palat-
tiin 1998 eli heti, kun viisi vuotta 
kuntaliitoksesta oli kulunut.

Aluksi Raumalla puhuttiin 
kouluverkon karsimisesta 
ja lopuksi sopeuttamisesta. 
Mitkä olivat perustelut 
karsimiselle?

Perustelut vaihtuivat vuoden ku-
luessa moneen kertaan, kuten to-
della tuo termikin, jota asiasta 
käytetään. Puhuttiin paljon sii-
tä, että rahaa pitää saada seinis-
tä opetukseen. Nyt tehdyllä pää-
töksellä on kuitenkin todella suu-
ret kustannusvaikutukset. Samalla 
kun suljetaan kouluja, joudutaan 
kuitenkin investoimaan uusien 
koulujen rakentamiseen. Lisäk-
si kuljetuskustannukset kasvavat. 
Suunnitteilla on myös remon-
toida yksi iso koulu keskustassa. 
Sen koulun oppilaat mahtuisivat 
jo tällä hetkellä Rauman keskus-
tan alueen muihin kouluihin. Pu-
humattakaan tilanteesta muuta-
man vuoden päästä, jolloin oppi-
lasvähentymä on huipussaan. Sul-
jettavat koulut eivät ole erityisen 
pieniä, oppilasmäärät ovat 30-70 
haarukassa.

Aluksi tavoitteena oli myös saa-
da yksisarjaiset koulut, koska niis-
sä opetuksen laatu on muka pa-
rempi kuin yhdysluokkaopetuk-
sessa. Perusteluita ja tutkimuksia 
yhdysluokkaopetuksen puoles-
ta kuitenkin on olemassa. Yh-
dysluokkia on usein myös isoissa 
kouluissa. Raumalla on lisäksi se 

tilanne, että Kodisjoki liittyy Rau-
man kaupunkiin vuoden vaihtees-
sa. Kodisjoen alakoulu on yhdys-
luokkainen, eikä sitä ole heti lupa 
sulkea. Näin ollen yksisarjaisuu-
teen ei voida heti päästä. Proses-
sin aikana yksi kyläkoulu saikin 
sitten armon oikeudessa. Kuu-
desta lakkautusuhan alla olleesta 
koulusta päätettiin viisi sopeuttaa 
muihin kouluihin.

Miten asianosaiset kylissä 
ovat lakkauttamisideaan 
suhtautuneet?

Kyläläiset eivät asiaa sulatta-
neet ja monessa kylässä on pi-
detty pitkin vuotta palaveri-ilto-
ja. Kaikkien kylien voimin on jär-
jestetty kaksi isoa mielenosoitus-
ta, useita kertoja on myös kerätty 
nimiä kyläkoulujen puolesta yh-
dessä ja erikseen. Poliitikoille on 
soiteltu ja lähetelty kirjeitä. Leh-
tiin on kirjoitettu, mutta Rauman 
suurimmat puolueet, SDP ja Ko-
koomus, joiden ääni käytännös-
sä asiat ratkaisee, eivät ole paljon 
vaivautunet vastailemaan. Aino-
astaan puhelimessa demarien ja 
kokoomuslaisten kanssa on voi-
nut jutella.

Jo keväällä isoa keskustan kou-
lua tarjottiin vaihtoehdoksi kylä-
koulujen sulkemiseen. Ihmetyt-
ti, että sitä asiaa ei kunnolla val-
misteltu. Tuntui todella erikoisel-
ta, että muutamaa päivää ennen 
valtuuston kyläkouluista päättä-
vää kokousta eräskin valtuutet-
tu kertoi, että ei ole vielä tutustu-
nut tähän vastaehdotukseen. Sa-

ma kävi ilmi myös valtuuston ko-
kouksen muutamissa puheenvuo-
roissa. Tuntui ihmeelliseltä, että 
oltiin valmiita päättämään, vaik-
ka ei vielä tunnettu kaikkia vaih-
toehtoja.

Miten prosessi
mielestäsi toteutui?

Prosessin joka vaiheessa oli aina 
kiire. Mielestämme näinkin suu-
ria päätöksiä ei pitäisi tehdä liian 
hätäisesti. Enkä tietenkään tiedä, 
onko oikein, että kaupungin työn-
tekijätkin lukevat päätökset pai-
kallislehdestä. 

Jostain syystä Rauman kaupun-
ki ei tarvitse toimivaa maaseutua, 
vaan haluaa keskittää elämää pie-
neen keskustaansa. Aluepolitiik-
kaa tehtiin kouluverkon nimissä. 
Demokratiasta ei ollut kyse mis-
sään vaiheessa. Junttapolitiikkaa 
se oli. Dialogia päättäjien ja kau-
punkilaisten välillä ei ollut, eikä 
edes halukkuuttakaan siihen. Nyt 
jälkikäteen ollaan kyllä niin ko-
vasti tekemässä yhteistyötä kaik-
kien osapuolten kanssa, että kyy-
ditykset ja muut asiat saataisiin 
toimimaan. 

Ja onhan se totta, että kiire tai-
si nyt olla lähinnä sen vuoksi, että 
vuodenvaihteen jälkeen valtuus-
toon tulevat kodisjokelaiset eivät 
ehkä äänestäisikään kyläkoulujen 
lakkauttamisen puolesta. Mieles-
sä on myös ajatus, pitikö tämä ras-
kas koulujen mukautus tehdä sen 
vuoksi, että saadaan mahdollinen 
valtionavustus suureen keskus-
tan alueen kouluun, jonka oppi-

laat mahtuvat aivan hyvin keskus-
tan alueen muihin kouluihin?

Uskotteko säästöjen 
syntymiseen?

Emme. Päätöksen kustannukset 
ovat sen verran suuret, että sääs-
töä syntyy ehkä 100 vuoden kulut-
tua Nähtäväksi tosiaan jää, tulee-
ko sitä rahaa opetukseen vai me-
neekö se esim. kasvavaan vanhus-
tenhuoltoon? Uhkaavalta kuulos-
taa kaupunginjohtaja Miettisen 

esittelyteksti tuloveroprosenttia 
määriteltäessä: ”..peruskoulu- ja 
lukioverkon tarkistuksesta…saa-
tavat säästöt eivät riitä kattamaan 
terveydenhuollon vaatimia lisäpa-
nostuksia ja vanhuspoliittisen stra-
tegian mukaisia menolisäyksiä.”

Miksi mielestänne olisi ollut 
parempi sulkea keskustan 
alueelta yksi iso koulu?

Rauma on muuttotappiokunta, 
ollut jo vuosikymmenien ajan. Tä-
män vuoden aikana on tehty myös 
tutkimus Raumalta poismuuton 
syiden selvittämiseksi. Lähikun-
tiin muuttaneet hakivat halvem-
pia asumiskustannuksia, rauhal-
lisempaa ympäristöä, vähemmän 
melua ja enemmän liikuntamah-
dollisuuksia.

Mielestämme Rauma pystyisi 
järjestämään näitä kaikkia oman 
kuntansa alueella, jos haluaisi. 
Tonttipolitiikkaa voidaan muuttaa 
ja kehittää myös Rauman maa-
seudulla asumista. Eli mielestäm-
me Rauman olisi jo tältäkin poh-
jalta pitänyt sulkea keskustan alu-
een suuri koulu. No, naapurimme 
Laitilan kaupunki päätti Rauman 
päätöksen jälkeen olla sulkematta 
kyläkoulujaan. 

Lisäksi kuljetuskustannukset 
olisivat paljon pienemmät, koska 
keskustassa välimatkat ovat niin 
lyhyet, että kuljetuksia ei tarvita 
toisin kuin maaseudun alueella.

Tietenkin kaikkia rakennuksia 
tarvitsee aika ajoin korjata, mutta 
keskustan iso koulu vaatisi todel-
la paljon rahaa, kun se peruskor-
jattaisiin. Ja tietenkin tuntuu hul-
lulta, että jotain kouluja suljetaan, 
mutta ei ole tilaa lapsille muissa 
kouluissa, vaan pitää rakentaa si-
tä tilaa lisää.

Rauman kyläkoulut
poliittisen juntan alle

Kuvassa vasemmalta Satu Kari, Pasi Mäenranta ja Pentti Karvinen lakkautettavassa 
Vermuntilan koulussa.

Eija Karvinen järjesti useita mielenosoituksia kyläkoulujen 
puolesta.
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Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit

SDP:n pelinpolitiikan 
opinnäyte
Demarit hehkuttivat keskiviikko-
na 1.11: ”SDP:n hallitusryhmä tu-
kee Salon lakkautettavan sokeriteh-
taan työntekijöitä. Demariministe-
rit asettuivat tukemaan työntekijöi-
den vaatimusta saada osuus tehtaan 
rakennerahastokorvauksesta”.

Seuraavana päivänä, torstaina 
2.11. valtioneuvosto teki päätök-
sen, että Suomen sokerituotannon 
leikkausta tuetaan 40,9 miljoonal-
la eurolla. Suurin osa EU:n rahoit-
tamasta tukisummasta eli noin 34 
miljoonaa euroa suunnataan so-
keriyhtiö Sucrosille. Viljelijöiden 
osuudeksi jää noin 6,3 miljoonaa 
euroa sekä koneurakoitsijoiden 
osuudeksi 0,7 miljoonaa euroa.

Demareiden käskyttämä hallitus 
ei kauniista puheistaan huolimatta 
antanut työntekijöille euroakaan. 
He saivat vain epämääräisiä lupa-
uksia ”uudelleenkoulutuksesta”. 
Salon tehtaan 62 työntekijästä 50 

menettää työpaikkansa tehtaan 
lakkautuksen takia.

Irtisanotut työläiset joutuivat 
jälleen kerran demareiden har-
hauttamiksi. Kaiken kukkuraksi 
kymmenien miljoonien eurojen 
tukipaketin uskotaan päätyvän 
loppujen lopuksi Daniscon kaut-
ta tanskalaisten pörssimiljonääri-
en taskuun.

Mellakoitsijat turhautuivat
Syyskuussa 2006 Helsingissä jär-
jestetystä Smash Asem -tapahtu-
masta on jo kulunut aikaa. Jälki-
mainingit ja tuntee vellovat yhä 
kuumina. Mellakoitsijat ovat 
turhautuneina vaatineet mielen-
osoituksen rauhoittaneita polii-
seja tilille.

Rähisijät ovat katkeria, koska 
eivät päässeet juuri lainkaan tu-
hoamaan toisten omaisuutta, sär-
kemään ikkunoita, heittelemään 
kiviä tai vahingoittamaan auto-
ja. Vielä ”vappuna makasiineil-

la paloi kivasti” ja taiteiden yönä 
”edistettiin rauhaa aiheuttamalla 
yli sadan tuhannen euron aineel-
liset vahingot Helsingin ydinkes-
kustassa.” Asem -tapahtumas-
sakin varsinaiset provokaattorit 
luikkivat tiehensä ja käyttivät lä-
hinnä uteliaita ulkopuolisia hy-
väkseen. Tällä kertaa kaaos es-
tettiin.

Helsingin korkein poliisipäällik-
kö Jukka Riikonen totesikin tapah-
tuman jälkeen nasevasti: ”Jos toivo-
taan, että puutumme mellakointiin 
vasta sen jälkeen kun vahinkoja jo 
on, se on kirjattava selkeästi polii-
sin virkavelvollisuuslakiin.”

Gallupsaippuaa
hierotaan silmiin
Taas on tullut se aika vaalikau-
desta, että gallupsaippuaa hiero-
taan kiihtyvällä vauhdilla kansa-
laisten silmiin. Monissa mielipi-
detiedusteluissa käytetään poh-
jana viime kunnallisvaalien tilan-

netta. Kysytään: ”mitä puoluetta 
äänestit viime kunnallisvaaleis-
sa ja aiotko tulevissa eduskunta-
vaaleissa äänestää samaa puolu-
etta?” Tällainen tiedustelu palve-
lee tarkoitushakuisesti suurimpia 
puolueita. Kun esim. Perussuoma-
laisilla oli viime kunnallisvaaleis-
sa noin 300 niin sanottua tyhjää 
kuntaa. Näiden alueella saadaan 
pohjaksi nollatulos, sillä harva re-
hellinen Perussuomalainen viitsii 
sanoa: ”Äänestin viime kunnallis-
vaaleissa Perussuomalaisia, vaik-
ka ei sillä vaaleissa kunnassamme 
ehdokkaita ollutkaan.”

Valhegallupit eivät onneksi ää-
nestä, mutta aina niillä valitetta-
vasti saadaan muutamaa hyväus-
koista höpläytettyä.

Kulttuuririntamalla
pientä toivoa
Erkon konsernin omistama WS-
OY julkaisi äskettäin kulttuurimi-
nisteri Tanja Saarelasta elämäker-

ran ”Elämisen sietämätön keve-
ys”. Sen on kirjoittanut telaket-
justalinistina tunnettu toimittaja 
Taina West.
Kirjaa puffattiin ensin Helsingin 
Sanomissa muutaman sivun ver-
ran. Sitten em. lehden ”arvoste-
lija” suitsutti vuorostaan kyseis-
tä kirjaa. Lokakuun 12 päivä oli-
kin jo vuorossa kirjasta koko si-
vun mainos Hesarissa.

Kaikesta valtavasta ennakkoko-
husta ja mainonnasta huolimatta 
Saarelan kirjan myyntiluvut ovat 
jääneet hyvin vaatimattomiksi.

