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PerusSuomalainen

Vuosi on alkanut 
ainakin Timo Soinin 
osalta komeasti. 
Hän uusi Iltalehden 
teettämässä 
pääministerikyselyssä 
jaetun neljännen 
sijansa (4,9 %) 
vihreiden Tarja Cronbergin kanssa. Viime joulukuussa 
Soini sai 5 %. Kyseessä oli eri tutkimuslaitos, joten 
onnenkantamoisesta ei ollut eikä ole nytkään kyse.
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Soini neljäntenä pääministerikisassa
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Mediavallasta
Suomessa medialla on yllät-
tävän suuri valta eduskun-
tavaalien tuloksen kannal-
ta. Meillä tullaan käymään 
pääministerivaalit tai aina-
kin isot puolueet niin halua-
vat. Onhan meilläkin tarjo-
ta pääministeriehdokas noi-
hin keskusteluihin, nähtä-
väksi jää kutsutaanko Timo 
Soini noihin tulevien pää-
ministereiden keskustelui-
hin. Pääministeri on saanut 
Suomessa suuremman val-
lan kuin aikoihin, ja presi-
dentistä on vähemmän par-
rasvaloihin muuta kuin it-
senäisyyspäivän kättely-
mestarina ja uudenvuoden 
liirum laarum puheen pi-

täjänä. Näitä puheita sano-
taan suunnannäyttäjiksi ja 
mielipidevaikuttamiseksi.

Gallupeista
Puolueemme kannatus on 
tällä hetkellä hyvä ja nou-
susuuntainen. Monesti vaa-
leja seuranneena olen ha-
vainnut sen, että puolueem-
me kannatus on korkealla 
muutama kuukausi ennen 
vaaleja kuin tahallaan nos-
tettuna. Tämän jälkeen kan-
natuksemme on hitaasti ai-
na vaan pikkuhiljaa alkanut 
laskea. Tulee mieleeni kuin 
tuo tehtäisiin tahallaan ja 
sillä ohjattaisiin äänestäjiä 
äänestämään oikeanlaisia 
puolueita. Hävinneitähän ei 

kannata äänestää, ettei ääni 
mene hukkaan. Noilla mit-
taustuloksilla media pystyy 
ohjaamaan äänestyskäyt-
täytymistämme. Monissa 
maissa gallupeiden tekemi-
nen lähellä vaaleja on kiel-
letty, näin pitäisi meillä Suo-
messakin mielestäni olla.

Vaikeneminen
Suomen media vaikenee 
Tsetseniasta kokonaan ai-
van kuin Suomen itäises-
tä konttorista olisi annettu 

suositus olla kirjoittamasta 
asiasta. Tällä hetkellä Sad-
dam Husseinin hirttotuo-
miosta ei kirjoitettu pal-
joakaan ja aihe alkaa olla 
unohdettu, aivan kuin Suo-
men Amerikan toimistosta 
medioille olisi tullut käsky 
olla kirjoittamatta asiasta.

PerusSuomalaisia koh-
dellaan vaalien lähestyessä 
samalla tavalla, kirjoitukset 
eivät mene helposti läpi, ei-
kä esille nostettuja aiheita 
huomioida yleisessä kes-
kustelussa.

Vähättely ja keskustelu-
foorumeista poissulkemi-
nen on selvä viesti siitä, et-
tä puoluettamme pelätään 
EU-kielteisine kantoineen. 
Tämä käsky on tullut pää-
medioille  Suomen poliitti-
silta ja taloudellisilta tahoil-
ta, jotka pelkäävät omien 
etujensa puolesta.

Näiden miesten ja naisten 
oppien mukaan rahan pitää 

Suomessa mennä aina rahan 
luokse, eikä sinne missä sitä 
kipeimmin tarvittaisiin.

Taistelkaamme
Ainoa mahdollisuutemme 
on yhdessä viedä poliittista 
ohjelmaamme äänestäjien 
tietoisuuteen, mediahan sitä 
ei taatusti tee. Monet äänes-
täjistä ovat pettyneitä nykyi-
seen poliittiseen takinkään-
telyyn ja EU:ssa olemiseen.

Meillä on poliittinen tila-
us tähän aikaan, jossa muut 
puolueet laulavat kuoro-
laulussa EU:n paremmuut-
ta unohtaen vähävaraiset ja 
syrjäytyneet, päähän potkitut 
ihmiset. Vaalipuheissa puhu-
taan yhdeksän hyvää ja kym-
menen parasta. Mutta suur-
ten puolueiden ollessa val-
lassa mikään ei muutu, rikas 
rikastuu ja köyhä köyhtyy.

Vihreät pipeltävät ydin-
voiman suossa , dema-
rit miettivät jo mahdolli-
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Raamit myös 
vaalilupauksille?
Hallituspuolueiden viime-
aikaisista vaalipuheista on 
tullut mieleen omaa hän-
täänsä jahtaava koira: Hal-
litus on ”huolissaan” omas-
ta tekemättömyydestään.

Erityisesti pääministeri 
Vanhanen ja peruspalvelumi-
nisteri Hyssälä ovat kunnos-
tautuneet pitämään tunteisiin 
vetoavia puheita sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden puo-
lesta. Lisäksi on surtu pitkä-
aikaistyöttömien, pätkätyö-
läisten, vanhusten, lapsiper-
heiden ja monien muidenkin 
ahdingossa elävien asemaa. 
Luotetaan siihen, ettei kansa 
tälläkään kertaa vaaliuurnilla 
kysy: Miksi ette ole tehneet 
parantavia korjauksia, teillä-
hän on ollut kaikki vallan vä-
lineet käytössänne?

Vaikka kepu onkin ollut 
erityisen taitava korjaamaan 
vaalivoittoja silakankuvilla, 
lännensankareilla ja missi-
hymyillä, ei se toki ole ai-
noa suuri poliittinen sumut-
taja. Vanhat puolueet ovat 
kilvan avanneet jälleen po-
liittiset tavaratalonsa, joissa 
on tarjolla kaikille kaikkea.

Asiat luvataan pistää kun-
toon heti vaalien jälkeen ri-
peästi, jos vain äänestäjil-
tä saadaan siihen valtakir-
ja. Näin luvattiin viime vaa-
likaudella kuten edellisellä-
kin ja siihen se sitten jäikin. 
Kansan huono poliittinen 
muisti onkin käytännössä 
vanhojen puolueiden ar-
mollinen henkivakuutus.

Miljoonien eurojen vaali-
budjeteilla, galluppien avus-
tuksella ja median myötä-
karvalla uskotaan päästä-
vän toivottuihin tuloksiin: 

Saadaan äänestäjät jälleen 
kerran höpläytettyä. Kyllä 
sitten vaaliyönä taas nauru 
maittaa ja maljat kilisevät. 
Pääministerivaaleja raken-
nellaan, ikävistä asioista vai-
etaan ja teatteririitoja häm-
mennetään. Toivotaan, että 
puolueuskollisuus on edel-
leen niin hurmahenkistä, et-
tä se peittää alleen yön pi-
meinä tunteina suhmuroidut 
vääryydet ja antaa anteeksi 
kaikki petetyt vaalilupauk-
set. Mikä on onnistunut lu-
kuisat kerrat ennenkin, mik-
si ei onnistuisi edelleen?

Samat ministerit jotka 
puhuvat kauniisti muun 
muassa peruspalvelujen 
säilyttämisen puolesta, ovat 
kuitenkin sopineet samaan 
aikaan aina vuoteen 2011 
ulottuvista tuloraameista. 
Hallituspuolueiden tekemi-
en päätösten mukaan kan-
salaisten peruspalveluihin ei 
siis tule euroakaan lisää tu-
levina vuosina 2008-2011. Ei 
euroakaan! Käytännössä se 
tarkoittaa nykyisen palvelu-
tason heikentämistä tosi ra-
justi. Hallituksen sydämetön 
ja laskelmoidun kaksinaa-
mainen politiikka heiken-
tää erityisesti pien- ja kes-
kituloisten ihmisten, eläke-
läisten, lapsiperheiden, sai-
raiden, vammaisten, työt-
tömien, pätkätyöläisten, 
opiskelijoiden ja yksihuol-
tajien perusturvaa. Suoras-
taan tuskastuneena joutuu-
kin miettimään, moniko-
han heikompiosainen myy 
jälleen tulevaisuutensa ja 
poliittisen sielunsa vanho-
jen puolueiden vaalikojulla, 
kupillisesta haaleaa kahvia, 
höysteenä lipevät luikuripu-
heet? Ikävintä on, että jo-

kainen joka antaa pettää it-
seään, vie mennessään myös 
monta mahdollisesti vastaan 
pyristelevää toveriaan, ku-
ten käy usein vuorikiipei-
lijöille. Rotkon pohjalta on 
enää turha huudella.

Perussuomalaisten lin-
ja on ollut selkeä: Periaat-
teista on pidetty kiinni, ei-
kä vaalilupauksista ole lip-
suttu. Henkilöt jotka ovat 
mahdollisesti hairahtuneet 
polulta, eivät ole enää eh-
dokkaina. Samaa odottaisi 
myös valtaapitäviltä puolu-
eilta. -Vastuuta puheista ja 
teoista sekä johdonmukai-
suutta toiminnassa. Raa-
meja ei todellakaan tarvi-
ta köyhien taloudelliseen 
kyykyttämiseen hamaan 
tulevaisuuteen. Paljon tär-
keämpää olisi saada pitävät 
raamit vaalilupauksille.

