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PerusSuomalainen

Soinin 
pääministerikannatus

jo viisi prosenttia
PerusS puheenjohtajan, kansanedustaja Timo Soinin nousukii-
to jatkuu. Viimeisimmän pääministerigallupin mukaan Soini on 
kivunnut suosiossa jo neljänneksi. Edellä ovat enää, tällä het-
kellä kolmen suurimman, vanhan puolueen puheenjohtajat.

Iltalehden toimeksiannosta Think If Laboratories Oy:n te-
kemä, 11.12. julkaistu gallup, on saanut jopa tv-herrat vaka-
viksi. Suosiossa demareiden puheenjohtajan niskaan hengit-
tävää Soinia on entistä vaikeampi syrjäyttää tv-kanavien ”pää-
ministeritenteistä”.
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Päätoimittaja, Harri Lindell
p e r u s s u o m a l a i n e n . t o i m i t u s @ s a u n a l a h t i . f i

Joulun henki vallatkoon 
myös kaikki päättäjät

Olemme viettäneet vuoden 
2006 rauhallisissa oloissa 
kotimaassamme Suomessa. 
Monella lukijoilla on muis-
toissa ne vuodet, jotka eivät 
olleet rauhan vuosia. Repi-
vät muistot sotavuosilta he-
rättävät yön rauhallisesta 
unesta aivan liian monet.

Me nuoremman sukupol-
ven ihmiset, jotka emme ole 
kokeneet noita sotavuosien 
kauhuja, emme ole ottaneet 
tarpeeksi opiksi historiasta 
joka opettaa tyytymään vä-
hempään ja ottamaan toi-
set ympärillä olevat ihmi-
set huomioon.

Tuntuu siltä, että olem-
me kiittämätön kansakun-
tana Luojaamme kohtaan, 
joka on antanut meille yl-
täkylläisyyden vuosia sekä 
rauhan ja yhteiskunnallisen 
kasvun ajan.

Olemme ylpeitä ja oma-
hyväisiä oman tien ja tah-
don kulkijoita, ja kovakor-
vaisina emme kuule hyvin-
kin läheltä tulevaa lesken, 
orvon tai sairaan hentoa 
avunpyyntöä.

K a n s a k u n t a m m e  e i 
myöskään kunnioita ja ota 
tarpeeksi huomion iäkkäi-
den ihmisten tarpeita. Mei-
dän pitäisi kuulla mitä sa-
nottavaa heillä meille on, 
siinä piilee myös viisaus.

Raamatun viisaus on 
vieläkin viisautta

”Kunnioita isääsi ja äitiäsi.” 
Tuohon sisältyy myös lupa-
us: ”... jotta kauan eläisit ja 
menestyisit maan päällä.”

Kun näemme apua tar-
vitsevan lähimmäisemme, 
velvollisuutemme on aut-
taa häntä. Silti useimmi-
ten antaisimme yltäkylläi-

syydestämme, emmekä les-
ken ropoa.

Monessa muslimimaas-
sa on enemmistön tapana 
esimerkiksi junassa tarjota 
matkaeväistä pientä osuut-
ta vieressä istuvalle tunte-
mattomalle ihmiselle. Niin 
on velvollisuus ja hyvä tapa, 
niin tekevät kaikki. Ruuan 
jakamien ja yhdessä naut-
timinen tuo mukanaan yh-
teenkuuluvuuden tunteen, 
joka luo ympärilleen rak-
kautta. Tuosta yhteenkuu-
luvuuden ja jakamisen tun-
teesta me kristityt täällä 
Suomessa saamme kuulla 
vain tarulta tuntuvia juttua.

On kulunut pitkä aika sii-
tä, kun naapuri leipoessaan 
leipää toi ns. lämpimäisiä 
myös naapureilleen. Eläm-
me kovia aikoja, jossa mita-

taan arvoja rahapussin pak-
suuden kautta, ja sen nyörit 
on tiukkaan suljettu.

Ajan merkkejä

Itsenäisyyspäivän paraatis-
sa vanha sotaveteraani, kut-
suvieras kävelee marssivan 
panssarikolonnan eteen ei-
kä hän näe enää tätä joulua. 
Saksassa pappi valeli itsen-
sä bensalla ja tuikkasi itsen-
sä tuleen, viestissään hän on 
kuulemma kirjoittanut syyk-
si kauhistuttavalle teolleen 
maansa ja Euroopan islami-
laistumisen. Protestiksi tälle 
kehityksellä hän päätti päi-
vänsä. Venäjällä ääriainek-
set nostavat päätään, toisin-
ajattelijat saavat murhatuo-
mion, juutalaisia sekä muita 
vainotaan.
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EU teki 
armottomuudesta 
ihanteen

Suomi on päästänyt EU-
ovesta sisälle ennennäke-
mättömän kylmän itsekkyy-
den- ahneuden- ja rahan-
palvonnanhengen. Tämän 
ideologisen valinnan seu-
rauksena railo rikkaiden ja 
köyhien kansalaisten välillä 
kasvaa päivä päivältä. Pork-
kanat jaetaan raharikkaille 
ja piiskat vähävaraisille.

EU-komissio antoi lo-
kakuussa 2005 paljon pu-
huvan tiedonannon: ”Eu-
rooppalaiset arvot globa-
lisoituvassa maailmassa” 
(KOM(2005)522). Siinä ko-
rostetaan, että eurooppalais-
ten on omaksuttava ”uusi 
asenne työhön”. Myös sosi-
aaliturvajärjestelmältä vaa-
ditaan ”uutta asennetta ih-
misiin”. Selkokielellä sanot-
tuna tämä tarkoittaa sitä, et-
tä EU vaatii jokaista yksit-
täistä kansalaista ottamaan 
vastuun omasta elämästään 
ja sen kontrolloinnista. Yk-
silöt ovat muuttumassa yh-
teiskunnan kannalta yrityk-
siksi. Heillä itsellään on tu-
losvastuu elämässä selviy-
tymisen suhteen ja riskien 
hallinnan osalta.

Perinteisiä sosiaalipoliit-
tisia turvaverkkoja on tä-
män kehityksen seurauk-
sena alettu vauhdilla pur-
kamaan ja heikentämään. 
Henkilöt jaetaan yhä las-
kelmoidummin ”arvokkai-
siin” = tuottaviin ja ”arvot-
tomiin = tuottamattomiin. 
Ihmisiä ei kohdella enää 
ihmisinä, vaan investoinnin 
kohteina. Perinteisen hyvin-

vointiyhteiskunnan purku-
talkoissa on lähdetty kilpai-
luttamisen, yksityistämisen 
ja ulkoistamisen tielle. Täs-
sä kuviossa ”tuottamatto-
mien”, yhteiskunnasta riip-
puvaisien kansalaisten ah-
dinkoa syvennetään tietoi-
sesti ja armottomasti, in-
himillisistä kärsimyksistä 
piittaamatta.

Vielä taannoin niin kau-
niit sosiaalipoliittiset peri-
aatteet: Yhteisvastuu, hoi-
va ja huolenpito toisesta 
ihmisestä sekä inhimillinen 
välittämisen lämpö, ovat 
väistymässä. Kun kasvoton 
markkinatalous on nostet-
tu kaiken yläpuolelle ja ra-
ha on korvannut sydämen, 
seuraukset ovat karmaise-
vat. Eniten perusarvopoh-
jan romahtamisesta kärsivät 
kaikkein puolustuskyvyttö-
mimmät: vaikeavammaiset, 
vanhukset, työkyvyttömät, 
parantumattomasti sairaat 
ja asunnottomat.

Kun Suomi oli köyhä, sil-
lä oli vara huolehtia köy-
histään. Nyt kun Suomi on 
rikkaampi kuin koskaan, 
sillä ei enää ole ”vara” pi-
tää köyhistään huolta. Yh-
tälö on luonnollisesti järje-
tön. Käytännössä se kuiten-
kin jyllää, koska EU vaatii 
”uutta asennetta työhön ja 
ihmisiin”. Arvovalinta ”Jo-
kainen on oman onnen-
sa seppä”, takaa sen, että 
jatkossakin rikkaat rikas-
tuvat ja köyhät köyhtyvät 
sekä kurjistuvat. Kun Suo-
mi liittyi EU:hun, se ei ai-
noastaan menettänyt itse-
näisyyttään. Siinä kaupas-
sa tuhottiin myös perintei-
nen yhteisvastuun- ja välit-

tämisen kulttuuri. Tämän 
kehityksen kulman takana 
odottaa sellainen yhteis-
kunnallinen turvattomuus, 
että sen hintaa ja seura-
uksia ei kukaan osaa vielä 
edes arvata.

Perussuomalainen 
muutosvoima on 
ihmiselle hyvä

Kun Perussuomalainen puo-
lue vuonna 1995 perustet-
tiin, maassamme elettiin sy-
vän laman jälkeistä aikaa. 
Pankit oli juuri pelastettu ja 
kansa uhrattu. Suomalainen 
sisu ja sitkeys sekä periksi-
antamattomuus viitoittivat 
kuitenkin tietä kohti parem-
paa. Talous kasvoi ja valtiol-
la alkoi mennä vuodesta toi-
seen yhä paremmin. Mut-
ta kuinka kävi yksittäisten 
kansalaisten? Yhteistä hy-
vää alettiinkin jakaa entistä 
epätasaisemmin. Suomesta 
tuli julma maa. Sen seurauk-
sena maahamme syntyivät 
rikkauksien keskelle muun 
muassa ennätyspitkät leipä-
jonot. Entisten vähävarais-
ten rinnalle tuli aivan uusia 
ryhmiä, joista monien tulo-
taso on edelleen jopa lamaa 
edeltävää aikaa alhaisem-
pi: Yksinhuoltajat, pienelä-
keläiset, työttömät, opiske-
lijat, vähävaraiset lapsiper-
heet, pätkätyöläiset jne. Pe-
russuomalainen aatemaail-
ma ja toimintamalli lepää 
ideologisella kivijalalla: Jo-
kainen ihminen ja jokainen 
elämä on arvokas. Ei riitä, 
että avunhuutoja kuunnel-
laan herkällä korvalla. Pi-
tää heittää myös se pelasta-
va köysi.

Suomessa on noin kaksi-
miljoonaa ihmistä, joilla ei 
ole lautasta missään neu-
vottelupöydässä. Juuri he 
tarvitsevat asiansa puolusta-
jaksi Perussuomalaisen puo-
lueen. Ihmisarvoisen elämän 
palauttaminen syrjäytetyille 
ei koetusti kiinnosta vanho-
ja puolueita. -Jos kiinnostai-
si, he olisivat sen jo tehneet. 
Vallasta, rahasta tai äänes-
täjien tuesta se ei ainakaan 
ole ollut kiinni.

Jokainen ihmiselämä on 
ainutkertainen lahja. Sen 
mittaa tai määrää emme 
voi ennalta arvata. Maalli-
sen vaelluksen kulkuun ja 
sisältöön voidaan kuiten-
kin myös poliittisella tasol-
la vaikuttaa. Vaalipuheet ei-
vät vie nälkää, eikä katteet-
tomilla lupauksilla voi os-
taa bensaa auton tankkiin. 
Tarvitaan tekoja. Eikä nii-
tä synny ilman tahtoa ja uu-
denlaisia, tuoreita ajatuksia. 
Ensi maaliskuun eduskun-
tavaaleissa suunta parem-
paan on mahdollinen. Me 
Perussuomalaiset emme 
pyydä äänestäjiltä ikuista 
uskollisuutta. Tämän ker-
ran kannattaa kuitenkin 
kokeilla. Yhdessä saam-
me mustan, seisovan veden 
liikkeelle, ja puhtaat muu-
toksen virrat liikkeelle.

Eläkäämme toivossa

Perussuomalaisilla kristil-
lisen vakaumuksen omaa-
villa eduskuntavaaliehdok-
kailla on tilausta yhä synk-
kenevässä maailman ajassa. 
Nyt jos koskaan Suomi tar-
vitsee viisaita päätöksente-
kijöitä. Viettäkäämme kaik-
ki Perussuomalaiset jäsenet 
joulua perinteisin arvoihin 
pohjautuvana Vapahtajam-
me syntymäjuhlana, levä-
ten ja kooten voimia tule-
vaa vaalitaistoa varten.

Haluan toivottaa hyvää al-
kavaa vuotta kaikille lukijoil-
le. Uskon ja toivon yhteiskun-
taamme tulevan lisääntyvässä 
määrin pehmeitä, inhimillisiä 
lähimmäisen huomioon otta-
via arvoja. Kovien ylpeiden 
ahneiden arvojen sijasta. 
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Sauli Niinistö änkesi ehdokkaaksi Uu-
denmaan vaalipiiriin. Nyt meitä on siel-
lä siis kaksi, niin mitä? Pääministeriehdo-
kasta eli Matti Vanhanen ja minä. Näin 
siis paperilla, mutta Saulista leivotaan 
suurta yllättäjää, eikä tarvitse yllyttää.

Ehdokasasettelu on puolueissa, myös 
perussuomalaisissa, kuuma asia. Vaa-
lit jopa ratkaistaan ehdokasasettelussa. 
Olen pettynyt siihen, että me olemme sa-
manlaisia kuin muutkin puolueet, reviiriä 
vahditaan ankarasti. Siinä vaan jää paik-
ka saamatta kuin sen homman oikein hy-
vin tekee. Kyllä ehdokkaiden on luotet-
tava Suomen kansaan, joka valitsee lä-
pimenijät.

Vaaleista on tulossa kovat, jopa julmat. 
Entisiä tyttöystäviä laahataan esiin, kai-
ken maailman pikkujuoruja levitetään, 
pengotaan arkistoja ja lyödään suoraan 
turpaan. Vanhoilla puolueilla on paljon 
pelissä. Perussuomalaisilla on hyvät ase-
telmat. Puoluettamme vaivanneet varjot 
ovat väistymässä. Kaikki on meistä it-
sestämme kiinni. Enää emme voi aset-
taa syyksi jonkun toisen epäonnistumisia 
ja kielteistä julkisuutta. Nyt on vastatta-
va itse asiaan. Ja asialle me pärjäämme. 
Eduskunnassa on esitetty vaihtoehto niin 
talouspoliittisesti kuin Eurooppa-asias-
sa. Parannus- ja korjausehdotuksista on 
äänestytetty.

Peli kuumenee. Odotan vaaleja mielen-
kiinnolla. Varmin tapa hävitä vaalit on me-
nettää itsehillintänsä. Vanhoissa puolueissa 
nimittely ja mainonta lähentelevät jo maut-
tomuuksia. Perussuomalaisilla on totinen 
paikka uskalluksessa. Me voitamme niin pal-
jon kun uskallamme voittaa. Voimme tyriä 
vaalivoittomme piireissä vain itse. Jokainen 
vastatkoon omasta piiristään. Uudenmaan 
piirissä työtä tehdään yhdessä, olen hyvin 
tyytyväinen ehdokkaiden rakentavaan kil-
pailuun. Haastan muut piirit samaan.

Peli kuumenee

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

”Varmin tapa hävitä 

vaalit on menettää

itsehillintänsä”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Vaalistartti

Perussuomalaisten iskulause näissä vaa-
leissa on Ihmiselle hyvä. Se tarkoittaa 
sitä, että asetamme aina ihmisen yhteis-
kunnan mahdin ja rahan vallan edelle. 
Lähdemme liikkeelle Suomen kansasta 
ja sen vaalitahdosta.

Vaalijulisteessa päädyttiin samaan 
pohjaan kun presidentinvaaleissa. Tuttu 
juttu sanoo moni, niin pitääkin. Presiden-
tinvaaleissa tapahtui puolueemme lopul-
linen läpimurto. 103 000 ääntä on murtu-
maton perusta, jota voi kasvattaa. Siihen 
työhön haastan kaikki perussuomalaiset. 
Toivon hyvää ja rauhallista Joulua jokai-
selle lehtemme lukijalle.

Eduskunnassa sanottua

”Itse edustan niin sanottua vanhakantais-
ta linjaa ja katson, että pääsääntöisesti eh-
ditään kyllä ostokset tehdä kuutena päivä-
nä viikossa ottaen huomioon se, että todel-
la lauantaina voi vielä kello 18:aan saak-
ka tehdä niitä ostoksia. Olen hyvin lähel-
tä saanut seurata sitä tilannetta, mikä on 
palveluhenkilökunnalla ja myöskin pien-
yrittäjällä maaseudulla. Tilanne valitetta-
vasti on niin, että pienen putiikin omista-
ja ei voi edes lähteä siitä, että hän käyttää 
vierasta työvoimaa sunnuntaisin. Se ei ole 
mitenkään taloudellisesti järkevää. Myös-
kin ne ongelmat, joita syntyy yksinhuoltaja-
perheissä: jos on pieniä lapsia, lastenhoidon 
järjestäminen on todella vaikeaa.”
Raimo Vistbacka 22.11.2006

”YK:n rauhanturvatoiminnassa Suomi on 
ollut suurvalta ja osaa sen homman. Uskoi-
si, että se olisi se käyttöastia, jossa me oli-
simme parhaimmillamme, missä me pys-
tyisimme parhaiten auttamaan kansainvä-
listä yhteisöä. Suurvallat Ranska, Englan-
ti ja jopa silloin aikanaan jos ei nyt suora-
nainen suurvalta niin siirtomaavalta Belgia 
ovat ahneuksissaan sotkeneet monet pai-
kat Aasiassa ja Afrikassa, ja sen hedelmiä 
me nyt sitten koko maailma kannamme. 
(Ed. Kekkonen: Kongo on hyvä esimerk-
ki!) - Kongo on hyvä esimerkki. Kumia piti 
kerätä. Jos et tarpeeksi kerännyt, niin käsi 
poikki… Tietysti jos ajattelisi näin, että te-
kijä vastaa, niin siellä pitäisi Ranskan, Eng-
lannin ja Belgian hoitaa nämä asiat, mut-
ta toki kansainvälisen yhteisön on puutut-
tava tarvittaessa. Ei voida jättää ihmisiä ja 
sanoa, että jos ne eivät hoida, niin mekään 
emme auta. Mutta näillä jäljillä maailmas-
sa ollaan, ja pelkäänpä, että suurvallat toi-
mivat aina suurvaltalogiikan mukaan. Niil-
lä on monta keinoa ajaa politiikkaansa. Jos 
pehmeät keinot riittää, ei tarvita kovia kei-
noja, mutta jos eivät ne riitä, niin käytetään 
aseita, käydään sotia. Suurvallat katsovat 
aina etunsa, ja kun kurjet tanssivat, niin on 
hyttysten syytä vähän miettiä, kannattaako 
sekaan mennä.”
Timo Soini 24.11.2006

(Tony Halmeen sairasloma jatkuu tammi-
kuun loppuun 2007.)
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Runohetki

Ylös
Itkee ikävissään
Lapsi yksinään.

Omissa maailmoissaan
suurissa, pelottavissa.

Itkee ikävissään
lapsi yksinään.

Tuntee 
hellät kädet ympärillään.

Kohoaa
Pois pelottavista maailmoista.

Nauraa.
Tuttu maailma.

Äidin hymy aurinkonaan.

Hannu Purho

Marraskuun 2. päivänä saapui Sonkajär-
veltä suruviesti. Pidetty ja laajasti yli puo-
luerajojen arvostettu perussuomalainen 
Erkki Vaistela oli nukkunut pois. Erkki 
Vaistela oli syntynyt elokuun 11. päivänä 
1938 Korpiselässä. Erkin varhaislapsuu-
teen kuului kaksi raskasta evakkomat-
kaa, joista jälkimmäinen merkitsi oman 
kodin pysyvää menettämistä. 

Erkki oli luontojaan karjalaismies; hy-
väntahtoinen ja sovitteleva. Valtaosa elä-
mästä kului Sonkajärvellä yhdessä Irja- 
vaimon ja kolmen lapsen kanssa. Piipah-
ti Erkki Ruotsissakin suuren maaltapaon 
aikana, mutta palasi takaisin Sonkajärven 

Vuormuun. Pitkän työuran Erkki Vaistela 
teki vanginvartijana Sukevan vankilassa.

Politiikassa Erkki Vaistela oli luotet-
tava pitkän linjan SMP:läinen ja Perus-
suomalainen. Hän tunsi Veikko Venna-
mon henkilökohtaisesti ja oli lukemat-
tomissa vaaleissa aina aktiivisesti teke-
mässä puoluetyötä yhteisen asian hyväk-
si. Erkki Vaistelalla oli myös merkittävä 
ura Sonkajärven kunnalliselämässä; usei-
ta kausia kunnanvaltuutettuna, kunnan-
hallituksen jäsenenä sekä lukuisissa lau-
takunnissa. SMP: ssa ja Perussuomalaisis-
sa hän kuului sekä valtakunnantason, pii-
ritason että paikallistason johtoelimiin.

Erkki Vaistela siunattiin ortodoksisin 
menoin haudan lepoon la 17.11. Sonka-
järvellä. Jäähyväistilaisuudessa oli kos-
kettavasti läsnä toivo jälleennäkemises-
tä. Suuresta ikävästä huolimatta saatto-
väki saattoi iloita Erkin kanssa vietetyistä 
lukuisista rikkaista ja antoisista hetkistä. 
Perussuomalaiset rp:n puolesta muisto-
seppeleen laski puolueen puheenjohtaja, 
kansanedustaja Timo Soini, Perussuoma-
laisten Pohjois-Savon piirin muistovihkon 
laski piirin puheenjohtaja Pentti Oinonen. 
Perussuomalaisten Sonkajärven osasto lä-
hetti niin ikään kukkatervehdyksen.

Erkki Vaistela oli todella sydänjuuriaan 
myöten sisäistänyt inhimillisyysaatteem-
me ytimen. Lempeästi, mutta lujasti hän 
oli aina aatteemme asialla. Perussuomalai-
set kautta maan muistavat kiitollisuudella 
Erkki Vaistelaa ja hänen elämäntyötään, 
jonka kaunis muisto säilyy ikuisesti.

Timo Soini.

Im Memoriam

Erkki Vaistela
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Kansanedustaja, Timo Soini
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Pätkätyöt suuri ongelma
Eduskunnan 

välikysymyskeskustelu 
naisten aseman 
parantamisesta 
työelämässä. 

Perussuomalaisten 
ryhmäpuheenvuoron 
piti kansanedustaja 

Timo Soini.