-Kulttuurin ystäväthän tietä-
vät, että läheskään kaikki hyvät 
kirjoittajat eivät saa koskaan kir-
jojaan julkisuuteen.

Saarelan kirjan saama vaisu 
vastaanotto valtavasta mediako-
husta huolimatta antaa edes pien-
tä toivoa siitä, että oikeiden kir-
jailijoiden arvostus ei ole vielä 
kokonaan tallautunut markkina-
miesten jalkoihin.

Puhuttaessa yhdysvaltalaisista 
poliittisista ajattelijoista Patrick 
Buchanan on varmasti suomalai-
sille tuntemattomampi nimi kuin 
esimerkiksi mediassa näkyvästi 
esillä olleet vasemmistoajattelijat 
kuten Noam Chomsky ja Michael 
Moore. Kotimaassaan Buchanan 
tunnetaan kuitenkin johtavana 
konservatiivipopulistina, joka tun-
netaan perinteisten amerikkalais-
ten arvojen puolustamisen lisäksi 
kovasanaisena laittoman siirtolai-
suuden ja uuskonservatiivien so-
tapolitiikan vastustajana.

Buchanan palaa uusimmassa 
kirjassaan State of Emergency -
The Third World Invasion and 
Conquest of America samoihin 
teemoihin, joita hän käsitteli jo 
vuonna 2002 ilmestyneessä kir-
jassaan The Death of the West 
eli uhkaan jonka massasiirtolai-
suus kolmannesta maailmasta ai-
heuttaa länsimaiselle kulttuurille 

ja elämäntavalle. Buchanan pa-
neutuu kongressivaalien alla il-
mestyneessä kirjassaan kysymyk-
seen vuotavasta meksikonvastai-
sesta rajasta, jonka kautta Yhdys-
valtoihin on tullut jo yli kymmenen 
miljoonaa laitonta siirtolaista, ei-
kä loppua näy. Nyt vaalien aikaan 
ovat jotkut poliitikotkin puhuneet 
rajavalvonnan tehostamisesta ylei-
sen mielipiteen sitä vaatiessa, mut-
ta voi ennemminkin olla että Bush-
in hallinnon seuraava askel on lail-
listaa maassa olevat kymmenet mil-
joonat laittomat siirtolaiset.

Toisin kuin Euroopasta suurten 
siirtolaisaaltojen myötä Yhdys-
valtoihin muuttaneet siirtolaiset, 
Meksikosta muuttavilla ei ole ha-
lua katkaista suhteitaan entiseen 
kotimaahansa ja omaksua uutta 
kulttuuria ja alkaa puhua englan-
tia. Buchanan kuvaakin kirjassaan 
kuinka Yhdysvaltain lounaisosa-
valtiot ovat nopeasti muuttumas-
sa osaksi Meksikoa kun valtaosa 
asukkaista on pian meksikolais-
taustaisia. Latinojen keskuudes-
sa on myös vahva Yhdysvalto-
jen vastainen revanssihenki, jo-
ka juontaa juurensa 1800-luvulla 
käytyihin rajasotiin joissa Yhdys-
vallat valloitti Meksikolta nykyi-
set rajaosavaltiot. Demografinen 
muutos on mennytkin jo niin pit-
källe, että niin sanottu Aztlan-lii-
ke ajaa julkisesti lounaisosavalti-
oiden erottamista Yhdysvalloista 
ja Meksikon yhteydessä toimivan 
latinovaltion perustamista.

Varma hyötyjä siitä, että Yhdys-
vallat ei valvo rajojaan on Meksi-
ko, joka pääsee laittoman siirto-
laisuuden myötä helposti eroon 
liikaväestöstään ja rikollisistaan. 
Meksikon viranomaiset ovat jopa 
julkaisseet oppaita, joissa neuvo-
taan miten rajan yli pääsee laitto-

masti. Yhdysvalloissa taas halpaa 
työvoimaa tarvitsevat suuryrityk-
set luonnollisesti kannattavat va-
paata liikkuvuutta ja Buchanan 
huomaakin maan mustan väestön 
olevan nousemassa vauhdilla siir-
tolaisuutta vastaan, sillä juuri he 
joutuvat kilpailemaan työpaikois-
ta rajan laittomasti ylittäneen hal-
patyövoiman kanssa. Varakkaam-
man valkoisen väestön muuttaes-
sa pois laittoman siirtolaisuuden 
vaivaamista osavaltioista jäävät 
osavaltiot kuten Kalifornia mus-
tien ja latinoiden etnisten kon-
fliktien taistelukentiksi. Bucha-
nan toteaakin valtaosan maassa 
tapahtuvista rasistisista rikoksis-
ta tapahtuvan nykyään mustien ja 
latinoiden välillä.

Monikulttuurisuusajattelu ja 
toisen maailmansodan jälkeen 
syntynyt länsimainen syyllisyys-
ajattelu ovat myös tärkeitä seik-
koja mitkä Buchananin mukaan 
vaikuttavat siihen, ettei nykyään 
ole poliittisesti korrektia edes 
vaatia, että maan rajoja suojeltai-
siin laittomalta siirtolaisuudelta. 
Hän muisteleekin kaiholla kuinka 
1950-luvulla presidentti Eisenho-
wer pystyi vielä laittamaan mää-
rätietoisin ottein laittoman siirto-
laisuuden kuriin, toisin kuin nyky-
ään kun molemmat suuret puolu-
eet ovat unohtaneet kansan enem-
mistön ja kosiskelevat kasvavien 
etnisten ryhmien kannatusta. Dra-
maattinen muutos huonompaan 
suuntaan yleisessä maahanmuut-
topolitiikassa oli Buchananin mu-
kaan vuoden 1965 siirtolaislaki, jo-
ka lopetti 1920-luvulta lähtien voi-
massa olleen tarkasti tulijat vali-
koineen siirtolaispolitiikan.

Yhdysvaltojen lisäksi Buchanan 
käsittelee myös Euroopan tilan-
netta ja näkee islamilaisista maista 

tulevan siirtolaisuuden uhkaa-
van Eurooppaa samalla tavalla 
kuin latinosiirtolaisuus uhkaa 
Yhdysvaltoja. Ranskan lähiö-
mellakat, Muhammed-kuva-
kiista ja Lontoon ja Madridin 
terrori-iskut osoittavat kuinka 
islam on vauhdilla nousemassa 
Euroopassa. Buchanan esittää 
pelottavia lukuja kuinka laske-
va syntyvyys eurooppalaisten 
keskuudessa ja jatkuva siirto-
laisuus johtavat muutamassa 
vuosikymmenessä dramaatti-
siin muutoksiin Euroopan vä-
estösuhteissa.

Yhdysvalloissa todelliseksi 
hätätilaksi kehittyneen tilan-
teen korjaamiseksi Buchana-
nin mukaan tulisi ensimmäi-
seksi aidata koko meksikon-
vastainen raja ja lopettaa 
kaksoiskansalaisuuskäytäntö. 
Laittomia siirtolaisia ei tulisi 
laillistaa, heille ei pitäisi antaa 
sosiaalitukia ja heitä palkkaa-
via yrityksiä pitäisi rangaista. 
Buchanan on samoilla linjoil-
la kohutun Kulttuurien kamp-
pailu-kirjan kirjoittaneen Sa-
muel Huntingtonin kanssa sii-
nä, että tulevaisuudessa kult-
tuurien väliset suhteet tulevat 
olemaan enemmän ja enem-
män tärkeässä osassa julki-
sessa keskustelussa. Bucha-
nan päättää kirjansa pessi-
mistiseen ennustukseen, jon-
ka mukaan jos länsimaisen 
kulttuurin hajoamista, vähe-
nevän syntyvyyden ongelmaa 
ja siirtolaisinvaasiota ei saada 
ratkaistua, tulee vuonna 2006 
syntyvä lapsi näkemään elä-
mänsä aikana länsimaisen si-
vilisaation tuhon.

Arvostelu: Simo Grönroos

Kansallinen hätätila -
Patrick Buchanan ja siirtolaisinvaasio 

Kirja-arvostelu

Patrick J. Buchanan: State of 
Emergency -The Third World 
Invasion and Conquest of 
America, Thomas Dunne Books, 
St. Martin´s Press, New York, 
USA, 2006

Verokortin voi 
tilata verkossa 

kolmella 
alueella

Verokortin voi nyt tilata verkos-
sa Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. 
Joensuun seudulla verohallinnon 
ensimmäinen kansalaisille suun-
nattu verkkopalvelu on ollut käy-
tössä jo kesäkuusta lähtien.

- Verokortti verkossa on ensim-
mäinen asiointipalvelumme kan-
salaisille. Se on myös tapa purkaa 
puhelinruuhkia, kuvaa ylijohtaja 
Mirjami Laitinen verohallinnon 
tavoitteita. Palvelu löytyy osoit-
teesta www.vero.fi/verokortti.

Verokortin tilaamiseen ver-
kossa tarvitaan samat tiedot kuin 
puhelimessakin. Käyttäjä tunnis-
tetaan verkkopankkitunnuksen 
tai sirullisen henkilökortin avul-
la. Verokortti toimitetaan asiak-
kaalle postitse.

Palvelu avautuu koko kansalle 
vuonna 2007.

Vuoden 2005 
verotus

Vuoden 2005 verotus päättyi lo-
kakuun lopussa. Tuloveroa mää-
rättiin yhteensä 28 miljardia eu-
roa eli 3,8 % enemmän kuin vuo-
delle 2004.

Veronsaajien osuudet 
tuloveroista

Henkilöasiakkaille määrätyistä 
tuloveroista on:

valtion osuus  8,45 mrd euroa 
kuntien osuus 12,5 mrd euroa
Kelan osuus 1,0 mrd euroa
seurakuntien
osuus  0,75 mrd euroa
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 Suomea eriarvoistetaan 
tietoisesti

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

Hallitus on kehuskellut viime ai-
koina sillä, miten työllisten mää-
rä on kovasti noussut. Lievää nou-
sua toki on, mutta samaan aikaan 
pätkätyöt ovat lisääntyneet, sillä 
tehtyjen työtuntien määrä ei ole 
noussut. Erilaisin tilastokikkailuin 
saadaan mustakin valkoiseksi.

Hallituksen politiikka, jota 
myös kokoomus on tukenut, on 
väärää. Hyvätuloisille kohdistetut 
tuloveronalennukset ja jatkossa 
myös varallisuusveron poistumi-
nen heikentävät hyvinvointival-
tion rahoituspohjaa. Hampaatto-
man ay-liikkeen ajama palkanko-
rotusten kaikille sama prosentti-
linja on lisännyt myös palkansaa-
jien välisiä tuloeroja ja taannut eri 
alojen välisen epäoikeudenmukai-
suuden säilymisen. Tämä on eri-
tyisen huonoa kehitystä, kun ote-
taan huomioon, että nimenomaan 
hyvätuloisten veroprosentit ovat 
laskeneet.

Hallitus pelaa 
nollasummapeliä

Hallitus on esiintynyt myös vas-
tuullisena talouspolitiikan harjoit-
tajana, kun se on maksanut pois 
valtion velkoja. Missä norsunluu-
tornissa Arkadianmäellä oikein 
eletään? Samaan aikaan kunnis-
sa on jouduttu ottamaan velkaa 
ennen näkemättömään tahtiin ja 
kuntaveroa on nostettu kauttaal-
taan, kun valtio ei ole jakanut pal-
veluista vastaaviin kuntiin valtion 
talouden ylijäämää. Suomen val-
tion velkamäärä taas on jo muuta-
man vuoden ollut vanhoista EU:

n jäsenmaista suhteellisesti mata-
limpia ellei matalin. Hallituksen 
politiikka on siis pelkkää pluffia, 
johon hyvätuloisten lisäksi voivat 
luottaa vain hyväuskoiset. 

Työttömyyttä hoidetaan 
lumelääkkeillä

Missä muuten viipyy jo kymme-
nen vuotta esillä ollut työanta-
jan sivukulujen alentaminen? Se 
vähentäisi toki sosiaalimaksujen 
kertymää per työntekijä, mut-
ta koska se lisäisi työllisyyttä, 
niin rahaa hyvinvointipalveluihin 
kertyisi entiseen malliin. Lisäksi 
avustuksia jouduttaisiin maksa-
maan vähemmän, kun työllisyys 
nousisi. Se olisi suora lääke työt-
tömyyteen, toisin kuin nyt valittu 
veronalennuslinja, jossa rahan pi-
täisi ikään kuin kiertää kulutuk-
sen kautta. Jos sitä halutaan, niin 
ruoan alv:n alentaminen olisi oi-
kea ja oikeudenmukainen ratkai-
su. Missä sekin viipyy, vaikka siitä 
puhuttiin jo viime vaalien alla? 

Hallitus kulutusjuhlien 
seremoniamestarina

Nyt tiedotusvälineissä hehku-
tetaan, miten kuluttajien usko 
omaan talouteensa on hyvä. On-
ko se nyt jokin ihme, kun kerran 
verotusta on alennettu? Jos mi-
nullekin annetaan enemmän ra-
haa käteen, niin kyllä minä vas-
taan kysymykseen, ovatko kulu-
tusmahdollisuuteni parantuneet, 
että ”kyllä”. Mutta ne rahat ovat 
aina pois jostakin. Ne ovat pois 

demokraattisen päätöksenteon 
piiristä. Ne ovat pois kansanval-
lalta. Sillä sinulle ja minulle tule-
vat kevennykset ovat euromääräi-
sesti suorastaan höyhenenkevyitä 
verrattuna Mikaelin, Björnin, Six-
tenin ja Jorma O:n kevennyksiin. 