Loppukirin aika
Perussuomalaisten vaali-
kampanjan viimeiset vii-
kot ovat käsillä. Jokaisen 
työpanosta tarvitaan. Mei-
dän Perussuomalaisten tu-
lee näkyä ja kuulua kaikis-
sa maamme kunnissa, nii-
den turuilla ja toreilla. Vies-
timme on vietävä ihmisille 
ja vaihtoehtomme tehtävä 
selväksi. Perussuomalainen 
muutos parempaan on vält-
tämätön. Tuloerojen kasvu 
on saatava pysähtymään ja 
oikeudenmukaisempi sekä 
tasa-arvoisempi politiikka 
voimaan. Jokainen elämä 
on arvokas. Kukaan ei ole 
syntynyt tänne turhaan. Sa-
dattuhannet syrjään sysätyt 
ja neuvottelupöytien ulko-
puolelle jätetyt tarvitsevat 
Perussuomalaiset puolus-
tajansa myös eduskunnas-

sa. Suomen hyvän talouske-
hityksen hedelmät kuuluvat 
kaikille, eivät vain raharik-
kaille ja optiosaalistajille.

Eriarvoistumisen lisään-
tyminen sekä kansan kah-
tiajon syventyminen on saa-
tava pysähtymään pikaisesti. 
Tarvitaan ihmisläheistä, pe-
rusarvoja kunnioittavaa Pe-
russuomalaista vaihtoehtoa. 
Me Perussuomalaiset halu-
amme palauttaa ihmisten us-
kon oman äänensä voimaan. 
Se onnistuu vain selkeäl-
lä, ymmärrettävällä ja hy-
vin perustellulla asialinjalla. 
Maaliskuun 2007 eduskun-
tavaaleissa me Perussuoma-
laiset tarjoamme äänestäjil-
le ainoan todellisen vaihto-
ehdon nykymenolle.

Kansalaisen äänestyslip-
puun piirtämä numero on se 
kohtalonviiva, joka ratkai-
see Suomen tulevaisuuden 
vuosiksi ja jopa vuosikym-
meniksi eteenpäin. Ääni Pe-
russuomalaisille on rohkea 
teko ihmisyyden puolesta, 
yhteiskunnan mahdin ja ra-
hanvallan ehdoilla tapah-
tuvaa keinottelupolitiikka 
vastaan. Rakentakaamme 
yhdessä Suomelle parempi 
huominen. Perussuomalai-
set eduskuntavaaliehdok-
kaat ovat siihen työhön vil-
pittömin mielin tarjolla. Si-
nun äänesi ratkaisee!

sia hallitus kuvioita köyhän 
kansan sosiaalidemokraatti-
sissa loistokkaissa salongeis-
saan. Kepu vei meidät Eu-
roopan Unioniin ja miettii 
maatalouden tukiaisten vä-
hyyttä, kristilliset siunaile-
vat (äännetään kiroilevat) 
loikkareitaan. Vasemmis-
tolaiset haikailevat mittan-
sa täyteen saaneen entisen 
puheenjohtajansa toverilli-
suuttaan, ruotsalaiset jaka-
vat jo keskuudessaan minis-
teripaikkaansa varman hal-
lituspaikkansa ansiosta. Ko-
koomus katsoo Sauli Niinis-
töön uutena pelastajanaan, 
kumartaen mammonan ob-
ligaatiokuvia pörsseissä.

Vain perussuomalaiset 
ovat niitä, joista toreilla sa-
notaan olevan kansakun-
tamme pelastus, kahtiaja-
kautuneisuuden ja epäoi-
keudellisuuden pysäyttäjä. 
Median vastahakoisuudes-
ta huolimatta.
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Kuukausitolkulla ovat tiedotusvälineet 
toitottaneet kuinka hyvin Suomella mu-
ka menee. Talous kasvaa ja työllisyys 
kohenee. Jos eläisi pelkän propagandan 
varassa ilman kosketusta kansaan voi-
si tuon ilolaulun jopa uskoa. Lapsiköy-
hyys on EU-aikana kaksinkertaistunut, 
vanhusten hoidossa on räikeitä puutteita, 
opintotukea ei ole korotettu 14 vuoteen, 
leipäjonot ovat suurten kaupunkiemme 
arkea ja taitettu indeksi kurjistaa suurta 
osaa eläkeläisistä.

Missä siis ovat Suomen rahat? Ökyrik-
kaat ovat rikastuneet. Varallisuusvero on 
poistettu. Sen myötä 30 000 rahakasta va-
rakasta saivat pyytämättä lahjan SDP:n ja 
Keskustan hallitukselta - kokoomus ap-
lodeerasi oppositiosta tälle sosiaalisesti 
epäoikeudenmukaiselle verolinjauksel-
le. Optiojuhlijat ovat muuttaneet jättipot-
tiaan rahaksi. 350 Fortumin johtajaa jakoi 
550 miljoonan euron optiopotin. Tasaisel-
la taulukolla jokainen pomo kuittasi 10 
000 000 tapettua markkaa!! Ja hallitus ei 
voinut kuin muka katsoa sivusta. Optio-
ohjelmat hyväksyttiin SDP:n ministerin 
toimesta .Sosialisti esitti spesialistia ja tu-
los on tässä! Perussuomalaiset äänestivät 
hallitukselle eduskunnassa epäluottamus-
ta Fortumin asioiden hoidosta.

Tulonjakokysymykset ovat edelleen 
olennaisia. Kunnon työstä kunnon palk-
ka. Yrittäjäriskin kannosta kohtuu tuotto, 
mutta törkeily pois. On selvää, että EU-
Moolokin kita käy sikakalliiksi, mutta se 
ei yksin selitä missä ovat Suomen rahat? 
Verotus kevenee - erotus levenee!

Tarvetta on

Perussuomalaisiin kohdistuu nyt poikkeuk-
sellisen suuri mielenkiinto. Nyt vaatii kant-
tia vastata tähän huutoon. Puolue on hyväs-
sä kunnossa ja ohjelmamme ovat ajantasai-
set ja selvät. Kansan keskuudessa vaihtoeh-
dolle on tarve. Uskottavuus on avainsana. 
Meidän pitää osoittaa, että luottamusta ja 
kannatusta saadessamme osaamme ja tah-
domme muuttaa nyky-Suomen suuntaa ih-
miselle hyvään suuntaan.

Tiedän, että osaamme. Se ei riitä. Suo-
men kansan on annettava luottamus ää-
nestämällä meitä! Perussuomalaisia pitää 
äänestää, jos meitä kannattaa!

Perussuomalaiset on puolue, joka on 
Suomen kansaa varten. Puolue on väline- 
ei itsetarkoitus. Me toimimme paremman 

Missä ovat Suomen rahat?

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

”Verotus kevenee

- erotus levenee!”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

ja inhimillisen Suomen puolesta, jossa jo-
kaiselle on paikka. Me emme elä vihas-
ta vaan paremmasta vaihtoehdosta. Tä-
mä puolue puhuu suoraan ja tuo epäkoh-
tia julki sekä esittää parannusehdotuksia. 
Suomi on äänesi arvoinen -äänestä pe-
russuomalaisia.

Ehdokkaat töihin

On kunnia-asia olla kansanedustajaehdok-
kaana. Jokainen ehdokas tarvitsee tuki-
ryhmän ja kannustusta. Puolueen puheen-
johtajana luonnollisesti tuen puolueen eh-
dokkaita. Kansa tekee valinnat ja pistää 
ehdokkaat äänimääräjärjestykseen.

Jokainen ehdokas on voimavara, joka 
tuo oman lisänsä yhteiseen vaalityöhöm-
me. Tehkäämme kaikki ehdokkaat kova 
ja hyvä vaalityö. Pyytäkäämme ihmisiä 
tukijoukkoihimme ja ottakaamme apu 
sekä tuki vastaan. Yhdessä onnistumme 
– aate velvoittaa.

Eduskunnassa sanottua

”Erityisesti ministeri Hyssälä totesi, kuin-
ka kansaneläkkeitä on nostettu. Mutta mei-
dän pitää muistaa, että meillä on noin 85 
000 pelkällä kansaneläkkeellä elävää, ja tie-
dän tämän tilanteen, koska oma äitini on 
yksi näistä. Sillä tasolla, mikä siinä on, ei 
pärjää normaali pelkällä kansaneläkkeellä 
oleva, kun on sairauksia ja kaikkea muuta. 
Ja toiseksi, ministeri Hyssälä kovasti puhui 
omaishoidon tuesta. Voi todeta vaan, että 
vaikka eduskunta säätää kuinka hyviä lake-
ja, niin silloin, kun ei ole subjektiivista oi-
keutta, ihmisiä kohdellaan eri hyvin tavoin 
eri kunnissa, ja nimenomaan valtiontilintar-
kastajat ovat tähän puuttuneet. Kun sano-
taan suoraan siinä, että nykyinen tilanne ei 
ole myöskään perustuslain mukainen, niin 
luulisi sen jo herättävän joitakin ajatuksia 
erityisesti ministereissä ja myöskin asian-
omaisten ministeriöitten virkamiehissä.”