Tämä välikysymys on aiheelli-
nen ja perusteltu. Heti kärkeen 
on todettava, että naisten aseman 
parantaminen työelämässä ei ole 
pelkästään eduskunnan päätök-
sistä kiinni. Kunnat, sairaanhoito-
piirit ja muu julkinen valta ovat 
merkittäviä pätkätöiden teettä-
jiä ja täällä parannuksia vaativat 
puolueet, kuten esimerkiksi vä-
likysymyksen ensimmäinen alle-
kirjoittajapuolue kokoomus on 
vuosikymmeniä ollut vallassa Es-
poossa ja siellä vastaavaa intoa ol-
la pätkätöiden kuriin  laittamises-
sa ei ole ilmennyt, mutta hyvä, et-
tä nyt ollaan liikkeellä ja toivotta-
vasti tämä heijastuu myönteisesti 
kuntapäätöksiin.

Perussuomalaiset katsovat, mi-
kä on ihmiselle hyvä, eivätkä kat-
so asioista sukupuolikysymyksi-
nä. Pätkätyöt ovat yhtä suuri on-
gelma sekä miehille että naisille. 
Samaten pienipalkkainen työ, jol-
la ei elä, on sukupuolesta riippu-
maton. Pitää olla töitä, joista mak-
setaan sellaista palkkaa, joilla voi 
elättää itsensä ja perheensä, jos 
sellaista on. SDP:n kansanedus-
taja Ilkka Taipale puhuu paljon, 
eikä syyttä, yksinäisten miesten 
huonosta asemasta ja se on syytä 
tasa-arvon vuoksi ottaa esiin.

Suuret ongelmat pätkätöiden 
teettämisessä liittyvät usein aloil-
le, jossa olemme ihmisten ja hei-
dän hoitamisensa kanssa tekemisis-
sä. Etenkin naistyövaltaisessa van-
hustenhuollossa on ilmennyt suuria 
puutteita viimeisten vuosien aika-
na. Pätkätöitä on teetetty tietoises-
ti ja hoitohenkilökuntaa on yksin-
kertaisesti liian vähän etenkin van-
hainkodeissa ja terveyskeskuksissa, 
mutta myös kotipalvelussa.

Pätkätyöt ja riittämätön hen-
kilökunnan määrä on mones-
ti ajanut muutenkin pienipalk-
kaiset hoitajat jopa epäinhimilli-
siin olosuhteisiin työpaikoillaan. 
Henkilökunnan aika ei yksinker-
taisesti riitä vanhusten syöttämi-
seen, pukemiseen, ulkoiluttami-
seen tai välttämättömään hygie-
nian hoitoon, vaan kiire ja stres-
si aiheuttavat työuupumusta sekä 
sairaslomia parhaansa yrittävälle 
hoitohenkilökunnalle. Ei yksi ih-
minen voi revetä samanaikaisesti 
moneen suuntaan, kun lisäksi vaa-
timukset kasvavat ja niin sanottu 
kilpailutus lisääntyy.

Perussuomalaiset näkevät, että 
valitusten kautta henkilökuntaa 
joudutaan varmasti jatkossa li-
säämään ja vakinaistamaan, mikä-
li tätä lisäystä ei hoideta työnanta-
jan toimesta vapaaehtoisesti niin 
kuin pitäisi ja inhimillistä olisi. 
Hoitohenkilökunnan palkkoja on 
myös kyettävä korottamaan, sillä 
ne ovat alle kehittyneiden teolli-
suusmaiden keskitason. Paranta-
malla hoitoalalla olevien naisten 
- ja miesten - asemaa työelämässä 
parannamme myös maamme van-
hustenhuollon tasoa. Velvollisuu-
temme on huolehtia elämänsä eh-
toopuolella olevista ihmisistä, jot-
ka rakensivat omilla uhrauksillaan 
ja työllään Suomesta nykyisenlai-
sen korkean elintason maan ja sii-
nä sivussa kasvattivat ja koulutti-
vat nykyisen aktiiviväestön, sekä 
loivat maksuillaan pohjan nykyi-
sille eläkejärjestelmille.

Hoitoalalla olevien henkilöiden 
asemaa parannetaan ennen muu-
ta vakinaistamalla työsuhteita. 
Vaikka palkkatasokin toki osal-
taan kertoo alan arvostuksesta 
yhteiskunnassa, me Perussuoma-
laiset epäilemme, että tuskin esi-
merkiksi sairaanhoitajat - ja pian 
ehkä myös opettajat ja lastentar-
hanopettajat - vaihtavat alaa pel-
kästään palkan vuoksi. Tuskin he 
kovaa ja vaativaa työtä sinällään 
ovat kavahtaneet, sillä usein heil-
lä on ollut omaan alaansa var-
masti sisäinen kutsumus. Pikem-
minkin alaa vaihtavat ovat halun-
neet paeta työn pakkotahtisuutta 
ja jatkuvaa oman elämän hallitse-
mattomuuden tunnetta.

Lisäksi on todettava, että tur-
vattomuus työsuhteen jatkumi-
sen suhteen on heijastunut myös 
suomalaiseen perhe-elämään on-
nettomalla tavalla: ei uskalleta si-
toutua parisuhteeseen tai perheen 

perustamiseen. Ja juuri tällä het-
kellä kun tarvittaisiin lisää onnel-
lisia suomalaisia lapsiperheitä yh-
teisen tulevaisuutemme turvaksi.

Lopulta on väistämätöntä, että 
ihmiset uupuvat, kun asiat kaatu-
vat päälle eikä niihin ole mahdol-
lisuutta vaikuttaa omalla toimin-
nallaan. Yksistään raha ei ratkaise 
tätä ongelmaa. Ei päälle kaatuva 
tekemättömien töiden taakka sii-
tä kevene - saati vastuu ihmisistä 
- sillä, että annetaan kosmeettisia 
palkankorotuksia. Raha ei myös-
kään paranna työilmapiiriä, jos 
olosuhteet säilyvät edelleen mah-
dottomina, resurssit riittämättö-
minä ja samaan aikaan vain kas-
vavat vaatimukset jostain abstrak-

tista, keksitystä ”tulosvastuusta”, 
jonka käytännön työstä erkaantu-
nut johtoporras on asettanut. Kai-
ken maailman tulosvastuu- ja tu-
lospalkkausvirityksiä viime vuo-
sina kehitelleet päättäjät ovat 
unohtaneet keitä varten henkilö-
kunta on palkattu.

Päättäjien olisi yhdestoista het-
ki herätä, ettei kehityksessä niin 
terveydenhoito- kuin sosiaali-
puolella palata kauas menneisyy-
teen, jolloin sairaiden ja vanhus-
ten selviytyminen oli omaisten tai 
hyväntahtoisten ihmisten varassa. 
Nythän jo lähes kaikkea kilpai-
lutetaan. Eikö näin tapahtunut 
myös huutolaisaikana, jolloin vä-
hävaraisia annettiin sellaisten hoi-

toon, jotka vaativat kunnalta vähi-
ten korvausta? Toivottavasti ajat-
telumalli, jossa jokainen huolehtii 
vain itsestään, ei saa enää Suomen 
kansan keskuudessa ainakaan suu-
rempaa kannatuspohjaa.

Pitkällä tähtäimellä pätkätyön-
tekijöiden kyykyttäminen, pienes-
sä alituisessa epävarmuudessa tai 
pahimmillaan pelossa pitäminen 
ei siis voi olla työnantajan etu, sil-
lä tällä menolla Suomeen tulee pu-
la ammattitaitoisen hoitohenkilö-
kunnan lisäksi eräillä muillakin 
aloilla. Pätkätyöläinen ei uskal-
la edes sairastua, se kun voi vaa-
rantaa uuden pätkätyösopimuk-
sen saamisen. Tällaisia määräaikai-
suuksia voi yhdellä henkilöllä olla 
jopa yli sata, mikä on täysin koh-
tuutonta. Perussuomalaisten mie-
lestä on luovuttava lyhytnäköises-
tä ja pinnallisesta pätkätyöpolitii-
kasta ja päädyttävä siihen, mikä on 
ihmiselle hyvä: pätkätyöt on vaki-
naistettava ja työntekijöiden sitou-
tuneisuus, ahkeruus sekä kokemus 
pitää tunnustaa ja palkita.

Perussuomalaiset eivät oikein 
ymmärrä puhetta naisten ja mies-
ten euroista. Eurot ovat molem-
mille samat. Ei meillä työpaikois-
sa makseta sukupuolen mukaan 
eri palkkaa tai ei Helsingin Sano-
mien työpaikkailmoituksissa lue, 
että naiselle 80 % miehen palkas-
ta. Tuloerot ovat ala- ja ammatti-
en välisiä ja siihen voidaan vaikut-
taa poliittisilla päätöksillä, että ih-
misen hoitaminen on yhtä arvos-
tettua kuin koneen käyttäminen. 
Ei asia koneen käyttäjän moitti-
misella mihinkään muutu. Miehi-
sistä aloista voisi ottaa malliakin. 
On osattava vaatia ja käyttää ää-
nen voimaa. Kyllä Fortumissakin 
kuulo parani kun ääni koveni.

EU:n militarisointi se vain jat-
kuu ja EU:n johtajat käyttäy-
tyvät aivan kuin EU:n perus-
tuslaki olisi jo hyväksytty. Ky-
seisen perustuslakiluonnoksen 
6. ja 7. artikla muistuttavat ko-
vasti niitä kohtia, jotka velvoit-
tavat mm NATO-maita puolus-
tamaan toisiaan. Puolustautu-
misen ja kriisinhallinnan välil-
lä on suuri ero. Kriisinhallinta 
voi olla myös hyökkäämistä ja 
EU:n tapauksessa hyökkäämis-
tä jopa ilman YK:n valtuutusta. 
Suomen osallistuminen EU:n 
kriisinhallintaan voi myös teh-
dä Suomesta osanottajan kan-
sainvälisen oikeuden vastaisiin 
hyökkäystoimiin.

Suomen eliitti yrittää pimit-
tää tosiasioita muuttamalla 
terminologiaa, jotta ne kansa-
laisten korvissa kuulostaisivat 
vähemmän huolestuttavilta. 
”Rauhaan pakottaminen” on 

yritetty nimetä uudestaan ”rau-
han palauttamiseksi”, mikä eittä-
mättä kuulostaa vähemmän sotai-
salta, vaikka kyse on nimenomaan 
sodasta. Toinen esimerkki on yri-
tys puhua EU:n perustuslaista pe-
rustuslaillisena sopimuksena, mi-
kä vuorostaan kuulostaa vähem-
män ylikansalliselta.

Mitä sitten käytännössä merkit-
see se, että Suomi on vuoden 2007 
alusta mukana EU:n taistelujou-
koissa? Joukot on perustettu, vaik-
ka sitä EU:n perustuslakia ei ole 
hyväksytty, jossa niitä kaavailtiin. 
Lisäksi näitä joukkoja voidaan lä-
hettää mihin maailman kolkkaan 
tahansa ja edelleen myös ilman 
YK:n mandaattia. Tämä mandaatti 
vaatimus torjuttiin valmisteltaessa 
EU:n perustuslakiluonnosta. Täs-
sä NATOon kuuluva Norja eroaa 
Suomesta, koska Norjan nykyinen 
hallitus on yksiselitteisesti toden-
nut, että Norja voi osallistua vain 

sellaisiin operaatioihin, joilla 
on YK-mandaatti.

Suomen mahdollisuus kiel-
täytyä osallistumasta johonkin 
EU:n kriisinhallintatehtävään 
on hyvin teoreettinen.. Jos EU 
esim päättä lähettää joukkoja 
Darfuriin (Sudan, Afrikka) ja 
meidän kriisinhallintakump-
panimme kuten esim Saksa ja 
Hollanti päättävät osallistua, 
on varsin epäuskottavaa, että 
EU:n mallioppilas Suomi sabo-
toisi isojen poikien operaatiota 
kieltäytymällä osallistumasta. 
Se maa, joka yrittäisi kieltäytyä 
ottamasta osaa operaatioon, 
joutuisi valtavan painostuksen 
kohteeksi. Tosiasiallisesti Suo-
mella ei ole mitään mahdolli-
suutta kieltäytyä EU:n sotilaal-
lisista operaatioista, vaikka ne 
rikkoisivat kansainvälistä oike-
utta. Tämä on sangen pessimis-
tinen, mutta valitettavan realis-
tinen johtopäätös.

Rolf ”Fred” Sormo

Suomi ja EU:n militarisointi
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Alkoholiveroa korotettava asteittain
Arvoisa puhemies! Alkoholi ja 

sen käyttö on kautta aikain he-
rättänyt paljon puhetta Suomes-
sa. Sanonnassa on arvioitu sau-
nan, viinan ja tervan terveysvai-
kutuksia; Irwinin laulussa puoles-
taan sitä, moneltako kello viideltä 
saunomisen aloittanut päätyy put-
kaan. Toisaalta raittiusliike on ko-
ko Suomen itsenäisyyden histori-
an ajan valistanut kansaa viinan 
kirouksista. Tärkeää osaa alkoho-
liin liittyvässä keskustelussa meil-
lä on hallinnut valtion rooli alko-
holin valmistajana ja myyjänä. Al-
koholin kulutusta on puolestaan 
pyritty säätelemään eduskunnan 
toimesta. Nyt, omalta osaltaan 
jatkona tälle perinteelle, käydään 
keskustelua välikysymyksen poh-
jalta siitä, miten hallituksen tulisi 
muuttaa alkoholiverotusta lisään-
tyneiden alkoholihaittojen vähen-
tämiseksi 

Perussuomalaiset uskovat, et-
tä alkoholin käytön haitoista tul-
laan varmasti puhumaan Suomes-
sa myös jatkossa.

Perussuomalaiset halusivat osal-
listua tähän hallitukselle esitettyyn 
välikysymykseen siksi, että aika-
naan esittämämme epäilyt vuo-
den 2004 maaliskuun alusta voi-
maan tulleen alkoholiveron alen-
nuksen mukanaan tuomista alko-
holin käytön aiheuttamista hait-
tavaikutuksista ovat toteutuneet. 
Tuolloin vuoden 2003 lopulla, kun 
eduskunnassa käsiteltiin hallituk-
sen esitystä alkoholi- ja alkoholi-
juomaverosta annetun lain muut-
tamiseksi, jättivät perussuomalai-
set rinnakkaislakialoitteen, jossa 
todettiin muun muassa: ”Hallituk-
sen esittämät rajut alkoholiveron 
väkeviin alkoholijuomiin painot-
tuvat alennukset toisivat muka-
naan erittäin rajusti lisääntyvät al-
koholin käytön aiheuttamat hait-
tavaikutukset. Päihde-, sosiaali- 
ja terveysongelmat lisääntyisivät 
merkittävästi ja nopeasti.”

Sosiaali- ja terveysministeriön 
julkaisussa: ”Alkoholiolot EU-
Suomessa” vuodelta 2006 arvioi-
daan mm. sitä, miten valtioneu-
voston syksyllä 2003 tekemän al-
koholipolitiikan linjauksia koske-
van periaatepäätöksen päätavoit-
teet ovat toteutuneet. Julkaisussa 
todetaan, ettei alkoholiohjelman 
kolmen päätavoitteen toteuttami-
sessa olla alkuunkaan onnistuttu. 
Tavoitteenahan oli vähentää mer-
kittävästi alkoholin aiheuttamia 
haittoja lasten ja perheiden hyvin-
voinnille, vähentää alkoholijuomi-
en riskikäyttöä ja siitä aiheutuvia 
haittoja merkittävästi sekä kään-
tää alkoholijuomien kokonaisku-
lutus laskuun. Olennaisin syy sii-
hen, että valtioneuvoston asetta-
mien tavoitteiden vastaisesti al-

koholihaitat ja kokonaiskulutus 
ovatkin lisääntyneet, on se, et-
tä eduskunnan enemmistön pää-
töksellä alkoholijuomien vero-
tusta alennettiin merkittävästi. 
Perusteluina näille erittäin huo-
mattaville alkoholiveron keven-
nyksille esitettiin Viron liittymi-
nen Euroopan unionin jäseneksi 
vuoden 2004 toukokuussa ja sii-
tä odotettava merkittävä alkoho-
lijuomien tuonti sallittujen kiinti-
öiden puitteissa.

Arvoisa puhemies! Kuten edel-
lä mainitussa sosiaali- ja terveys-
ministeriön julkaisussa todetaan-
kin: EU:n lainsäädäntö ja laajen-
tuneet markkinat ovat nakerta-
neet perinteistä suomalaista al-
koholipolitiikkaa ja vähentäneet 
hintapolitiikan vaikuttavuut-

ta. Näin ollen maaliskuussa 2004 
voimaan astuneet alkoholivero-
tuksen kevennykset toteutettiin 
muuttuvassa ympäristössä, jossa 
verotuksen säilyttäminen entisel-
lään olisi lisännyt alkoholijuomi-
en tuontia ulkomailta. Tällöin hal-
litus päätyi kuitenkin esittämään 
verotuksen alentamista siten, et-
tä väkevien viinojen hinnat aleni-
vat selkeästi eniten, ja juuri tämä 
on ollut pääsyynä lisääntyneeseen 
kokonaiskulutukseen ja alkoholi-
haittojen kasvuun. Nyt mm. run-
saasti ”väkeviä” juovien nuorten 
osuus on tietyissä ikäluokissa li-
sääntynyt sekä liikennejuopumus-
ten, alkoholisairauksien ja - myr-
kytysten määrä kasvanut. Lisäk-
si humalakuolemat ovat lisään-
tyneet 2004 jälkeen suhteellisesti 
eniten juuri nuorten keskuudes-
sa. Kuten perussuomalaiset jo ve-
ronalennuspäätöstä käsiteltäes-
sä painottivat, olisi tuolloin alko-
holihintapolitiikassa tullut jatkaa 
1990-luvulla käytössä olleella lin-
jalla, jossa pyrittiin ohjaamaan 
käyttöä mieluummin miedompiin 
alkoholijuomiin. Nyt valitettavasti 
monet nuoret ovat halvan hinnan 
perässä siirtyneet oluen ja siiderin 
juojista suoraan väkevien viinojen 
käyttäjiksi. Myös kertarysäyksel-
lä toteutettu veronalennus oli, as-
teittaiseen alentamiseen verrattu-
na, omiaan nopeasti lisäämään al-
koholin kulutusta ja tästä aiheu-
tuvia haittoja.

Kuten edellä mainittiin EU:
n lainsäädäntö ja laajentuneet 
markkinat ovat tuoneet paineita 
Suomen harjoittamaan alkoholi-
politiikkaan. EU:n puheenjohta-
juudesta huolimatta Suomi ei ole 
saavuttanut tällä alueella mitään 

tuloksia. Ei edes alkoholijuomien 
verotuksen vähimmäistason ko-
rotusta – nyt kun siihen olisi ol-
lut oiva tilaisuus. Olemme näkö-
jään alkoholipolitiikankin osalta 
EU:n vankeja, ja taidettiin minis-
teri Heinäluomankin kädet pit-
kälti kahlita EU-herrojen pöy-
dässä. Yksinomaan alkoholin ve-
rotuksen merkittävällä nostami-
sella ei voida perussuomalaisten 
mielestä oleellisesti vähentää al-
koholin kulutusta, koska hinnan 
noustessa kotimaassa, viinaralli 
ulkomailta lisääntyy, mikäli EU-
alueella ei päästä korkeampaan 
yhtenäiseen verotasoon. On siis 
muistettava, että jos alkoholin 
hintoja nostetaan kohtuuttomas-
ti verotuksen kautta, eikä ympä-
ristössämme, erityisesti Baltiassa, 
tapahdu hintatasossa muutoksia, 
niin viinan rahtaaminen ja niin sa-
nottu pimeä myynti tulee mitä il-
meisimmin kiihtymään. Näistäkin 
on kokemuksia viime vuosikym-
meneltä.

Se miten näihin ulkoisiin al-
koholihintapolitiikan paineisiin 
on hallituksen toimesta reagoi-
tu, on kaikkien kulutusta ja alko-
holihaittoja tarkastelevien mit-
tareiden mukaan osoittautunut 
virheelliseksi. Perussuomalais-
ten mielestä alkoholiverotusta 
olisi tullut aikoinaan alentaa as-
teittain tuonnin vähentämiseksi 
sekä painottaen hinnanalennuk-
set mietoja alkoholijuomia suosi-
vaksi. Kertarysäyksellä toteutettu 
väkevien viinojen yli 44 % hinto-
jen alennus vei täydellisesti poh-
jan raittiustyöltä. Ja kuten nyt on 
ollut nähtävissä, se vei myös kun-
nilta mahdollisuuden hoitaa ny-
kyisillä voimavaroillaan kasva-
neet päihdeongelmat. Kuten vä-
likysymystekstissä mainitaankin 
kuntien osuudeksi jää arviolta 
80 % alkoholihaittojen aiheutta-
mista kustannuksista. Alkoholin 
väärinkäyttäjien hoitoonohjaus 
onkin menettänyt merkitystään, 
kun kunnilla ei ole siihen juuri 
lainkaan varoja.

Nyt kun hallituspuolueistakin 
on alkanut tulla tukea perussuo-
malaistenkin kannattamalle as-
teittaiselle alkoholiverotuksen 
korottamiselle, niin asiahan voi-
taisiin hoitaa nopeasti. Hallituk-
sen tulisikin tuoda eduskunnalle 
vielä näillä valtiopäivillä väkevi-
en alkoholijuomien veron koh-
tuullinen korotusesitys, jolla py-
rittäisiin vähentämään kulutusta 
ja ohjaamaan käyttäjiä mieluum-
min mietojen juomien pariin vä-
kevien sijaan. Ja tätä korotuslin-
jaa tulisi tarpeen mukaan jatkaa 
tulevina vuosina, huomioiden ko-
ko EU-alueella mahdollisesti ta-
pahtuvat veromuutokset. On pe-
rin outoa, että hallituspuolueet 
ovat siirtämässä lähes kaikki kan-
natettavat asiat seuraavalle edus-
kuntakaudelle.

Suomi hyväksyi eduskunnassa 
EU:n perustuslain äänin 124-
39. Poissa oli 31 kansanedusta-
jaa, tyhjää äänesti 4. Oppositi-
ossa ryhmänä vastaan äänes-
tivät ainoastaan Perussuoma-
laiset ja Kristillisdemokraatit. 
Muutamia isänmaallisia kan-
sanedustajia löytyi myös hal-
lituspuolueiden riveistä, jotka 
äänestivät oman puolueensa 
ryhmäkuria uhmaten.