Kaiken hyvän lisäksi pitkällä 
maksuajalla olevia lainoja suo-
rastaan tyrkytetään, samoin kän-
nykällä tilattavia pikalainoja. EU 
ja erilaiset tutkimuslaitokset ke-
hottavat kuluttamaan. Ihmisellä ei 
tunnu olevan mitään arvoa muu-
ta kuin kuluttajana. Tosiasia vain 
on, että julkiset palvelut heikenty-
vät ja palvelumaksut nousevat, jos 
kansantaloutemme hiukkaskiih-
dytin perustuu nykyisenkaltaisin 
veroratkaisuihin. Yhteiskunnan 
turvaverkon silmukat suurenevat. 
Kun tähän vielä yhdistetään kun-
ta- ja palvelurakenneuudistus, pal-
velutaso tulee pitkällä tähtäyksel-
lä heikkenemään. Se on nimittäin 
yksi uudistuksen piilotavoitteista.

Realiteetit on tunnustettava

Tuloveron kevennykset pitäisi 
siirtää koskemaan ennemminkin 
pienituloisia, ja myös yritysvero-
tusta olisi muutettava. Pk-sekto-
rin sekä palvelualojen, jotka työl-
listävät paljon, asemaa olisi pa-
rannettava muuttamalla yrittäjien 
maksama arvonlisäveroprosentti 
liikevaihdon mukaan kasvavaksi. 
Realiteetit on tunnustettava. Pk-
sektori ja palvelualat ovat työvoi-
mavaltaisempia kuin suurteolli-
suus. Kiinan kanssa on turha läh-
teä kilpasille.

Totuus on karu

Herää kysymys, miksi meillä on 
tehty ratkaisuja, jotka eivät ole 
työllisyyden ja pohjoismaisen hy-
vinvointivaltion kannalta parhai-
ta mahdollisia. Ainoa vastaus har-
joitetun veropolitiikan, työmark-
kinapolitiikan ja velanhoitotyylin 
tarkoitusperiin on vanhojen puo-
lueiden EU-usko. Meillä on nou-
datettu EU:n antamia toiminta-
linjoja, joiden mukaan pätkätöi-
den teettäminen ja tuloerojen 
kasvattaminen ovat oikein. Kun-
tia ajetaan ahtaalle, jotta saadaan 
syy muuttaa pohjoismaisia palve-
lurakenteita kohti EU:n tarjoa-
maa karvalakkimallia.

Hallituksen tarjoilemat liiken-
neväyliä koskevat vaalikarkit ei-
vät ole mitään karkkeja, vaan 
vaalienaluskepposia. Erityisesti 
pohjoisempaa Suomea koskeva 
synkkä, liikenneväylien kunnos-
tamiselle kintaalla viittaava, poli-
tiikkakin saadaan näyttämään va-
loisalta ja vastuulliselta, kun vaa-
lien alla pikkuisen laitetaan pikeä 
pintaan. Hallituksen ajama ns. 700 
euron muuttoavustus tähän yhdis-
tettynä takaa, että niissä maa- ja 
seutukunnissa, joissa on työvoi-
mapulaa, on sitä myös jatkossa. 
Halutaanko yritykset todella ajaa 
pois maaseudulta, jotta täällä ei 
tarvitsisi järjestää edes palvelui-
ta. Saadaan synergia-etuja vai?

Seuraava veto taitaa olla ul-
komaisen työvoiman rahtaami-
nen Suomeen, jotta saadaan pal-
katkin itäeurooppalaiselle tasolle 
ja lakaistua kotimainen työllisty-

misongelma maton alle. Kun näin 
tehdään, jää kaikille tarjottavien 
hyvinvointipalveluiden tuottami-
seen vähemmän rahaa, sillä työt-
tömyys jos mikä, maksaa. Tällä 
hetkellä halpa- ja pätkätyövoima-
na käytetään erityisesti opiskeli-
joita, jotka eivät pysty opintora-
hallaan elämään, vaan edustavat 
uutta sivistynyttä köyhälistöä.

PerusS = Kokonaisvaltaista 
oikeudenmukaisuutta

Perussuomalaisilla on esittää 
lääkkeitä paitsi kansantalouden 
kakun oikeudenmukaiseen jaka-
miseen, myös sen oikeudenmu-
kaiseen kasvattamiseen. Meillä on 
kattava vaaliohjelma, josta puolu-
een linja käy ilmi ja josta jalkau-
dumme pian kertomaan kansal-
le. Yhtään kiveä emme aio jättää 
kääntämättä. Puutumme epäkoh-
tiin, nimeämme syypäät ja esitäm-
me kokonaisvaltaisen vaihtoeh-
don. Panemme itsemme likoon.

Maaliskuussa on edessä koh-
talon vaalit. Meidän on otettava 
kohtalo omiin käsiimme, jotta se 
olisi hyvä. Meidän on oltava esillä 
räväkällä, mutta asiallisella linjalla. 
Taistelemme oikeudenmukaisuu-
den, hyvinvoinnin ja kansanvallan 
puolesta. Tarvitsemme vahvan tu-
en kansalta, jotta kansalla on tule-
vaisuudessakin vaihtoehto ja vah-
tikoira. On tehtävä selväksi, että 
nyt jos koskaan on aika näyttää 
EU-uskossa oleville vanhoille puo-
lueille kaapin paikka. Me olemme 
ainoa todellinen ja aito vaihtoeh-
to harjoitetulle politiikalle.

Perussuomalaisten Varsinais-Suo-
men piiritoimikunta valitsi tors-
taina 2.11.2006 Liedossa pitämäs-
sään kokouksessa seuraavat eh-
dokkaat vuoden 2007 eduskun-
tavaaleihin: Antikainen Ari, tek-
nikko (Turku) ja Räisänen Mikko, 
yrittäjä (Vehmaa).

Aikaisemmin piiritoimikunta 
on asettanut ehdokkaita seuraa-
vasti: Alinen Pentti, yrittäjä (Lie-
to), Elomaa Ritva (”Kike”), rönt-
genhoitaja, viihdetaiteilija (Mas-
ku); Eskola, Päivi K., gemmologi, 
opiskelija (Turku); Hannula Ju-
hani, maanviljelijä (Mynämäki); 
Heikkilä Lauri, filosofian tohtori, 
elektroniikan ja tietoliikennetek-
niikan erikoistutkija (Marttila); 
Laihinen Timo, yrittäjä (Turku); 
Louhi Janne, ylioppilas (Raisios-
ta); Nummi Veijo, kuorma-auton-
kuljettaja (Uusikaupunki); Pel-
tokorpi Sirke, ajoneuvoasentaja 
(Raisio); Peltomaa Iiris, atk-suun-
nittelija (Pyhäranta); Satopää Ka-

levi, yo-merkonomi, konsultti (Sa-
lo); Sjöman Kyösti, levyseppä-hit-
saaja (Raisio); Vuorio Manu, val-
tiotieteen tohtori (Turku).

Perussuomalaiset ovat tähän 
mennessä nimenneet Varsinais-
Suomen piirissä 15 ehdokasta. Lo-
put kaksi nimetään myöhemmin.

Julkilausuma

Perussuomalaisten Varsinais-Suo-
men piiri julkituo syvän hämmäs-
tyksensä perustuslakivaliokun-
nan äskeistä arviota kohtaan, jo-
ka koski Ahvenanmaan maakun-
tapäivien EU-perustuslakikan-
nanoton seurauksia.

Valiokunta ilmaisi näkemykse-
nään, että Suomi voi ratifioida EU-
perustuslakisopimuksen, vaikkei-
vät Ahvenanmaan maakuntapäivät 
sitä hyväksyisikään. Hämmästystä 
herättää se, että vaikka valiokunta 
on tästä asiasta varma, se kuitenkin 
pitää epäselvänä sitä, onko perus-

tuslakisopimus maakuntapäivien 
kielteisen päätöksen jälkeen voi-
massa Ahvenanmaalla, ja jopa si-
tä, kuuluuko Ahvenanmaa sen jäl-
keen enää ylipäätään lainkaan EU:
hun – olisiko looginen jatkokysy-
mys siis: kuuluuko Ahvenanmaa 
tällaisen prosessin jälkeen enää 
ylipäätään Suomeen?

Korkeimman oikeuden entinen 
presidentti Leif Sevon oli sitä miel-
tä, että Ahvenanmaan maakunta-
päivät voi estää Suomen eduskun-
taa ratifioimasta EU-perustuslaki-
sopimusta. Tästä näkemyksestä lie-
nee valiokuntakin pelästynyt.

Piiri jää mielenkiinnolla seuraa-
maan, miten julkeasti eduskunta 
ja hallitus ovat valmiit polkemaan 
Suomen perustuslaissa mainittua 
hallitusmuotoa ja Ahvenanmaan 
itsehallintolakia ja miten se tulee 
reagoimaan näiden väliseen jän-
nitteeseen: kävelläänkö lain yli 
taaskin jollakin ”ilmoitusmenet-
telyllä”?

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry.
- Sannfi nländarnas Egentliga Finlands Krets rf

Perussuomalaisten Nuorten 
syyskokous 25.11.

Kokoontuminen Oulun yliopiston aularavintolassa klo 14, jossa pit-
kämatkalaisten on mahdollista ruokailla omakustannehintaan.
Varsinainen syyskokous pidetään Ravintola Caiossa klo 15 alkaen. 
Osoite Sammonkatu 10 (Kaijonharjun ostoskeskus). Kokouksessa 
valitaan mm. PerusS Nuorten hallitus. Kokouksen jälkeen mahdol-
lisuus saunoa. Tervetuloa paikan päälle!

Terv. Perussuomalaisten Nuorten hallitus

Järjestötoimintasivu
tehokkaakseen käyttöön

Perussuomalainen lehdessä on oma sivu järjestötoiminnasta kerto-
ville ilmoituksille ja uutisille. Piirien lisäksi myös osastot ja kunnal-
lisjärjestöt voivat käyttää em. palstaa tehokkaasti tiedotusvälinee-
nään ja ilmoituskanavanaan. Tiedot tulevista tapahtumista PS
lehden toimitukseen viimeistään kuukauden viimeiseen päivään 
mennessä.
Perussuomalainen lehden yhteystiedot löytyvät aina lehtemme si-
vulta kaksi. 
Lisätietoja: puoluesihteeri Hannu Purho, puh. 020 7430 804.
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Järjestötoimintaa
PerusS:n piirien

sääntömääräisiä syyskokouksia
Oulun ja Kainuun piirin syyskokous
Oulun ja Kainuun piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään sun-
nuntaina 26.11. Kaukametsän auditoriossa, Koskikatu 3, alkaen klo 
15.00. Vierailijana kansanedustaja, Perussuomalaiset rp:n puheen-
johtaja Timo Soini Espoosta. Tervetuloa.

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin syyskokous
Ma 11.12. klo 18.00 puoluetoimistolla, Mannerheimintie 40. B 56, V 
kerros, ovessa summeri.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä kevään 2007 eduskuntavaa-
leihin liittyvät asiat. Puolueen puheenjohtaja paikalla. Tervetuloa!

Varsinais-Suomi
PerusS:n Varsinais-Suomen piirin syyskokous pidetään maanan-
taina 4.12.2006 alkaen kello 19.00 Liedon kunnantalon kahviossa, 
Kirkkotie 13. Puolueen edustajana Timo Soini. Piiritoimikunta kel-
lo 18.30.

Kymen piirin syyskokous
Lauantaina 18.11.2006 klo 12.00 Luumäellä, Somerharjun matkailu-
keskus, Valtatie 6, sijaitsee 4 km Taavetista Kouvolan suuntaan.
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä tehdään tarvittavat tuleviin 
eduskuntavaaleihin liittyvät päätökset.
Puolueen edustajina paikalla puoluesihteeri Hannu Purho ja vara-
puheenjohtaja Auli Kangasmäki.

Hämeen piirin syyskokous
Lauantaina 25.11.2006 klo 13.00 Lahdessa, Ravintola Vanha Herra, 
Laaksokatu 17, toinen kerros. Käsitellään sääntömääräiset asiat se-
kä tehdään tarvittavat tuleviin eduskuntavaaleihin liittyvät päätök-
set. Puolueen edustajana paikalla puoluesihteeri Hannu Purho.

Keski-Suomen piirin sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 19.11. klo 13 Uuraisilla Osuuspankin kerhohuoneel-
la. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja eduskuntavaalien eh-
dokasasettelu. Tervetuloa.

Syyskokousten sisältö
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 paikallisten 
puolueosastojen edustajilla (1-5) sekä Helsingissä taas jäsenmak-
sunsa 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.

Oulun ja Kainuun piirin 
kokousti kahteen otteeseen

Eduskuntavaaliehdokkaiden valintaa jatkettiin Kajaanin kokouk-
sessa. Tähän mennessä Oulun vaalipiiriin on valittu 12 ehdokas-
ta. He ovat: Erkki Aho (Kalajoki), Aimo Remes (Kärsämäki), Es-
ko Sikkilä (Siikajoki), Pentti Kettunen (Kajaani), Jaana Sankilam-
pi (Kajaani), Matti Puuronen (Kajaani), Kauko-Pekka Moilanen 
(Suomussalmi), Pirkko Mattila (Muhos), Ahti Moilanen (Utajär-
vi), Seppo Veikanmaa (Oulu), Vaili K. Jämsä (Oulu) ja Veli-Pekka 
Kortelainen (Oulu).