Raimo Vistbacka 18.12.2006

”Kannatan myöskin opintorahan nostoa, ja 
siitä on aloite. Mutta en minä sitäkään nyt 
kavahda, kun opintolainaa itselläkin oli, jos 
opintojen jälkeen olisi 5 000 euroa lainaa. 
Turha sitä on pelätä, kun nuoret parit otta-
vat 300 000 asuntolainaa. Kyllä tässäkin jo-
ku suhteellisuudentaju pitäisi säilyttää. Kii-
vaasta opiskelutahdista sanoisin sen, että 
minullakin meni kuusi ja puoli vuotta val-
tiotieteellistä ja yksi vuosi huvielämän kär-
jessä. Ei sekään vaarallista ole. Se on vaa-
rallista, jos neljässä vuodessa tehdään put-
kitutkintoja ja yhteiskunta on täynnä kuu-
den ällän ylioppilastyttöjä, jotka eivät tie-
dä elämästä yhtään mitään. Kyllä se pieni 
kylttyyrikin sopii siihen opiskeluun oikein 
hyvin.”

Timo Soini 15.12.2006

Tony Halme on sairaslomalla.

Runohetki

Keinutuoli
Siinä sinä ystäväni odotat,

että istuisin syliisi.
Lämmin ja pehmoinen
on olo istua sylissäsi.
Hyvä siinä on olla.

Selkäni oikaisen suoraksi,
nojaan sinuun.

Otat aina avosylin vastaan.
Luonani viihdyt vieläkin,

enhän sinusta luopua voisikaan.
Koko elämäni ajan

sinusta huolen pidän.
Yhdessä keinutaan,

haaveillaan,
muistellaan menneitä,

ajatellaan tulevia.

Irja Parviainen
Riistavesi

Kahden kauden kansanedustaja Anssi Joutsenlahti vieraili seurueineen eduskunnassa. Paikalla olikin linja-auton 
täydeltä satakuntalaisia.
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Kansanedustaja, Timo Soini
t i m o . s o i n i @ e d u s k u n t a . f i

Veropolitiikasta 
keskeinen vaaliteema
Verot tulee asettaa maksuky-
vyn mukaan. Tämän on pe-
russuomalainen verolinja ki-
teytettynä. Suomessa tarvi-
taan verokeskustelua. Kes-
keinen ongelmamme on, et-
tä työn verottaminen ja työn 
teettäminen on kireämpää 
kuin pääoman verottaminen. 
Tämä ei suosi ahkeruutta ja 
työntekoa.

Oikeudenmukaista olisi, et-
tä työnteko ja lisätyö kannat-
tavat, sillä työ luo hyvinvointia. 
Jopa pienet ja alhaiset palkka-
tulot ovat korkeammin ve-

rotettua kuin laiska pääomatulo. 
Suuren rahan suosiminen tuli täs-
sä eduskunnassa räikeästi esiin va-
rallisuusveron poistamisessa. Se oli 
ovelasta hoidettu rikkaiden raha-
saalistus, jossa esittelijäksi valjas-
tettiin SDP:n valtiovarainministe-
ri Eero Heinäluoma. Kaikki van-
hat puolueet olivat tätä kaappaus-
ta tukemassa.

Pääomavero on tasavero, 28 pro-
senttia, olipa kyse sitten pienistä 
vuokratuloista tai jättimäisistä osa-
kemyyntituloista. Sen sijaan palk-
kavero nousee ohi pääomaprosen-
tin jo hyvin alhaisissa tuloissa. Mi-

käli haluamme säilyttää pohjois-
maisen hyvinvointivaltiomallin, 
jossa ihmisestä pidetään huolta, on 
tätä epäsuhtaa muutettava.

Perussuomalaisten pääminis-
teriehdokkaana haastan vanho-
jen puolueiden vallanpitäjät vaa-
litaistelussa veropoliittiseen kes-
kusteluun, jossa ajan linjanmuu-
tosta nykyiseen työtä rokottavaan 
ja pääomaa suosivaan linjaan.

Tässä yhteydessä on myös syy-
tä selvittää puolueiden kannat ar-
volisäverotukseen sekä perintö- 
ja lahjaveron portaittaiseen alen-
tamiseen.

Lapsiköyhyys on kymmenessä 
vuodessa lähes kolminkertais-
tunut. Suomalainen perhe-elä-
mä on hukannut osan sielus-
taan. Huomattava osa voi hyvin 
ja monista lapsista pidetään hy-
vää huolta. Tämä on luonnolli-
sesti iloinen ja myönteinen asia. 
On olemassa toinenkin todelli-
suus. Se näkyy perheväkivalta-
na tekijöinä sekä miehet että 
naiset, väkivaltana lapsia koh-
taan, huostaanottoina, avioeroi-
na ja yleisenä holtittomuutena.

Väärin ymmärretty vapaus 
ja yleinen oikeuksien painot-
taminen velvollisuuksien kus-
tannuksella on tuhoisaa.

Alkoholiveron tolkuton alennus 
yhtenä EU-jäsenyyden runsaana 
haittana on langennut monien las-
ten maksettavaksi mustelmina ja 
henkisenä pahoinvointina. Erityi-
sesti köyhyysriski on kasvanut yk-
sinhuoltajaperheissä, mutta riski-
ryhmään kuuluvat myös monilap-
siset perheet, joissa on alle kolmi-
vuotiaita lapsia. Nämä ovat selviä 
lukuja ja häpeällisiä tosiasioita.

Nyt tarvitaan selvää rahaa selvi-
en tosiasioiden pohjalta. Lapsilisiä 
on kotihoidontukea ja alempia äi-
tiyspäivärahoja on korotettava. 
Verot on asetettava maksukyvyn 
mukaan. On otettava sieltä, missä 
on. Suorien tulonsiirtojen lisäksi 

Lapsiköyhyys on
kansallinen häpeä

on syytä muistaa koulu- ja neuvo-
latoiminnan tason turvaaminen.

Tässä yhteydessä lopuksi on syy-
tä mainita yksi inhottava kipukoh-
ta. Lapsiin kohdistuu väkivaltaa ja 
seksuaalista hyväksikäyttöä. Tämä 
ei välttämättä yksin liity köyhyy-
teen tai huono-osaisuuteen, mutta 
lasten pahoinvointiin se liittyy. Pe-
dofilia ja lapsipornografia ovat juu-
rittava yhteiskunnasta. Äärtä ja lai-
taa ei ole, eikä tule, jos sitä ei asete-
ta. Näissä asioissa on yhteiskunnan 
selvästi osoitettava mikä on oikein 
ja mikä on väärin. Lapsiin kohdis-
tuvista väkivallanteoista ja seksu-
aalisesta hyväksikäytöstä on annet-
tava ankarat seuraamukset.

Timo Soinin 19.12 esittämä kirjallinen kysymys:

Suomessa on rakennettua ja tuotannossa olevaa vesivoimaka-
pasiteettia noin 3000 MW. Vesivoiman osuus sähköntuotannos-
ta vaihtelee 10-20 % välillä riippuen vesivuodesta. Vesivoimal-
la on monta merkittävää roolia sähköntuotannossa. Tärkein on 
sen säätöominaisuus, jolla voidaan vastata sähkön kulutushuip-
puihin tuottamalla sähköä verkkoon sillä hetkellä, kun kulu-
tus on suurin. Vesivoima on myös keskeisessä roolissa sähkön 
hinnan muodostuksessa. Pohjoismaat, Islantia lukuun ottamat-
ta muodostavat yhteisen sähkömarkkina-alueen, jolla on yhtei-
nen sähköpörssi Nord Pool. Vuonna 2004 Nord Poolin fyysisen 
sähkön kauppa oli 167 TWh, mikä vastaa lähes puolta Pohjois-
maiden sähköntuotannosta. Nord Poolissa muodostuukin säh-
kön markkinahinta, jonka määräytymiseen vaikuttaa oleellisesti 
Pohjoismaissa käytettävissä olevan vesivoiman määrä.

Runsaiden sateiden, kuten kuluvan alkutalven aikana vesi-
voimayhtiöt käyttävät veden ohijuoksutuksia, jolloin menete-
tään energiaa. Saamieni tietojen mukaan Suomessa valtio mak-
saa korvauksia vesivoimayhtiöille näin ”menetetyistä” energian 
myyntituloista. Turvautuminen ohijuoksutuksiin on siis yhtiöille 
edullista, sillä ne voivat rajoittaa tällä keinoin sähköntarjontaa ja 
pitää näin sähkönhinnan korkealla. Samalla ne kuitenkin saavat 
valtiolta korvauksen tästä tuotannon rajoittamisesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 
§:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seu-
raavan kysymyksen:

Kuinka paljon hallitus kuluvan vuoden aikana maksaa korvauk-
sia vesivoimayhtiöille veden ohijuoksutuksien johdosta; ja pitää-
kö hallitus perusteltuna näitä korvauksia myös silloin, kun sähkön 
hinta ja vesivoimayritysten voitot ovat jo muutenkin korkeat?

Vesivoimayhtiöille 
ohijuoksutuksista 

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

On tekojen aika
Valtion vuoden 2007 talousarvio-
esityksen palautekeskustelu edus-
kunnassa. Perussuomalaisten ryh-
mäpuheenvuoron piti kansan-
edustaja Raimo Vistbacka.

Maamme talous- ja työllisyys-
kehitys on kulkenut viime vuo-
det suotuisalla ladulla. Vaikka 
hallitus ja valtiovarainvaliokunta 
toista väittävät, kansantaloutem-
me myönteinen kokonaiskuva ei 
ole yksistään hallituksen talous-
politiikan ansiota.