En ymmärrä miksi Suomen 
pitää olla kuuliainen malliop-
pilas unionissa ja äänestää so-
pimuksen puolesta vaikka kan-
san mielipide on yhä enemmän 
muuttunut EU -vastaiseksi. 
Tästä vedän selkeän johtopää-
töksen, että äänestäjät ovat tul-

leet järkiinsä ja huomanneet ettei 
EU:ssa oleminen ole tuonut nii-
tä plus merkkisiä asioita lainkaan 
niin paljon kuin meille luvattiin 
ennen kansanäänestystä. Hinnat 
ovat nousseet lähes kautta linjan, 
eikä nyt tehdä ruokakoritutkimuk-
sia joista totuus paljastuisi nume-
roina kansalaisille. Jäsenmaksut 
vaan nousevat, olemme selkeästi 
nettomaksajia unionissa.

Kansanäänestyksissään Rans-
ka ja Hollanti ovat jo hylänneet 
perustuslain omissa valtiollisissa 
parlamenteissaan. Suomessa ei us-
kallettu järjestää kansanäänestys-
tä vaikka tulevien eduskuntavaali-
en yhteyteen, pelättiin kansan ää-
nestävän samoin kuin Ranskassa 
ja Hollannissa.

On mieletöntä ja turhautta-
vaa äänestää eduskunnassa lain 
puolesta, kun äänestäessä tie-
detään, että laki ei koskaan sii-
nä muodossaan tule voimaan. 
Perusteluksi ei ainakaan minul-
le kelpaa se, että Suomi EU:n 
puheenjohtajamaana näyttää 
esimerkkiä muille jäsenmaille 
ratifioimalla EU:n perustuslain. 
Hyväksyttiinkö samalla nuijan 
kopautuksella tuleva parannet-
tu EU:n perustuslaki niin, että 
sitä ei enää tarvitse hyväksyä 
saatikka alistaa kansanäänes-
tykseen? Tulevan korjatun so-
pimuksen sisällöstä ei taatusti 
ole tässä vaiheessa mitään tie-
toa päättäjillä. Tuliko nyt hy-
väksyttyä sika säkissä arvoisat 
kansanedustajat?

Harri Lindell

EU:n perustuslaki hyväksyttiin
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Alahärmä
Kleimola Antti

Alajärvi 
Alajärven
Perussuomalaiset
Halla-aho Matti ja Iida
Hänninen Sauli
Hänninen Timo
Kangastie Simo
Kantokoski Tapio
Kivimäki Timo + perhe
Kyrönlahti Osmo ja Raija
Leppäkangas Lauri
Leppäkangas Markku ja Rauha
Liikala Olavi
Matintupa Hannu
Pakka Timo ja Sinikka
Pollari Tiina
Tumova Helena
Vistbacka Raimo ja perhe

Alavieska 
Kähtävä Simo
Nahkala Esa
Nahkala Kari
Taka-Eilola Rauno

Alavus
Luuri Tauno

Anjalankoski
Ikonen Jani
Kaipainen Veikko 
Koponen Juha-Pekka
Laapotti Reino 
Tossavainen Reijo 

Asikkala
Honkala Aimo
Kyöstilä Lasse

Askainen
Pöyhönen Päivi
Rusi Pentti
Ylhäinen Taito

Askola
Kraufvelin Timo ja Karita

Aura
Järvinen Mauri

Eno
Heiskanen Aulis

Espoo 
Espoon Perussuomalaiset
Granqvist Veikko
Huhtala Antti
Korpi Jarkko
Lahtinen Teemu
Lehto Saana
Mitro Jari
Männistö Niina
Nieminen Mikki
Oz Lasse
Petäjäjärvi Teijo
Pihlman Marjo
Pirttimäki Jouko
Helin-Savolainen Inga
Savolainen Pertti 
Soini Timo + perhe

Eura
Heikkilä Antti
Nevala Anna ja Antti

Evijärvi
Bergbacka Seppo
Kauris Jarmo

Forssa
Leppänen Urpo

Haapajärvi
Nurmenniemi Helena ja Markku
Nurmenniemi Martti
Parttimaa Heikki ja Emma
Parttimaa Reijo
Parttimaa Reino
Ruuska Armas 
Savimäki Frans
Vuolteenaho Lasse + perhe

Haapavesi
Haapaveden 
Perussuomalaiset
Hintta Kullervo

Halsua 
Alanko Risto 
Hietaharju Elmeri
Hietalahti Risto ja Sirpa 
Hotakainen Tapio ja Maila
Karvonen Seppo 
Koskela Lauri 

Hamina
Järvinen Hannu
Kaasinen Jyrki 
Kunnari Ilkka
Lavikka Katja 
Liimatainen Markku 
Niemi Ari 
Nyholm Janne 
Sassi Harri 
Takanen Esa
Tamminen Martti

Hanko
Tykkyläinen Heikki

Harjavalta 
Nurminen Petri ja Leila

Hattula 
Hannukkala Johannes ja Aili 

Haukipudas
Haukiputaan 
Perussuomalaiset
Leskinen Anja 
Leskinen Seppo
Runni-Leskinen Sisko

Hausjärvi 
Petrell Olavi  

Heinola 
Kerijoki Harri ja Marjatta
Ojala Hannu ja Irma  
Rautkoski Pekka 
Ruohoranta Tarmo

Heinävesi 
Heinäveden 
Perussuomalaiset
Eteläinen Olavi ja Siiri 
Kilpeläinen Kauko 
Lyytikäinen Juha
Lyytikäinen Rauha ja Kauko
Räsänen Martti ja Suoma
Sallinen Matti 

Helsinki 
Eerikäinen Harri
Halme Tony
Henriksson Johanna
Hänninen Sirkka
Ifström Hans
Junnila Markku
Jämsä Leo

Kaltiainen Seppo
Kausala Toivo
Kivimäki Markku
Korhonen Juha
Kosonen Aira
Kouvo Erja
Kuronen Varpu
Kähärä Ari
Liana Kaarina
Lintunen Lasse
Martikainen Eero
Merinen Teija “Tepa”
Mero Jarmo
Nyström Anneli
Pappila Henna
Pentti Lauri
Porkola Aku
Rautajoki Tapio
Rautio Tommi
Ristola Tommi
Sademies Olli
Salo Marianne
Seppä Pirjo 
Sillanpää Matti
Sinkkonen Jonni
Sormo Rolf “Fred”
Tikka Tapio
Valpas Antti
Vesa Jorma
Kontulan Perussuomalaiset
Elk Kari 
Elk Risto 
Elo Timo 
Haapanen Kirsi ja Petri 
Halttunen Terttu 
Hartikainen Tommi 
Heino Heikki Antero 
Heino Timo Kalevi 
Holmström Martti, Ritva ja Krista 
Hyvärinen Satu 
Högström Kim 
Kallio Tiina ja Timo 
Kollanus Timo 
Konttila Marko 
Koskinen Gunilla 
Kovelahti Sirpa 
Lehtonen Jari 
Lemberg Yrjö 
Luukkonen Timo 
Palin Annukka 
Purhonen Jukka 
Puuska Kari 
Raitokoski Eini 
Risto Vesa 
Rossi Johanna 
Räkköläinen Jari 
Sulaoja Arja 
Tanner Mika 
Uimonen Jorma 
Vainio Sampo 
Peltola Kirsi 
Helsingin Perussuomalaiset
Yrittäjät

Himanka
Heikkilä Heimo

Hirvensalmi
Putto Martti

Hollola
Varonen Unto

Honkajoki
Saarinen Pauli 
Kurumaa Liisa
Vehmasto Aulis

Huittinen 
Lindell Harri 
Riuttamäki Simo

Hyrynsalmi
Romppainen Alpo

Hyvinkää
Moisio Timo 
Perälahti Raimo

Hämeenkyrö 
Nieminen Reijo  
Tervalammi Sirkka, Hannu ja 
Mirja
Tervalammi Jouko ja Päivi 
Toivola Kimmo

Hämeenlinna
Liljamo Minna
Lähteenmäki Matti
Salonen Hilkka

Iisalmi 
Granqvist Ritva
Ihatsu Leo  
Korhonen Otto
Muli Matti
Mähönen Timo
Pirhonen Toivo 
Putkonen Lauri 

Ilmajoki 
Haapamäki Esko
Lähteenmaa Kalervo 
Niemistö Erkki ja Annikki 
Pukkila Heikki ja Helvi 
Takala Juha
Talvitie Kaisu ja Matti
Tolonen Pentti ja Aki
Väli-Torala Kai

Ilomantsi 
Hassinen Tauno  
Kettunen Veikko
Martiskainen Pekka
Mielonen Kalevi

Niiranen Viljo
Palviainen Siiri 
Purmonen Sirkka
Sivonen Oiva
Tanskanen Taisto
Tykkyläinen Tapio

Imatra 
Gröhn Anssi
Hynninen Jari 
Juva Hannu 
Jääskeläinen Pekka 
Kaikko Pentti 
Kauppinen Jarmo 
Kärkäs Esko 
Pellinen Esko 
Pulliainen Jere 

Isojoki
Isojoen Perussuomalaiset
Malin Raimo
Rantala Jorma

Jalasjärvi 
Alkula Martti ja Aino-Maija
Haapamäki-Saunala Katja+perhe
Kalmari Eino ja Kerttu
Kalmari Pertti + perhe 
Saarinen Kari + perhe
Salo Erkki ja Tuovi  
Sandvik Ossi + perhe
Saunala Alpo 
Saunala Asko
Uimonen Aimo + perhe

Janakkala
Hauta-aho Seppo 

Joensuu 
Kakkonen Toivo
Kokko Osmo ja Pirjo
Kokko Virve
Leppänen Urpo

Ryhdikästä ja työntäyteistä vuotta 2007

Eduskuntaryhmä toivottaa 
PerusS:n äänestäjille ja 

lukijoille rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta 2007.

Raimo Vistbacka            Timo Soini            Tony Halme

Timo Soini
puheenjohtaja

Vesa-Matti Saarakkala
varapuheenjohtaja

Auli Kangasmäki
varapuheenjohtaja

Ahti Moilanen
varapuheenjohtaja

Puoluehallitus 
toivottaa parempaa ja 
järjestötoimintarikasta 

vaalityövuotta 2007
Hannu Purho
puoluesihteeri

Raimo Vistbacka
Lauri Heikkilä
Osmo Kokko
Marja-Leena Leppänen
Harri Lindell
Helena Ojennus
Marjo Pihlman
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Joutseno 
Joutsenon 
Perussuomalaiset
Miikki Jarkko ja Satu 
Nykänen Reijo
Soukkalahti Satu
Vattulainen Matti

Juankoski 
Juankosken 
Perussuomalaiset
Mikkanen Jaakko ja Irja
Räsänen Matti + perhe
Räty Lauri 
Wallius Mika 

Jurva 
Holvisto Tauno
Lång Arvo

Juuka 
Honkanen Vesa ja Arja + perhe
Kortelainen Jaakko
Martikainen Arvi + perhe

Juupajoki 
Niemi Yrjö  

Jyväskylä
Andersson Harri
Luomala Marko

Saarakkala Vesa-Matti
Tuupainen Kauko 
Uski Jorma

Jämijärvi 
Kankaristo Oiva 
Lindström Jouko 
Löytöluoma Toivo 
Rudenberg Matti 

Järvenpää 
Mikkanen Heimo
Siukola Jaana
Suorsa Jari 

Kaavi 
Kainulainen Olavi
Lievonen Ari + perhe
Pasanen Markku

Kajaani
Kajaanin 
Perussuomalaiset
Halonen Matti
Jaanus-Nykänen Elvi
Kettunen Jaakko ja Mirjam
Kettunen Pentti
Moilanen Anja ja Eero
Pehkonen Matti
Pulkkinen Esko
Pöllänen Veikko

Räsänen Jarkko
Sankilampi Jaana

Kalajoki
Aho Erkki

Kangasala 
Mäkinen Sylvi 

Kangasniemi
Kangasniemen 
Perussuomalaiset
Huttunen Pentti
Jääskeläinen Arja
Kuitunen Arto
Leskinen Pekka
Nurmi Jorma
Saksa Juhani
Siitonen Aili

Kankaanpää
Joutsenlahti Anssi
Lilja Erkki 
Lilja Tuomas
Mattila Osmo

Kannus 
Keto-Tokoi Pekka
Niemonen Väinö 
Ovaskainen Teuvo
Riippa Jukka 
Roiko Esko

Karkkila
Sivonen Tiina ja Juha

Karttula
Airaksinen Unto
Karhunen Viljo

Karvia
Alkkiomäki Marja-Liisa
Törmä Ilmo 

Kauhajoki 
Alanko Annikki
Hietalahti Erkki
Keski-Nirva Aimo
Kiviharju Eija-Liisa
Leppälammi Aimo
Luoma Margit
Lylyoja Lauha
Pihlaja Tapio ja Riitta
Rajala Veli ja Aili  
Rajalakso Tarja
Salmela Heikki 

Kauhava
Annala Anneli 
Kalliokoski Otto
Luoma Erkki Matias
Tikkala Aulis

Kaustinen 
PerusS:n Kaustisen
valtuustoryhmä
Mäkelä Toivo 
Järvelä Juha
Viitala Vesa
Paavola Reino
Myllymäki Veikko
Hautala Heimo
Känsäkoski Juha
Peltoniemi Elvi
Saarikettu Leo
Läspä Raija
Ruisaho Pasi 
Lindskog Tina
Niiranen Esa
Leväniemi Sari
Kaustisen  Perussuomalaiset

Hautala Anneli
Järvelä Kaija
Koivusalo Teemu
Kuorikoski Hannu
Känsäkoski Leena
Köyhäjoki Matti
Lång Jussi
Mäkelä Eila 
Niiranen Jyrki
Rauma Juha 

Kemi
Tauriainen
Harri ja Eila

Kerava 
Enjala Paul
Nyyssönen Hannu
Ollikainen Anne-Maria
Ollikainen Sylvi
Sirviö Pertti

Kestilä 
Kurkela Eino 
Piippo Erkki + perhe

Kesälahti 
Hirvonen Leo “Lexa”
Uuksulainen Jaakko 

Keuruu 
Kaipanen Voitto
Notkola Eljas

Kihniö
Mäkipää Lea
Mäkinen Markku

Kiikoinen
Sivonen Seppo

Kiiminki 
Huttu Toivo  
Hämäläinen Hilja 
Isola Timo  
Jämsä Waili
Sumén Kaarlo

Kirkkonummi
Sinisalo Pekka

Kiuruvesi 
Ahonen Pekka
Kananen Uuno 
Lappalainen Eino
Myllynen Anna ja Eino 
Styrman Juho
Tapaninen Heikki ja Aino
Tervakoski Matti
Tikkanen Fredrik
Vartiainen Aune
Vattukallio Taimi
Vornanen Liisa

Kokemäki
Lehtonen Matti

Kokkola 
Hakunti Tapio + perhe
Kiviluoma Esko
Lappi Anneli
Ylitalo Alpo ja Helena

Kolari
Sirkka Pertti
Sirkka Sirkka-Liisa

Konnevesi 
Konneveden 
Perussuomalaiset
Tuominen Lasse

Kontiolahti 
Kauppinen Seppo ja Sirkka
Kokko Unto 
Kontkanen Kauko + perhe
Ryhänen Kauko
Salo Teuvo ja Salme
Suomalainen Kati

Korpilahti 
Korpilahden Perussuomalaiset
Ikonen Aaro  
Levänen Aulis
Levänen Tapio
Niemelä Mikko
Simola Erkko
Virtanen Tapio 

Kotka
Autio Arvo 
Aho Jani 
Eerola Juho
Hirvonen Arto 
Koru Esa 
Leppälä Ritva 
Merivirta Jorma-Kalevi
Myllyoja Pertti 
Palomäki Kirsi-Marja 
Ruohoranta Kimmo 
Soininen Perttu 
Stenberg Jari 
Stenholm Markku 
Tahvanainen Lauri
Taipale Jari
Taipale Kalervo 
Tilli Markus 
Vanha-aho Pirjo 
Weckman Katja 
Viitanen Jari 
van Wonterghem Freddy

Kouvola
Hassel Paula 
Heikkilä Pertti
Pitko Eeva-Riitta
Salonen Liisa 
Termonen Taisto
 
Kristiinankaupunki
Kallio Väinö

Kruunupyy
Hautala Kalevi ja Marita

Kuopio 
Kuopion seudun
Perussuomalaiset
Hujanen Juha
Hyvärinen Sakari
Krogerus Ilkka
Linninen Tapani
Miettinen Pentti + perhe
Pesonen Heikki
Pohjola Mervi
Remes Paavo 
Ruotsalainen Pauli
Räsänen Kaija 
Savolainen Ate
Taskinen Osmo
Tuomainen Martti

Kuortane 
Ahola Risto
Etelämäki Pentti
Hernesmaa Kalle
Kattelus Markku
Keski-Kuha Aaro
Koskela Antti
Mattila Eevertti
Maunus Antti 
Palomäki Seppo
Perälä Mauno

Ryhdikästä ja työntäyteistä vuotta 2007

Marja-Leena Leppänen
Perussuomalaiset Naiset

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaiset Nuoret

Harri Kerijoki
Perussuomalaisten
Hämeen piiri

Tapio Pihlaja
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piiri 

Alpo Ylitalo
Perussuomalaisten
Keski-Pohjanmaan piiri

Marke Tuominen
Perussuomalaisten
Keski-Suomen piiri

Pentti Oinonen
Perussuomalaisten
Pohjois-Savon piiri

Hannu Purho
Perussuomalaisten
Kymen piiri

PerusS:n erityisjärjestöjen ja piirien puheenjohtajat 
tervehtivät Perussuomalaisten järjestöväkeä, 

asiamme kannattajia ja tukijoita sekä 
Perussuomalaisten eduskuntavaalilistoilla 2007 

olevia kansanedustajaehdokkaita.

Erkki Rakkolainen
Perussuomalaisten
Etelä-Savon piiri

Ahti Moilanen
Perussuomalaisten Oulun ja 
Kainuun piiri

Reijo Ojennus
Perussuomalaisten
Pirkanmaan piiri

Osmo Kokko
Perussuomalaisten
Pohjois-Karjalan piiri

Seppo Toriseva
Perussuomalaisten
Satakunnan piiri

Marjo Pihlman
Perussuomalaisten
Uudenmaan piiri

Lauri Heikkilä
Perussuomalaisten
Varsinais-Suomen piiri

Arto Välikangas
Helsingin Perussuomalaiset

PerusS Nuoret
Vesa-Matti Saarakkala      Ville Vähämäki 
puheenjohtaja    varapuheenjohtaja   

 Johannes Nieminen  Antti Valpas
sihteeri     toiminnanjohtaja
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Kurikka
Kurikan Perussuomalaiset
Ala-Reinikka Timo 
Hakala Raili ja Matti
Isoluoma Feelix
Isoluoma Jenni
Kallio Juha
Kanamäki Erkki
Mäkinen Marita
Ojanen Harry
Riihimäki Katri
Saarakkala Leena ja Matti
Saarakkala Nina
Saarakkala Vesa-Matti
Sarin Jussi
Väänänen Niko
Ylinen-Luopa Eeva ja Pentti

Kuusankoski
Kolmonen Pasi 
Niemi Hannu 
Ruippo Jorma 
Tellman Eliisa
Tiihonen Heikki 

Kuusjoki
Länkä Mika

Kylmäkoski
Kirkkomäki Maija-Liisa ja Vilho
Väisänen Rauha 

Kälviä
Siirilä Mika

Kärkölä
Mäntylä Matti

Kärsämäki 
Niemi Veikko ja Merja
Remes Aimo

Lahti
Lahden
Perussuomalaiset 
Läärä Pasi
Pitkänen Väinö
Rautkoski Paavo 
Samuelsson Janne
Siira Erno
Tarvainen Matti 

Laihia
Heininen Matti
Poola Pentti ja Kerttu

Laitila
Hakala Irma

Lapinlahti 
Lapinlahden 
Perussuomalaiset
Föhr Vesa
Hiltunen Kauko
Lappeteläinen Jaakko

Lappajärvi
Heikkilä Uuno ja Suoma
Keskivinkka Seppo

Lappeenranta
Koivuranta Mikko
Leppänen Marja-Leena
Rita Laura
Ruotimo Kari
Rämä Tuulikki

Lapua
Lapuan Perussuomalaiset 
Hakola Toivo 
Isoluoma Juhani
Latvala Leena + perhe
Liimatta Eero
Pajuluoma Annikki
Riihimäki Esko ja Marja-Liisa
Rintaniemi Martti ja Kaarina

Laukaa
Manninen Marko
Lehtimäki 
Puskala Keijo ja Päivi 

Lemi
Junnonen Seija 
Lairi Sauli  
Kangasmäki Auli + perhe
Muukka Raimo 
Pesu Oiva
Tuuva Paavo ja Seija 

Leppävirta 
Luostarinen Erkki
Pietiläinen Matti

Lieto
Alinen Pentti
Hannula Pertti 
Iltanen Ari
Pilpola Juhani 
Talonpoika Henry

Liperi
Liperin 
Perussuomalaiset
Hyttinen Esko
Hyttinen Liisa
Hyttinen Martti
Hyttinen Seija
Hyttinen Seppo
Hyttinen Terho
Hyvärinen Pirkko ja Ismo
Ikonen Jukka
Juka Jorma  
Kiiski Vilho 
Kilpeläinen Pentti
Kummunmäki Juhani + perhe
Mikkonen Sulo
Mustonen Heikki + perhe
Pajarinen Toimi
Ratilainen Pentti
Varis Toivo

Lohja
Jokinen Jarko
Viinikka Kalle

Loimaa 
Haverinen Lauri 
Heikkilä Arvo ja Anja

Loppi
Naakka Tommi

Loviisa 
Arima Leena 

Luumäki 
Luumäen Perussuomalaiset
Jaakkola Harri
Jaakkola Vesa
Kuosku-Näppi Helena
Okkola Jaana 
Pesu Susanna
Purho Hannu + perhe 
Purho Matti 
Pätäri Ilkka
Simola Vesa
Tietäväinen Lea