Ehdokaslistalle tuli valituksi apulaistutkija Ville Vähämäki Ou-
lusta. Ehdokkaita tullaan vaaliliiton määrän (15) mukaisesti valit-
semaan vielä kaksi ehdokasta.

Piiritoimikunta

Piiritoimikunta jatkoi edelleen eduskuntavaaliehdokkaiden valitse-
mista. Valittiin Jarkko Räsänen, 25-vuotias autonkuljettaja Kajaa-
nista. Vaaliliittosopimuksen mukaisesti yksi ehdokas on enää valit-
sematta. Valinta tullaan tekemään Pohjois-Pohjanmaalta. Katsotta-
vaksi jää, tuleeko valinta osumaan julkkishenkilöön!

Julkilausumat:

Vaadimme Kainuun maakuntapäättäjiltä terävämpää otetta Kai-
nuun asioiden puolustamisessa. Kainuun maakunta on menettänyt 
valtion piirihallintoviranomaisia, esim. tiepiirin ja lisäksi mm. raja-
vartioston Kajaanista.

Lehtitietojen mukaan varhaiskasvatuksen opettajien koulutus-
ta ollaan siirtämässä Ouluun. Maakunnan liikenneasioita on hei-
kennetty mm. lakkauttamalla syyskuun 2006 alusta alkaen yöpika-
junavuoro. Valitettavasti nämä kaikki heikennykset ovat tapahtu-
neet juuri silloin kun Kainuun johtava puolue, keskusta, on päämi-
nisteripuolue ja kun Kainuusta on keskustalainen ministeri jäsene-
nä valtioneuvostossa.

Kainuulaisten päättäjien on tehokkaasti ryhdyttävä ajamaan kai-
nuulaisille tärkeitä asioita ja tehtävä tyhjiksi ne suunnitelmat ja en-
nusteet, että Kainuun väkiluku olisi lyhyen ajan kuluessa jopa al-
le 70 000. Työtä on tuotava sinne missä on työvoimaa eikä niin, et-
tä kaikin keinoin edistetään nuoren ja koulutetun työvoiman siir-
tymistä pois Kainuusta.

Kaivosteollisuus
Pohjois-Suomeen on muodostumassa useampia kaivoksia, jotka vä-
lillisesti tuovat noin 10 000 työpaikkaa. Miksi Valtion Rautatiet ajaa 
alas ellei peräti lopeta pohjoisen rautateitä? Eikö nyt ole viimeinen 
hetki aloittaa rautateiden tehokas kehittäminen Pohjois-Suomessa? 
Raskas liikennehän tulee lisääntymään kumipyörillä, kun samanai-
kaisesti maantieverkosto rappeutuu määrärahojen vähyyden vuok-
si. Eikö todellakaan Pohjois-Suomeen saa muodostua uusia työpaik-
koja? Miksi annettiin ulkomaalaisille yrityksille oikeus tehdä kai-
vosvaltauksia Suomessa? Eikö nykyisillä päättäjillä ole selkärankaa 
pitää huolta kansallisomaisuudestamme?

Metsähallituksen pääkonttori Kuusamoon!
Suomessa tulee jatkaa edelleen hallinnon hajauttamispolitiikkaa. 
On oikeus ja kohtuus siirtää Metsähallituksen pääkonttori esim. 
Kuusamoon. Pääkonttorin siirrolla saadaan suurempi taloudellinen 
hyöty jäämään sille alueelle, mistä suurin hyöty on mennyt Etelä-
Suomeen. Onhan erityisesti Pohjois-Suomi elänyt todella metsäs-
tä, mutta autioituva maaseutu osoittaa sen, että metsäteollisuuden 
keskittäminen muutamaan suureen yksikköön on vähentänyt työ-
paikkoja puuraaka-aineiden lähtöalueilta!

Alpo Ylitalo jatkaa 
Keskipohjanmaan piirin 

puheenjohtajana
Perussuomalaisten Keskipohjanmaan piirin syyskokous pidettiin 
Kokkolassa 22.10. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Alpo Yli-
talo, sihteeriksi Arto Pihlajamaa. Puolueen puheenvuoron käytti Ti-
mo Soini. Eduskuntaryhmän asioista puhui Raimo Vistbacka.

Piiritoimikuntaan valittiin Jukka Riippa, Raija Läspä, Lasse Leh-
tinen, Teemu Koivusalo ja Leo Saari. Varalle Pasi Ruisaho, Toivo 
Mäkelä ja Mika Siirilä.

Kansanedustajaehdokkaaksi hyväksyttiin yrittäjä Mika Siirilä. Pii-
ritoimikunnalle annettiin valtuudet neuvotella Eteläpohjanmaan 
piirin kanssa edustajien lukumäärästä ja täydentää ehdokasasette-
lua tarpeen mukaan.

Etelä-Savon 
piiri vaatii

Suomen eroa 
EU:sta

Etelä-Savon perussuomalaisten 
piirin syyskokous totesi myös, et-
tä maaseudulta on joutunut yli 
30.000 tilaa lopettamaan ja maan-
viljelijäin vuositulot ovat laske-
neet noin 14% vuodessa. Tilojen 
määrä vähenee Suomessa noin 
2000 tilaa/vuosi. Suomen maksut 
EU:lle ovat nelinkertaistuneet vii-
me vuosina.

Piiritoimikuntaan vuodelle 2007 
valittiin: Erkki Rakkolainen, joka 
jatkaa puheenjohtajana, Mark-
ku Pöyry, Pekka Leskinen, Pauli 
Pietikäinen, Hannu Paukkonen, 
Olavi Eteläinen, Juha Lyytikäi-
nen, Pentti Huttunen, Pertti Veh-
viläinen, Teuvo Vahvaselkä, Timo 
Hirvonen, Pertti Saarenheimo ja 
Margareta Paulat-Palmroth.

Varalle: Pirjo Rakkolainen, Rai-
mo Lyytinen, Salme Vehviläinen, 
Jarmo Tonteri ja Michelle Paulat.

Piiritoimikunta valitsee lopul-
lisesti kokouksessaan 19.11. puo-
lueen kaksi kansanedustajaehdo-
kasta Etelä-Savon piiristä vaali-
liittoon Kokoomuksen ja Kristil-
listen kanssa.

Pirkanmaan 
ja Satakunnan 

pikkujoulu!

Pirkanmaan ja Satakunnan Pe-
russuomalaiset, yhteinen pikku-
joulu Ikaalisten Teituvalla lauan-
taina 18.11 alkaen klo 18.00. Hin-
ta 20 euroa, johon sisältyy joului-
sia ruokia runsaasta noutopöy-
dästä, ohjelmaa, arpajaiset, jne. 
Pukinpussiin pikkupaketti. Mu-
kana puolueen puheenjohtaja Ti-
mo Soini.
Ilmoittautumiset heti, Helena tai 
Reijo Ojennus puh. 0400 984238 
tai 0400 236154.       Tervetuloa!
(Pirkanmaan piirin syyskokous sa-
massa paikassa klo 17.00 alkaen) 

Veripalvelu 
tarvitsee verta

Nyt eletään sitä vuodenaikaa, jol-
loin verenkysyntä on korkeimmil-
laan ja samalla O+ ja A+ veriryh-
mien (57% suomalaisista) varas-
tot ovat kriittisen alhaalla. Syk-
syisin flunssat kaatavat monet 
aktiiviluovuttajat vuodelepoon 
ja luovutus on mahdotonta. Ku-
ten on sanottua - veri on elämän 
neste ja juuri nyt lähimmäisesi voi 
sitä tarvita. Veripalvelu tarvitsee 
1.100 verenluovuttajaa joka arki-
päivä pystyäkseen huolehtimaan 
yhteiskuntamme verentarpeen.

Verenluovuttajaksi sopii terve, 
yli 50 kiloa painava ja 18–65-vuo-
tias henkilö. Uuden luovuttajan 
tulee olla alle 60-vuotias.

Espoon Perussuomalaiset ry:n syyskokous
20.11.2006 klo 18.00 puoluetoimistolla, Mannerheimintie 40. B 56, 
V kerros, ovessa summeri.
Esillä sääntöjen määräämät asiat sekä kevään 2007 eduskuntavaa-
leihin liittyvät asiat mahdollisine päätöksineen. Tervetuloa.
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Perussuomalainen  11 / 1997historia
Helena Ojennus:

Erilaiset politiikan saalistajat ovat vieneet uskottavuutta 
kaikelta poliittiselta toiminnalta. Meidän tulee osata mark-
kinoida puoluettamme vaihtoehtona kaikelle kielteiselle, 
mitä politiikan kentällä liikkuu. Yhteiskunta ei ole valmis. 
Perussuomalaisesti ajattelevia rakentajia tarvitaan.

Lukijoiltamme:

Poliisin työtehtävien 
tärkeys

Urheilusta ja politiikasta suomalaiset ovat erimieltä, mut-
ta kansalaisten perusturvallisuudesta suomalaiset ovat sa-
maa mieltä: siitä ei tingitä. Sen osoitti poliisien surmat Hel-
singissä: kansa aidosti suri tällaista barbaarimaista tanska-
laisen vankikarkurin tekoa.

Arvi Häkälä
Helsinki

Lasten suusta

Perinnöllistä
Timon pyhäkoulussa kerrottiin viisaasta ja tyhmästä miehestä, 
joista viimeksi mainittu rakensi talonsa hiekalle ja menetti sit-
temmin tulvan myötä kaikki vaivannäkönsä tulokset. Eräällä 
myöhemmällä pyhäkoulutunnilla oli aiheena kertomus viisaista 
ja tyhmistä morsiusneidoista. Kertomuksessa morsiusneidot otti-
vat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. Tyhmät olivat unoh-
taneet ottaa mukaansa riittävästi öljyä lamppuja varten, ja he 
myöhäistyivät hääjuhlista kun palasivat hakemaan lisää.
Timolla taisi aiemmat opetukset olla hyvin mielessä, ja hän pohti 
pitkään tyhmien neitojen tilannetta. Syvällisten pohdintojen jäl-
keen hän totesi; ”Ne taisi olla sen tyhmän miehen tyttäriä”.

Raimo Vistbacka:
Sundqvistin tapaus

loukkaa yhdenvertaisuutta
Kun tieto ex-ministeri Alhon sinetöimästä, ex-pankinjoh-
taja Sundqvistia koskeneesta velkojen 90-prosenttisesta 
armahtamisesta tuli julkisuuteen, päätimme perussuoma-
laisissa puuttua asiaan. Sen lisäksi, että allekirjoitin hen-
kilökohtaisesti tutkintapyynnön poliisille asioiden rikosoi-
keudelliseksi selvittämiseksi katsoimme, että myös ratkai-
sun poliittinen vastuu on kansalaisten  tasavertaisuuden ni-
missä selvitettävä, selvitti kansanedustaja Raimo Vistbacka 
Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa välikysymyskes-
kustelussa 21.10.1997.

www.vaalit.fi 

PerusS:n Lapin piiri piti sään-
tömääräisen syyskokouksensa 
7.10.2006 Rovaniemellä. Piiriko-
kouksen puheenjohtajana toimi 
Matti Säärelä ja sihteerinä Juha 
Antinkaapo. Puolueen edustaja-
na kokouksessa oli PerusS:n tie-
dotuspäällikkö Rolf ”Fred” Sor-
mo, joka selosti poliittista ja jär-
jestöllistä tilannetta sekä edus-
kuntavaaliasioita.

Piirikokouksessa paheksuttiin 
voimakkaasti NATO-joukkojen 
tuomista Suomen maaperälle ja 
Lapin rötöstutkimusten viivästy-
mistä, mutta samalla näytettiin 
vihreää valoa Vuotoksen altaalle 
ja varsinkin Rovaniemen-Kemi-
järven junamatkustajaliikenteen 
jatkumiselle.

Matti Säärelä jatkaa 
puheenjohtajana

Matti Säärelä (Rovaniemi) valit-
tiin edelleen piirin puheenjohta-
jaksi. Muiksi piiritoimikunnan jä-
seniksi valittiin Juha Antinkaapo 
(Tervola), Harri Tauriainen (Ke-
mi), Pertti Sirkka (Kolari), Esko 
Torvinen (Rovaniemi) ja Jarmo 
Tuominen (Rovaniemi). Varajäse-
niksi valittiin 1. Pekka Hofslaga-
re (Tornio), 2. Erja Tennilä (Rova-
niemi), 3. Seppo Gullstén (Pello) 
ja 4. Alpo Lintula (Sodankylä).

Tilintarkastajiksi valittiin Hele-
na Mattila (Salla) ja Rauno Kal-
lunki (Salla).

Piiritoimikunta järjestäytyi sa-
man tien: varapuheenjohtaja Har-
ri Tauriainen, piirisihteeri Juha 
Antinkaapo ja taloudenhoitaja 
Jarmo Tuominen.

Eduskuntavaalien 2007 ehdok-
kaiksi asetettiin Juha Antinkaapo, 
Harri Tauriainen, Erja Tennilä ja 
Jarmo Tuominen. Piiritoimikunta 
täydentää ehdokasasettelua myö-
hemmin. (-RFS)

Kannanotot:

1. Rovajärven ampuma-alueen 
käyttötarkoitus koskien ulkomaa-
laisia asevoimia

PerusS:n Lapin piiri vastustaa 
yksimielisesti ko. alueen vuok-
raamista ulkomaalaisten joukko-
jen sotaharjoitusalueeksi. Emme 
hyväksy esim. NATOn joukkojen 
asettumista Suomen maaperälle. 
Katsomme, että tämä olisi Suo-
men hallitukselta vakava väärin-
arviointi, jolloin saadaan käsitys, 
että Suomea ollaan viemässä NA-
TOon ilman kansanäänestystä.