Suomi on saanut elää onnellisten 
tähtien alla kansainvälistä nousu-
kautta. Vienti on kasvanut ja kas-
vaa edelleen. Inflaatio on pidetty 
ja pidettäneen kurissa ensi vuonna-
kin. Asiantuntijoiden mukaan maa-
ilmantalouden taivaalle on kasau-
tumassa pilviä. Ne eivät ole synk-
kiä pilviä, mutta suhdannehuippu 
on kiistatta ohitettu, ja olemme siir-
tymässä hitaamman kasvun vaihee-
seen. Suomen kansantalouden pyö-
rät pyörivät joka tapauksessa ensi-
kin vuonna vinhaa vauhtia. Jako-
varaa on. Perussuomalaisten mie-
lestä sitä olisi myös jaettava mutta 
viisaasti ja oikeudenmukaisesti.

Köyhyys pois

Vanhasen hallituksen aikana on 
verojen kevennyslinjaa johdon-
mukaisesti jatkettu. Valitettavasti 
se ei ole Perussuomalaisten mie-
lestä tapahtunut oikeudenmukai-
sesti pohjoismaisen hyvinvointi-
valtiomallimme hengessä. Hal-
lituksen tehokkaasti markkinoi-
ma köyhyyspaketti jäi lopultakin 
enemmän puheiksi kuin teoiksi.

Meillä olisi varmasti ollut 
enemmän varaa rakenteellisesti 
suurempiin satsauksiin köyhyy-
den ja eriarvoisuuden poistami-
seksi. Tätä osoittaa myös eilen lä-
hetekeskustelussa ollut kolmas li-
sätalousarvioesitys, jossa tulo- ja 
varallisuusveron tuottoarviota ko-
rotettiin nyt 150 miljoonalla eu-
rolla, (Ed. Soini: Rikkaat rikastu-
vat!) kun tuottoarviota on toises-
sa lisätalousarviossa jo korotettu 
lähes 600 miljoonalla eurolla.

Rahaa siis tulee, mutta onko sii-
tä ollut hyötyä vaikeuksissa oleval-
le kansanosalle, onkin jo eri kysy-
mys. (Ed. Kalli: Miksi sitä tulee?) 
Räikeäksi esimerkiksi historiaan 
joka tapauksessa tämän hallituk-
sen harjoittamasta epäsosiaali-
sesta politiikasta jää raharikkaille 
lahjoitettu varallisuusveron poisto. 
Erikoisesti Sdp kantaa tässä suh-
teessa melkoista taakkaa. Näin 
Sdp on yhdessä hallituskumppa-
niensa keskustan ja Rkp:n kans-
sa tietoisin toimin lisännyt suoma-
laisten eriarvoisuutta. (Ed. Kallis: 
Heillehän tuli osinkovero!)

Perussuomalaisten mielestä yh-
teiskunnallista eriarvoisuutta pi-
tää pyrkiä poistamaan. Sosiaali-
sesti oikeudenmukaisten veron-
kevennysten painopiste olisi ollut 

ennen muuta kaikkein pienituloi-
simpien kansalaisten verorasituk-
sen keventämisessä. Etenkin lap-
siperheiden köyhyys on lisäänty-
nyt Vanhasen hallituksen aikana 
sellaiselle tasolle, että luulisi häly-
tyskellojen soivan jo kovimman-
kin porvarin korvissa.

Vai mitä mieltä olette siitä, että 
perusturvan varassa olevissa per-
heissä kasvaa n. 120 000 lasta, joi-
den perheiden elintaso on EU:n-
kin määrittelemän köyhyysrajan 
alapuolella? Perussuomalaisten 
mielestä tämä on suorastaan hä-
peä. Hallitus olisikin voinut tehdä 
enemmän täsmätoimia vaikeuksis-
sa elävien perheiden hyvinvoinnin 
puolesta. Nyt se esimerkiksi korot-
taa ansiosidonnaisia vanhempain-
päivärahoja mutta ei alimpia äiti-
ys- ja vanhempainrahoja, joiden 
korotuspaine on myös huutava. 
Perussuomalaisten mielestä nii-
den pitäisi olla vähintäänkin työt-
tömän perusturvan tasoisia.

Ruuan ALV alas

Esimerkkejä vastaavista suositel-
tavista täsmätoimista suomalais-
ten perheiden ja peruspalvelujen 
puolesta voisi toki esitellä monia 
muitakin. Tyydymme vielä yhteen 
perustavaa laatua olevaan. Olem-
me sanoneet seuraavan usein ai-
kaisemmin ja sanomme sen nyt-
kin: Parhaiten ja nopeimmin pieni-
tuloisten ja vähävaraisten asemaa 
helpotettaisiin alentamalla ruu-
an arvonlisäveroa. Siitä olisi sitä 
paitsi hyötyä kotimaiselle maata-
loudelle ja koko kansantaloudel-
le, sillä tosiasia on, että kaikkein 
pienituloisimmille annettu lisäeu-
ro palautuu heti kulutukseen liki 
täysimääräisesti, kun taas hyvätu-
loisten osalta lisäeuron palautu-
misprosentti on käytännössä ole-
matonta, väittäkööt tutkijat mitä 
tahansa. (Ed. Soini: Kepu estää!)

Pienituloisilla eläkkeensaajilla, 
sotiemme veteraaneilla ja kotirinta-
manaisilla, opiskelijoilla, työttömil-
lä, lapsiperheillä sekä yksinhuolta-
jilla lisäeurot siirtyvät suoraan hyö-
dyntämään kotimarkkinoita. Nämä 
väestöryhmäthän joutuvat pakos-
ta käyttämään käytännössä lähes 
kaikki käytettävissään olevat varat 
jokapäiväisiin elinkustannuksiin 
kuten ruokaan, asumiseen, vaattei-
siin ja liikkumiseen. Hyvätuloisilla 
lisäeurot taas siirtyvät, kuten tutkit-
tu on, säästöihin ja sijoituksiin.

Vallankahvassa olleella keskus-
talla olisi ollut monta mahdolli-
suutta alentaa ruuan arvonlisäve-
roa tällä hallituskaudella, mutta ne 
puheet ovat jääneet vaalilupauk-
siksi. Nähtäväksi jää, kuinka seu-
raavalla vaalikaudella käy. Nythän 
keskustaehdokkaat jälleen vanno-
vat ruuan arvonlisäveron alentami-
sen nimeen, (Ed. Haapoja: Ei van-
nota!) kun vaalit ovat lähestymäs-
sä. (Ed. Soini: Äänestäjien harhau-

tusta!) Taitaa jälleen olla kyseessä 
äänestäjien harhauttaminen.

Pienituloiset eläkeläiset

Perussuomalaiset ovat toistuvas-
ti kantaneet huolta myös pienitu-
loisista eläkeläisistä. Meillähän on 
yli 650 000 eläkeläistä, jotka saa-
vat kansaneläkettä, ja heistäkin n. 
85 000 joutuu tulemaan toimeen 
pelkällä kansaneläkkeellä, joka 
on keskimäärin n. 500 euroa kuu-
kaudessa. Jokainen voi arvioida, 
minkälaista elintasoa tuollaisel-
la summalla voi ylläpitää suoma-
laisessa yhteiskunnassa erityises-
ti vielä, kun erilaisten palvelujen 
omavastuita ja palvelujen hintoja 
koko ajan korotetaan.

Eläkkeiden jälkeenjääneisyys 
johtuu monelta osin epäoikeu-
denmukaisesta taitetusta työelä-
keindeksistä ja vieläkin epäoikeu-
denmukaisemmasta kansaneläke-
indeksistä. (Ed. Huotari: Ei kan-
saneläkkeeseen vaikuta taitettu 
indeksi!) - Puhuinkin eläkkeis-
tä. Arvoisa puhemies! - Ed. Huo-
tari voi kuunnella tarkemmin. - 
Perussuomalaiset tulevat tämän 
budjettikäsittelyn yhteydessä an-
tamaan kaikille, myös niille kes-
kustapuolueen kansanedustajil-
le, jotka ovat antaneet lupauk-
sia eläkeläisille, mahdollisuuden 
äänestää pelkkää kansaneläket-
tä saaville pieneläkeläisille 20 eu-
ron suuruista kuukausittaista pe-
rustoimeentulolisää. (Ed. Soini: 
Odotamme mielenkiinnolla!) 

Ei talousarvioesitys eikä sii-
tä annettu mietintö sisällä mitään 
merkittäviä parannuksia sotiem-
me veteraanien ja kotirintama-
naisten etuuksiin. Vaikka heidän 
poistumansa onkin suuri, tarvitse-
vat he yhä enemmän rahaa kun-
toutukseen ja asuntojen peruskor-
jaukseen unohtamatta toimivaa 
omaishoitoa, jotta he voisivat asua 
mahdollisimman pitkään omas-
sa kodissaan. On muistettava, että 
tämän itsenäisyyttämme puolusta-
neen ja hyvinvointimme rakenta-
neen väestönosan keski-ikä on jo n. 
85 vuotta. Pian heidän etuuksiensa 
parantaminen on myöhäistä. 

On myös muistettava, että eläk-
keensaajien verotuksessa on mer-
kittäviä epäkohtia. Eläketulon ve-
rotus ei saisi millään tulotasolla 
olla korkeampaa kuin vastaavan 
suuruisen palkkatulon verotus. 
Perussuomalaiset pitävät tärkeä-
nä myös perintöverotuksen räi-
keiden epäkohtien korjaamista 
muun muassa lähiomaisten koh-
dalla. (Ed. Kallis: Korjataan se!) 