Maaninka
Kaunisaho Jorma
Kaunisaho Pirjo
Kuosmanen Jari + perhe
Tiihonen Leena

Marttila
Marttilan
Perussuomalaiset
Hakala Raimo 
Heikkilä Lauri 
Kullanmäki Eevi 
Kulmala Helvi ja Lauri 
Ojaniemi Yrjö 

Valta Aarre 
Wickström Pertti 

Masku
Elomaa Ritva ”Kike”

Mikkeli 
Mikkelin Perussuomalaiset
Hirvonen Timo
Ottelin Esko 
Paukku Markku 
Siitari Markku 
Siitari Tapio
Vehviläinen Pertti
Väisänen Vilma

Muhos 
Heino Jouko
Hyvärinen Matti ja Linnea
Juka Paula ja Kauko 
Kamula Reijo 
Lomu Reijo
Mattila Pirkko

Mustasaari
Mukari Eero

Mynämäki 
Anttila Mauri ja Hilkka  
Hannula Juhani ja Leila
Hynnä Urho
Suomela Lassi 

Myrskylä
Dahlsten Keijo
Saarinen Mervi

Mäntyharju
Erola Esko
Ojamies Eino
Pilssari Kalevi

Nakkila
Heinänen Martti 
Sulonen Kari 

Nilsiä
Tepponen Seppo

Nivala
Nivalan Perussuomalaiset
Kukkurainen Erkki + perhe
Kukkurainen Lauri + perhe
Pesonen Lyydia 

Nousiainen
Aaltonen Tauno

Nurmes
Meriläinen Hannu

Nurmijärvi 
Arteli Tero
Niinistö Jussi
Saarinen Mikko
Sirainen Liisa

Nurmo 
Peltola Olavi

Orimattila 
Hiltunen Onni ja Helena
Kuisma Markku
Nurminen Arvo
Roine Kaisu + perhe

Orivesi 
Lähdeniemi Kaarina
Yli-Harju Aino
Yli-Harju Antti 

Oulainen
Oulaisten Perussuomalaiset 
Ilomäki Hannu ja Eila
Ilomäki Simo
Juhonsalo Aarne

Kiimala Ernest
Saukko Olavi
Tyyskä Eeva

Oulu 
Ansamaa Helli
Ikonen Tauno 
Ilola Seija
Jämsä Vaili K. + perhe
Kinnunen Olavi
Kokkonen Eila
Kortelainen Veli-Pekka
Lahtinen Viktor
Veikanmaa Seppo
Vähämäki Ville

Outokumpu
Kokko Petri 
Laukkanen Matti

Paimio
Laaksonen Seija

Paltamo
Arffman Paavo 

Parikkala
Joronen Eila
Meinander Timo
Silventoinen Toimi ja Annikki

Parkano
Ala-Laurinaho Väinö 
Niemenmaa Kalevi
Ojennus Reijo ja Helena

Pello
Gullstén Seppo

Perho
Huopana Kaino ja Elsa 
Kuusijärvi Seppo 

Pertunmaa 
Pertunmaan 
Perussuomalaiset
Laine Markku 
Pöyry Markku ja Aini

Pieksämäki
Julkunen Raimo 

Pielavesi 
Järvisalo Olavi ja Ilona
Salmi Liisa 
Väänänen Veikko

Pirkkala
Lindholm Matti

Polvijärvi 
Heiskanen Oiva
Kuosmanen Esa ja Pirkko-Liisa
Leppänen Lassi
Pakkanen Lempi
Sallinen Eino 
Tanskanen Veikko
Tukiainen Matti

Pori
Eriksson Tapani

Pudasjärvi 
Ahonen Yrjö 
Alatalo Vietti
Kela Marja-Liisa
Kellolampi Juho ja Armi 
Kuurola Erkki
Kuurola Kalle
Piri Väinö
Timonen Risto
Uusi-Illikainen Aale

Punkalaidun
Mölsä Martti 
Rantanen Reijo

Puolanka 
Mikkonen Aaro

Puumala
Jukarainen Teuvo

Pyhtää
Lehto Raul

Pyhäjärvi 
Koski Alpo  
Suutarinen Jaakko

Pyhäntä
Leiviskä Veikko

Pyhäranta
Peltomaa Iiris

Pöytyä 
Pöytyän Perussuomalaiset
Jalonen Ilmari + perhe
Kurkela Vilho
Salonen Taisto + perhe

Raahe 
Ek Liisa
Eskola Sakari 
Heiskanen Onni
Juola Altti ja Aune 
Tervakangas Annikki
Timonen Juhani
Viitala Oiva  

Raisio
Louhi Janne
Louhi Reino
Peltokorpi Sirke
Sjöman Kyösti

Rantsila
Hilli Eino

Rauma 
Koivu Anita
Mäenranta Pasi
Toriseva Seppo 

Rautavaara
Rautavaaran 
Perussuomalaiset
Oinonen Pentti
Rautiainen Marita

Renko
Rantanen Aki

Riihimäki 
Muronen Merja
Vuorela Juhani

Rovaniemi
Säärelä Anna
Säärelä Matti
Tennilä Erja
Torvinen Esko
Tuominen Jarmo

Ruokolahti
Miettinen Sakke 
Mitrunen Juho

Ruovesi
Muurinen Seppo 

Ruukki 
Aho Yrjö  
Kivelä Jouko 
Pitkänen Ossi 
Rautio Timo
Viitala Marko ja Maija

Rääkkylä 
Koponen Pauli
Tikkanen Arvo 
Tikkanen Olavi 
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Arvoisat jäsenet ja muut lehtemme lukijat selvyyden 
vuoksi: PerusS:n eduskuntaryhmän joulukortin ovat 
allekirjoittaneet tässä järjestyksessä Raimo Vistbacka 
(puheenjohtaja), Timo Soini (varapuheenjohtaja), Hannu 
Purho (päätoimittaja).

Saarijärvi 
Juntunen Pekka
Kyyrönen Rainer 
Menschakov Yrjö
Muittari Usko 
Sahinaho Niilo
Tuomi Pentti 

Salla
Mattila Heleena ja Heikki
Kallunki Rauno

Salo
Satopää Kalevi
Strömberg Anneli

Savitaipale 
Niemi Pertti  
Särkkä Aila 
Tikka Viljo 

Savonlinna 
Savonlinnan 
Perussuomalaiset
Happonen Pertti
Korhonen Viljo
Lyytinen Raimo
Rakkolainen Erkki ja Pirjo 

Seinäjoki 
Seinäjoen Perussuomalaiset

Hakala Orvo  
Hietala Erja  
Koivula Eino
Kujala Juhani ja Katri
Latva-Mäenpää Esko
Sivula Helvi  
Tuomi Timo
Vuolle Anja

Siikainen 
Hautamäki Eino 
Hautamäki Hannu
Hautamäki Jukka
Hautamäki Reijo 
Hautamäki Terttu
Tuulensuu Paavo + perhe 

Siilinjärvi
Roivainen Erkki
Savolainen Erpo

Sodankylä 
Lintula Alpo  

Soini
Kankaanpää Arvo
Niemi Toivo
Uurinmäki Väinö

Somero
Someron Perussuomalaiset 

Kultanen Matti

Sonkajärvi 
Sonkajärven 
Perussuo ma lai set 
Huttunen Hannu 
Juutinen Erkki ja Anja 
Juutinen Tiina
Kainulainen Arto ja Aino
Kortelainen Martti 
Mähönen Toivo
Saarinen Juhani ja Raija
Sutinen Kalle 
Tauriainen Kari ja Kirsi
Vaistela Irja
Ålander Ritva

Sulkava 
Pietikäinen Pauli 

Suodenniemi
Huuhka Kalervo
Jokela Jaakko 
Jylhä Hannu + perhe 

Suonenjoki 
Fihlman-Lehikoinen Pia-Ma  ri na
Kröger Jouko
Räsänen Minna

Taivalkoski 
Beliak Silja
Pyykkönen Reino 
Vääräniemi Mauno ja Maija-Liisa

Tampere
Tampereen 
Perussuomalaiset
Elijah Rakel
Elovaara Klaus
Hautala Raija-Leena
Jalava Annikki
Konttila Ari
Linkova Ilona
Rantaharju Sinikka 
Soini Martti ja Eeva  
Viitanen Jouni “Jone”
Välli Alli 
Yli-Harju Tapani ja Niina 

Tervo
Uusisuo Aleksanteri

Tervola
Antinkaapo Juha

Teuva 
Teuvan
Perussuomalaiset 
Luhtala Jorma
Pakkanen Erkki ja Maiju
Saari Tauno  
Tuokkola Erkki

Tohmajärvi
Tarvainen Seija

Toholampi
Ahola Aatto ja Aila
Koso Jaana

Toijala
Kivistö Tapio

Tornio
Alakuijala Heikki
Hofslagare Pekka

Turku 
Antikainen Ari
Eskola Päivi K.
Fihlman Paula
Hautamäki Antti
Laihinen Timo
Niemi Tero 
Pinomäki Jarno

Toukoniemi Jorma
Vuorio Manu
Vuorio Rauno 
Weckström Ari

Tuusniemi 
Koponen Einari ja Annikki

Tuusula 
Lyra Erkki
Puisto Raimo
Tukiainen Irja

Tyrnävä 
Junttila Aaro  

Ullava 
Hautamäki Jukka + perhe

Utajärvi 
Ervasti Teuvo + perhe
Leinonen Pirjo 
Mesiniemi Teemu
Moilanen Ahti 
Väyrynen Kalle
Väänänen Risto

Uurainen 
Ahola Esko
Rokkamäki Reijo 

Uusikaupunki
Isotahdon Heikki ja Jenny 
Lahtonen Aarre ja Tuula 
Nummi Veijo
Rauhala Elvi
Simola Pentti 

Vaala 
Mäkelä Risto

Vaasa 
Kivimaa Mika
Mäntylä Anu
Peltola Vilho 
Rabb Roy  

Valkeakoski
Kulmala Jari
Nurmo Mikko

Valkeala
Lindström Jari
Timonen Eliisa

Vammala
Ojala Seppo
Selin Samuel

Vantaa 
Vantaan
Perussuomalaiset
Dahlman Arto
Falzon Petri
Haataja Seija
Hiltula Henry
Luttinen Pauli Artturi
Manninen Anneli
Niemelä Arja
Niinistö Jaakko
Nuorteva Ilona
Taivainen Jorma E.
Vaskela Jyrki
Ylimutka Kalle 

Varkaus
Pokkinen Seppo
Rossi Aimo

Varpaisjärvi
Hietasalo Aulis
Rissanen Kari
Väänänen Harri 

Vehmaa
Räisänen Mikko

Veteli 
Aho Esko
Nykänen Aarne
Nykänen Erkki ja Helena
Ovaska Pentti
Pihlajamaa Arto 
Pulkkinen Marketta
Pulkkinen Urpo
Puusaari Lasse
Ruisaho Esko 
Ruisaho Hannu ja Tuulikki 
Saari Leo + perhe
Tapio Paavo
Tikkakoski Irma

Vieremä 
Huttunen Markku 
Partanen Leevi ja Pirjo

Vihanti 
Ojalehto Paavo 
Viitala Urpo 

Vihti
Salonen Pasi, Susanna, Eino
ja Ilmari
Vanne Kaino 

Vimpeli
Hongisto Reijo
Kangas Paavo 
Mäkinen Mauno 
Pannula Heimo
Pesu Teija 

Vuolijoki 
Tervonen Timo 

Ylihärmä 
Huhtakangas Helge
Kumpula Matti ja Rauha
Rajamäki Martti ja Maija

Yli-Ii
Puusti Jouko

Ylikiiminki 
Kirvesoja Heikki ja Hilda
Perälä Taimi  
Väänänen Veijo 

Ylistaro 
Kemppainen Kalle
Kivimäki Antti
Koivula Väinö
Korkiamäki Pentti
Kytömäki Antti
Latvala Erkki 
Mäkelä Pirkko ja Jaakko
Niemistö Veikko 
Punkari Reino 

Ylöjärvi 
Ylöjärven Perussuomalaiset
Lindgren Pauli
Pekkala Heleena
Salminen Jukka
Morikka Esko
Vik Teuvo

Ähtäri
Ähtärin Perussuomalaiset
Hakola Jorma
Hautoniemi Matti
Lamminkoski Sirkka-Liisa
Lampi Niilo

Äänekoski
Liimatainen Teuvo 
Paasonen Jari
Tuominen Marke
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

Julkaisemme henkilöhaastattelusarjaa puolueemme aktiivisista toimijoista. Uudet haas-
tattelut ovat tervetulleita 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.

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:

1. Synnyin Paltamossa, Kainuun sydämestä, 
vuonna 1978. Muutin kuitenkin opiskelun 
perässä ensin Jyväskylään 1999 ja sieltä Ou-
luun 2001. Voisi sanoa, että olen pohjoisesta 
kotoisin ja pohjoisessa mieleni lepää.

2. Tällä hetkellä asun Oulussa, Pohjois-Suo-
men pääkaupungissa.

3. Olen naimisissa ja perheeseen kuuluu 
vaimoni Riina.

4. Lemmikkieläimiä ei ole, mutta on jos-
kus tullut mietittyä koiran tai kissan hank-
kimista. Valitettavasti olen hieman allergi-
nen kissoille.

5. Politiikka on kiinnostanut minua jo tei-
ni-iästä asti, mutta enemmän kiinnostuin 
90-luvun puolivälissä EU-vaalien aikaan. 
Politiikkaan mukaan lähtöä aloin miettiä 
vasta vuosituhannen taitteessa. Tuolloin mi-
nulla ei ollut vielä suuremmin tietoa Perus-
suomalaisista, joten mietin liittyäkö jom-
paankumpaan kahdesta muusta vähiten mi-
nulle epäsopivasta puolueesta eli Kristillis-
demokraatteihin vaiko Vasemmistoliittoon. 
KD veti kristillisten arvojen takia pitem-
män korren. Oma talouspoliittinen suun-
tautumiseni oli kuitenkin kyseisen puolu-
een valtalinjasta poikkeava, vaikka olinkin 
aktiivisesti mukana. 2003 päädyin jopa KD-
nuorten Oulun piirin puheenjohtajaksi.

6. Syyskuussa 2005. Syksyllä 2004 aloin 
miettiä poliittista suuntautumistani uudes-
taan. Kevään 2005 puolelle tultaessa huo-

S  Veli-Pekka Kortelainen
Opiskelija

masin Perussuomalaisten linjan vetävän 
minua puoleensa, kuin hunaja mehiläis-
tä. Mietin kuitenkin syksyyn 2005, ennen 
kuin tein päätöksen lähteä KD:stä. Minul-
la ei ole, eikä ollut sinänsä mitään KD:tä 
vastaan, enkä lähtenyt ovet paukkuen. PS 
vain on mielestäni paljon parempi puolue, 
enkä ole vielä kertaakaan katunut siirty-
mistäni. Nyt olen PS:n Oulun ja Kainuun 
piirin johtokunnan sekä PS-nuorten halli-
tuksen jäsen. Olen myös ehdolla ensi vuo-
den vaaleissa.

7. Olen isänmaallinen kristillis-sosialistiksi. 
Tämä tarkoittaa sitä, että poliittisessa nä-
kemyksessäni perinteinen isänmaallisuus, 
tai jopa jonkin sortin nationalismi, yhdis-
tyy keskustavasemmistolaiseen sosiaali- ja 
talouspolitiikkaan, perinteisesti keskusta-
laiseen maatalous- ja aluepolitiikkaan se-
kä perinteisiin kristillisiin arvoihin. Näin 
ollen Perussuomalainen puolue passaa mi-
nulle kuin nyrkki silmään. Varsinainen lo-
pullinen niitti päätökselle siirtyä Perussuo-
malaisiin oli raskas huoli Suomen itsenäi-
syyden menetyksestä ja se tosiasia, että PS 
on ainoa vakavasti otettava EU-vastainen 
puolue koko Suomessa.

8. Puolue on muuten hyvä, mutta sen julki-
nen imago ja ulkoasu on hieman hankala 
ja osin jopa tahrittu. Eli mielestäni lähin-
nä kosmeettisia muutoksia kaivataan. Kun 
nyt kysytään, niin puolueen nimeksi pas-
saisi paremmin ”Suomalainen Kansanpuo-
lue”, lyhennettynä ”SK”. Sanapari kuvaisi 
puoluettamme paljon paremmin, kuin nimi 
”Perussuomalaiset”.
Mielestäni Perussuomalainen-lehteä pitäi-
si uudistaa enemmän puolueesta ulospäin 
suuntautuvaksi ja ulkopuolisia kiinnosta-
vaksi mediaksi. Lisäksi puolueen tunnus-
väreistä voisi ihan hyvin tiputtaa keltaisen 
pois, kun tulee lähinnä Ruotsi ja EU siitä 
mieleen, ja ottaa vaikka vihreän tilalle, on-
han puolueemme juuret maaseudulla.

9. Lempiruokani on ehdottomasti puhdas, 
juureen leivottu ja hiivaton suomalainen 
ruisleipä.

10. Talvet olen opiskellut, joten kesät teen 
töitä. Viime loppukesästä ehdimme kuiten-
kin vaimon kanssa käymään Englannissa.

1. Olen syntynyt ja kasvanut Helsingissä

2. Olen asunut Espoon Matinkylässä elo-
kuusta 2004 lähtien.

3. Perheeseeni kuuluvat vanhempani ja pa-
ras ystäväni.

4. Perheessämme oli ceskyterrieriuros Lie-
ko joka kuoli keväällä 2003. Olen myös 
omistanut kesyrottia. Tällä hetkellä minulla 

ei ole kotieläimiä, olen tosin Ukko-nimisen 
mustan leijonaharjaskanin ”kummitäti”.

5. Olen seurannut Perussuomalaisten toi-
mintaa. Lisäksi tunsin Timo Soinin ennes-
tään - hänen kauttaan päädyin mukaan toi-
mintaan.

6. Liityin puolueeseen tammikuussa 2005. 
Olen Uudenmaan piirin piirisihteeri ja Es-
poon paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen.

7. Puolueen arvot vastaavat omia arvojani. 
Perussuomalaiset on mielestäni tällä het-
kellä ainoa puolue joka uskaltaa seistä täy-
sin sanojensa takana.

8. Toivoisin enemmän naisia mukaan toi-
mintaan. Tämä ei ole mikään ukkoklubi! 
Lisäksi toivoisin lisää aktiivisia nuoria ih-
misiä toimintaan mukaan.

9. Rakastan italialaista ruokaa!

10. Rentouduin kotimaisemissa Espoossa. 
Nautin viime kesän kauniista auringonpais-
teesta ja elokuun alun sateista. Tänä ke-
sänäkin olen viihtynyt lähinnä kotona.

S  Saana Lehto
Tietopalvelusihteeri
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”Armon lapset kokoontukaa Va-
pahtajan seimen luo. Ikävöivät, 
ihastukaa, Herra uuden päivän 
suo. Nähkää Jumalamme työ. Päät-
tynyt on synnin yö. Hennot käten-
sä hän teille lempeästi kurkottaa. 
Valon antaa eksyneille, haavoittu-

neet parantaa. Avaa silmät pimen-
neet, kuivaa kaikki kyyneleet.”

”Pyhä kirkkaus, autuas aamum-
me koi nyt maan yli taivaasta lois-
taa. Ilo viestin jo enkeli ylhäältä 
toi, sitä maailmankaikkeus tois-
taa. Isä armias, rakkaus täydelli-

Taas kaikki kauniit muistot

Moni huomaa ainakin joskus 
ajattelevansa Jumalaa anka-
rana, etäisenä, kivikasvoise-
na Jumalana, joka on vihas-
saan kääntänyt selkänsä ih-
mistä kohti. Kuitenkin Raa-
mattu antaa Jumalasta hyvin 
toisenlaisen kuvan kertoes-
saan, kuinka Jumala kaipaa 
ihmistä lähelleen aina musta-
sukkaisuuteen saakka. Usein 
Jeesusta kuulee verrattavan 
myös ensirakkauteen.

Jos näitä Jumalan piirteitä 
jää pohtimaan, voi omaa Ju-
malakuvaansa kääntää tie-
toisesti totuudenmukaisem-
paan suuntaan. Jumalan käy-
töstä ja suhtautumista voi pei-
lata miettimällä sitä, kuinka 
rakastunut ihminen yleensä 
kohtelee toista: Onko rakas-
tunut ihminen kylmäkiskoi-

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

Rakkauden Jumala

nen tai etäinen? Kohteleeko 
vastarakastunut toista huo-
nosti, tai onko hänelle saman-
tekevää, mitä rakastettu ajat-
telee tai tuntee?

Kukaan terve, rakastunut 
ihminen tuskin voisi toimia 
edellä mainituilla tavoilla. Silti 
usein epäilemme Jumalan rak-
kautta, vaikka Jumalan toimin-
taa, ajattelua ja motiiveita oh-
jaa sentään täydellisen puhdas 
rakkaus ihmistä kohtaan. Us-
konkin, että ihmisen on hel-
pompi lähestyä Jumalaa, kun 
hän ymmärtää, kuinka Jumala 
todella häneen suhtautuu. Niin-
pä kehotankin tutustumaan Ju-
malan persoonaan myös tämän 
näkökulman kautta: Jumala on 
rakastunut sinuun. 

Kristiina Häkkinen

nen on säälinyt kurjuutta syntisi-
en ja antanut Poikansa heille.”

Nämä kaksi Siionin virttä kerto-
vat selkeästi sen, mistä joulun odo-
tusajassa adventissa ja itse joulus-
sa on kysymys: ”Kansa, joka pime-
ydessä vaeltaa, näkee suuren valon. 

Niille, jotka asuvat kuoleman var-
jon maassa, loistaa kirkkaus.” Näin 
joulun suuren merkityksen ilmaisee 
profeetta Jesaja.

Adventin neljä sunnuntaita ovat 
ikään kuin portteja, joiden kautta 
kuljemme jouluun. Adventtisunnun-
taisin sytytetään aina uusi kynttilä. 
Näin nämä neljä kynttilää kuvaa-
vat joulun lapsen Jeesuksen merki-
tystä, jonka myös toistamme jokai-
sessa kastehetkessä kastekynttilää 
ojennettaessa: ”Jeesus sanoo: Minä 
olen maailman valkeus, joka minua 
seuraa, se ei pimeydessä vaella vaan 
hänellä on oleva elämän valkeus.”