2. Sisäasiainministeriön hallin-
nonalan ongelmat Lapissa

Pidämme erittäin tärkeänä, että 
Lapin lääninhallituksen ja Lapin 
kihlakuntien virastojen rikosepäi-
lyt ja jo olemassa olevat syytteet 
virkarikoksista korkea-arvoisten 
virkamiesten osalta tullaan mah-
dollisimman nopeasti ratkaistua. 
Katsomme, että Sisäasiainminis-
teriön tulisi selvittää asia perus-
teellisesti koko Lapin valtionhal-
linnon osalta.

Vuosia jatkuneiden epäsel-
vyyksien sekä virkarikosten siir-
täminen viranomaiselta toisel-
le on aiheuttanut useiden virka-
rikosten vanhentumisen. PerusS:
n Lapin piiri katsookin, että nä-
mä asiat täytyy myös selvittää Si-
säasiainministeriössä perusteelli-
sesti ja saada virastojen toiminta 
vastaamaan hyvän hallinnon pe-
riaatteita ja saattamaan rikoksista 
syytetyt virkamiehet edesvastuu-
seen teoistaan.

Julkisten tiedotusvälineiden 
mukaan Pohjois-Suomen keskus-
rikospoliisin toimintamäärärahat 

eivät enää riitä vakavien rikosten 
selvittämiseen. Pidämme tätä ti-
lannetta erittäin huolestuttavana 
kansalaisten oikeusturvan kan-
nalta. Tältä osin myös Sisäasiain-
ministeriö tulisi selvittää KRP:n 
Pohjois-Suomen alueen voimava-
rat ja niiden kohdentamisen vaka-
vampien rikosten tutkintaan.

3. Vuotoksen tekoaltaan
rakentaminen

Piirikokouksessa asiasta käytiin 
vilkasta keskustelua. Tekoaltaan 
rakentaminen olisi kuitenkin mo-
nesta syystä perusteltua vesivaras-
tojen ja omavaraisen sähköntuo-
tannon lisäämiseksi. Epäselvää 
on, miten vesilain muutos ja EU-
direktiivit vaikuttavat hankkeen 
toteutumiseen.

4. Saamelaisten maaoikeus

PerusS:n Lapin piirikokouksessa 
keskusteltiin myös saamelaisten 
maaoikeuksista. Koska kiistaan 
ei ole löytynyt ratkaisua, katsom-
me viimeisten tutkimusten perus-
teella, että asia tulee ratkaista vii-
me kädessä oikeudenkäynnissä.

5. Rovaniemen-Kemijärven juna-
rataliikenne

PerusS:n Lapin piiri katsoo, et-
tä Rovaniemen-Kemijärven ju-
namatkustajaliikenteen jatkumi-
nen on elintärkeää Koillis-Lapin 
asukkaille ja yrityksille. Hallituk-
sen pitäisi tehdä muutaman vuo-
den sopimus VR:n kanssa junalii-
kenteen jatkamisesta, jotta tilan-
ne saataisiin kaikkia osapuolia 
tyydyttäväksi, kunnes asiaan löy-
tyy ratkaisu, joka on myös VR:lle 
mieluinen.

PerusS:n Lapin piiri:
vastustamme NATO-joukkojen tuomista Suomeen

Valtioneuvosto on antanut asetuksen kansanedustajien paikkojen  
jaosta vaalipiirien kesken 18.3.2007 toimitettavissa  eduskuntavaa-
leissa. Viime eduskuntavaaleihin verrattuna  kansanedustajien mää-
rä muuttuu kahdessa vaalipiirissä. Uudenmaan vaalipiiristä valitta-
vien kansanedustajien määrä lisääntyy yhdellä ja Pohjois-Karjalan 
vaalipiiristä valittavien edustajien määrä vähenee yhdellä.

Kansanedustajien paikkojen jako vuoden 2007 
eduskuntavaaleissa:

Helsingin vaalipiiri 21
Uudenmaan vaalipiiri       34 (+1)
Varsinais-Suomen vaalipiiri 17
Satakunnan vaalipiiri 9
Hämeen vaalipiiri 14
Pirkanmaan vaalipiiri 18
Kymen vaalipiiri 12
Etelä-Savon vaalipiiri 6
Pohjois-Savon vaalipiiri 10
Pohjois-Karjalan vaalipiiri   6 (-1)
Vaasan vaalipiiri 17
Keski-Suomen vaalipiiri 10
Oulun vaalipiiri 18
Lapin vaalipiiri 7
Ahvenanmaan vaalipiiri 1

Vaalilain mukaan kansanedustajia valitaan muissa kuin Ahvenan-
maan vaalipiirissä yhteensä 199. Ahvenanmaan vaalipiirissä valitaan 
yksi kansanedustaja.

Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien kesken (lukuun ot-
tamatta Ahvenanmaan vaalipiiriä) toimitetaan maassa vakinaisesti 
asuvien Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella. Lukumäärä 
otettiin väestötietojärjestelmästä 30.9.2006.

Kansanedustajien määrä 
muuttuu kahdessa vaalipiirissä
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Tietoa Natosta pitäisi kansalaisil-
le levittää  kansanpainoksen muo-
dossa. Vasta tämän jälkeen heiltä 
voidaan kysyä Suomen suhtautu-
misesta mahdolliseen Nato-jäse-
nyyteen. 

Mikä Nato on? Lyhyesti tote-
an, että Nato on Pohjois-Atlantin 
liitto, jota kutsutaan, puolustus-
liitoksi, sotilasliitoksi ja joka syn-
nytettiin sotien jälkeen Amerikan 
(USA) ja eräiden keskeisten Eu-
roopan maiden kanssa yhteistoi-
min turvaamaan ”idästä” mahdol-
lisesti tulevaa uhkaa vastaan. Kyl-
mäsota tuuletti Eurooppaa miltei 
50-vuotta, jona aikana Nato varti-
oi idän uhkaa Euroopassa. 

Nykymaailmassa terrorismin 
pelko on tämän ajan uusi uhkate-
kijä, joka tulee kitkeä pois kaikki-
alta maailmasta. Onko Nato ter-
rorismin pelote, kysyä sopii? Toi-
vottavasti on.

Neuvostoliiton romahdus 15 
vuotta sitten vei Varsovan Lii-
ton mennessään. Eurooppaan jäi 
vielä Nato. Sotilasliitoilla ylipää-
tään on sekä hyviä, että huonoja 
puolia. Hyvä puoli on se, että nii-
den avulla turvataan jäsenmaiden 
kansalaisten – valtioiden turvalli-
suus ja itsenäisyys. Eurooppa on 
tästä turvallisuudesta nauttinut 
jo 60 vuotta, mistä me suomalai-
setkin saamme olla kiitollisia. On-
han Suomi Nato-maa Norjan naa-
puri. Sekä Natolla että Varsovan 
Liiton joukoilla on ollut  jatkuva 
jännite Euroopassa, mutta sodilta 
on kuitenkin vältytty eräitä inter-
ventioita lukuun ottamatta. Sota-
toimet Balkanilla ovat tuoreessa 
muistissamme.

Neuvostoliitto ja sen tukema 
Varsovan Liitto olivat eräänlainen 
pakon sanelema turvallisuustakuu 
myös Suomelle, jonka oli erikseen 
tehtävä YYA-sopimus Neuvosto-
liiton kanssa ja jonka doktriini oli 
puolueettomuuspolitiikka ja vai-
keneminen suurvaltaeturistirii-
doista. Tämän sopimuksen soti-
lasartiklat varmistivat maamme 
puolueettomuuspyrkimykset. Ta-
kuumiehenä oli UKK.

Vuosikymmenten kuluessa lä-
hinnä U. K. Kekkosen valtakau-
della ns. kommunikeoilla vakuutel-
tiin Suomen status quo ja legitiimi 
Suomen ja Neuvostoliiton kesken. 
Keskustelut Natosta olivat pienen 
piirin, eliitin yksinoikeus.

Viime vuosien kuluessa turval-
lisuuspoliittisissa keskusteluis-
sa yhdentyneen ja vielä yhdenty-
vän ja laajentuvan Euroopan tur-
vallisuuskysymys on ollut paljon 
esillä. Keskusteluissa on nous-
sut voimakkaasti puheenaiheek-
si Naton laajentumispyrkimyk-
set. Suomi on nyt kiikarissa täs-
sä asiassa.  Suomen sotilas- ja ul-
kopoliittisissa ”eliiteissä” on ha-
vaittavissa suurta kiinnostusta 
Natoa kohtaan. Mielipidemitta-
uksissa kansa on toista mieltä: Ei 
Natoon. Kokoomus hulmuaa Na-
ton perässä.

Ensinnäkin on huomioitava se 
seikka, että Euroopan unionin 
ns. kolmas kori, pilari eli turvalli-
suuden takaaminen jäsenmaillen-
sa on Euroopan unionissa päivän 
puheenaihe. Unionissa on vielä 
tarkoin selvitettävä, minkä tasois-
ta ja miltä taholta se jäsenmaillen-
sa sotilaallisen turvallisuuden ta-

kaa. Nato on sen ykkösvaihtoeh-
to kauttaaltaan.

Kriisinhallintajoukot, n. 60000 
sotilasta on jo muodostettu. Jo-
kaisessa EU-maassa on omat kan-
salliset puolustusvoimansa. Ja Na-
tomaissa  näiden lisäksi Nato-jou-
kot. Kaikki nämä maksavat jokai-
selle jäsenvaltiolle huomattavat 
summat verovaroja. Tarvitaanko 
näitä kaikkia yhtä aikaa, on laajan 
keskustelun paikka sekä muualla 
Euroopassa että myös Suomessa.

Suomen kannalta asiaa tarkas-
teltaessa on rahan käyttöön eli 
puolustusmenojen tasoon ja sen 
kasvattamiseen on kiinnitettä-
vä lisääntyvä huomio. Panostuk-
set sotavarusteluun ovat saaneet 
jopa hulvattoman ja löysäkätisen 
rahankäytön maineen.  Eräs up-
seeri muutama vuosi sitten on las-
keskellut, että mahdollinen Nato-
jäsenyys Suomelle tulisi maksa-
maan peräti 3 miljardia markkaa 
eli n. 500 miljoona euroa. Näin 
suurta menoerää sotilasvaruste-
luun panostaminen 2 miljardin 
euron puolustusmenojen lisäksi, 
on pidettävä kohtuuttoman suu-
rena lisälaskuna pienelle kansa-
kunnalle Suomen maksettavaksi.

Viime vuosina on hankittu  he-
likoptereita, panssarivaunuja, len-
tokentät ja satamat ovat taistelu-
kunnossa, sotasuihkarit valvo-
vat ilmatilaa jne. Mistä odotam-
me maahamme tunkeutujaa, vi-
hollista? Tämä on suuri kysymys, 
johon vastaus pitäisi kansalaisille 
esittää.  Vallitseehan nykyisin ns. 
poutasää Euroopassa ja sen ym-
pärysvaltioissa. On huomattava, 
että Suomen sotavarustus voi ja 
pitää olla Natokunnossa, vaikka 
Suomi ei olekaan Naton jäsen.

Hämmästellä saa sitä, miksi ku-
kaan ei ole puuttunut näin railak-
kaaseen sotavarusteluun ja siihen 
uhrattuun rahankäyttöön  Suo-
messa. Julkisuudessa esitettyjen 
tietojen mukaan Suomi on jo Na-

to-kunnossa. Niin pitää ollakin, 
mutta Natokustannukset Suo-
melle tulee selvittää tarkoin. Tä-
tä seikkaa Suomen sotilasjohdon 
ja ulkopoliittisen johdon ja edus-
kunnan tulee tarkoin selvittää en-
nen kuin Nato-jäsenyydestä ale-
taan puhua vakavasti.

Nyt kansalaiskeskustelu Suo-
men puolustuspolitiikasta ja liit-
toutumattomuudesta tai liittou-
tumisesta on eräiden em. ”elitis-
tien” vuoropuhelua. Tavallisen 
kansalaisen on vaikea hahmottaa 
käsitystänsä siitä, pitäisikö todella 
liittyä vai olla liittymättä Natoon 
puhumattakaan siitä, mitä se vuo-
tuisena menoeränä kansallemme  
maksaa. Minusta on vastuuntun-
notonta ulkopoliittisen johdon ja 
yliupseerien taholta vaatia yksi-
kantaan Natoon liittymistä, mutta 
ei sanallakaan sanota, mitä tämä 
leikki meille maksaa. Myös kan-
sanedustajatkin pakoilevat Na-
to-keskustelua, mitä on hämmäs-
teltävä. Arkahan asian on vaale-
ja ajatellen.

Omana esityksenäni tuon julki 
Nato-kannanoton, jonka reunaeh-
toja pitäisi selvittää Suomen osal-
ta mm.:
1. Natokustannukset on selvitet-
tävä.
2. Jos Suomi liittyy Natoon, on vas-
taavasti maamme puolustusmeno-
ja vähennettävä jäsenmaksun suu-
ruisella summalla eli em. mainitul-
la 500 miljoonalla eurolla.
3. Puolustusvoimia, armeijaa ei 
nykyisen laajuisena eli suuruise-
na enää tarvita, koska Nato an-
taa jäsenmaillensa turvallisuus- 
ja taistelutakuut liittymisen jäl-
keen. Mutta on huomattava, Suo-
men  jäsenyys Euroopan unionis-
sa sinänsä takaa turvallisuuden ja 
koskemattomuuden.
4. Maamme sotilasmenoja pitäisi 
muutoinkin mieluummin vähen-
tää kuin lisätä em. syystä.