Opintorahan ostovoima

Kuten valiokuntakin mietinnös-
sään toteaa, opintorahan määrää 
ei ole korotettu 90-luvun opinto-
tukiuudistuksen jälkeen. (Ed. Kal-
lis: Kerran leikattu!) Tämän seu-

rauksena opintorahan ostovoima 
on laskenut viidenneksellä. Esim. 
kolmannen asteen oppilaitoksis-
sa opiskelevien osalta tämä tar-
koittaa sitä, että opiskelijalla on, 
asumistuen suuruudesta riippuen, 
käytettävissään rahaa n. 400 eu-
roa kuukaudessa. Tällä summalla 
tulisi kustantaa asuminen, ruoka, 
vaatteet, opintoihin liittyvät mak-
sut jne. On selvää, ettei tämä ole 
varsinkaan pääkaupunkiseudulla 
mahdollista. 

Tästä johtuu, että noin puolet 
päätoimisista korkeakouluopis-
kelijoista joutuu täydentämään 
toimeentuloaan käymällä töissä 
opintojensa ohella. Tämä luonnol-
lisesti pidentää valmistumisaikoja, 
mikä on sekä opiskelijalle että yh-
teiskunnalle vahingoksi. Hallitus 
puolestaan on esittänyt tiettyjä 
aikarajoja, joihin mennessä opis-
kelijoiden tulisi valmistua, mutta 
on omilla toimillaan vienyt niiden 
toteuttamiselta pohjan. Opintora-
han korottamistakin halutaan ly-
kätä seuraavalle hallituskaudelle, 
vaikka nyt olisi tekojen aika.

Kansalaisten oikeusturva

Valtion tuottavuusohjelman mukai-
sesti sekä oikeus- että sisäministe-
riö joutuvat edelleen vähentämään 
henkilöstöään. Tämä tulee vaaran-
tamaan kansalaisten oikeusturvaa 
ja palvelujen saatavuutta. Vaarana 
on, että tuomioistuimissa käsittely-
ajat entisestään pitenevät ja ratkai-
sujen laatu mitä ilmeisimmin hei-
kentyy, kun työmäärä paisuu.

Euroopan ihmisoikeustuomio-
istuin, kuten valiokunnan puheen-
johtaja täällä totesi, on jo useassa 
tapauksessa katsonut Suomen rik-
koneen oikeudenmukaista oikeu-
denkäyntiä koskevaa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen määräys-
tä oikeudenkäyntimenettelyn pit-
kän keston vuoksi. Oikeusturvan 
takaamiseksi käsittelyaikoja on 
pystyttävä lyhentämään, ja tämän 
tulee toteutua koko valtakunnas-
sa. Samaan aikaan syyttäjälaitok-
sessa suunnitellaan organisaatio-
rakenteen muutoksia suurempiin 
yksiköihin. Uudistus sisältää sääs-
tötoimia, jotka ovat omiaan enti-
sestään lisäämään kohtuuttomas-
ti syyttäjien työpaineita. 

Sisäasiainministeriö puoles-
taan on linjannut poliisihenkilös-
tön määrän säilytettäväksi vuo-
den 2002 tasolla. Se ei valitetta-
vasti näy paikallispoliisikentässä. 
Poliisilaitokset joutuvat jättämään 
avoimiksi tulleita virkoja pysyäk-
seen rahoituskehyksissä. Esite-
tyillä määrärahoilla poliisin näky-
vyys tulee edelleen heikkenemään 
etenkin maakunnissa ja niin sa-
nottujen tavallisten rikosten tut-
kinta-aika tulee pidentymään en-
tisestään. Henkilöstöpula aiheut-
taa päivystysvalmiuden heikke-
nemistä ja kansalaisten turvatto-
muudentunnetta. Lisää resursseja 
tarvitaan myös talousrikosten se-
kä huume- ja järjestäytyneen ri-
kollisuuden selvittämiseen ja kan-
sainvälisen rikollisuuden torjun-

taan. Pelkona on, että rahoitus-
vaje johtaa ennalta ehkäisevän 
työn ja nuorten parissa tehtävän 
toiminnan lakkaamiseen.

EU kurittaa maataloutta

EU on kurittanut maataloutta ja 
maaseutua, ja tämä linja jatkuu 
myös kansallisesti. Budjettiesitys 
ei ollut lohdullinen maataloudelle 
eikä sitä ollut mietintökään. (Ed. 
Uotila: Talonpojan tappolinja!) 
Maatilatalouden kehittämisra-
haston osalta valiokunta ennakoi 
kerrassaan tylysti, etteivät ”ehdo-
tetut määrärahat riitä edes vuo-
delta 2006 siirtyvien hakemusten 
käsittelyyn”. Maatalouteen liitty-
vää tutkimustoimintaakaan ei ha-
luta riittävästi tukea. 

Näyttää siltä, että budjettia laa-
dittaessa ja hyväksyttäessä unoh-
detaan ne seikat, joista paljon pu-
hutaan korostettaessa maaseudun 
elinvoimaisuuden säilyttämistä. 
Lyödään laimin jopa maaseudun 
kestävään kehitykseen sekä elin-
tarvike- ja maatalouteen liittyvää 
tutkimusta harjoittavan keskuk-
sen rahoitus.

Suomessa korostetaan metsä-
talouden merkitystä kansanta-
loudelle, mutta silloin kun kyse on 
valtion tuesta metsänparannustoi-
mintaan, johon sisältyy myös ener-
giapuun korjuuta, niin tämä pai-
notus näyttää unohtuvan. Nytkin 
ehdotettu määräraha jää yli 7 pro-
senttia Kansallinen metsäohjelma 
2010:ssä arvioidusta tasosta. 

Maaseutuun ja maatalouteen 
liittyvänä erikoisuutena on ihme-
teltävä, ettei turkistarhaajille ole 
vieläkään saatu minkäänlaista lo-
mitusjärjestelmää.

Alibudjetointi ongelma

Lopuksi haluan vielä todeta, et-
tä perussuomalaiset yhtyvät va-
liokunnan esittämään huoleen 
toistuvasta määrärahojen alibud-
jetoinnista. Etenkin perusradan- 
ja tienpidon sekä vankeinhoidon 
menot on viime aikoina järjestel-
mällisesti jouduttu rahoittamaan 
lisätalousarvioilla. 

Tästä perustuslainvastaisesta ti-
lanteesta on ensi hallituskaudella 
päästävä eroon samoin kuin sinäl-
lään valtion finanssipolitiikkaan 
ryhtiä tuovasta mutta aivan liian 
jäykästä kehysmenettelystä, joka 
on esimerkiksi tehokkaasti torpan-
nut liikenneväylien kunnossapitoa 
puhumattakaan kehittämisestä ja 
siten tuhonnut yhteistä kansallis-
omaisuuttamme. Tämän seurauk-
sena suuri osa alempiasteisesta 
tiestöstä on lähes kelvottomassa 
kunnossa, jota osoittavat tälläkin 
hetkellä olevat syyssateiden aihe-
uttamat painorajoitukset.

Perussuomalaiset ovat tehneet 
talousarvioon liittyen useita muu-
tosesityksiä, joilla pyrimme omalta 
osaltamme korjaamaan pahimpia 
mietinnön ja hallituksen esityksen 
epäkohtia, ja toivomme, että niil-
le löytyy kannatusta myös muista 
eduskuntaryhmistä. (Välihuutoja).
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Perussuomalaisten Uudenmaan 
piiri jalkautui joulukuussa kah-
teen eri espoolaiseen joulutapahtu-
maan, Espoonlahden joulumarkki-
noille ja Tapiolan Tuomaantorille.

Espoonlahdessa ”taikatelttam-
me” oli Keskustan teltan vieressä, 
pääsimme vaihtamaan mielipitei-
tä ajankohtaisista asioista heidän 
kanssaan. Väkeä kävi teltalla tiu-
haan tahtiin, kahvi maistui ja il-
mapallot (tällä kertaa täytteenä 
oli heliumia) menivät kuin kuu-
mille kiville.

Paikalla olleet ehdokkaat (Petri 
Falzon, Inga Helin-Savolainen, Jar-
ko Jokinen, Pauli Artturi Luttinen, 
Niina Männistö, Teijo Petäjäjärvi, 
Uudenmaan piirin puheenjohta-
ja Marjo Pihlman, Pasi Salonen ja 
Jaana Siukola sekä allekirjoittanut 
itse) jakoivat aktiivisesti vaalima-
teriaalia teltan ympäristössä.

Tapiolassa teltallamme ei ollut 
lähinaapureita vaan pääsimme le-
vittäytymään laajasti koko kävely-
kadun leveydeltä. Paikalla oli lä-
hes sama porukka kuin Espoon-

lahdessa, lisäksi saimme jouk-
koomme Seija Haatajan, Jarkko 
Korven, Teemu Lahtisen, Anne-
li Mannisen ja Lasse Ozin. Tarjoi-
lummekin uudistui; Inga Helin-
Savolaisen leipomat pullat saivat 
laajasti kehuja. Ihmiset olivat jou-

Uudenmaan piiri jalkautui Espoossa

 Eduskuntavaaliehdokkaat esittelivät vaalivaatetustaan 
Tapiolan Tuomaantorilla.
Kuvan nappasi Lasse Oz.

lukiireiden keskelläkin kiinnostu-
neita ehdokkaiden mielipiteistä 
ja monet pysähtyivät puhumaan 
kanssamme pitkäksikin aikaa.

Sekä Espoonlahden että Tapiolan 
ehdoton hittituote oli PerusS-pesu-
rätti, joka herätti ansaittua huomio-

Tunnelmia Myyrmannin joulumarkkinoilta 16.12. Timo 
Soinin vieressä vasemmalla Pauli Artturi Luttinen.