Elämme vuosittaisessa ajankier-
rossamme pimeintä aikaa. Aivan 
kuin vertauskuvana joulusta lähti-
en alkaa pimeys vähetä ja valo voit-
taa. Näin Jeesuksen syntymä toi uu-
den valkeuden, toivon koko ihmis-
kunnalle, samoin meille jokaiselle 
yksityisinä ihmisinä. Meitä ei ole jä-
tetty yksin synnin ja vaikeuksiemme 
keskelle. Meillä on auttaja.

Saamme sydämemme pohjas-
ta laulaa kauniita joululauluja. On-
han meillä hyvin suosituiksi tulleita 
Kauneimmat joululaulut -tilaisuuk-
siakin. Lauluissa on usein syvälli-
siä totuuksia. Elsa Koposen joulu-
laulussa pyydämme: ”Tuikkikaa oi 
joulun tähtöset kilpaa lasten tähtisil-
mäin kanssa!”

Myös miehinen runoilija Yrjö Jyl-
hä kirjoitti unohtumattomia sanoja 
sodassa olijoiden tunnoista:

”Ja monta paimenta parrakasta
lumessa valvoi ja vartioi,
ja vartioi sitä pientä lasta
petojen saaliiksi joutumasta -
maa, taivas kiitosta soi.
Ja Suomen korpien yllä hohti
nyt tähti suurempi muita,
ja me kaikki käännyimme sitä kohti,
ja meidät kaikki se kotiin johti,
se tähti suurempi muita.”

Myös joululaulu ”Taivahalle 
syttyi juuri tähti, kirkas tähti suu-
ri” on Yrjö Jylhän käsialaa.

Kun Suomen Turku julistaa juh-
lallisesti jouluaattona joulurauhan, 
soitetaan radiossa Sulho Rannan 
säveltämä ja Viljo Kojon sanoit-
tama ”Taas kaikki kauniit muistot 
mun tulee mielehen: lumivalkeat 
pellot, puistot ja juhla Jeesuksen.”

Ja tämän laulun sanojen myötä 
saamme omistaa myös itsellemme 
- kuinka huonoiksi joulun viettä-
jiksi tahansa itsemme tunnemme-
kaan – joulun suuren lahjan ja sa-
noman: ”Mitä ymmärsin, sit´ en 
tiedä, pyhätunnelman muistan 
vain, sitä milloinkaan ei viedä, ei 
ryöstetä sielustain. Niin muistot 
rakkahimmat taas elpyvät uudel-
leen, ja sanat siunaavimmat taas 
lankee sydämeen. Niitä lausu ei 
enää kukaan, mut niiden tunnel-
man saa joka joululta mukaan tu-
eks´ vuoden vaikean.”

Anssi Joutsenlahti

Kansanedustajaehdokas Anssi Joutsenlahti avasi kampanjansa Kankaanpäässä.

Tilaisuus alkoi sääntömääräisen 
piirinkokouksella, sen jälkeen al-
koi vapaamuotoisempi juhla, pii-
rin pikkujoulut. Ruoka oli seiso-
vasta pöydästä  erittäin hyvää, oli 
alkuruuat, pääruuat ja jälkiruu-
at. Ohjelmassa oli lauluja puheita 

Pirkanmaan piirissä 
vietettiin pikkujouluja

ja tietysti lopuksi tuli joulupukki. 
Yleisö viihtyi ja tuntui kuin kaik-
ki olisivat olleet samaa perhettä, 
ja yhteinen puolueen jäsenyyshän 
tietysti yhdisti kaikkia toisiinsa. 
Perinteiset arpajaiset oli järjestet-
ty ja palkintoja oli todella paljon.

Vaalea 
jouluglögi

(6 annosta, á 200 g)
1 l omenatäysmehua (Pirkka)
1 kanelitanko
6 neilikkaa
1 laakerinlehti
1/2 tl kokonaisia kardemum-
man siemeniä
2 rkl juoksevaa hunajaa

Laseihin:
sitruunaviipaleita
rusinoita
manteleita

Mittaa omenatäysmehu ja 
mausteet kattilaan. Kuumen-
na kiehuvaksi ja anna hautua 
kannen alla miedolla lämmöllä 
noin 10 minuuttia. Mausta hu-
najalla. Siivilöi glögi ja kaada 
laseihin, joissa on lusikka. Pa-
ne jokaiseen lasiin sitruunavii-
pale, rusinoita ja manteleita.
Lähde:www.pirkka.fi 
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Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit

Työttömyys polkee paikallaan

Iltalehti totesi pääkirjoitukses-
saan 22.11. muun muassa seuraa-
vaa: ”Työttömien määrä oli loka-
kuussa samalla tasolla kuin vuo-
si sitten. Tilastokeskuksen työ-
voimatutkimuksen mukaan työt-
tömänä oli 187 000 henkilöä ja 
työttömyysaste oli 7,2 prosent-
tia eli sama kuin vuotta aiemmin. 
Tulos on hätkähdyttävä, sillä vii-
meksi kulunut vuosi on ollut var-
sin hyvä talousvuosi”.

Työttömyys on ollut jo ainakin 
neljän viimeisimmän hallituk-
sen puheissa ”tärkein korjattava 
asia”. Mitään ei silti tapahdu, kä-
sien levittely ja vastuunpakoilu 
jatkuu. Selityksissä löytyy, teoissa 
ei. Huolestuttavinta kehityksessä 
on, että nuorten 15-24 vuotiaiden 
työttömyys on viimeisen vuoden 
aikana kasvanut entisestään 3,4 
prosenttiyksikköä.

Demareiden suulla ja SAK:n 
rahoilla odotetaan kuitenkin taas 
tukea nykymenolle ensi eduskun-
tavaaleissa. Toivottavasti työttö-
mätkin antavat Perussuomalaisia 

äänestämällä työllisyyspolitiikas-
sakin epäonnistuneille demarive-
toisille hallituspuolueille sellaisen 
opetuksen, että tuntuu.

Suomettumisen mustimmat 
vuodet yhä tutkimatta

Suomessa tunnetaan esimerkik-
si Saksna historia vuosilta 1933-
1945 paljon paremmin, kuin oman 
maamme historia 1960-luvulta 
1980-luvun lopulle. Pimentäminen 
ja harhauttaminen jatkuu ja suo-
malaiset historiankirjat toimivat 
samalla aikuisten satukirjoina. 

Pieniä mustia huokuja suomet-
tumisen syvistä syövereistä kui-
tenkin putkahtelee silloin tällöin 
pinnalle. Kiitos aktiivisten yksit-
täisten tutkijoiden ja kansalaisten. 
Helsingin Sanomat kirjoitti 16.11. 
siitä, kuinka suomalaiset taiteili-
jat ilahtuivat, kun DDR karkoitti 
maasta 30 vuotta sitten kuuluisan 
runoilijan ja laulajan Wolf Bier-
mannin. Omalla julkilausumal-
laan DDR:n eduston kautta suo-
raan puoluejohtaja Honecerille, 
osoittivat karkoitukselle tukensa 

muun muassa: Kaisa Korhonen, 
Kaj Chydenius, Pekka Milonoff, 
Eero Ojanen, Marja-Leena Mik-
kola ja musiikkiyhtye Agit-prop.

HS:n artikkelin kirjoittanut Al-
po Rusi toteaa iskevästi juttun-
sa lopuksi: ”Monet vainotut ovat 
sortuneet, mutta monet heidän 
vainoajiensa suomalaiset tukijat 
nauttivat yhä laajaa kunnioitusta 
kotimaassaan, mikä osoittaa, että 
suomalainen menneisyyden hal-

linta voi huonosti.” Mainittakoon 
vielä, että esimerkiksi Kaisa Kor-
honen on hankkinut suomalaisia 
sotaveteraaneja pilkkaamalla it-
selleen jopa professorin arvon.

Halvan viinan vaalit

Oppositio teki marraskuun lopul-
la hallitukselle alkoholiveroväli-
kysymyksen. Kuten odotettavissa 
oli, hallituspuolueet voittivat asi-
asta käydyn äänestyksen selvin 
lukemin. Hallituspuolueet eivät 
uskaltaneet äänestäjien menettä-
misen pelossa nostaa viinan hin-
taa senttiäkään. Kansalaisten ter-
veydestä viis. Vaalien jälkeen ai-
heeseen varmaan palataan. On to-
dettava, että juuri minkään muun 
asian käsittelyyn ei Suomessa liity 
niin paljon teeskentelyä, kaksinais-
moralismia ja poliittista teatteria, 
kuin viinanhintakysymykseen.

Huvittavaa on ollut myös seu-
rata, kuinka samat kansanedus-
tajat jotka eduskunnassa äänes-
tivät hinnan korotuksia vastaan, 
riensivät saman tien kentälle pu-
humaan viinan kiroista ja antoivat 

maakuntalehdille juopottelun li-
sääntymistä kauhistelevia lausun-
toja. Ketunhäntä vilahti kerran 
jos toisenkin.

Sven Tuuvaa siellä ei näy...

Linnan jokavuotiset pukujuhlat 
on taas pidetty. Itsenäisyysjuhlik-
sikin niitä jotkut vielä sanovat. Ir-
win Goodman lauloi aikoinaan 
Juhlavalsissa ”Sven Tuuvaa siellä 
ei näy...” Eipä ole näkynyt montaa 
muutakaan. Kekkosen 25-vuotisel-
la presidenttikaudella juhliin eivät 
kelvanneet esim. Arvostetut Man-
nerheim-ristinritarit kertaakaan. 
Olavi Virta, Laila Kinnunen, Toi-
vo Kärki, Reino Helismaa ja mo-
net muut kansan rakastamat tai-
teilijat saivat odottaa eliitin muka-
arvostusta vuosikymmeniä. Presi-
dentin linnanjuhlille heillä ei kos-
kaan ollut asiaa. EU-perustuslain 
hyväksymisen jälkeen Suomen it-
senäisyys onkin enää vain kau-
nis sana paperilla. Juhlat jatku-
vat, mutta entistä teennäisimpinä 
ja vailla pienintäkään kosketusta 
aitoon isänmaallisuuteen.

Kansanedustaja, 
Perussuomalaisten 

puheenjohtaja Timo 
Soinin lippupuhe 

6.12.2006 Helsingin 
Tähtitorninmäellä 
Suomalaisuuden 

Liiton järjestämässä 
valtakunnallisessa 

lipunnostotilaisuudessa

Arvoisat sotiemme veteraanit, so-
tilaspojat, partiolaiset, hyvät nai-
set ja herrat

Me vietämme itsenäisen Suo-
men juhlapäivää perinteiseen ta-
paan nostamalla siniristiliput sal-
koihin kautta maan. Ilman so-
tiemme veteraaneja emme kui-
tenkaan tänään juhlisi Suomen 
tasavallan 89. itsenäisyyspäivää. 
Siksi annan sotiemme veteraa-
neille ja kotirintamanaisille vil-
pittömän tunnustukseni. Voimme 
hyvin todeta: ”Uhrin ansiosta lip-
pu liehuu”, kuten täällä Helsingin 
Tähtitorninmäellä liki puoli vuo-
sisataa sitten pidetyssä ensimmäi-
sessä valtakunnallisessa lipunnos-
totilaisuudessa sanottiin.

Tänä vuonna kunnioitettavat 
sata vuotta täyttävä kansalais-
järjestö Suomalaisuuden Liitto 
järjestää tämän lipunnostotilai-
suuden jo 50. perättäistä kertaa. 
Omalta osaltani totean, että on 
hienoa saada olla täällä tänään 
jatkamassa tätä katkeamatonta si-
nivalkoista vapauden perinnettä.

Suomen lippu liittyy monin säi-
kein kansamme historian onnen- 
ja kohtalonhetkiin; elettyyn elä-
mään, koettuihin riemunhetkiin 

mutta toisaalta myös tuskaisiin 
muistoihin. Niinpä Suomen lipun 
mykkä kieli puhuttelee meitä 
enemmän kuin sanat konsanaan. 
Puolitankoon laskettuna lippu il-
maisee syvän surumme, kuten 
kunniakkaan talvisodan muser-
tavan rauhanteon jälkeen tai kun 
suomalaisista suurimmaksi valittu 
marsalkka Mannerheim kuoli. Sen 
sijaan kohottaessamme siniristilip-
pumme täyteen korkeuteen sen vä-
rejä toistavaa taivasta vasten, ku-
ten tänään saamme kautta vapaan 
ja itsenäisen isänmaamme tehdä, 
kertoo lippu ilostamme, juhlamie-
lestämme ja kiitollisuudestamme 
menneitä sukupolvia kohtaan.

Vertauskuvallisesti Suomen lip-
pu edustaa meille valtiollista va-
pautta ja itsemääräämisoikeutta, 
sen puhtaat ja raikkaat sinivalkoi-
set värit kuvastavat isänmaamme 

luontoa tuhansine kesäisine sinisi-
ne järvineen ja talvisine valkeine 
kimmaltelevine lumikenttineen.

Lippumme liehuu arkisten ja 
poliittisten erimielisyyksiemme 
yläpuolella. Se kuvastaa rakkaut-
tamme tähän maahan ja kansaan. 
Se herättää meissä yhteenkuulu-
vuuden tunnetta ja kansallishen-
keä. Tehköön se niin vastakin.

Suomen lippu on meille kaikille 
arvokas. Se on suomalaisille ihmi-
sille hyvä yhteinen asia. Suomen 
lipun jalustana on Suomen vakaa 
kansa. Me itse päätämme, miten 
vapaasti lippumme liehuu ja mi-
ten me lippuamme ja sen edusta-
mia arvoja puolustamme.

Lopuksi toivotan kaikille suo-
malaisille hyvää itsenäisyyspäivää 
ja ehdotan kolminkertaista elä-
köön-huutoa itsenäiselle Suomel-
le: Eläköön – eläköön – eläköön!

Timo Soinin lippupuhe 6.12.2006

Vuonna 1906 naiset saivat paitsi äänestää, myös asettua kansanedus-
tajaehdokkaiksi. Myös vuosi 2007 kertoo juhlavuotena naisten 100-
vuotisesta poliittisen vaikuttamisen historiasta. Vuonna 1907 aloit-
ti toimintansa kansanedustuslaitos, jossa ensimmäisellä kerralla oli 
mukana 19 naiskansanedustajaa. Kaikki kunnia heille! Tästä se al-
koi naisten kohdalla, niin kuin myös koko säätyihin kuulumatto-
man kansanosan kohdalla mahdollisuus vaikuttaa isänmaan asioi-
hin korkeimmalla mahdollisella tasolla.

Naisten ja miesten tasa-arvoisuutta monin eri keinoin edistämään 
pyrkivän valtakunnallisen Naisjärjetöt yhteistyössä - NYTKIS ry:n 
hallituksen puheenjohtajuus siirtyi puolueemme historiassa ensim-
mäisen kerran Perussuomalaiset Naiset ry:lle vuodeksi 2007. 

Puheenjohtajuuden otti vastaan syyskokouksessa 22.11.2007 Pe-
rusS-Naisten toiminnanjohtaja Marjo Pihlman Espoosta. Hallituk-
sen varajäsen ja samalla varapuheenjohtaja  ensi vuonna on PerusS-
Naisten hallituksen jäsen Ilona Nuorteva Vantaalta, molemmat Uu-
denmaan piirin eduskuntavaaliehdokkaita ja aktiivisia toimijoita 
myös kunnallispolitiikassa. Perussuomalaiset rp:n varapuheenjoh-
taja Auli Kangasmäki, kutsuttuna puheenjohtajana johti NYTKIS 
ry:n syyskokouksen asiantuntevasti sekä rennon napakasti. 

Erityinen ja lämmin kiitos nyt omasta pyynnöstään väistyvälle 
Aira Kososelle kaikista niistä vuosista, jotka hän on uskollisesti ol-
lut Perussuomalaiset Naiset ry:n käytettävissä niin Nytkis ry:n hal-
lituksen jäsenen, kuin varajäsenen tehtäviin!

Syyskokouksessa oli runsas ja aktiivinen osanotto. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön tasa-arvoyksikkö oli järjestänyt käyttöön asiallisen kauniit 
tilat pöydän kukkakoristeita myöten. Kuulijat saivat monipuolista tie-
toa lähivuosien tavoitteista tasa-arvokysymyksissä.   Kokousedustajil-
le esiteltiin tulevien vuosien budjetin valmisteluun liittyviä periaatteita, 
jotka koskevat mm. miesten ja naisten samapalkkaisuutta sekä perheen 
ja työn yhteensovittamiseen liittyviä tasa-arvokysymyksiä.

Vaikka työkenttä näyttää monitahoiselta ja laajemmalta kuin Pohjan-
maan pellot, on aika siirtyä suunnitelmista tekoihin tyttöjen ja poikien, 
meidän kaikkien hyväksi! Näkymättömät lasikatot ja lasiseinät kaatu-
koot aikanaan. Olemme matkalla. Kulkekaamme kohti tasa-arvoa kes-
kinäisen solidaarisuuden ja toinen toistamme arvostamisen kautta.
Teksti: Marjo Pihlman, toiminnanjohtaja, PerusS-Naiset

Perussuomalaisilla Nytkiksen 
puheenjohtajuus 2007

Nytkiksen syyskokoukses-
sa puheenjohtajana toimi 
Auli Kangasmäki PSnaisis-
ta. Sihteerinä Nytkiksen 
pääsihteeri Tanja Auvinen. 
Ensi vuoden Nytkiksen 
puheenjohtajaksi valittiin 
PS naisten valitsema Marjo 
Pihlman.
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Uusi Venäjä –
Kapitalistinen Neuvostoliitto

Viime vuosien kehitys ja tapahtu-
mat itänaapurissa antavat aihetta 
huoleen. Venäjä on vahvassa ta-
loudellisessa nousussa samaan ai-
kaan, kun sen hallinto ja yhteis-
kunta alkaa yhä enemmän muis-
tuttaa entistä Neuvostoliittoa niin 
keskusjohtoisuutensa kuin poliit-
tisen komentojärjestelmänsä sekä 
sananvapautensa puolesta.

Tämän ei mielestäni pitäisi ol-
la mikään yllätys, sillä ilmoittihan 
Putin jo ensimmäisen president-
tikautensa alkaessa olevansa hy-
vin surullinen Neuvostoliiton ha-
joamisesta, ja että Neuvostoliiton 
palauttaminen on hänen henkilö-
kohtainen ykköstavoitteensa. Tä-
tä ilmoitusta pidettiin meillä kai 
jonkinlaisena vaalipropagandana, 
mutta viimeistään nyt, kun Venä-
jästä on tullut Putinin ja hänen lä-
hipiirinsä hallitsema keskusjohtoi-
nen diktatuuri, eräänlainen Neu-
vostoliitto markkinatalousversio-
na, luulisi lännessäkin tajuttavan 
jo, että Putinin sanat on syytä ot-
taa vakavasti. Lännessä on unoh-
dettu se fakta, että markkinata-
lous ei suinkaan edellytä demo-
kratiaa, jota ilman se on toiminut 
vuosituhansia

Venäjän on oman asemansa, 
historiallisen perintönsä  ja kult-
tuurinsa vuoksi pakko yrittää ot-
taa takaisin asemansa superval-
tana, ja sillä on vahva poliittinen 
tahto, sekä yhä enemmän talou-
dellisia resursseja tehdä niin. Ve-
näjä on laskelmien mukaan talo-
udellisesti ja poliittisesti entisen 
NL:n veroinen mahtitekijä 2020-
luvun lopulle tultaessa, mikäli ny-
kyinen talouden kasvuvauhti py-
syy ennallaan. Tämä tarkoittaa 
väistämättä sitä, että Moskova, 
joka on pitkin hampain joutunut 
luopumaan etupiiristään Baltiassa 
ja Itä-Euroopassa, tulee avaamaan 
pelin niiden kohdalla uudelleen.

Valko-Venäjä on jo Moskovan 
etupiirissä, ja seuraavat askeleet 
ovat Ukraina ja Kazakstan. Uk-
rainan suhteen kriisi on koko ajan 
aivan pinnan alla, minkä osoitta-
vat öljy- ja kaasukiistat, laivasto-
kahakat Mustallamerellä ja pre-
sidentti Jutshenkon murhayritys 
Ukrainan viime presidentinvaali-
en aikaan. Ukrainan oranssi val-
lankumous onkin jo joutunut an-
tamaan periksi ja Juthsenkon oli 
pakko nimittää vastustajansa ja 
Venäjän liittolainen Viktor Janu-
kovitsh pääministeriksi.

On mielestäni vain ajan kysy-
mys, milloin Moskova tulee ko-
koamaan entiset neuvostotasa-
vallat takaisin Äiti Venäjän hel-
moihin. Tämä tarkoittaa Balti-
an suhteen sotilaallista konfliktia 
NATO:n kanssa. Vaikka tätä ei 
millään tunnuta haluavan myön-
tää länteen suomettuneessa maas-

samme, niin seuraavan kymme-
nen vuoden aikana on nousemas-
sa kriisi, joka uhkaa koko NL:n 
romahtamisen jälkeen syntynyttä 
maailmanjärjestystä. Miten EU:n 
käy tilanteessa, jossa Venäjä tah-
too ja voi ottaa takaisin voimaan-
sa ja historiallista merkitystään 
vastaavan aseman supervaltana?

Suomi ja Uusi Rooma

EU on laajenemassa kaakkoon ja 
itään. Nyt ollaan ajamassa mukaan 
Romaniaa ja Bulgariaa, vaikka nä-
mä maat eivät täytä ollenkaan liit-
tymisehtoja. EU:n laajenemisessa 
ja varsinkin tulevassa Turkin mu-

kaantulossa täytyy ottaa huomi-
oon idea EU:n muodostumisen 
taustalla, nimittäin unelma uudel-
leen syntyvästä Rooman valtakun-
nasta. Euroopassa on vuosisatoja 
unelmoitu Rooman uudesta nou-
susta, joka on Euroopan yhdenty-
misen aatehistorian yksi merkittä-
vimpiä ideoita. Se on kummitel-
lut Euroopan yhtenäisyyttä ajavi-
en päissä vuosisatoja, aina Kaarle 
Suuren ajoilta asti.

Vielä nykyäänkin voi monille 
suomalaisille olla yllättävää se, et-
tä Suomi ei perinteisten EU-mai-
den edustajien mielikuvissa edes 
kuulu Eurooppaan. Kun Pariisis-
sa pidettiin 90-luvun puolivälissä 
seminaari, jonka nimi oli ”Suomi 
Euroopassa”, piti puhujaksi tulla 
Ranskan ulkoministeri. Hän te-
ki oharit, mutta paikalle tuli tuu-
raamaan ulkoministeriön alem-
man tason virkamies, joka aloit-
ti puheensa sanoen: ”Monia täällä 
olevia voi ihmetyttää seminaarin 
otsikko ’Suomi Euroopassa’, kos-
ka kaikkihan tietävät, että Suomi 
ei ole osa Eurooppaa”.