5. Näiden menojen supistuksia 
saadaan seuraavien toimenpitei-
den avulla: kantahenkilökuntaa 
ja sotilasarvoja vähennetään puo-
leen nykyisestä  ja sotilasbyrokra-
tiaa kevennetään samoin.
6. Kantahenkilökunnan eläkeikä 
nostetaan mahdollisimman pian 
65:een vuoteen (Huom. ilmainen 
koulutus ja tasa-arvo muun väes-
tön kesken mm. opiskelu-, työ-
paikka- ja eläkekysymyksissä).
7. Ns. virka-autot pois kaikilta up-
seereilta.
8. On selvitettävä, voidaanko Suo-
mesta tehdä ns. demilitarisoituvyö-
hyke? Ei sotakalustoa ja eikä sota-
voimia eikä ydinaseita. Puolueetto-
muus ja liittoutumattomuus jatkui-
si. Terrorismin uhka minimoituisi. 
Puolustuspolitiikka ja liittoutumat-
tomuus saisi uuden doktriinin
9. Suomi tyytyy Euroopan Unio-
nin suomiin turvallisuustakuihin 
ja kriisinhallintajoukkoihin.
10. Selvitetään ulkojäsenyys Na-
tossa eli sovitaan sotajoukkojen 
saanti sopimuksenvaraisesti inter-
ventiotilanteen uhatessa ja mak-
setaan laskua tässä vaiheessa.
11. Selvitetään pakolaisista muo-
dostettavien taistelujoukkojen, 
pataljoonien ja huoltojoukkojen 
perustaminen, koska hyvin voin-
nin  puolustaminen kuuluu myös 
heille.
12. Kansallinen maanpuolustus 
kuitenkin tulee säilyttää.

Viime aikoina on vaiettu siitä, 
pitäisikö mahdollisesta Nato-jäse-
nyydestä suorittaa kansanäänes-
tys. Nato-jäsenyyskysymys on niin 
suuri hanke sekä taloudellisesti ja  
maamme turvallisuuden kannal-
ta, että ehdottomasti kansanää-
nestys on paikallaan. Seuraavien 
eduskuntavaalien vaaliteemak-
si sopii erittäin hyvin Nato-optio, 
josta pitäisi keskustella ja laajas-
ti jakaa tietoa kansalaisille, veron-
maksajille ja äänestäjille.

Nato-optio 
huolen aiheena

Kauko-Pekka Moilanen
Kunnanjohtaja,
vapaaherra
Suomussalmi

Sotilasliittoa Natoa kansan syvät rivit eivät 
varmaankaan tunne. Oletettavasti vain nimi

Nato on iskostunut kansalaisten mieliin 
kielteisessä hengessä.

PerusS-kansanedustajaehdokkaille tiedoksi! Paljon on kysytty, kuin-
ka paljon Suomi oikein joutuu EU:lle maksamaan. Kysymys on tul-
lut monelle ehdokkaalle vastaan vaalikentillä. Asia on siis kansalai-
sille tärkeä ja siihen tulee vastata totuudenmukaisesti. Alla olevista 
linkeistä löydätte tarvittavaa faktapohjaa.

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/
20060411Suomip/name.jsp

Kyse on valtiovarainministeriön tiedotteesta, jonka mukaan Suo-
mi maksoi valtion talousarviosta EU:n budjettiin 562 miljoonaa eu-
roa (0,36 % bruttokansantulosta) enemmän kuin sai EU:n budjetis-
ta vuonna 2005. Määrää lisäsi 359 miljoonalla eurolla EU:n maata-
louden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavien tulojen mak-
satusaikataulun muutos.
Valtiovarainministeriön tiedotteeseen liittyy seuraava liite:

http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/
20060411Suomip/34-110406_Liite_tiedotteeseen_34.pdf
Liitteestä ilmenee Suomen nettoasema vuodesta 1995 vuoteen 
2005.

PerusS-terveisin, pääsihteeri Jussi Niinistö
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä

Helsingin Perussuomalaiset täy-
densivät eduskuntavaalien ehdo-
kaslistaansa 26.9. Ehkä mielen-
kiintoisin nimi uusien ehdokkaak-
si nimettyjen joukossa on Suoma-
laisen elokuvan 1960-luvun alun 
kiintotähti Liana Kaarina.

Vuonna 1937 syntynyt Liana 
Kaarina (oik. Liana Leskinen) on 
jäänyt elokuvan ystävien mieleen 
aikanaan hyvinkin rohkeina ja sek-
sikkäinä pidetyistä rooleistaan. Hä-
nelle lankesivat rehevän ulkomuo-
tonsa ja ehkä hieman eksoottisen-
kin ulkonäkönsäkin vuoksi usein 
”vampin tai viettelijättären” osat.

Noin kymmenessä elokuvassa 
esiintyneen Liana Kaarinan tun-
netuimpia elokuvia olivat muun 

1960-luvun suosikkinäyttelijä Liana Kaarina
eduskuntavaaliehdokkaaksi

muassa: Kuu on vaarallinen, Mil-
joonavailinki, Minkkiturkki, Jen-
gi, Johan nyt on markkinat, Opet-
tajatar seikkailee, Tähtisumua, Ra-
kas.. ja Okasta pois... Hän esiintyi 
myös Tauno Palon viimeiseksi elo-
kuvaksi jääneessä, 1961 ilmesty-
neessä Matti Kassilan ohjaamas-
sa ja Juha Nevalaisen käsikirjoit-
tamassa elokuvassa: Tulipunainen 
kyyhkynen.

Perusarvojen puolesta

Elokuvatähti Liana Kaarina va-
kuutti Helsingin Perussuomalais-
ten piiritoimikunnan valloittaval-
la esiintymisellään, joka ei jättä-
nyt piiritoimikunnan nuorempia-

kaan jäseniä kylmäksi. Edelleen-
kin aktiivinen näyttelijä valitteli 
hermostuneisuuttaan, kun tällä 
kertaa vuorosanat piti keksiä it-
se. Turhaan: aplodeilla palkittu 
esittäytyminen toi eduskuntavaa-
liehdokkuuden yksimieliseltä pii-
ritoimikunnalta.

Kannatusta varsinaisissa vaa-
leissa Liana Kaarina hakee pe-
rusarvojen puolustamisella. Hän 
korostaa perhearvojen merkitystä 
ja hyvien tapojen nostamista kun-
niaan. Hän vaatii myös lisää inhi-
millisyyttä vanhusten hoitoon se-
kä aiheettoman sosiaaliturvalla 
elämisen kitkemistä.

Hannu Purho

Paljonko Suomi maksaa EU:lle?
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Helsingissä Katajanokan satama-
terminaalissa jokainen meistä ko-
kousmatkalle lähtevästä oli ajois-
sa paikalla, ja puheenjohtaja ja-
koi matkaliput kaikille osallistu-
jille. Valuimme laivaan valtavan 
tungoksen keskellä ja odottelim-
me täpötäydessä laivan eteisau-
lassa kotvasen, että saimme vara-
tuksi hytin laukuillemme ja pääl-
lysvaatteille.

Koulujen syysloma oli alka-
nut ja varmasti aiheutti lisää vä-
keä liikenteeseen. Tallinna on 
siis edelleen kovin suosittu koh-
de. Tuula Kuusinen taisteli tien-
sä laivan ahtaudessa ja sai tilat-
tua ja maksettua meille yhteisen 
ruokailun ravintolasta. Olimme 
tyytyväisiä tästä järjestelystä, 
saimme istumapaikat ja vatsam-
me täyteen seisovasta pöydäs-
tä. Laivan antimet olivat runsaat 
ruokineen ja juomineen ja syötä-
vät todella maukkaita. Laivamme 
oli Rosella ja suosittelemme sen 
seisovaa pöytää.

Nopeasti laiva kiidätti meidät 
meren yli Viron rannikolle ja Tal-
linnan satamaan. Tullissa ei ollut 
minkäänlaisia ongelmia, pääsim-
me nopeasti kaupungille. Kaikil-
la tuntui olevan kiire hotelliim-
me ja menimme kuin varpuspar-
vi eri reittejä Hotelli Centraaliin. 
Kun tulimme laivasta viimeisinä 
paikalla ei ollut enää ketään ryh-
mästämme.

Kaikki olivat kuitenkin löy-
täneet hotelliin ja saimme ku-
kin huoneemme, totesimme että 
hotelli oli siisti ja viihtyisä ja si-
jainti oli myös oikein hyvä. Ho-
tellin aulassa oli suuri kyltti sei-
nällä, jossa mainittiin PERUS-
SUOMALAISET NAISET RY 
kokous 14.10.2006 ja kapinetti II 
kerros….. ei sellaista mainosta 
ole ennen koskaan ollut missään 
minne olemme menneet kokous-
ta pitämään.

Kaikki vaikutti lupaavalta. Sit-
ten matkallamme oli Helsingistä 
alkaen mukana kaksi miellyttä-
vää nuorta, toimittaja Johanna ja 
valokuvaaja Juuso, he edustivat 
Ylioppilaslehteä ja aikoivat teh-
dä jutun naistemme kokouksesta 
lehteensä. Nuoret kulkivat mei-
dän matkassamme koko reissum-
me ajan. Jännittyneinä odotam-
me minkälaisen kuvan he saivat 
naistemme kokoustouhuista….?

Ensimmäiseksi pidimme halli-
tuksen kokouksen kokoustiloissa 
ja käsittelimme vuosikokouksel-
le tulevia asioita. Tämän jälkeen 
aloitimme välittömästi varsinai-
sen vuosikokouksen. Puheen-
johtaja Marja-Leena Leppänen 
avasi kokouksen ja toivotti kaik-
ki tervetulleiksi kokoukseemme. 
Aluksi hän luki puheenjohtaja 
Timo Soinin eduskunnassa käyt-
tämän puheenvuoron 11.10.2006, 

joka koski välikysymyskeskuste-
lua lapsiperheiden asemasta tä-
män päivän Suomessa. Puheessa 
oli paljon tärkeitä asioita, joita 
puolueen naisetkin haluavat tu-
kea ja näitä puheita ei missään 
juuri julkaista paitsi netissä ja 
tietenkin omassa lehdessämme.

Kokouksen puheenjohtajak-
si valittiin Marja-Leena Leppä-
nen ja sihteeriksi Auli Kangas-
mäki. Vuosikokous sujui tasai-
sesti ja sopuisasti käsittelylistan 
mukaan. Puheenjohtajaksi va-
littiin edelleen jatkoon entinen 
puheenjohtaja Leppänen. Halli-
tukseen valittiin 14 varsinaista jä-
sentä ja kolme varajäsentä. Hal-
lituksen jäseniksi valittiin useita-
kin uusia nimiä.

Hallituksen tekemän esityksen 
pohjalta, valinta oli yksimielinen:

Valituksi tulivat: Anneli An-
nala Kauhava, Jaana Sankilampi 
Kajaani (uusi), Helena Hiltunen 
Orimattila, Vaili  K.Jämsä Ou-
lu, Auli Kangasmäki Lemi, Aira 
Kosonen Helsinki, Tuula Kuusi-
nen Helsinki (uusi), Marja-Lee-
na Leppänen Lappeenranta, Ii-
ris Peltomaa Pyhäranta (uusi), 
Heleena Pekkala Ylöjärvi, Mar-
jo Pihlman Espoo, Hilkka Salo-
nen Hämeenlinna, Ilona Nuorte-
va Vantaa (uusi), Marita Rautiai-
nen Rautavaara (uusi).

Varajäsenet: Alli Välli Tampe-
re, Lea Mäkipää Kihniö, Pirjo 
Rakkolainen Savonlinna. Koko-
uksiin kutsutaan järjestön kun-
niajäsen Annikki Jalava ja puo-
luehallituksesta Helena Ojennus 
Parkanosta.

Tilintarkastajiksi valittiin var-
sinaisiksi Seija Junnonen ja Paa-
vo Tuuva, sekä varalle Raimo 
Muukka ja Marke Tuominen.

Kokouksessa käytti puheen-
vuoron puolueen varapuheenjoh-
taja Auli Kangasmäki, hän kertoi 
syyskuun lopulla 2006 tekemäs-
tään naisjärjestöjen keskuslii-
ton matkasta Riikaan, jossa hän 
edusti puoluettamme.

Tuula Kuusinen kertoi kokous-
väelle hieman värien maailmas-
ta, siitä kuinka väreillä ihminen 
saadaan sädehtimään. Kuinka 
pukeutuminen ja itsestä huoleh-
timinen on tärkeä asia naisille ja 
miksei miehillekin varsinkin vaa-
lien alla ehdokkaille joidenka on 
tuotava parhaat puolensa esille 
tässäkin asiassa. Jokainen meis-
tä haluaa olla huoliteltu ja tyy-
likäs ja siihen tarvitsemme kyl-
lä neuvoja.

Marjo Pihlman kertoi Nytkik-
sen kuulumiset ja kokous valit-
si Marjo Pihlmanin varsinaiseksi 
edustajaksemme järjestön koko-
uksiin ja varalle Ilona Nuorteva. 
Puheenjohtajuushan on tulossa 
Perussuomalaisille vuonna 2007.