Kerrankin sattui aurinkoinen 
päivä, kun Uudenmaan pii-
rin perussuomalaiset pystytti-
vät telttansa aamukahdeksalta 
Myyrmäen joulumarkkinoille. 
Väkeä virtasi sankoin joukoin 
paikalle jo aamusta eikä tah-
ti hidastunut iltapäivälläkään. 
Telttamme seisoi keskeisellä 
paikalla Kauppakeskus Myyr-
mannin edessä.

Perussuomalaiset ehdokkaat 
tulivat joukolla paikalle. Timo 
Soinikin oli huolimatta tiu-
kasta aikataulustaan päässyt 
mukaan suurimmaksi osaksi 
päivää. Puolueestamme kiin-
nostuneille jaettiin runsaasti 
vaalimateriaalia: PerusS-leh-
teämme, jonka väliin oli koot-
tu puolueen esitteiden lisäksi 
myös kunkin ehdokkaan omat 
esitteet. Lämmikkeeksi kir-
peässä pakkaskelissä vierail-
le tarjottiin kahvia ja perusS-
pullaa, joita Anneli oli leipo-
nut 170 kappaletta. Jarkon 
laskelmien mukaan kahvia 
maistui peräti 300 kupillisen 
verran. Kiinnostusta asiaam-
me kohtaan siis riitti, vaikka 

Perussuomalaiset 
Myyrmäen  markkinoilla 

muitakin puolueita näytti ole-
van paikalla, sikäli kuin kar-
kuun päässeistä ilmapalloista 
voitiin päätellä.

Timo Soinin ympärille saa-
pui jatkuvasti uusia ihmisiä ky-
symyksineen. Muistuttipa joku 
Timon repliikistä eduskunnan 
budjettikeskustelussa: ”Vero-
tus kevenee, mutta erotus le-
venee”, josta näyttää tulleen 
jo lentävä lause. Paikalla olleet 
ehdokkaat liikkuivat alueella 
näkyvästi ja jakoivat ahkeras-
ti vaaliaineistoa. Timo Soinin 
lisäksi paikalla olivat seuraa-
vat ehdokkaat: Falzon, Haa-
taja, Helin-Savolainen, Joki-
nen, Korpi, Lahtinen, Luttinen, 
Manninen, Männistö, Nuorte-
va, Oz, Petäjäjärvi, Uudenman 
piirin puheenjohtaja Pihlman, 
Ruohonen-Lerner, Salonen, 
Siukola sekä Vaskela.

Näin saimme joulukiireistä 
huolimatta vaalikampanjan 
käyntiin myös Vantaalla!

Tämän jutun luonnosteli 
ja kuvasi Pauli Artturi Lutti-
nen. Puhtaaksi raapaisi Anne-
li Manninen.

Espoonlahden joulumarkkinat 2.12.06
Tunnelmia Espoonlahden joulumarkkinoilta. Etualalla Inga 
Helin-Savolainen ja Jarkko Jokinen (selin). Timo Soini 
keskustelee kiinnostuneiden markkinakävijöiden kanssa.

ta ihmisten keskuudessa. Moni sai 
siitä avun joulusiivoukseen...

Puolueen puheenjohtaja Timo 
Soini oli paikalla sekä Espoonlah-
dessa että Tapiolassa. Oli jälleen 
ilo nähdä, miten ihmiset tunnisti-
vat Timon ja PerusS-logon ja us-

kalsivat tulla puhumaan ja kysele-
mään päivänpolttavista asioista.

Kummastakin tapahtumasta jäi 
luottavainen mieli jatkaa hyvin al-
kanutta vaalityötä.

Teksti: Saana Lehto

Kuva Turun toritapahtumasta 22.12.2006. Glögi ja letut tekivät kauppansa. Kansa kuunteli 
ja haastatteli Soinia. Kuva: Lauri Heikkilä.

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin piti toritelttaa Loimaan torilla 7.11.2006. 
Kansaa oli paljon, letut ja kahvit kelpasivat. Kuva: Lauri Heikkilä.
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Jumalaan luottaminen saat-
taa ensin kuulostaa hyvin yk-
sinkertaiselta, ja jopa itses-
tään selvältä ajatukselta. Kun 
kerran olen uskossa, totta kai 
luotan Jumalaan! Eri elämän-
tilanteissa tämä luottamus 
kuitenkin testataan. On help-
poa luottaa Jumalaan, kun 
asiat menevät hyvin ja hel-
posti. Sitten kun tulevat vai-
keudet, luottamus joutuu koe-
tukselle. Alamme kävellä, ku-
ten Pietari Jeesusta kohti ve-
den päällä. Olemme asioiden 
”yläpuolella” hengessä. Luo-
tamme Jeesukseen, näem-
me hänet selvästi ja kuljem-
me katse Jeesuksessa luotta-
vaisin askelin eteenpäin. ”Tä-
mähän onnistuu!” Tuntuu sil-
tä, että vesi allamme (elämä) 
kantaa uskossa, kaikki on sel-
vää ja yksinkertaista. Jeesus 
kutsuu ”tule!” ja me lähdem-
me häntä kohti epäröimättä. 
Emme välitä siitä, miltä olo-
suhteet maallisesta näkökul-
masta näyttävät (eihän veden 
päällä pysty kävelemään). Jos-
tain syystä saatamme kuiten-
kin alkaa pälyillä olosuhteisiin 
ympärillämme (maailmaan) 
ja huomata, miten kovaa tuu-
lee. ”Mutta huomatessaan mi-
ten rajusti tuuli, hän pelästyi ja 
alkoi vajota.” Matt. 14:30

Tätä hetkeä vihollinen 
odottaa. Hän kuiskaa meil-
le ”katso nyt, kauhea tuuli! 
Et sinä voi tästä selvitä! Sinä 
uppoat, vajoat, hukut! Et sinä 
voi etkä pysty, tämä on mah-
doton tilanne!” Saatamme al-

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

Aallokossa
kaa kuunnella tuota toista, sielun-
vihollisen ääntä. Unohdamme, et-
tä Jeesus kutsui hetki sitten ”tu-
le!”, unohdamme miten varmo-
ja uskossamme vielä hetki sitten 
olimme. Vihollinen tarttuu mei-
dän pelkoomme, hänhän tun-
tee heikot kohtamme. Ja alamme 
nähdä rajun tuulen ja aallokon. 
Uskomme ja luottamuksemme 
alkaa horjua. Alamme vajota. 

Pietarin lailla 

Jeesus sanoi Pietarille: ”vähäinen-
pä on uskosi! Miksi aloit epäillä?”

Miksi? Miksi alamme kuunnella 
vihollisen ääntä? Miksi me alam-
me kiinnittää katseemme elämän 
olosuhteisiin Jeesuksen sijasta? 
Miksi emme mene vain pää pys-
tyssä luottaen ja uskoen? Jeesus 
kysyy: ”Miksi sinä aloit epäillä?” 
Epäilys on kuin tylsä puukko, jo-
ka alkaa nirhata luottamuksem-
me ankkurinköyttä hitaasti poikki. 
Jos annamme epäilykselle sijaa, se 
muuttuu köyden katketessa epäus-
koksi; ”Vähäinenpä on uskosi!”

Itse olen seikkaillut Pietarin lail-
la aallokossa, ja välillä alkanut va-
jota. Olen kiinnittänyt katseeni lii-
aksi elämän olosuhteisiin, nähnyt 
ympärilläni vain aaltoja ja tuulta. 
Sinne jonnekin laineiden taakse 
olen välillä pelännyt Jeesuksen-
kin kadonneen. Olen pelännyt, 
että Hän ei olekaan siellä. Pelän-
nyt, että olen itse tehnyt vääriä va-
lintoja ja hypännyt veneestä kuu-
lematta kutsua ”tule!” Vihollinen 
on yrittänyt syyttää; ”oma vikasi, 
mitäs läksit kävelemään. Ei Jeesus 
pyytänyt sinua niin tekemään!”

Olen ollut vähällä unohtaa 
kaikki lupaukset, hukata kaikki 
langanpäät. Olen ollut aallokos-
sa, ja kokenut olevani siellä yk-
sin. Missä Jeesus sinä olet? Pie-
tarikin pelästyi. ”…hän pelästyi 
ja alkoi vajota.” Herra pelasta mi-
nut!” hän huusi.” Mitä sitten ta-
pahtui? Jeesus ei jättänyt Pietaria 
pulaan, vaikka moitti tätä epäile-
misestä. ”Jeesus ojensi HETI kä-
tensä, tarttui häneen…”

Ei Herra jättänyt minuakaan 
yksin vajoamaan. Hän ei hylkää 
lastaan, mutta usko kyllä tullaan 
koettelemaan. Pietari joutui täl-
laiseen rohkeustestiin. Niin mekin 
välillä joudumme. Se ei ole vält-
tämättä hauskaa, mutta se koet-
telee uskomme lujuuden. Joskus 
elämässä on sellainen tilanne, että 
meidät ikään kuin riisutaan kai-
kesta omasta voimastamme. Jou-
dumme toteamaan, että emme yk-
sin pysty emmekä voi tehdä mi-
tään muuta kuin rukoilla. Loppu 
on Jumalan kädessä. Toki meidän 
pitää tehdä oma osuutemme, mut-

ta emme pysty, eikä meidän tar-
vitse hallita kaikkea.