Suomi pääsi mukaan EU:hun 
vain, koska täytimme pilkulleen 
kaikki lähestymiskriteerit. Silti 
esim. Ranska etsi suurennuslasin 
kanssa lähentymisehdoista pie-
nintäkin syytä olla hyväksymät-
tä Suomea mukaan. Nyt kun kak-
si huonon taloudenpidon, korrup-

tion ja rikollisuuden raiskaamaa 
Itä-Euroopan maata, Bulgaria ja 
Romania, ovat tulossa mukaan, 
liittymisehdot eivät enää olekaan 
näiden maiden mukaantuloa ha-
vitteleville tahoille niin tärkeitä.

Syy tällaiseen edellä kuvattuun 
ajatteluun on, paitsi Ranskan int-
ressit, ennen kaikkea se, että alku-
peräisten EU:n perustajien mie-
likuvissa sinersi juuri muinainen 
Rooma, joka oli välimeren ympä-
ristöön sijoittuva valtakunta. Sak-
sakin otettiin mukaan alkuperäi-
siin suunnitelmiin vastentahtoi-
sesti, koska on vaikea kuvitella 
EU:ta ilman maanosan vahvinta 
valtiota. Valtaosa keskistä ja poh-

joista Itä-Eurooppahan ei aikoi-
naan kuulunut Rooman valtakun-
taan, lukuun ottamatta nykyisen 
Itävallan, Unkarin ja Balkanin 
alueita. Britanniaakaan ei pidet-
ty alkuun millään tavalla unionin 
potentiaalisena jäsenenä, ja Rans-
ka estikin aluksi brittien jäsenyys-
yritykset 50-luvun lopulla.

Jos Saksa ja Britannia otettiin 
mukaan vain lähinnä taloudellis-
ten tosiasioiden takia, niin Itäme-
ren alueita ja Pohjoismaita ei alus-
sa kuviteltu senkään vertaa osak-
si EU:ta. Koko EU:n ”pohjoinen 
ulottuvuus” tuli mukaan lähinnä 
Saksan ajamana. Ranska vastus-
ti sitä alusta asti.  Viimeisen 50-
vuoden aikana asia ei perusteil-
taan ole juuri muuttunut. Nyt EU 
on laajenemisen suhteen itään ja 
kaakkoon. Espanja, Ranska ja Ita-
lia pitävät ihan ymmärrettävästi 
Välimeren piiriä EU:lle tärkeäm-
pänä, kuin Itä- ja Pohjois-Euroop-
paa. Niillä on vahvat intressit Poh-
jois-Afrikassa ja Lähi-idässä.

Itä-Euroopan suhteen tilanne 
on mielenkiintoinen lähinnä kah-
desta syystä. Ensinnäkin EU:n si-
sällä vaikuttaa kulisseissa vahva 
voima nimeltä roomalaiskatolinen 
kirkko, joka painosti voimakkaasti 
katolisten maiden, Puolan, Tshe-
kin, Unkarin, Liettuan ja Slovaki-
an, sekä nyttemmin myös Kroati-
an ja Slovenian, mukaan ottamis-

ta. Toinen tärkeä tekijä on EU:
n mahtimaiden perinteisesti hy-
vät suhteet monien Itä-Euroopan 
maiden kanssa. Ranskalla on aina 
ollut hyvät välit entisten Tsekko-
slovakian ja Jugoslavian maihin se-
kä erityisesti Puolaan, johon sillä 
on ollut hyvät kulttuurisuhteet ja 
lukkarinrakkautta jo vuosisatoja. 
Saksalla taas on vanhastaan kau-
pallis-taloudellisia ja poliittisia in-
tressejä Unkarin, Romanian ja 
Bulgarian suuntaan, alueille, jot-
ka kuuluivat jo aikoinaan osana 
Rooman valtakuntaan, kuten ny-
kyisen Turkin aluekin.

Turkin kuulumista Eurooppaan 
ei aikaisempina vuosisatoina tie-
tenkään edes ajateltu, kun sitä pi-
dettiin enemmän osana islamilais-
ta Aasiaa kuin Eurooppaa ja huo-
limatta antiikin ja Bysantin kult-
tuurin vahvasta perinnöstä turk-
kilaisessa ja arabikulttuurissa, niin 
harvat ovat kuvitelleetkaan, että 
Turkki tai mikään muu Lähi-idän 
tai Pohjois-Afrikan maa (pait-
si alistettuna siirtomaana) olisi 
osa Uutta Roomaa, EU:ta. Ilman 
kulttuurista ja uskonnollista eroa-
han esim. Turkin EU-jäsenyys oli-
si toteutunut ajat sitten. Nyt kui-
tenkin EU:n luonne kaupallis-ta-
loudellisena mahtitekijänä kuiten-
kin on avaamassa tien, jolla tasoi-
tetaan mahdollista tulevaa EU:n 
laajenemista muinaisen Rooman 
vanhoille ydinalueille; Lähi-itään 
ja Pohjois-Afrikkaan.

 
Venäjä nousee –
EU:n muodonmuutos

Toisin kuin Etelä-Euroopan 
maat, Pohjola ja Itä-Eurooppa 
ovat kaukana Lähi-idästä niin 
maantieteen, historian, kulttuu-
rin kuin uskonnonkin kannalta 
katsottuna. Tämä tosiasia yhdes-
sä Venäjän uuden nousun ja ta-
loudellisen laajentumisen kans-
sa aiheuttaa väistämättä sen, että 
Pohjola ja itäinen Keski-Euroop-
pa sekä mahdollisesti jopa Sak-
sa repeävät irti EU:sta. Venäjä ja 
sen taloudellinen, poliittinen ja 
sotilaallinen voima toimii tämän 
EU:n sisäisestä hajaannuksesta 
johtuvan rajun muodonmuutok-
sen ulkoisena moottorina. Tällöin 
EU:sta tulee lähinnä Välimeren 
maiden ja Länsi-Euroopan liitto, 
joka ulottuu Turkista Espanjaan 
ja Britanniasta Tunisiaan.

Keski- ja Itä-Euroopan maat 
ovat jo nyt energiataloutensa 
puolesta kovin riippuvaisia Ve-
näjästä, minkä strateginen mer-
kitys vain kasvaa öljyn hinnan 
kohotessa. Näin ollen niiden pii-
rissä voi tulevaisuudessa syntyä 
ajattelua, että Venäjän kelkkaan 
hyppääminen ei olekaan pelkäs-
tään pakko, vaan taloudellisesti 
ja strategisesti hyödyllistä. Var-
sinkin näin tulee olemaan jos 
öljyn maailmanmarkkinahinta 

nousee pilviin ja sen saatavuus 
lännen kautta Lähi-idän kriisi-
en takia tyrehtyy, mutta Venäjä 
tarjoaa sitä liittolaisilleen aseve-
lihintaan. 

Lisäksi EU:n sotilaallinen ulot-
tuvuus jää vain tyngäksi ja hei-
koksi pienten, lähinnä sisäisten 
levottomuuksien torjuntaan tar-
koitetuksi organisaatioksi. Mi-
tään suurempaa merkitystä sillä 
ei tule olemaan niin kauan, kuin 
USA johtaa NATO:a ja kun USA 
romahtaa, kuten eräät ennusteet 
ennakoivat, länsimaat jäävät tyys-
tin vaille sotilaallista suojaa. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, et-
tä Venäjä tulee ottamaan takaisin 
historiallisen asemansa pohjoisen 
ja itäisen Euroopan mahtitekijä-
nä niin taloudellisesti ja poliitti-
sesti kuin sotilaallisestikin. 

Tulevaisuuden Eurooppa ja 
Suomen asema

Jos Itä-Eurooppa, mahdollises-
ti Saksaa myöten, irtoaa EU:sta 
ja tulee osaksi Venäjän etupiiriä, 
niin se tarkoittaa, että EU on alu-
eellisesti rajoittunut tulevaisuu-
dessa suunnilleen vanhan Roo-
man valtakunnan alueille eli Vä-
limeren ympäristöön. On luulta-
vaa, että silloin myös Pohjois-Af-
rikan maat ovat osa sitä. Tällöin 
EU:n suunnittelijoiden unelma 
Uudesta Roomasta on toteutunut. 
Tosin sitä he eivät osanneet ottaa 
huomioon, että tällainen EU tu-
lee olemaan suuressa määrin is-
lamilainen.

Toinen yhtä looginen seuraus 
tästä on se, että Venäjä on tällöin 
koonnut ympärilleen entisen Ne-
vostoliiton valtapiiriä muistutta-
van leirin. Silloin on sanomatta-
kin selvää, että Suomen on vält-
tämätöntä kuulua samaan leiriin 
yhdessä Venäjän ja Saksan kans-
sa, tai mieluummin olla siinä vain 
puoliksi mukana, kuten olimme 
YYA-aikana. Jos ja kun tämän ai-
ka koittaa, liittyykö Suomi silloin 
samaan leiriin rauhanomaisesti ja 
omasta tahdostaan, vai liitetäänkö 
meidät siihen pakolla?

Jo se että olemme osa EU:ta, 
tarkoittaa Venäjän ja EU:n välillä 
syntyvän konfliktin tullessa väis-
tämättömästi jonkinlaista konflik-
tia myös Venäjän ja Suomen välil-
lä. Jos Suomi vielä liittyy NATO:
n jäseneksi, on se käytännössä sa-
maa kuin kansallinen itsemurha, 
ja sotilaallinen invaasio itänaapu-
rin taholta olisi vain ajan kysymys. 
Olen ehdottomasti sitä mieltä, et-
tä Suomen on suorastaan pakko 
erota omaan mahdottomuuteen-
sa hajoavasta sekä byrokratiaansa 
tukehtuvasta ja mätänevästä EU:
sta jo senkin takia, että meille jää 
varaa neuvotella tilanteessa, joka 
väistämättä seuraa Venäjän talo-
udellisesta, poliittisesta ja sotilaal-
lisesta voimistumisesta.

Miten käy Euroopan
kun Venäjä nousee?

Veli-Pekka Kortelainen
Eduskuntavaaliehdokas
Oulu
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Järjestötoimintaa

Raahen seutukuntain 
Perussuomalaiset Ry

Sääntömääräinen syyskokous Ruukissa kunnanvirarastotalolla 
28.12.2006 kello 13.00. Piiritoimikunta kokoontuu 12.00.

Vimpeli - kaikille avoin puhe- 
ja keskustelutilaisuus

Kaikille avoin puhe- ja keskustelutilaisuus sunnuntaina 17.12.2006 
klo 19.00 Vimpelin paloasemalla. Paikalla kansanedustaja Raimo 
Vistbacka. Tule kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista  po-
liittisista asioista.

Tilaisuuden jälkeen klo 20.00 Perussuomalaisten Vimpelin pai-
kallisosaston syyskokous. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Terve-
tuloa! Puheenjohtaja.

Alahärmä - kaikille avoin puhe- 
ja keskustelutilaisuus

Kaikille avoin puhe- ja keskustelutilaisuus keskiviikkona 27.12.2006 
klo 19.00 kahvila Härmänportissa. Paikalla kansanedustaja Raimo 
Vistbacka. Tule kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista po-
liittisista asioista. Tilaisuuden jälkeen klo 20.00 pidetään Alahärmän 
Perussuomalaisten paikallisosaston perustamiskokous.

Oulun piirin 
ehdokkaat

Perussuomalaiset rp ja Itsenäisyys-
puolue Vapaan Suomen liitto ovat 
solmineet vaaliliiton Oulun vaali-
piirissä. Vaaliliitossa Perussuoma-
laisilla on 15 ehdokasta, Vapaan 
Suomen liitolla kolme. Perussuo-
malaisten ehdokkaat ovat: Erk-
ki Aho (yrittäjä, Kalajoki), Vai-
li K. Jämsä (projektisihteeri, Ou-
lu), Pentti Kettunen (yrittäjä, Ka-
jaani), Veli-Pekka Kortelainen (fi-
losofian yo, Oulu), Pirkko Mattila 
(sairaanhoitaja, Muhos), Ahti Moi-
lanen (PS:n 3. Varapuheenjohtaja, 
Utajärvi), Kauko-Pekka Moila-
nen (kunnanjohtaja, Suomussal-
mi), Pentti Palosaari (maanvilje-
lijä, Merijärvi), Matti Puuronen 
(eräopas, Kajaani), Aimo Remes 
(autoilija, Kärsämäki), Jarkko Rä-
sänen (autonkuljettaja, Kajaani), 
Jaana Sankilampi (palveluasian-
tuntija, Kajaani), Esko Sikkilä (va-
rastonhoitaja, Siikajoki), Seppo 
Veikanmaa (yrittäjä, Oulu), Ville 
Vähämäki (apulaistutkija, Oulu).

Uusi ehdokkaita 
Hämeen piiristä

Syyskokouksessa lauantaina 
25.11.2006, Hämeen perussuo-
malaiset täydensivät edustajaeh-
dokaslistaansa kuudella uudella 
nimellä. Uudet ehdokkaat ovat 
Lasse Koskinen Lahdesta, Aki 
Rantanen Rengosta, Matti Män-
tylä Kärkölästä, Paavo Sirkiä Hä-
meenlinnasta, Erkki Roisko Hä-
meenlinnasta ja Harri Kauranen 
Hämeenlinnasta.

Aikaisemmin ehdokkaaksi on 
valittu Unto Varonen Hollolasta, 
Minna Liljamo Hämeenlinnasta, 
kuin myös Matti Lähteenmäki ja 
Hilkka Salonen Hämeenlinnasta.

Perussuomalaisten Hämeen pii-
rin puheenjohtaja Harri Kerijoki 
Heinolasta uudisti puheenjohta-
juutensa ja piiritoimikunta jatkaa 
entisellä kokoonpanolla, pait-
si poismuuttaneen Toivo Kakko-
sen tilalle tuli valituksi Minna Lil-
jamo Hämeenlinnasta. Muut pii-
ritoimikunnan jäsenet ovat siis 
Onni Hiltunen, Hilkka Salonen, 
Pekka Rautkoski, Johannes Han-
nukkala, Merja Muronen, Seppo 
Hauta-aho, Aki Rantanen ja Mar-
ko Laakso.

Edustajaehdokaslista täydentyy 
vielä neljällä uudella nimellä, sil-
lä maaliskuussa pidettäviin edus-
kuntavaaleihin tullaan Hämeestä 
todennäköisesti menemään pe-
russuomalaisten omalla listalla.

Satakunnan piirin valintoja
Perussuomalaisten Satakunnan piirin syyskokouksessa lauantaina 
18.11. Kankaanpäässä puolueen edustajan puheenvuoron piti puo-
lueen puheenjohtaja Timo Soini. 

Piirin puheenjohtajaksi valittiin edelleen Seppo Toriseva Raumal-
ta. Piiritoimikunnan muiksi jäseniksi valittiin Pauli Saarinen Hon-
kajoelta (vpj.), Ilmo Törmä Karvialta, Anssi Joutsenlahti Kankaan-
päästä, Erkki Lilja Venesjärveltä, Harri Lindell Huittisista, Tommi 
Laitila Honkajoelta, Paavo Tuulensuu Sammilta, Pasi Mäenranta 
Raumalta ja Anita Koivu Raumalta.

Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiksi valittiin jo aikai-
semmin valitun Pasi Mäenrannan (Rauma) lisäksi Anssi Joutsenlahti 
(Kankaanpää), Petri Nurminen (Harjavalta) ja Antti Nevala (Eura).

Pentti Oinonen jatkaa
Pohjois-Savossa

PerusS:n Pohjois-Savon piiri piti sääntömääräisen syyskokouksen 
Kuopiossa 25.11.2006. Piirin puheenjohtaja Pentti Oinonen avasi 
kokouksen. Jonka jälkeen kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Rolf ”Fred” Sormo, sihteeriksi Marita Rautiainen, pöytäkirjan tar-
kastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jari Kuosmanen ja Leevi Partanen. 
Puolueen puheenjohtaja kansanedustaja Timo Soini piti kokouksen 
alussa poliittisen tilannekatsauksen eduskuntavaalitilanteesta.

Pentti Oinonen valittiin yksimielisesti edelleen piirin puheenjoh-
tajaksi. Muiksi piiritoimikunnan jäseniksi valittiin: Juha Hujanen 
(Kuopio), Liisa Salmi (Pielavesi), Ritva Ålander (Sonkajärvi), Mari-
ta Rautiainen (Rautavaara), Leevi Partanen (Vieremä), Erpo Savo-
lainen (Siilinjärvi), Heikki Pesonen (Kuopio). Ari Lievonen (Kaavi), 
Osmo Taskinen (Kuopio), Pekka Ahonen (Kiuruvesi), Toivo Pirho-
nen (Iisalmi), Mika Wallius (Juankoski). Viljo Karhunen (Karttula), 
Jari Kuosmanen (Maaninka) ja Kauko Hiltunen (Lapinlahti). Vara-
jäseniksi piiritoimikuntaan valittiin: 1. Harri Väänänen (Varpaisjär-
vi). 2. Tiina Juutinen (Sonkajärvi), 3. Matti Räsänen (Juankoski), 4. 
Heikki Happonen (Kuopio) ja 5. Otto Korhonen (Iisalmi).

Kokous hyväksyi taloudenhoitaja Ate Savolaisen esittelemän ta-
lousarvion 2007, joka sisälsi tarkan vaalityöbudjetin ja seuraavan 
vuoden toimintasuunnitelman. Piirin kokouskutsu julkaistaan Pe-
rusSuomalainen lehdessä viimeistään kolme päivää ennen kokous-
ta. Piirikokous hyväksyi julkilausuman, joka pitkälti noudatteli pu-
heenjohtaja, kansanedustajaehdokas Pentti Oinosen Kuopion toril-
la päivällä pitämää puhetta. Lopuksi pidettiin arpajaiset: Leevi Par-
tanen voitti 2 kg kahvia, Marita Rautiainen voitti 3 kg kahvia, Osmo 
Taskinen voitti 5 kg kahvia ja Maarianvaaran laskettelukeskuksen 
kausikortin voitti Leevi Partanen, joka lahjoitti palkinnon kiertoon 
ja uusi voittonumero osui Jari Kuosmaselle. (-RFS)

Kontulan Perussuomalaiset 
kokoustivat 18.11.2006

KPS Ry:n syyskokous 18.11 ravintola Pohjanpojan kabinetissa meni 
leppoisissa tunnelmissa, uusi hallituskin saatiin kasaan kivuttomasti, ” 
kannatetaan” sanaa käytettiin useaan otteeseen. Tiina Kallio jatkaa pu-
heenjohtajana, samaten Petri Haapanen varapuheenjohtajana ja Kirsi 
Peltola sihteerinä ja rahastonhoitajana. Hallituksen varsinaisiksi jäse-
niksi valittiin Johanna Rossi, Marianne Salo, Timo Elo, Martti Holm-
ström ja Kim Högström. Varajäseniksi Marko Konttila, Kari Puuska, 
Sampo Vainio ja Heikki Heino. Tekemisen into uudella hallituksella oli 
käsin kosketeltavissa ja paljon uusia ideoita ja ajatuksia heiteltiin il-
maan, saapi nähdä mitä ne maahan pudotessaan saavatkaan aikaan!

PS-nuoret kokoontuivat
Perussuomalaisten Nuorten syyskokous 25.11. Oulussa valitsi uu-
den hallituksen ja runsaasti varajäseniä.

Puheenjohtajana jatkaa Vesa-Matti Saarakkala (Kurikka/Jyväs-
kylä). Varapuheenjohtajaksi valittiin Ville Vähämäki (Vimpeli/Ou-
lu). Sihteeriksi/rahastonhoitajaksi: Johannes Nieminen (Vantaa). 
Toiminnanjohtajana jatkaa: Antti Valpas (Helsinki)

Hallituksen muut jäsenet: Mikko Nurmo (Valkeakoski), Marko 
Luomala (Jyväskylä), Johanna Rossi (Helsinki) ja Olli Immonen 
(Liminka)

Hallituksen varajäsenet: Harri Väänänen (Varpaisjärvi), Veli-Pek-
ka Kortelainen (Oulu), Terhi Sorvoja (Ylivieska), Jarkko Räsänen 
(Kajaani), Tuomo Ojala (Lohtaja), Anu Mäntylä (Vaasa), Marita 
Rautiainen (Rautavaara) ja Petri Falzon (Vantaa). 

PerusS Nuoret hyväksyivät kokouksessaan tulevan vuoden budje-
tin ja toimintasuunnitelman. Jäsenmaksuksi päätettiin nolla euroa.

Tahdotko jakaa 
Perussuomalainen lehteä?

Jos olet kiinnostunut jakamaan Perussuomalainen lehteä, ilmoita 
asiasta viimeistään kuukauden viimeiseen päivään mennessä joko 
puhelimitse: Harri Lindell 0207 41 51 62 tai sähköpostilla: perussuo-
malainen.toimitus@saunalahti.fi. Ilmoita samalla, haluatko esim. vii-
denkymmenen lehden nipun tai enemmän, ja onko kyseessä vain yh-
den kuukauden jakoerä vai tahdotko tietyn lehtimäärän kuukausit-
tain. Pienemmät erät toimitetaan suoraan nippujakajille. Useamman 
tuhannen lehden kappale-erät toimitetaan mieluummin keskitetys-
ti lähimpään Perussuomalaisten piiritoimistoon.

PerusS:n kokouksia
ja puhetilaisuuksia
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Perussuomalainen  12 / 1997historia
Poliiseista pulaa

Kansanedustaja Raimo Vistbacka kirjallisessa eduskuntakyselys-
sään 27.11.1997.
Onko hallitus tietoinen siitä, että poliisivahvuudesta puuttuu jat-
kuvasti noin 2000 henkilöä täyttämättömien virkojen, sairaslomi-
en ja koulutuksen takia ja että siitä aiheutuu poliisipalvelujen saa-
tavuuden merkittävä heikentyminen? Aikooko hallitus pikaisesti 
osoittaa tarpeelliset määrärahat poliisihallinnolle avointen virko-
jen täyttämiseen ja ylityökorvausruuhkan purkamiseen?