Kokouksen yhteydessä pidettiin 
arpajaiset ja lopuksi mentiin ho-
tellin ala-aulaan juomaan yhdes-
sä leivoskahvit. Osa porukastam-
me viihtyi yömyöhään keskustel-
len ala-aulan kahvilassa. Virkeim-
mät säntäsivät vielä Tallinnan yö-
elämää katsastamaan ja syömään 
paikalliseen ravintolaan.

Seuraava päivä oli sunnuntai ja 
todella navakka tuuli riepotteli 
matkalaisia. Emme tästä kuiten-
kaan säikähtäneet, vaan lähdim-
me tavarataloon ostoksille kaik-
ki yhdessä. Kuka ei jaksanut kä-
vellä meni taksilla. Jokainen sai 
viettää päivän makunsa mukaan 
Tallinnassa.

Laivamme lähti takaisin vas-
ta viiden aikaan iltapäivällä, ai-
kaa oli siis kohtalaisesti olla siel-
lä. Taas kerran mentiin syömään 
hyvää ruokaa ennen kuin lähdet-
tiin laivaan.

Paluumatka meni nopeasti taas 
täpötäydessä laivassa, ja ensim-
mäisen kerran Suomen tullissa 
odoteltiin vuorostaan melkein 
tunti. Tämä yllättävä tilanne joh-
tui varmaan tavallisesta tiukem-
masta kontrollista, koska Lahden 
huippukokous oli ovella.

Matka oli virkistävä ja näin 
vain iloisia kasvoja ympärilläni, 
kiitos mukana olleille ja tapaami-
siin taas uusilla reissuilla ja ko-
kouksissa.

Vuosikokous Tallinnassa 
Perussuomalaiset Naiset ry.

Marja-Leena Leppänen
Puheenjohtaja

YkkösEläkeviesti uudisti ilmeensä, syntyi 
aikakauslehti YkkösEläkeviesti, joka ilmestyy kuusi 
kertaa vuodessa. Lehden sisältö on profiloitu selvemmin 
tilaajakantansa näköiseksi. Lehden fyysinen koko pieneni, 
mutta värikkyyttä ja sivumäärää lisättiin tuntuvasti. 
Painopaperin laatuun ja lehden ulkoasuun on panostettu. 
Lehti on mukana ihmisen elämässä niin arjessa kuin 

juhlassakin, hengellisiäkään asioita unohtamatta. 
Pyrimme kertomaan kuvin ja sanoin mielenkiintoisista 
asioista sekä julkaisemaan lukijoiden omia kirjoituksia 
ja mielipiteitä. Tuemme Oikeutta Eläkeläisille Ry:n 
toimintaa ja pyrimme herättämään kaikkia eläkeläisiä 
vaatimaan eläkkeensaajien oikeuksia. Innoitamme 
eläkeläisiä loma- ja virkistystoimintaan arjen keskellä.

Vuoden 2007 lehdet hintaan 
19 e / vuosikerta ja 

lahjatilaus 14 e / vuosikerta.

Tilaamalla nyt saat loppuvuoden 2006 lehdet 
(2 numeroa) veloituksetta.

Tilaushinta 19 euroa / vuosikerta Oma tilaus 
Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa
Lahjatilaus 14 euroa / vuosikerta Lahjatilaus
Tilaus jatkuu automaattisesti, ellei sitä peruuteta. Lasku lähetetään tilaajille postitse.
Huom! Lahjatilauksen maksajan tiedot erikseen

Nimi: ____________________________________________________________________________________________________

Lähiosoite: _______________________________________________________________________________________________

Postinumero: _____________________________________________________________________________________________

Lahjatilauksen maksaja

Nimi: ____________________________________________________________________________________________________

Lähiosoite: _______________________________________________________________________________________________

Postinumero: _____________________________________________________________________________________________

Ykkös-Eläkeviesti, PL 164, 38701 Kankaanpää
Päätoimittaja: Harri Lindell, puh. 0207 41 51 62, harri.lindell@saunalahti.fi
Toimitussihteeri:  Anne Kukkonen, puh. 0207 41 51 66, anne.aviisi@saunalahti.fi
Taitto:   Mainostoimisto Graafinen Hintaveistämö
Julkaisija:  Kankaanpään Mainoskanava Oy
Tilaukset tällä kupongilla, puhelimitse tai sähköpostissa ylläoleviin osoitteisiin.
Postita tilauksesi kirjemerkillä varustetussa kuoressa osoitteeseen:
Ykkös-Eläkeviesti, PL 164, 38701 Kankaanpää. ”Tilaus”

Tilaa lehti itsellesi tai lahjaksi 
isovanhemmille tai iloksi
yksinäiselle vanhukselle. 

Hyvä lukeminen on
aina hyvä lahja!
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Marttilan Seudun osaston vireä kesä
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Masennuksesta
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Puoluesihteeri
Hannu Purho

Jos emme tiedä, mihin olemme me-
nossa, niin jatkamalla samaan suun-
taan päädymme ennen pitkää sinne. 
Entä sitten, jos paikka ei miellytä-
kään? Voimmeko palata takaisin?

Kuntaliitoksista tiedämme var-
muudella ainakin sen, että palvelut 
keskittyvät kuntakeskuksiin. Tus-
kin kukaan uskoo, että palvelu lak-
kautetaan kuntakeskuksesta, jotta 
se voitaisiin säilyttää harvemmin 
asutulla alueella. Kuntakeskuk-
sen suurempi väkimäärä, ja siten 
myös poliittinen painostusvoima 
varmistaa keskittymisen. Tiedäm-
me senkin, että palvelujen vähen-
tyessä myös väkimäärä vähentyy; 
viimeinen sammuttaa valot.

Minun nähdäkseni nykyinen 
kuntaliitos-hype johtaa nimen-
omaan tuohon, reuna-alueiden 

tyhjentymiseen. Onko se toivot-
tua? Jos tarkoituksena on tyh-
jentää jokin osa Suomesta - vaik-
ka saman aikaisesti vannotaankin 
koko Suomen pitämiseen asuttu-
na - niin eiköhän olisi syytä istuu-
tua aloillemme ja päättää ensin ai-
nakin siitä, mitkä alueet on tarkoi-
tus tyhjentää.

Jos jotakin nimenomaista aluet-
ta ei ole tarkoitus tyhjentää, niin 
silloin on sovittava siitä, miten 
palvelujen saatavuus siellä aio-
taan järjestää.

Olen toistuvasti kysynyt, mistä 
ne säästöt ylipäätään voisivat syn-
tyä, kun palveltavien määrä ei kun-
tarajoja siirtelemällä tai poistamal-
la muutu. Liittymistä Jyväskylään 
haikailevan Korpilahden valtuus-
ton pj Pirkko Weijo vastasi rehdis-

ti, että entistä harvemmat tekevät 
entistä enemmän töitä. Tarkoittaa 
siis sitä, että palvelupisteet harve-
nevat. Ja harvenevat nimenomaan 
harvemmin asutuilta alueilta.

Suurilla yksiköillä on sisäänra-
kennettu taipumus synnyttää eri-
asteisia ali-, väli- ja ylipäällikön 
vakansseja, joilla lisätään vain by-
rokratiaa. Palvelujen määrä sillä 
ei lisäänny, ei siis tehokkuuskaan. 
Noiden vakanssien taipumus po-
litisoitumiseenkaan ei ainakaan 
lisää tehokkuutta, pikemminkin 
päin vastoin. Palvelujen saatavuus 
kylläkin heikkenee palvelupistei-
den vähetessä. Kustannussäästöt-
kin syntyvät vain sillä, että ihmi-
set eivät enää hae pitkien matko-
jen päässä olevia palveluja. Sekö 
on toivottu kehityssuunta?

Jyväskylän(kin) lähikirjastojen 
lakkauttaminen antaa siihen vasta-
uksen: ne loppuvat ”tehokkuuden” 
nimissä. Samalla saa lähidemokra-
tia huutia - päätöksiä tehdään kun-
tien keskustaajamien väestöenem-
mistön ehdoilla. Varmaa on aina-
kin, että kuntaliitoksilla siirrytään 
kansalaisten välittömästä vaiku-
tusvallasta massojen hallintaan. 
Sinällään, ja sen vuoksi, minulle ei 
ole ollut yllätys, mitkä tahot tuota 
”myllyä” pyörittävät.

Kuntaliitoksista ei voi olla ole-
massa yhtä ennalta määrättyä 
kaavaa, jota sovellettaisiin kaik-
kiin tapauksiin. Liitoksen mah-
dolliset hyödyt on arvioitavissa 
vain tapauskohtaisesti. Yksittäis-
ten palvelujen osalta on kyse siitä, 
tyydyttääkö kansalaisia esimer-

kiksi vain määräaikoina saatava 
palvelu paremmin kuin hieman 
kauempana oleva kokoaikaisesti 
saatava ja ehkä täydellisempi pal-
velu. Sen arvioiminen on annet-
tava palvelujen käyttäjille, kunta-
laisille, itselleen. Ylhäältä saneltua 
vaihtoehdotonta ratkaisua ei voi 
pitää ainakaan demokraattisena, 
ja valtion sanelemana se kiistatta 
loukkaa kunnallista itsehallintoa.

Perussuomalainen kanta on pe-
rustellusti, että pakkoliitokset ei-
vät ole hyväksyttävissä, ja vapaa-
ehtoiset liitokset tulee toteut-
taa vain kansanäänestysten kaut-
ta. Kansanäänestyksestä voidaan 
luopua vain siinä tapauksessa, et-
tä kuntalaisilla on vaaleissa mah-
dollisuus arvioida ehdokkaiden 
kannat kuntaliitoskysymykseen.

Kuntaliitos - 
hyppy massojen hallintaan

Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen 
PerusSuomalaiset



 PerusSuomalainen  11/2006 Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 19

Vapaa sana

Lisäys 
hedelmöitys-
hoitolakiin

Vapaissa ja demokraattisissa vaa-
leissa Suomen kansan itsellen-
sä valitsemat edustajat päättivät 
epäonnen päivänä, perjantaina 
13. lokakuuta sallia jatkossakin 
hedelmöityshoidot myös lesboil-
le. Kansa on puhunut ja eduskun-
ta päättänyt, joten pulinat pois. 
Toivottavasti seuraavissa vaaleis-
sa kansa entistä tarkemmin seu-
raa minkälaisia arvoja mitkäkin 
puolueet ajavat.

Minulla ei ole tarvetta kiistää 
yksittäisen lesbon kykyä olla hy-
vä äiti. Käsittääkseni äitiyden tai-
to ei ole riippuvainen seksuaali-
sesta suuntautumisesta. En myös-
kään kaipaa aikoja, jolloin homo-
seksuaalisuutta pidettiin rikokse-
na tai sairautena, kuten joissakin 
alempien kulttuuritason mais-
sa yhä vieläkin on tapana. Kysei-
nen laki ei mielestäni ensisijaisesti 
olekaan mitenkään merkittävästi 
seksuaalisten vähemmistöjen etu-

ja maassamme parantava. Lasten 
ja miesten oikeuksia moisella lail-
la sen sijaan loukataan varsin sel-
västi.

Radiouutiset kertoivat vuosit-
tain muutaman kymmenen nais-
parin/yksin elävän naisen saavan 
näitä hedelmöityshoitoja. Eli ky-
seessä on lapsen oikeutta isään 
törkeästi kyseenalaistava laki, jo-
ka turvaa oikeudet vähemmäl-
le joukolle naisia, kuin mitä hei-
tä vuosittain käy puolustusvoi-
mien palveluksessa varusmiestai-
toja opiskelemassa! Sekin mää-
rä on alkuhuuman jälkeen vuosi 
toisensa jälkeen hiipunut. Tarvit-
tiinko tällaista kansakunnan mo-
raalin vastaista lakia tosiaan muu-
taman kymmenen naisen oikeuk-
sien tähden? Lapsen oikeus isään 
on aina absoluuttisesti tärkeämpi, 
kuin naisen oikeus lapseen. Näin 
siitäkin huolimatta, vaikka kai-
kista sonneista ei isäksi aina eh-
kä olisikaan. 

Onneksi sentään lesboparit saa-
vat jatkossakin kustantaa oikeu-
tensa omasta kukkarostaan. Se et-
tä moinen touhu olisi vielä kus-
tannettu verovaroista (joista suu-
rimman osan muuten maksavat 

heteromiehet), olisi ollut jo vii-
meinen naula moraalin arkkuun.

Äärifeministien harmiksi ihmi-
sen kloonaus ja sikiön abortoimi-
nen sukupuolen perusteella on 
laissamme vieläkin kiellettyä. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että meitä mie-
hiä/sikoja tulee maailmassa ole-
maan vielä pitkään ja meitä edel-
leenkin tarvitaan raskauden alul-
le saattamiseen. Miehen ja lapsen 
oikeuksien turvaamiseksi ehdo-
tan seuraavaa lisäystä hedelmöi-
tyshoitolakiin. Jokaiselta siittiöi-
tään luovuttavalta mieheltä ky-
sytään rasti ruutuun periaatteella 
seuraava kysymys: Haluatko siit-
tiöilläsi alkuunsaatettavan lapsen 
kasvavan A) hetero-, B) lesbopa-
rin, vai C) yksinäisen naisen kas-
vattamana?
Juho Eerola

Lasten 
oikeuksista

Olen hämmästyksellä pannut 
merkille, miten välinpitämättö-
mästi Suomessa suhtaudutaan 
lasten oikeuksiin. Lapsia pidetään 
vain esineinä, joilla ei ole subjek-
tiivisia oikeuksia.