Myrskyn jälkeen

Myrskyjen jälkeen saamme usein 
kokea olevamme Jeesuksen 
kanssa veneessä, aivan tyvenes-
sä. ”Kun he olivat nousseet venee-
seen, tuuli tyyntyi. Ja kaikki, jotka 
veneessä olivat, polvistuivat hänen 
eteensä ja sanoivat: ”Sinä olet to-
della Jumalan poika”.”

Saamme levon ajan koettele-
musten jälkeen. Ilman sellaisia 
aikajaksoja emme jaksaisi uskos-
samme eteenpäin.

Joskus me ponnistelemme omin 
voimin, ja luulemme, että meidän 
pitää tehdä tämä tai tuo asia. Sii-
nä ponnistellessamme hädän kes-
kellä unohdamme joskus, että 
meidän ei tarvitse tehdä kaikkea. 
Unohdamme, että olisi parem-
pi pysähtyä ensin kuuntelemaan 
Herraa, ennen kuin teemme yh-
tään mitään. Joskus rukoilemme 
niin, että ikään kuin (lainaan tässä 

erään ystäväni kuulemaa pro-
fetiaa) täytämme postimyyn-
tilomakkeen jokaisen kohdan 
valmiiksi. Nimeämme Juma-
lalle, mitä tarvitsemme, mitä 
kokoa, väriä ja miltä sivulta. 
Kuitenkin meidän pitäisi op-
pia postittamaan tyhjiä lomak-
keita. Rukoilla, että tapahtui-
si nimenomaan Jumalan tah-
to. Hän tietää kuitenkin pa-
remmin, mitä me tarvitsemme, 
ja millä tavalla. Saamme vain 
sivusta katsella, kuinka Juma-
la lopulta ”pakkaa sopivat asi-
at sopivaan pakettiin”. Joskus 
taas vastaus on; ”tätä sinä et 
tarvitse. Minä tiedän, mitä sinä 
tarvitset”.

Jumala odottaa ihmiseltä 
kokonaisvaltaista antautumis-
ta. Olen kokenut monia tilan-
teita elämässäni, jossa ainoa 
todellinen vaihtoehto on ru-
koilla, rukoilla ja rukoilla. In-
himilliset keinot on ”käytetty 
loppuun”, omat voimat ovat 
lopussa. Toivottomuus hiipii 
sydämeen. Ja Jumala on toi-
minut yllättävällä tavalla, teh-
nyt ihmeen. Apu on saattanut 
tulla odottamattomalta tahol-
ta, ihmeellisesti. Jumala ha-
luaa pysäyttää joskus meidät 
hiljentymään, rukoilemaan 
enemmän, etsimään vastaus-
ta Hänen Sanastaan. 

”Toivon Jumala täyttäköön 
ilolla ja rauhalla teidät, jotka 
uskotte, niin että teillä Pyhän 
Hengen voimasta olisi runsas 
toivo.” Room. 15:13.

Anne Kukkonen

EU-komissio haastoi Suomen 
EU:n tuomioistuimeen jo toisen 
kerran autoveropäätösten laitto-
muuden vuoksi.

Euroopan unioniin liittymisen 
myötä kymmenettuhannet yksi-
tyishenkilöt ja käytettyjen auto-
jen kauppiaat ovat tuoneet auto-
ja Suomeen eri puolilta Euroop-
paa. Se on ollut helppo hankkia, 
mutta maahantuonnin yhteydes-
sä on saattanut syntyä mielivaltai-
nen verotuspäätös tullissa. KHO 
antoi asiasta ennakkopäätöksen-
sä 12.12.06. Siinä se toteaa vero-
tusmenettelyn syrjiväksi ja lain-
vastaiseksi.

Vuonna 2003 ja jälkeen tehtyi-
hin autoverotuspäätöksiin voi ha-
kea muutosta tämän vuoden lop-
puun mennessä.

Valtaosa kansanedustajista ym-
märtää, että autoveropäätöksiä te-
kevät viranomaiset tulkitsevat la-

kia tahallaan väärin. He kuitenkin 
samaistuvat hallintoon ja sallivat 
syrjinnän. Ummistavatko he sil-

mänsä ”hallintorikollisuudelta”? 
Ilmeisesti juuri siksi KHO teki 
”siistin” päätöksen ja palautti vali-
tetun asian takaisin 12.12.06 anta-
mallaan päätöksellä. KHO:n lain-
tulkinta säästää tullin imagoa. 

Jos kansanedustajat aikovat hoi-
taa luottamustoimensa tyydyttä-
västi, virkamiesmielivaltaan pitää 
puuttua päättäväisesti. Outoa heil-
le ei voi olla, että Suomi on saanut 
kesällä 2006 perustellun lausun-
non komissiolta koskien alvin lait-
tomuutta ja vaatimuksen muuttaa 
autoverotus lailliseksi. Mikäli kan-
sanedustaja ei näitä tiedä, hän on 
sopimaton tehtäväänsä. 

Kun Suomen hallitus ei piitan-
nut aiemmasta EU:n tuomioistui-
men päätöksestä poistaa virheel-
liset verot EY:n kuudennen ar-

Autoveropäätökset laittomia
Suomi haastettu EU:n tuomioistuimeen

Alpo Ylitalo
Puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
PerusSuomalaiset

vonlisäverodirektiivin vastaisena, 
se joutuu nyt EU:n tuomioistui-
meen. Vaikka KHO antoi 12.12. 
päätöksensä, jossa laittomin pe-
rustein tehty verotuspäätös pu-
rettiin, tulli tekee edelleen mieli-
valtaisia verotuspäätöksiä.

Tapahtumien valossa on sanahe-
linää puhua Suomesta oikeusvalti-
ona. Hallitukselle tilanne on kiu-
sallinen. Monet autokauppiaat pai-
nostavat sitä säilyttämään verotuk-
sen linjan, koska heidän varastois-
saan olevat, väärin verotetut autot 
aiheuttavat heille mittavat tappi-
ot. Jos he saavat mahdollisuuden 
hakea näistä autoveron palautus-
ta, lasku lankeaa luonnollisesti val-
tion maksettavaksi. Toivokaamme 
yhdessä hyvää ja oikeudenmukai-
sempaa uutta vuotta!
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Kuten olemme uutisista voineet 
huomata, kansantalouden kakku 
kasvaa yli viiden prosentin vuosi-
vauhtia. Veronalennuslinja on pur-
rut, työpaikkoja on tullut. Elinkei-
noelämä hyrisee tyytyväisyyttään. 
Osakekurssit nousevat, kulutus 
kasvaa ja lainaa nostetaan.

Kuitenkin kunnallisverot ovat 
yhä nousussa, ja kunnat ahdingos-
sa. Vanhuspalvelut ovat heikenty-
neet ja eläkeläiset, lapsiperheet se-
kä maanviljelijät köyhtyneet suh-
teessa muuhun väestöön. Tuloerot 
ovat kasvaneet koko EU-jäsenyy-
den ajan. Euroaikana valtiontalo-
udesta on tullut itsetarkoitus, eikä 
yhteistä hyvää jaetakaan siksi niin 
kuin alun perin puhuttiin. 

Rikkaita suosiva veronalen-
nuslinja olisi oikeutettu vain sii-
nä tapauksessa, että kasvanutta 
kakkua myös jaettaisiin entistä 
enemmän. Tulonsiirtojen varassa 

 Kakku, jota ei jaeta 
Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja
PerusSuomalaiset

elävien jatkuva köyhtyminen sa-
maan aikaan, kun valtion talous 
on jo vuosia ollut ylijäämäinen ja 
Suomen luottoluokitus kolmen 
A:n tasolla, saa kysymään, ovat-
ko ihmiset yksinkertaisia? Sään-
nöllisesti on äänestetty eduskun-
taan valtapuolueiden ehdokkaita 
tukemaan politiikan nykylinjaa.

Kuntauudistus laskee 
hyvinvointia ja heikentää 
demokratiaa

Kunta- ja palvelurakenneuudis-
tusta ja siihen liittyvää propagan-
daa on taottu meidän kuntapäät-
täjien päähän koko viimeisen vuo-
den ajan Kuntalehden ja erilais-
ten seminaarien välityksellä. On 
puututtava rakenteisiin, on oltava 
tehokkaampia ja dynaamisempia, 
meitä opastetaan. Valtaosa kuun-
telee silmät kirkkaina. On hel-

pompaa vain totella kuin asettua 
vastahankaan. Toteutuneet kunta-
liitokset kuitenkin osoittavat, et-
tä säästöjä ei niiden avulla synny. 
Jos säästöjä halutaan, se tarkoit-
taa palveluiden karsimista. Se on-
kin uudistuksen piilotavoite.

Uudistus näivettää politiikkaa 
ja demokratiaa. Jos samat kunta-
päättäjät, joilla ei ole nytkään lau-
takunnissa ja valtuustossa kanttia 
puuttua virkamiesten suunnittele-
man budjetin epäkohtiin edes joi-
denkin tuhansien eurojen edestä, 
niin tuskinpa voi odottaa, että nä-
mä samat tahot isommassa yksi-
kössä uskaltaisivat ottaa ohjia kä-
siin. Tämä on tullut nähtyä kun-
tapäätöksenteossa, jossa perus-
suomalaisten esittämät asiat tyr-
mätään joko liian mitättöminä tai 
sitten liian mittavina. Jos olet asi-
alla ajoissa, niin olet asialla liian 
aikaisin. Jos olet kärsivällinen ja 

odotat vuoroasi, sinulle sanotaan, 
että juna meni jo. Oikeaa momen-
tumia on hiton vaikea löytää.