Keski-Suomalaisten piiri perustettu

Taimi Eklund puheenjohtajaksi
Itsenäisyyspäivän jälkeen Keski-Suomen perussuomalaiset piti-
vät kokouksen, jonka tuloksena perussuomalaisten toiminta myös 
Keski-Suomen alueella muotoutui piiritason toiminnaksi. Keski-
Suomessa ollaan huumorintajuisia, sillä kokousväki korosti sitä, 
ettei kai nyt vain mistään väli-Suomen kokouksesta ole kyse.

Lasten suusta

Äidillä ja pikku-Jeremialla (4,5 v) oli syvällinen keskustelunpät-
kä iltapalapöydässä.
- Onkos äidit tärkeitä, kysyi äiti.
-On, tuumasi Jeremia.
-Mihinkäs lapset äitiä oikein tarvii? äiti kysyi haluten kuulla Je-
remian mielipiteen asiasta.
-No jos kekkuloi, niin tarttee komentaa, tokaisi Jeremia heti 
miten.

Puoluesihteerin palsta:

Internet ja www-sivut

Suomessa on jo 500.000 Internetin käyttäjää. Erityises-
ti koululaiset, opiskelijat, tiedotusvälineiden edustajat 
ja muut tiedonjanoiset käyttävät Internetiä tiedonhan-
kinnassaan. Perussuomalaiset on ainoa eduskuntapuo-
lue, jolla ei ole vielä omia Internet –sivuja. Puoluehalli-
tus onkin päättänyt puolueen internetstrategiasta siten, 
että puolueelle tehdään omat Internet –sivut.

Rolf ”Fred” Sormo
puoluesihteeri

www.vaalit.fi 

Perussuomalaisten kannatus 
rajussa nousussa!

Perussuomalaisten kannatus on Ylen radiouutisille teettämän kyse-
lyn mukaan 3 % (viime eduskuntavaaleissa toteutunut kannatus oli 
1,6 %). Tämä lupailee hyvää vaalikamppailua ajatellen.

Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ry.

Maanantai-iltana 4.12.2006 varsinaissuomalaiset perussuomalais-
aktiivit kokoontuivat Lietoon piirin sääntömääräiseen syyskoko-
ukseen. Eduskunnassa oli parhaillaan menossa EU:n perustuslain 
käsittely, joten puolueen puheenjohtaja Timo Soini joutui perumaan 
osallistumisensa tähän piirikokoukseen. Runsaslukuisella kokous-
väellä riitti kuitenkin keskusteltavaa. Kaksitoista kansanedustaja-
ehdokastammekin oli päässyt saapumaan paikalle.

Vuoden 2007 toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä olivat tärkeällä 
sijalla luonnollisesti maaliskuun eduskuntavaalit. Todettiin, että eh-
dokkaat ja muu piirin aktiiviväki ovat olleet esillä jo parissakymme-
nessä tori- ja markkinatapahtumassa, ja uusiakin tempauksia suun-
niteltiin. Loput kaksi yhteensä seitsemästätoista kansanedustajaeh-
dokkaasta nimetään tammikuussa. Piirin omia internet-sivuja kehi-
tetään edelleen, jotta kiinnostuneet saisivat lisää tietoa toiminnas-
tamme ja kansanedustajaehdokkaistamme.

Vuoden 2008 kunnallisvaaleja silmälläpitäen keskustelimme myös 
paikallisen yhdistystoiminnan kehittämisestä. Kiinnostus aatettam-
me ja toimintaamme kohtaan onkin selvässä kasvussa kautta maa-
kunnan.

Syyskokous myös valitsi piiritoimikunnan vuodelle 2007. Piirin 
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Lauri Heikkilä Marttilasta.

Syyskokouksen jälkeen uusi piiritoimikunta järjestäytyi saman-
tien. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana jatkaa Juhani Pilpola Lie-
dosta. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Leila Hannula Mynä-
mäeltä. Piirisihteerinä jatkaa Iiris Peltomaa Pyhärannasta ja talou-
denhoitajana Pertti Hannula Liedosta.

Piiritoimikunnan varsinaisia jäseniä ovat edellä mainittujen hen-
kilöiden lisäksi Raimo Hakala (Marttila), Juhani Hannula (Mynä-
mäki), Lauri Haverinen (Loimaa), Arvo Heikkilä (Loimaa), Ilma-
ri Jalonen (Pöytyä), Matti Kultanen (Somero), Leila Lehtola (As-
kainen), Veikko Lehtonen (Turku), Veijo Nummi (Uusikaupunki), 
Manu Vuorio (Turku), Ari Weckström (Turku) ja Taito Ylhäinen 
(Askainen).

Varajäseniä ovat Tauno Kummunsalo (Somero), Timo J. Laihinen 
(Turku), Yrjö Ojaniemi (Marttila), Päivi K. Eskola (Turku), Reino 
Louhi (Raisio) ja Sirke Peltokorpi (Raisio).

Piiritoimikunta ja ehdokkaat jatkavat tiivistä yhteydenpitoa ta-
voitteenaan hyvä menestys eduskuntavaaleissa. Tuoreimmat gallu-
pit osoittavatkin Perussuomalaisten kannatuksen kasvua.

Perussuomalaisten Kymen pii-
ri kokoontui syyskokoukseensa 
Luumäelle 18.11. Kokouksen mie-
lenkiintoisimmaksi kysymykseksi 
nousi vielä vapaana olleiden nel-
jän kansanedustajaehdokaspai-
kan täyttäminen.

Pitkällisten keskustelujen jäl-
keen, mutta ilman äänestyksiä 
valittiin kymmenen aiemmin ni-
metyn ehdokkaan lisäksi listalle 
Eeva-Riitta Pitko (Kouvola), Sa-
tu Soukkalahti (Joutseno), Anssi 
Gröhn (Imatra) ja Hannu Purho 
(Luumäki).

Perussuomalaisten Kymen vaa-
lipiirin eduskuntavaaliehdokkaat 
2007 (täysi lista: 14 ehdokasta, ei 
vaaliliittoa)

- Eerola Juho, tullikeskusvälittä-
jä, Kotka (31 v.)
- Gröhn Anssi, opettaja, Imatra 
(42 v.)
- Kangasmäki Auli, tilitoimisto-
yrittäjä, Lemi (52 v.)
- Koponen Juha-Pekka, konetek-
nikko, Anjalankoski (29 v.)
- Lehto Raul, työnjohtaja, Pyhtää 
(32 v.)
- Leppänen Marja-Leena, yrittä-
jä, Lappeenranta (58 v.)
- Lindström Jari, painohiomomies, 
Valkeala (40 v.)
- Merivirta Jorma-Kalevi, ope-
raattori, Kotka (51 v.)
- Pitko Eeva-Riitta, hallintonotaa-
ri, Kouvola (56 v.)
- Purho Hannu, puoluesihteeri, 
kansanedustajan avustaja, Luu-
mäki (53 v.)
- Rita Laura, opiskelija, Lappeen-
ranta (19 v.)
- Soukkalahti Satu, lähihoitaja, 
ohjaaja, Joutseno (34 v.)
- Timonen Eliisa, vajaamielishoi-
taja, Valkeala (52 v.)
- Van Wonterghem Freddy, yrittä-
jä, Kotka (51 v.)

Purho jatkaa puheenjohtajana, 
piiritoimikuntaan paljon uusia 
jäseniä

Puoluesihteeri Hannu Purho Luu-
mäeltä valittiin edelleen yksimie-
lisesti jatkamaan piirin puheen-
johtajana. Hänellä alkoi tässä teh-
tävässä kymmenes toimikausi.

Perussuomalaisten Kymen pii-
rin piiritoimikuntaan valittiin lä-
hes puolet uusia jäseniä. Uudis-
tuneeseen piiritoimikuntaan tu-
livat piirin puheenjohtajan lisäk-
si valituiksi:

Martti Tamminen, Katja Lavik-
ka ja Hannu Järvinen (Hamina), 
Satu Soukkalahti (Joutseno), Auli 
Kangasmäki (Lemi), Freddy Van 
Wonterghem, Arto Hirvonen ja 
Jorma-Kalevi Merivirta (Kotka), 
Raul Lehto (Pyhtää), Marja-Lee-
na Leppänen ja Laura Rita (Lap-
peenranta), Eeva-Riitta Pitko 
(Kouvola), Juha Koponen (Anja-
lankoski), Eliisa Timonen ja Jari 
Lindström (Valkeala).

Perussuomalaisten Kymen 
piiri tukee Timo Soinin 
pääministeriehdokkuutta

Perussuomalaisten Kymen pii-
ri antoi tukensa PerusS:n Varsi-
nais-Suomen piirin vetoomuksel-
le, että puheenjohtaja Timo Soi-
nista pitää tehdä seuraavan halli-
tuksen pääministeri.

Lisäksi vaadittiin, että seuraavan 
hallituksen liikenneministeriksi on 
nimitettävä Raimo Vistbacka, jolla 
on jo aikaisempaa kokemusta lii-
kenneministerin tehtävistä.

Perusteluissa mainittiin muun 
muassa: Samalla tavalla kuin val-
tavat rekkajonot seisovat tyhjä-
käynnillä itärajalla vuodesta toi-
seen, on tyhjäkäynnillä myös hal-
lituksen toimenpiteet tämänkin 
vakavan ja runsaasti vaaratilan-
teita aiheuttavan ongelman edes-
sä. Koko Kaakonkulma on ollut 
venäläisten rekkojen motittama-
na jo niin pitkään, että nyt tarvi-
taan Perussuomalaisia ratkaisuja 
tilanteen laukaisemiseksi.

Perussuomalainen voimakak-
sikko Soini ja Vistbacka on saa-
tava hallitukseen, että valtioneu-
vostossa alkaa kuulumaan taval-
lisenkin kansan ääni, eikä vain 
optiosaalistajien ja raharikkai-
den tukijoiden EU-viisut.

Perussuomalaisten ehdokaslista valmis
Kymen vaalipiirissä
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Perussuomalaiset avasivat vaali-
kampanjansa eduskunnassa 24. 
marraskuuta 2006 järjestetyssä tie-
dotustilaisuudessa, jossa puolueen 
puheenjohtaja Timo Soini esitte-
li median edustajille tärkeimpiä 
vaaliteemoja ja tavoitteita.

Vuoden 2003 eduskuntavaa-
leissa PerusS:n kannatus oli 1,6 
prosenttia. Sillä tuli kolme kan-
sanedustajaa: Tony Halme, Timo 
Soini ja Raimo Vistbacka. Heistä 
Halme ei asetu ehdolle vuoden 
2007 vaaleissa.

– Jos kaikki menee nappiin, 
saamme kymmenen kansanedus-
tajaa, pamautti Soini.

Kannatus kolminkertaiseksi

Tulevissa vaaleissa Perussuoma-
laiset lähtevät hakemaan kanna-
tuksen moninkertaistamista, mi-
hin antoi pontta hyvin menneet 
presidentinvaalit. Niissä Timo Soi-
ni sai yli 103 000 ääntä, mikä teki 
3,4 prosenttia kokonaispotista.

– Nyt mennään ainakin yli nel-
jän prosentin, uskoi Soini. Tavoit-
teeksi hän ilmoitti kuusi prosent-
tia, mutta se tulee vaatimaan en-
nen muuta kovaa vaalityötä.

Eläkkeet ja EU-kriittisyys

Kun viime vaaleissa puolueella 
oli koko maassa 64 kansanedus-
tajaehdokasta, on heitä nyt noin 
170. Se on ennätysmäärä PerusS:
n historiassa. Soini ilmoitti kier-
tävänsä pitkin maata ehdokkai-
den apuna.

Etenkin hän toivoo ensimmäi-
sen Perussuomalaisen naiskan-
sanedustajan valitsemista.

Keskeisiksi vaaliteemoiksi Soi-
ni linjasi eläkepolitiikan ja EU-
kriittisyyden. PerusS:n eduskun-
tavaaliohjelma löytyy kokonai-

suudessaan puolueen kotisivuil-
ta, samoin kuin kansanedustaja-
ehdokkaidenkin yhteystiedot.

Vaaliliittoja PerusS:lla on Ko-
koomuksen, Kristillisdemokraat-
tien ja Itsenäisyyspuolueen kans-
sa. Listat ovat vielä eräissä piireis-
sä vajaat.

Vaalijuliste on valmis

Vaalikampanjan kokonaisbudjet-
ti on 200 000–250 000 euroa riip-
puen varainkeruun onnistumises-
ta. Se on joka tapauksessa viisin-
kertainen määrä rahaa presiden-
tinvaaleihin verrattuna. 

Perussuomalaisten puoluehallitus päätti kokouksessaan 23. marras-
kuuta valita filosofian tohtori Jussi Niinistön eduskuntavaalien 2007 
vaalipäälliköksi ja puolueen tiedotuspäälliköksi. Päätoimeltaan Nii-
nistö on Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pääsihteeri. Hän toimi 
presidentinvaaleissa Timo Soinin kampanjapäällikkönä.

Kaikkia PerusS:n kansanedustajaehdokkaita pyydetään toimit-
tamaan Jussi Niinistölle välittömästi oma kuva (mieluiten sähköi-
sessä muodossa) ja yhteystiedot (etenkin sähköpostiosoite tarpeel-
linen vaalikoneiden salasanojen toimittamisen ja yleisen tiedotta-
misen kannalta).

Jussi Niinistö
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
00102 EDUSKUNTA
perussuomalaiset@eduskunta.fi 
puh. (09) 432 3276, 050-576 7239

Perussuomalaiset avasivat 
vaalikampanjansa

Vaalipäällikkö valittu

Vaalikampanjan yleisestä tee-
masta kertoo iskulause ”Ihmiselle 
hyvä”. Vaalijuliste on jo valmis ja 
tiedossa on esimerkiksi ensi vuon-
na MTV3:lla käynnistyvä mainos-
kampanja, joka varmasti tulee he-
rättämään kiinnostusta Perussuo-
malaisia kohtaan. Vaalipäällikkö-
nä toimii Jussi Niinistö, joka oli 
samassa tehtävässä myös presi-
dentinvaaleissa.

– Nyt menee lujaa, totesi Soini 
tiedotustilaisuudessa parikin ker-
taa. Edellisenä päivänä kokoon-
tunut PerusS:n puoluehallitus oli 
nimittänyt hänet puolueen päämi-
nisteriehdokkaaksi.
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Sata vuotta täyttänyt kansalaisjärjestö Suomalaisuuden Liitto myön-
si Timo Soinille 30. marraskuuta ansiomitalin suomalaisuustyöstä. 
Viikkoa aikaisemmin oli Rintamaveteraaniliitto myöntänyt Soinil-
le kunniaristin ansioista veteraanityössä. Kuvassa vasemmalla Suo-
malaisuuden Liiton puheenjohtaja Heikki Tala ja toimistonhoitaja 
Saila Savinen.

Jyväskylän SDP:n valtuustoryh-
mästä eronnut kaupunginvaltuu-
tettu Kauko Tuupainen lähtee 
eduskuntavaaleissa sitoutumat-
tomaksi ehdokkaaksi Perussuo-
malaisten listalta. PerusS:n Kes-
ki-Suomen piirin vahvistama eh-
dokkuus julkistettiin 30. marras-
kuuta eduskunnassa tapaamisessa 

Tuupainen ehdokkaaksi
Keski-Suomessa

puolueen johdon kanssa. Kauko 
Tuupainen valittiin ensimmäisen 
kerran Jyväskylän kaupunginval-
tuustoon vuoden 1976 vaaleissa. 
Valtuustotyöstä hän jäi pois 1983 
toimiessaan Jyväskylän kaupun-
gin talousarviopäällikkönä ja 
myöhemmin Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirin apulaistalousjoh-

tajana. Valtuustoon hänet valittiin 
uudelleen 1989. Pitkän poliittisen 
uran myös Keski-Suomen maa-
kuntavaltuustossa tehnyt Kau-
ko Tuupainen on lisäksi Lapuan 
hiippakuntavaltuuston jäsen. Hä-
net valittiin seurakuntavaaleissa 
uudelleen Jyväskylän kirkkoval-
tuustoon.

Timo Soini vastaanotti Kauko Tuupaisen (keskellä) kansanedustajaehdokasitoumuksen 
iloisissa merkeissä. Mukana olivat myös PerusS:n Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Marke 
Tuominen ja piirisihteeri Jorma Uski, ehdokkaita hekin. Oikealla Raimo Vistbacka.

Mitalisadetta 
Soinille

Tilaukset tällä kupongilla,
sähköpostilla tai puhelimitse:
harri.lindell@saunalahti.fi
Puh. 0207 41 51 62

Postita tilauksesi kirjemerkillä
varustetussa kuoressa
osoitteeseen:

Ykkös-Eläkeviesti, PL 164,
38701 Kankaanpää. ”Tilaus”

YkkösEläkeviesti uudisti ilmeensä, syntyi
aikakaus-lehti 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, kirjoitamme terveydestä ja elä-
mänlaadusta, hengellisiä asioitakaan unohta-
matta. Pyrimme kertomaan mielenkiintoisista
asioista sekä julkaisemaan lukijoiden omia
kirjoituksia ja mielipiteitä. Tuemme Oikeutta
Eläkeläisille Ry:n toimintaa ja pyrimme herät-
tämään kaikkia eläkeläisiä vaatimaan eläkkeen-
saajien oikeuksia. Innoitamme eläkeläisiä loma-
 ja virkistystoimintaan arjen keskellä.

NYT KANNATTAA TILATA!
Tilaajien kesken arvomme

2 hengen viikonloppupaketin täysihoidolla
Lomakeskus Rauhalassa

(arvo 180 euroa)

Vuoden 2007 lehdet hintaan
19 e / vuosikerta ja

lahjatilaus 14 e / vuosikerta.

Nimi: _________________________________________________

Lähiosoite: ____________________________________________

Postinumero ja -osoite: __________________________________

Lahjatilauksen maksaja

Nimi: _________________________________________________

Lähiosoite: ____________________________________________

Postinumero ja -osoite: __________________________________

Tilaushinta 19 euroa / vuosikerta
Lehti  i lmestyy kuusi  kertaa vuodessa

Lahjatilaus 14 euroa / vuosikerta
Tilaus jatkuu automaattisesti, ellei sitä peruuteta.
Lasku lähetetään tilaajille postitse.

Huom! Lahjatilauksen maksajan tiedot erikseen.
Julkaisija: Kankaanpään Mainoskanava Oy

Oma tilaus Lahjatilaus

Helsingin Perussuomalaiset 
Yrittäjät ry:n

joulukuuset myynnissä
Helsingin Perussuomalaiset Yrittäjät ry:n joulukuusen myynti-
paikka on tänä jouluna Helsingin Kauppatorilla 17.-23.12.2006 
klo 07.00-23.00.

Kuusenmyynnistä vastaa Heimo Mikkanen, jolta voi myös tie-
dustella kotiinkuljetusmahdollisuuksista puh 050 - 410 4392.
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PerusS:n puoluehallitus:
 Timo Soini, puheenjohtaja
 Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
 Puh. 050-511 3027, 09-4321*
 E-mail: timo.soini@eduskunta.fi  

 Vesa-Matti Saarakkala, 1. varapuheenjohtaja
 Tourulantie 10 A 40, 40100 Jyväskylä
 Puh. 050-919 6079
 E-mail: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi 

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

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

 Hannu Purho, puoluesihteeri
 Savitaipaleentie 265, 54500 Taavetti
 Puh. 0207 430 804
 Fax: 0207 430 801
 E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi 
 
 Raimo Vistbacka, eduskuntaryhmän edustaja
 Pekkolantie 36, 62900 Alajärvi 
 Puh: 050-511 3186, 09-4321* 
 E-mail: raimo.vistbacka@eduskunta.fi  

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

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

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

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

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

 Marjo Pihlman
 Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 Espoo
 Puh. 0207 430 802
 Email: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi 

 

Piirien puheenjohtajat:
Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465
Etelä-Savo
Pj Erkki Rakkolainen,
Naistenlahdentie 82, 57810 SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855
Helsinki
Pj Arto Välikangas, Merikorttikuja 2 V621, 00960 HELSINKI
Puh: 050-376 9046, E-mail: arto.valikangas@kolumbus.fi 
Häme
Pj Harri Kerijoki, Kaarnatie 6 C, 181120 HEINOLA
Puh: 050-547 7101
Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo, Trullevintie 17, 67300 KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900, 
0500-369 998
Keski-Suomi 
Pj Marke Tuominen, Ravitie 28, 44260 VIHIJÄRVI
Puh: 040-092 5187, E-mail: marke.tuominen@pp1.inet.fi  
Kymi 
Pj Hannu Purho, Savitaipaleentie 265, 54500 TAAVETTI
Puh. 0207 430 804, E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi 
Lappi
Matti Säärelä, Kuusirinteentie 1 B 12, 96100 ROVANIEMI
Puh: 040-719 7757, E-mail: matti-k.saarela@luukku.com
Oulu ja Kainuu
Pj Ahti Moilanen, Ikäläntie 3, 91600 UTAJÄRVI
Puh: 040-413 4941, E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi 
Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus, Majakkakatu 8, 39700 PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
E-mail: paakari@jippii.fi 
Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko, Vakkosalmenkatu 20, 80200 JOENSUU
Puh. (013) 137 529, 0400-375 472,
E-mail: osmo.kokko@kolumbus.fi 
Pohjois-Savo 
Pj Pentti Oinonen, Juhanilantie 7, 73900 RAUTAVAARA
Puh: 040-846 0444, E-mail: oinonen.pentti@luukku.com
Satakunta
Pj Seppo Toriseva, Penunvahe 10, 26100 RAUMA 
Puh. 050-517 2810
Uusimaa
Pj Marjo Pihlman, Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 ESPOO
Puh: 0207 430 802
E-mail: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi  
Varsinais-Suomi 
Pj Lauri Heikkilä, Sepäntie 14, 21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi 

Perussuomalaiset rp:n tilinumerot:

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

Perussuomalaiset - 
Sannfi nländarna rp
Perustettu: 1995
Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800 Fax: 0207 430 801
peruss@perussuomalaiset.fi 

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

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

 Eduskuntasihteeri: Toni Kokko
 09-432 4186 
 toni.kokko@eduskunta.fi 

 Taloudenhoitaja Tiina Sivonen
 Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
 Fax 0207 430 801
 E-mail: tiina.sivonen@eduskunta.fi 

Perussuomalaiset Naiset:
 Puheenjohtaja: Marja-Leena Leppänen
 Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta  
 E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi 
 Puh. 05-416 9500, 040-775 1757
 Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman ESPOO
 Puh: 020 7430 802, 0400 917 351
 
 Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki 
 Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
 Puh. 05-454 7685, 040-556  9159
 E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi 

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

 Varapuheenjohtaja: Ville Vähämäki
 Otokuja 2 D 409, 90150 Oulu
 Puh. 040-542 9179
 ville.vahamaki@ps-nuoret.net

 Sihteeri: Johannes Nieminen 
 Myyrmäentie 4 B 12, 01600 Vantaa
 Puh. 044-550 0655
 johannes.nieminen@helsinkinet.fi 

Kansanedustajien avustajat 

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

 Vistbackan avustaja (Vaasan vaalipiiri) 
 Toni Kokko
 09-432 4186, 050 591 6221
 toni.kokko@eduskunta.fi  

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

Puheenjohtaja
Timo Soini

1. varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki

3. varapuheenjohtaja
Ahti Moilanen

Puoluesihteeri
Hannu Purho

Puolue on perustettu 11.5.1995, 
merkitty yhdistysrekisteriin 
16.6.1995 ja puoluerekisteriin 
13.10.1995. Perussuomalaisten en-
simmäinen puoluekokous pidet-
tiin Kokkolassa 25.-26.11.1995. 
Ensimmäisessä puoluekokouk-
sessa puolueen puheenjohtajaksi 
valittiin kansanedustaja, varatuo-
mari Raimo Vistbacka Alajärvel-
tä. Perussuomalaisten puheen-
johtaja vaihtui vuonna 1997, jol-
loin tehtävään valittiin sitä edel-
leen hoitava valtiotieteen maiste-
ri, nykyinen kansanedustaja Timo 
Soini Espoosta.