Vastasyntyneelle vauvalle saa 
näköjään tehdä mitä vain. Esimer-
kiksi eräässä tapauksessa vastasyn-
tynyt lapsi laitettiin muovikassin si-
sään riutumaan kuoliaaksi. Äiti sai 
”rangaistuksena” vuoden ehdollis-
ta. Toisin sanoen ei mitään. Turha 
vedota ”synnytyksen jälkeiseen 
masennukseen”, jos teko on jo etu-
käteen suunniteltu. Ollaan menty 
todella sairaille linjoille, jos hyväk-
sytään periaate: ”Mutta tapetaan-
han koiranpentujakin”.

Niin sanotun Korkeimman Oi-
keuden ns. ennakkopäätökset ovat 
omaa luokkaansa. Erään KKO:n 
ennakkopäätöksen mukaan ”kieli-
suudelmat omille lapsille on sallit-
tava”. Eli lasta saa suudella suulle 
ja työntää kieli lapsen suuhun.

Joissakin kuuluisuutta saaneis-
sa huoltajuuskiistoissa ns. KKO:n 
linja on eriskummallinen. Lapset 

on määrätty luovutettavaksi ulko-
maille ikäänkuin he olisivat kap-
paletavaraa. Niinpä lastensa kans-
sa piileskeleviä äitejä on jahdattu 
poliisien voimin kuin pahimman-
sorttisia rikollisia. Vaikka lapset 
olisivat olleet Suomen kansalai-
sia, ja jopa kirjoilla Suomessa!

Suomen perustuslaissa nimen-
omaan kielletään Suomen kansa-
laisten luovuttaminen ulkomaille:

• Perustuslain 6 §: ”Lapsia on 
kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöi-
nä, ja heidän tulee saada vaikut-
taa itseään koskeviin asioihin ke-
hitystään vastaavasti.”

• Perustuslain 9 §: ”Suomen 
kansalaista ei saa estää saapumas-
ta maahan, karkottaa maasta ei-
kä vastoin tahtoaan luovuttaa tai 
siirtää toiseen maahan.”

Lisäksi Suomea sitovat kansain-
väliset lastenoikeuksia koskevat 
sopimukset. Mutta ikävä kyllä las-
ten oikeudet eivät näytä poliitik-
koja kiinnostavan pätkääkään. 
Markku Paukku

Mikä on 
lakkoilun tulos?
Suomi on maailmanlaajuisessa 
työn uudelleen jaossa. Finnairin 
matkustamohenkilökunta päätti 
juuri Lahden huippukokouksen 
ja syyslomien kohdalle satuttaa 
lakkonsa. Lakko oli laiton tai sit-
ten laillinen - se ei ole asian ydin. 
Asian ydin on kyky pärjätä maa-
ilmanlaajuisessa kilpailussa.

Finnair oli rohkea ja kauas-
katseinen yhtiö, vieläpä valtion 
enemmistöomisteinen, kuten For-
tum. Finnair on myös yksi maa-
ilman turvallisimmista lentoyhti-
öistä, jopa niin turvallinen, että 
tilastot ovat uhkaamasSa mielen-
rauhaa. Finnair oli myös pitkään 
monopoli kotimaamme taivaal-
la. Hinnat ryöstäytyivät siten, et-
tä Kuopioon oli kalliimpaa lentää 
kuin aika ajoin Brysseliin.

Finnair sai erinomaisen tuotta-
vat Kiinan lennot edellisen pää-

johtajansa Keijo Suilan aikana. 
Hän olisi ja on varmaan suures-
ti kiitollinen siitä Kiinan viran-
omaisille, kuin myös venäläisille 
ylilentoluvista. Kiinan omien len-
toyhtiöiden koneita ei ole toistai-
seksi näkynyt Helsinki-Vantaan 
lentokentällä. Olisivatko neuvot-
telemassa jo Venäjän ilmailuvi-
ranomaisten kanssa luvasta yli-
lentoon?
Ilkka Luoma

Köyhyys 
koettelee
kansalaisia 

EU-köyhyysrajan alapuolella elää 
maassamme yli 600 000 kansalais-
ta. Köyhyys koettelee erityisesti 
perusturvalla eläviä kansalaisia. 
Huonoimmassa asemassa ovat 
pitkäaikaistyöttömät, yksinhuol-
tajat, eläkeläiset, opiskelijat sekä 
pienituloiset lapsiperheet.

Köyhyys on rikkaan suomalai-
sen yhteiskunnan suurin ja edel-
leen kasvava ongelma ja kansal-
linen häpeä. Poliittinen eliitti on 
globaalin talouden huumassa hu-
kannut yhteiskunnan rakentaja-
polven arvot ja päämäärät. Mer-
kittävät väestönosat sysätään hy-
vinvoivan kansantalouden nimis-
sä syrjään yhteiskunnasta. Niin 
synnytetään köyhyyttä ja eriar-
voisuutta.

Jotta eläkeläiset voivat tulevai-
suudessa saada heille kuuluvan 
osuuden kansantulon kasvusta ja 
että eläkkeiden ostovoima pitkäl-
lä aikavälillä säilytetään, on eläke-
indeksejä muutettava. Työeläkein-
deksissä on lisättävä palkkaindek-
sin painoarvoa vähintään puoleen. 
Kansaneläkeindeksi on muutettava 
vastaamaan työeläkeindeksiä. Tätä 
ennen on tapahduttava huomatta-
vat kuoppakorotukset työ-, lisä- 
ja kansaneläkkeisiin, jotta saavu-
tetaan vähintään tuhannen euron 
kuukausieläke.
Erkki Peltola, Perho 

1.  Missä urheilulajissa Maarit Teuronen ja Mia Eteläpelto voittivat
 syyskuussa EM-pronssia?
2.  Kuinka monta vuotta sitten Saimaan kanava otettiin ensi kerran
 käyttöön? 
3.  Minkä maanosan maita ovat ns. Asem-maat? 
4.  Mitä nimeä valtion Ilmailulaitos käyttää itsestään nykyisin? 
5.  Missä kulttuurin kesätapahtumassa oli eniten yleisöä v. 2006? 
6.  Missä F1-tallissa Heikki Kovalainen ajaa kaudella 2007?  
7.  Onko Suomessa todettu yli vai alle 2000 hiv-tartuntaa?
8.  Kuinka monta hiusta ihmiseltä irtoaa päivittäin? 
9.  Kuinka monta itsenäistä valtiota Afrikassa oli II maailmansodan
 päättyessä ja mitkä ne olivat?
10.  Millä vuosikymmenellä vietettiin Suomen eduskuntatalon
 vihkiäisiä? 

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

PS-visa

Finnairin kilpailija, Blue 1 juuri laskukiidossa Helsinki-
Vantaan lentokentälle. Finnairilla palkat ovat myös lähdös-
sä laskukiitoon, jotta kilpailukyky säilyisi kiihtyvillä lento-
markkinoilla. Kuinka paljon Hienonen pudottaisi lentokap-
teenien ja -perämiesten palkkoja? Kuva Ilkka Luoma.

Lähetä uuden vuoden terveisiä,Lähetä uuden vuoden terveisiä,
tue järjestö- ja vaalityötätue järjestö- ja vaalityötä

Julkaisemme PerusSuomalainen -lehden joulukuun 2006 numerossa perinteiseen tapaan Uuden 
Vuoden tervehdyksiä. Saat tervehdyksesi lehteen lähettämällä oheisella lipukkeella tai erillisellä 

paperilla meille nimesi ja kotikuntasi. Älä maksa etukäteen, vaan odota aikanaan saapuvaa laskua. 
Näin vältymme tuplamaksuilta.

Veloitus on 10 euroa/perhe tai järjestö + toimihenkilöt.
Tervehdysten tulee olla puoluetoimistossa 30.11.2006 mennessä!

Lähetä kääntöpuolella olevat lipukkeen kera ja rasti ruutuun: Uuden Vuoden 2007 terveiset.
Postimaksu on maksettu puolestasi.

Voit lähettää tiedot myös sähköpostilla: tiina.sivonen@perussuomalaiset.fi
Kertyneet varat ohjataan puolueen ja piirien vaalityöhön sekä

Perussuomalainen -lehden jakelulevikin kasvattamiseen.

Nimi Paikkakunta Tuettava piiri
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Laittomista lakoista säädettävä 
tuntuvat rangaistukset, eikä niin 
kuin nyt työnantaja joutuu kärsi-
mään miljoonien tappiot vuoro-
kaudessa ja työntekijäliitot saa-
vat muutaman rovon verran sak-
koa laittomasta lakostaan.
Nim. Irti kommunismin ikeestä

 • • •

Koska Suur-Suomea tehneet päät-
täjät asetetaan oikeuden eteen te-
kemistään teloituksista? Onko ai-
kaa kulunut vielä liian vähän, et-
tei asiaa voida ottaa esille?

 • • •

Mistä johtuu, että ei yhtään puo-
luetta jolla olisi kanttia aloittaa 
keskustelu rajojen palauttami-
sesta. Tietäisi jopa tuhansia tähän 
puolueeseen tulijoita jos olisi joku 
rohkea kuka uskaltaisi ottaa as-
keleen eteenpäin. Ollaan meinaan 
juostu 62 vuotta taaksepäin. Ei 
EU-kielteisyys ole kaikkien mie-
lestä pop, kun kuuntelen ihmisiä 
niin pitävät narisijoina perussuo-
malaisia. Eli rohkeuttahan suoma-
laiselta sisupussilta on aikoinaan 
saatu niin onko kaikki mennyt atk 
höpinäaivoihin. Rohkeutta edus-
kuntaan. Äänestäkää sellaista ih-
mistä jolla on omatkin aivot ja 
mikä tärkeintä SUURI SYDÄN 
mikä sykkii Suomelle ensin ja sen 
jälkeen vasta EU:lle.
Terveisin Juha Lipponen

 • • •

Hyvä yrittäjä, jos verottaja kyse-
lee pimeästä työvoiman käytöstä 
yrityksestäsi, älä vastaa äläkä an-
na selvitystä se on verottajalta il-
keää ja väärin kysellä sellaisia asi-
oita pyydä soittamaan Vanhaselle 
kepuun asiasta.
Nim. Aasillakin on häntä

 • • •

Inkeriläisille rajoituksia ja Kiina-
laisia haetaan merten takaa? On 
aikoihin eletty kun omia kohdel-
laan kuin eläimiä! Muistakaa hy-
vät isänmaan ystävät äänestää 
PS! Ps. Muista ettei meitä puolus-
ta nato tai EU vaan me itse. Tar-
mo Ikonen

 • • •

Keskuudessamme elää muutama 
tuhat sodan aikana asepalvelusta 
tehnyt sotilaspoikaa. Heille ei ole 
annettu veteraanitunnusta. Asia 
täytyy oikaista. Juha Jaakkola.

 • • •

Sanahelinää paremman maail-
man psta. Mitä perussuomalaiset 
tekee ruohonjuuritasolla? Aut-

lyhyet

Kännykkäviestit
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan 
allekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut 
viestit numeroon 0207 415162 (Norm. viestin hinta.)

televat huonokuntoisia vanhuk-
sia ja kiireisiä äitejä. Toivoo Tuu-
la Mäkelä

 • • •

Otatko, Soini asiaksesi Kelan elä-
kepäättäjälääkärien saama yliju-
malan virka. Ja toiseksi, tulisiko 
ahne Halonen ja kumppanit toi-
meen 370 euron tuloilla??

 • • •

Hulluutta: Suomi tuhoaa omat 
panssarivaununsa! Miksei varas-
toida pahan päivän varalle( vrt. 
talvisodan tilanne!)? Noin paljon-
ko päättäjät Suomea vihaavat?

 • • •

TV 2 tuli 31.8.06 dokumentti su-
sista, olivat syöneet 21 pientä las-
ta varsinaissuomessa v. 1880 eli 
EU ja ministeri ovat niin vääräs-
sä. Heikkinen Simo

 • • •

Puiden kaaduttua sähkölinjoil-
le ja sähköjen katketessa puun 
omistajalle on lähetettävä lasku 
aiheuttamastaan vahingosta. Al-
kaa puut kaatua moottorisahalla 
liian läheltä linjoja eikä tavalliset 
ihmiset joudu kärsimään sähkö-
katkoksista.

 • • •

Ihailen naispappeuden vastus-
tajien ryhdikkyyttä, he pitäyty-
vät Raamatun sanassa. Kun nai-
nen tulee yhden vaimon miehek-
si niin silloin hän täyttää vaati-
mukset naispappeudelle. Kirkon 
on päästävä rakentavaan yhteis-
toimintaan jyrkästi naispappeu-
den vastustajien kanssa, muutoin 
kirkko hajoaa kahtia jollei suvit-
sevaisuus kuulu kirkon päättäjien 
oppiin käytännössä.
 
  • • •
 
Pääkaupunkiseudulla on maantiet 
todella huonossa kunnossa mikäli 
kalliiden maastoautojen ostotilas-
toon on uskomista. Kalliit maas-
toon tarkoitetut ajoneuvojen os-
tajat löytyvät valtaosaltaan pää-
kaupunkiseudulta.
  
 • • •

Amerikka teki pahimman vir-
heensä vaikuttamalla Sadam Hus-
seinin  hirttotuomiossa. Oikeu-
denkäynti oli farssi, jonka lop-
putulos oli kaikkien tiedossa jo 
ennen alkua. Tämä merkitsee si-
sällissotaa Irakissa, Jenkkipojat 
luikkivat pakoon maasta kuten 
tekivät Vietnamissakin.
 • • •

www.vaalit.fi 
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