Puoluesihteereinä ovat toimi-
neet muun muassa Timo Soini, 
Rolf ”Fred” Sormo ja 31.7.1999 
lähtien toimittaja Hannu Purho 

Luumäeltä, joka hoitaa tehtävää 
edelleen. Puolueen pää-äänen-
kannattaja PerusSuomalainen -
lehti ilmestyi ensimmäisen kerran 
huhtikuussa 1996. Sen vastaavina 
päätoimittajina ovat toimineet 
Heikki Lehti, Rolf ”Fred” Sor-
mo, Harri Lindell ja Hannu Pur-
ho. Lehti ilmestyy kerran kuukau-
dessa ja sen kuukausilevikki on 
nykyisin noin 25 000 kappaletta.

Korkeinta päätösvaltaa puolu-
eessa käyttävät: - puoluekokous 
(kokoontuu joka toinen vuosi) - 
puolueneuvosto (kokoontuu nii-
nä vuosina, jolloin ei ole puolue-
kokousta) - puoluevaltuusto (ko-
koontuu vuosittain 1-2 kertaa). 
Asioita valmistelevana ja käytän-
nön toimintaa pyörittävänä puo-

lue-elimenä toimii kaksitoistajä-
seninen puoluehallitus.

Perussuomalainen puolue on 
perustamisestaan lähtien osallis-
tunut kaikkiin kunnallisiin ja val-
tiollisiin vaaleihin. Vuoden 2006 
alussa pidetyissä presidentinvaa-
leissa Perussuomalaisten ehdok-
kaana oli Timo Soini, saaden noin 
103 000 ääntä.

Perussuomalaisten näkyvimmät 
vaikuttajat ovat tällä hetkellä sen 
kolme kansanedustajaa Timo Soi-
ni, Raimo Vistbacka ja Tony Halme 
sekä noin 130 kunnanvaltuutettua.

Perussuomalaisen puolueen 
juuret juontavat vuoteen 1959, 
jonka helmikuussa perustettiin 
Pieksämäellä Suomen Pientalon-
poikien Puolue. Sen legendaarisia 

johtohahmoja olivat muun muas-
sa Veikko Vennamo ja Eino Pou-
tiainen. Vuonna 1967 SPP muut-
ti nimensä Suomen Maaseudun 
Puolueeksi. SMP:n toiminta kuih-
tui muun muassa talousvaikeuk-
sien, puolueloikkausten ja kan-
natuksen hiipumisen vuoksi pois 
vuonna 1995.

Sen henkisen perinnön vaalijak-
si ja kaikki kansalaiset tasavertai-
sina huomioon ottavan työn jat-
kajaksi perustettiin puolue Perus-
suomalaiset.

Perussuomalainen
toiminta-ajatus tiivistettynä

Perussuomalainen aatemaailma 
edellyttää, että yhteiskuntamme 

jäsenillä tulee olla oikeus ihmis-
arvoiseen elämään. Jokainen kan-
salainen on yhtä ainutlaatuinen ja 
arvokas. Kukaan ei ole syntynyt 
tänne turhaan, kaikkia tarvitaan.

Mahdollisuus työntekoon sekä 
sosiaaliseen turvallisuuteen on 
taattava jokaiselle Suomen kan-
salaiselle.

Perussuomalaiset ovat valmii-
ta puoluerajat ylittävään, asialin-
japohjaiseen yhteistyöhön, jotta 
edellä mainitut tavoitteet saavu-
tetaan.

Perussuomalaiset on turvalli-
nen ja rakentava sekä epäkoh-
tiin tehokkaasti puuttuva vaih-
toehto.

Hannu Purho

Perussuomalaisten historia 
pähkinänkuoressa
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Vapaa sana

Suurvallat 
ovat aina 

arvaamattomia!

Suomalaiset Nato -intoilijat va-
roittavat jatkuvasti siitä, että voi-
mistuva Venäjä saattaa olla arvaa-
maton, mutta niinhän kaikki suur-
vallat ovat aina olleet.

Vuonna 1939 Saksa ja Neu-
vostoliitto sopivat siitä, että Suo-
mi kuuluu Neuvostoliiton aluee-
seen. Pian Saksa kuitenkin hyök-
käsi Neuvostoliittoon. Vanha ys-
tävämme Yhdysvallat, joka oli 
toimittanut meille apua ensim-
mäisen maailmansodan jälkeen 
oli nyt Neuvostoliitonliittolainen. 
Se toimitti nyt vuorostaan apua 
Neuvostoliitolle. Sattui jopa niin, 
että haavoittuessani Itä-Karjalas-
sa vastapuolen joukoilla oli ame-
rikkalaisia varusteita ja aseita.

Sodan päättyessä Neuvostoliito 
sai kutakuinkin vapaasti määrä-
tä ehdot ja pitää myös Itä-Euroo-
pan maat hallussaan. Pian USA 
kuitenkin alkoi työskennellä van-
haa aseveljeään vastaan ja syntyi 
”kylmäsota”. Suomi vuorostaan 
toimi melko pitkälle yhteistyössä 
Neuvostoliiton kanssa. Neuvosto-
liiton hajottua kiirehtivät Itä-Eu-
roopan maat liittymään USA joh-
toiseen Natoon.

Edelleenkin eräät maat tekevät 
mitä haluavat ja saattavat nopeas-
tikin vaihtaa käsitystään siitä ku-
ka on vihollinen tai ystävä.

YK:n pääsihteeri Kofi Annan 
pahoittelee edelleen sitä, että Yh-
dysvallat hyökkäsi liittolaisineen 
Irakiin 2003 ilman YK:n turvalli-
suusneuvoston valtuutusta. (Ver-
taa Neuvostoliitto ja Kansainliit-
to vuonna 1939)

Yhdysvallat on vähitellen kal-
listumassa sille kannalle, että 
Iran ja Syyria on saatava mukaan 
rauhoittamaan sisällissotaa koh-
ti ajautuvaa Irakia. Enää ei syyte-
tä Irania ja väitetä sen uhkaavan 
maailman rauhaa!

Riian Nato kokouksessa Yhdys-
vallat tarjosi muun muassa Serbi-
alle pääsyä Naton rauhankump-
panuusohjelmaan. Näin siitä huo-
limatta, ettei Serbia ole luovutta-
nut serbijohtaja Slobodan Milo-
sevicia Haagiin sotaoikeuteen. 

Riiassa puhuttiin myös paljon Ge-
orgian ja Ukrainan mahdollisesta 
jäsenyydestä, joita erityisesti Vi-
ro on toivonut mukaan. Viro on 
sentään pidättäytynyt esittämäs-
tä, että Suomi ottaisi hoitaakseen 
Idän vastaisen puskurin Suomen-
lahden ja Jäämeren välillä. Riian 
kokouksen jälkeen Yhdysvaltain 
apulaispuolustusministeri Eric 
Edelman saapui Suomeen ehdot-
tamaan, että Suomi lisäisi vastuu-
taan Afganistanin sodassa. Tällöin 
miehiä, aseita, varusteita ja rahaa 
tarvittaisiin moninkertainen mää-
rä nykyiseen nähden. Se tarkoit-
taisi myös, että sitoutuisimme ole-
maan Afganistanissa vielä ainakin 
vuosia ellei vuosikymmeniä.

Suomen kansan enemmistö kan-
nattaa sotilaallisen liittoutumatto-
muuden säilyttämistä. Haluamme 
rakentaa ja kehittää maatamme. 
Käydä kauppaa ja tehdä yhteis-
työtä kaikissa tilanteissa erityisesti 
lähinaapureiden kanssa. Haluam-
me myös laajentaa kansainvälistä 
osallistumista YK:n ja EU:n val-
tuuttamiin operaatioihin.

Yrjö Saraste
Sotaveteraani

Sipoo 
suomalaisuuden 
esitaistelijaksi

Selvitysmies menneestä maail-
masta teki ehdotuksensa katso-
matta huomisen kehittyvää Suo-
mea. Mikään ei takaa, että muu-
toinkin eurooppalaisittain pienet 
kaupunkimme kasvavat pidem-
mällä aikavälillä, kuten on halut-
tu antaa ymmärtää. Sipoo voi ol-
la huomisen ympäristöelämän vi-
herkaupunki ilman perinteellis-
ten kaupunkiemme eittämättö-
miä ongelmia.

Suomi tarvitsee edelleen arvoi-
sensa pääkaupungin; se syntyy 
yhdistämällä Helsinki ja Vantaa - 
näin syntyy suur-Helsinki, miltei 
Tukholman mitat täyttävänä. Van-
taa on ilman identiteettiä, mutta 
jo nousukuntoon kohentumassa. 
Sipoo sen sijaan voi olla moder-
ni ekokaupunki esimerkkinä en-
si vuosikymmenien elämänlähei-

sistä luonnon ja ihmisen tasapai-
nokunnista.

Sipoo on nyt puhkaissut uutis-
kynnykset koko maassa ja edus-
kuntakin jakaantuu puolueväristä 
riippumatta Helsinkiin ja suoma-
laisuuden taisteluhengen kannat-
tajiksi. Sipoo käy rohkeasti omaan 
hyökkäykseen ja nykyinen halli-
tus tuskin tekee päätöstä ennen 
vaaleja. Asia pitää vähintäänkin 
lykätä vaalien yli. Sipoo oikeu-
tetulla taistelulla, pienenä - talvi-
sotayhtenäisenä - torjuu suurem-
man ylpistynyttä elintilavaltausta, 
johon ei ole edes varmaa todistet-
ta sen tarpeellisuudesta.

Sipoo - Helsinki taistelusta tu-
lee pienen osoitus yhtenäisyydes-
tä ja tahdosta. Tämä kyky ja halu 
saa suurimman osan Suomen kan-
sasta taakseen, siksi se synnyttää 
myötätuntoa; kansalaiset voivat 
osoittaa mielipiteensä antamalla 
nimensä adressiin - www.adres-
sit.com/sipoo_ei, nämä nimet ei-
vät mene hukkaan, vaan nyt hae-
taan laajoja kansalaisjoukkoja Si-
poon taakse.

Taistelusta ei saa tehdä poliittis-
ta, kuten se on selvästi nyt muo-
dostumassa. Vanhanen kosii Kes-
kustalle ääniä helsinkiläisiltä ollen 
Sipoon maaryöstön kannalla. Kun-
taministeri ei saata ymmärtää enää 
huomisen kehitystä - vastakohtana 
suurkaupunkien ahdingolle ruuh-
kineen, savukaasuineen, yksinäisi-
ne vanhuksineen ja juurettomine 
lapsineen sekä nuorineen.

Sipoo-asia on noussut koko 
maan asiaksi. Mikäli vastoin kun-
talakia, suurinta osaa Sipoon vä-
estöä, tehdään päätös suuremman 
voimaa myötäillen, on vaarana ky-
selemättömät pakkoliitokset.

Tulevaisuudessa ei ole lainkaan 
varmaa, että kaupungit vain kasva-
vat. On sen sijaan todennäköistä, et-
tä elämän- ja luonnonarvot lisäävät 
kannatustaan ja perheet valitsevat 
jälkeläisilleen maanläheisemmät 
elinympäristöt. Sipoo voisi täysin 
uudella omaehtoisella kaavoituk-
sella rakentaa huomisen ekokau-
pungin, jossa testataan ja kokeillaan 
aivan uusia asumisen - työnteon ja 
vapaa-ajan mahdollisuuksia ja kes-
kinäissynergioita. Maailmalla levi-
ää kulovalkean tavoin kysyntä tut-
kimukselle, mitä tarkoittavat huo-
misen ekokaupungit.

Suomalaisia pyydetään nyt yh-
teiseen rintamaan Sipoon taakse 
puolustamaan pientä, pippurista 
kuntaa - nyt meidän ei kannata 
takertua kaksikielisyyden intohi-
moihin, vaan keskittyä torjumaan 
huomisen uhka loputtoman kas-
vun haennasta, joka silmin nähden 
lähenee loppuaan. Kasvun jargoni-
at ja hegemoniat näkyvät luonnos-
samme. Nyt voimme suoralla kan-
salaisvaikutteella pysäyttää tämä 
kulkusuunta mahdottomana - us-
koisin, että haluamme lapsillem-
me elämiskelpoisen ja ihmislähei-
sen luontoympäristön, jossa ihmi-
set tuntevat olevansa lähellä luon-
toa, mistä elämämme kokonaisuu-
dessaan ammennamme.

Ilkka Luoma

Tervetuloa 
Urpo

Vanhana SMP:läisenä ja Pohjois-
Karjalaisena iloitsen Urpo Leppä-
sen tulosta kansanedustajaehdok-
kaaksi. Nyt meillä on oiva sauma, 
kun hetkeksi lepäämään jääneet 
SMP:n ja Eino Poutiaisen sekä 
PerusS:n äänestäjät lähtevät san-
koin joukoin liikkeelle.

Leo ”Lexa” Hirvonen
Kesälahti

Hyväksyttävä 
todellisuus

1990-luvun laman alla Suomen 
poliittinen johto alkoi uskotel-
la ja hokea julkisuudessa sitä, et-
tä ”Suomessa on puoli miljoonaa 
työtöntä”, vaikka ei ollutkaan. Ei-
kä kestänyt kauan, kun tieto oli 
kaikkien huulilla ja alkoi vaikut-
taa suomalaisten uskoon tulevai-
suudesta. Kun riittävän usein sa-
noo epätodenkin asian, niin sii-
hen alkaa uskoa ja siitä muodos-
tuu hyväksyttävä todellisuus.

Näin on käynyt myös ”naisen 
euro on 80 senttiä” hokeman suh-
teen. Mitä naisministerit huutavat 
edellä, sitä kenttä toistaa perässä, 
ilman todellisuuden häivääkään. 
Tutkittua tietoa on ollut saatavil-
la pitkään, mutta se ei ole ministe-
reitä kiinnostanut. Voidaan siis ky-
syä, että kenen asiaa he ajavat. Ky-
seenalaistan tällä sitä, että naispo-
liitikot olisivat sukupuolensa asi-
alla enemmän kuin miehet. Sillä 
tiedossahan jo on, että korkeilla 
paikoilla olevista poliitikoista ja 

johtajista juuri naiset, vastustavat 
naiskiintiöitäkin kaikkein eniten.

Mikki Nieminen
Perussuomalaiset

Lisätyönverotus 
ykköstyön 

tasalle
Viimeaikoina kun olen lukenut 
työllisyyspoliittisia artikkeleita, 
työttömyyden sijaan kirjoittajat 
ovat huolissaan tulevasta työvoi-
mapulasta, mikä on tulossa. Tähän 
mielestäni yksi hyvä ratkaisu oli-
si, että lisätyön verotus laskettai-
siin ykköstyön verotuksen tasal-
le. Näin kannustettaisiin työnteki-
jöitä tekemään lisätyötä ja samal-
la annettaisiin mahdollisuus tavan 
työntekijän vaurastumiselle.

Nykyään lisätyötä ”sakotetaan”, 
mikä ei mielestäni ole oikein. Var-
sinkin kun vakituiset työt näyttää 
olevan kiven alla ja ihmiset joutu-
vat pätkähommilla elättämään it-
sensä ja perheensä, tulisi tulove-
rotuksen joustaa, näin annettaisiin 
työtätekevälle mahdollisuus hy-
vään tulotasoon. Samaan hengen-
vetoon voisi myös kannustaa työn-
tekoon antamalla myös peruspäivä-
rahalla olevalle mahdollisuus teh-
dä lyhyempi aikaisia töitä tiettyyn 
rajaan saakka ilman sanktioita. Tä-
mä joko tai linja ei kannusta työn-
tekoon.  Ensi vuodenloppuun saak-
ka saa vielä ansiosidonnaisella päi-
värahalla oleva ns. soviteltua päivä-
rahaa, mikä on mielestäni erittäin 
tärkeää pitää mahdollisena myös 
ensi vuoden lopun jälkeen.

Harri Andersson
Jyväskylä

 

1.  Minkä tunnetun brittiyhtyeen vanhoista äänitteistä koostuu   
 uusi Love-niminen albumi? 
2.  Miten Saddam Hussein tapetaan, jos hänen kuoleman-
 tuomionsa toteutetaan? 
3.  Kuka on kirjoittanut romaanin Juoksuhaudantie? 
4.  Kuinka monta työntekijää Nokia-yhtymällä on? 
5.  Mikä on 15-64-vuotiaiden miesten yleisin kuolinsyy Suomessa?
6.  Kuinka monta pronssimitalia Paavo Nurmi voitti olympialaisissa? 
7.  Mikä on Viron jälkeen suomalaisten suosituin lomakohde
 1-3 yön matkoilla?
8.  Millä vuosikymmenellä täysi-ikäisyyden ikärajaksi Suomessa tuli  
 18 vuotta? 
9.  Missä James Brendan Connolly oli ensimmäinen laatuaan v. 1896? 
10.  Mikä oli Aatos Erkon sijoitus suurimman verotettavan
 varallisuuden omistajien listalla v. 2005?

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

PS-visa

Synnytyykö Suur-Helsinki yhdistämällä Helsinki ja Vantaa. 
Entä mikä on Sipoon kohtalo.
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Digitaalivastaanotin jokaiselle? 
Näinkö pidetään köyhät, työt-
tömät, vammaiset yms. tyytyväi-
sinä...? Miten olisi vaikka ”ihan 
tylsä! tietokone/laajakaista, niin 
voisi vaikka maksaa laskunsa ko-
tona. Tai onko tämä keino saada 
tvlupamaksuttomiat kiinni? Ih-
mettelee S.Viitanen

 • • •

Perhe homeloukussa niin että ei 
varaa edes perus.s jäsenmaksuun. 
T: ok-talon osto oli painajainen.

 • • •

Venäjä sulkeutuu, merkkinä sii-
tä toisinajattelijoiden surmaami-
nen ja juutalaisten pois ajo. Äl-
kää hyvät ihmiset hävittäkö maa-
miinoja ja panssarivaunuja vaikka 

lyhyet

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

ovat vanhentuneita. Vanha sanon-
ta: paras rauhan tae on valmistau-
tua sotaan.

 • • •

Norjan mallin mukaisesti pitäi-
si Suomessakin erottaa kirkko ja 
valtio toisistaan. Mitä tekemis-
tä kirkolla on politikkojen kans-
sa, jotka muuttavat mielipidet-
tään päivittäin, ja eivät ole sano-
neet niin vaikka tv- ruudun edes-
sä laukovat sammakoita.

 • • •

Työhön menoa pitää tukea eikä 
niin että jos menet lyhyeksi ajak-
si töihin niin taloudellisesti joudut 
kärsimään, eli saat vähemmän ra-
haa kuin makaisit vain kotona.

Merkkipäiviä

Matti Pietiläinen 75 vuotta

Pankinjohtaja Matti Pietiläinen täytti 75v 30.11.2006 ja vietti samalla 
vaimonsa kanssa kultahäitä. Matti aloitti politiikassa mukana olon 1970 
kirjeenvaihdolla Veikko Vennamon kanssa. Kirjeenvaihtoa onkin siinä 
määrin, että niitä selaillessa vierähti koko päivä. Maakuntamuseolla-
kin olisi siinä arkistoitavaa. Päivänsankari on ollut SMP:n edustajana 
niin Varkauden kuin Leppävirran valtuustoissa sekä ehdokkaana niin 
eduskuntavaaleissa kuin presidentin valitsijamiesvaaleissa. Matti tun-
netaan myös yli 50v kestäneestä mieskuorolaulusta Varkauden Mies-
laulajissa ja toiminnasta sen varapuheenjohtajana. Esiintymismatkoja 
on  mm USA ja Meksiko sekä Varkauden ystävyyspaikkakunnat. Pe-
rusS:n viirin kävivät luovuttamassa erikoistoimittaja Rolf ”Fred” Sor-
mo (kuvassa vas) ja kuvan näpännyt PerusS:n Pohjois-Savon piirin pu-
heenjohtaja Pentti Oinonen.

Seppo Toriseva 60 vuotta
Raumalla kahvilaa vaimon-
sa kanssa pitävä Seppo Toriseva 
täytti 60 vuotta 7.12.2006.

Pitkän linjan yrittäjä on ollut 
politiikassa mukana 1970 -luvun 
alkupuolelta saakka. SMP:n toi-
minta tuli Torisevalle tutuksi jo 
50-luvulla, kun hänen isänsä oli 
mukana perustamassa Suomen 
Pientalonpoikain puoluetta. Täl-
lä hetkellä Toriseva on Perussuo-
malaisten Satakunnan piirin pu-
heenjohtaja sekä puolueneuvos-
ton ja -valtuuston jäsen.
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