On käynnissä kuntien tasapäis-
tämistalkoot. Keskusta ja muut 
vanhat puolueet ovat keksineet 
ajatuksen, että kuntien pitäisi ol-
la joka puolella Suomea yhtä te-
hokkaita. Tätä sitten markkinoi-
daan ihmisille, että kohta saatte 
päättää verotuksestanne ja pal-
veluistanne itse. Valta paikallista-
solla muka lisääntyisi. 

Todellisuudessa tämä tarkoittaa 
siirtymistä tasaveroon, heikennyk-
siä palveluihin ja minimidemokra-
tiaa, jossa demokraattisen päätök-
senteon piirissä olevia asioita siir-
retään markkinoilla päätettävik-
si. Ajattelu leviää hiljalleen myös 
yksilötasolle, luusereita ei suvai-
ta. Kun hanat väännetään kiinni, 
eläkeläiset yrmivät opiskelijoita ja 
toisinpäin. Kaupunkilaiset maalai-

sia ja niin edelleen. Hyvätuloiset 
ostavat itselleen paremmat palve-
lut yksityiseltä sektorilta ja vaati-
vat sen jälkeen veroja alas. Pieni-
tuloiset lapsiperheet vaativat, et-
tä rikkailta on otettava lapsilisät 
pois, minkä jälkeen rikkaat saa-
daan lopullisesti irrotettua yhteis-
vastuun piiristä, koska heistä tu-
lisi pelkkiä nettomaksajia. Kierre 
on silloin valmis. 

Se hyvinvointivaltion raken-
nelma ja ne resurssit, jotka meillä 
yhä olisi käytössä, katoavat. Seu-
raa paluu köyhäinhoitoyhteiskun-
taan. Tämä kehitys voidaan estää 
vain sillä, että jokainen viime vaa-
leissa äänestänyt ja äänestämättä 
jättänyt katsoo nyt peiliin ja läh-
tee maaliskuussa uurnille. Vastuu 
arjesta on siis lopulta ihmisillä it-
sellään. Perussuomalaisten vastuu 
on tarjota vaihtoehto nykymenol-
le ja sen me myös tarjoamme.

Dosentti Heikki Tala Järvenpääs-
tä lähtee eduskuntavaaleihin si-
toutumattomana ehdokkaana 
Perussuomalaisten listalta. Perus-
suomalaisten Uudenmaan piirin 
vahvistama ehdokkuus julkistet-
tiin 10. tammikuuta 2007.

”Lähden sitoutumattomana 
ehdokkaana Perussuomalaisten 
listalla pyrkimään eduskuntaan. 
Annan käytettäväksi osaamiseni 
ja kokemukseni kielipolitiikassa, 
sosiaali- ja terveydenhuollossa se-
kä kansainvälisissä kysymyksissä.  
Suomen kielipolitiikka on saata-
va vastaamaan käytännön todel-
lisuutta, sosiaali- ja terveyden-
huoltoa haluan kehittää vastaa-
maan väestön todellisia tarpeita, 
ja. kansainvälisellä kokemuksel-
lani voin vaikuttaa suomalaisten 
edun ja maailman kehityksen yh-
teensovittamiseksi.”

”Tarvitsemme Perussuomalais-
ten kaltaista aidosti kriittistä puo-
luetta, jolla on rohkeutta tuoda 
epäkohdat esiin poliittisessa kes-
kustelussa ja päätöksenteossa. 
Erot suurten puolueitten välillä 
ovat supistuneet, ja se luonut tilan-
teen, missä ei rohjeta puuttua sel-

viinkään epäkohtiin – esimerkkinä 
valtionyhtiöiden optiot. Yhteiskun-
nallinen kehitys on muutoinkin ol-
lut huolestuttavaa erityisesti väes-
töryhmien tuloerojen kasvuna.”

Dosentti Heikki Tala (67) on 
vuodesta 1999 asunut Järvenpääs-
sä ja sitä ennen Vantaalla vuodes-
ta 1972. Hän on naimissa ja kol-
men lapsen isä sekä kahdeksan 
lapsenlapsen vaari.

Talalla on vankka kokemus 
kunnallisesta työstä, valtion kes-
kushallinnosta, tutkimuksesta ja 
opetuksesta, kansainvälisyydes-
tä sekä yhdistystoiminnasta. Hän 
on tehnyt tähänastisen kotimai-
sen elämäntyönsä lääkintöhalli-
tuksen ylilääkärinä (1970-91). Si-
tä ennen Tala toimi Kauhajoella 
johtavana kouluhammaslääkäri-
nä sekä yksityisenä ammatinhar-
joittajana (1964-70).

Tutkimus- ja opetustoimintaan 
Tala on paneutunut Tampereen 
yliopiston terveydenhuollon hal-
linnon dosenttina (1987-2004). 
Kansainvälisiin tehtäviin hän on 
osallistunut erityisesti YK:n maa-
ilman terveysjärjestön WHO:n pii-
rissä useissa maissa (1977-2004) se-

kä toimii edelleen yksityisenä kon-
sulttina Lähi- ja Kaukoidässä.

Yhdistystoimintaan Tala on pa-
neutunut Suomalaisuuden Liitto ry:
ssä vuodesta 1988 ja on liiton pu-
heenjohtaja vuodesta 2003 lähtien.

Talan lääkintöhallitusuran ai-
kana suomalaisten lasten ham-
masterveys nostettiin eräästä sur-
keimmista maailman huipulle. 
Hän käynnisti 1970 neuvolaham-
maslääkärintoiminnan Kauhajoel-
la ensimmäisinä Suomessa.

Tala on julkaissut useita satoja 
tutkimusraportteja ja muita kirjoi-
tuksia, ja on kokenut radio- ja te-
levisioesiintyjä.

Heikki Tala ehdokkaaksi 
Uudellamaalla

www.vaalit.fi 

Auton seisonta-ajalta ei tarvitse maksaa veroa enää ensi kevään jäl-
keen. Ajoneuvojen rekisteröintiä ja verotusta koskevat lait muuttu-
vat siten, että ajoneuvoveron maksu keskeytyy siltä ajalta, kun au-
to on poistettu liikennekäytöstä. Eduskunnan liikenne- ja viestin-
tävaliokunta hyväksyi asiaa koskevan mietinnön (LiVM 27/2006) 
torstaina 30. marraskuuta.

Ajoneuvon väliaikainen poistaminen rekisteristä maksaa 10,50 
euroa. Ilmoitus ajoneuvon ottamisesta takaisin liikennekäyttöön 
on samanhintainen. Ilmoitukset pitää tehdä henkilökohtaisesti Ajo-
neuvohallintokeskukseen, mitä valiokunta pitää vakavana puuttee-
na. Valiokunta esittää eduskunnalle hyväksyttäväksi lausumaa, jos-
sa hallitus velvoitetaan ryhtymään pikaisesti toimiin sähköisen asi-
oinnin mahdollistamiseksi.

Valiokunta oli tyytymätön myös hallituksen esityksen moottori-
pyöriä koskevaan sääntelyyn. Toteutuessaan hallituksen esitys olisi 
merkinnyt, että moottoripyörien omistajat olisivat joutuneet mak-
samaan rekisteröinti-ilmoituksista 21 euroa vuodessa saamatta vas-
taavaa verohyötyä, koska moottoripyöristä ei makseta ajoneuvo-
veroa. Liikenne- ja viestintävaliokunta korjasi pykälän siten, että 
moottoripyörien omistajat ilmoittavat pyörien seisonta-ajat vain 
omille vakuutusyhtiöilleen nykykäytännön mukaan. Lakimuutos-
ten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2007.

Auton seisonta-aika
vapauttaa veronmaksusta
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

Julkaisemme henkilöhaastattelusarjaa puolueemme aktiivisista toimijoista.
Uudet haastattelut 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 puoluevaltuustossa?
Lehden sivujen määrä on kuitenkin rajallinen, joten vastausten merkkien määrä on maksimissaan 2500.

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. Olen syntynyt Espoossa, mutta 
elänyt suurimman osan elämääni 
Länsi-Vantaalla. 

2. Vantaalla, Pähkinärinteessä.

S  Petri Falzon
Henkilöstöpäällikkö

3. Perheeseeni kuuluu avopuoli-
so Riikka ja hänen lähes 5-vuoti-
as poikansa Teemu.

4. Lemmikkinä meillä on kissa 
Retu.

5.  Poliittista historiaa minulla ei 
politiikan seuraamisen lisäksi ole 
ennen Perussuomalaisia ollut.

6. Liityin jäseneksi keväällä 2005.

7. Perussuomalaiset on ainoa 
eduskuntapuolue, joka aidosti 
puolustaa heikompia, ja vastustaa 
EU:n hirmuvaltaa.

Vain äänestämällä 
muutos on 

mahdollinen

8. Nuoria olisi pyrittävä kannusta-
maan, ja kiinnostumaan isänmaan 
asioista, puoluetoiminnasta sekä 
mahdollisesti eduskuntatyöstä. 
Vanhempia ja kokeneempia po-
litiikan konkareita ei tietenkään 
saa tässä yhteydessä unohtaa.

9. Olen kaikkiruokainen, mutta 
hyvä härän sisäpihvi kutkuttaa 
makunystyröitä.

10.  Vietin edellisen kesälomani 
heinäkuussa Englannissa naut-
tien siskoni ja serkkujeni seuras-
ta 40 asteen helteessä.

1. Kesäsota syttyi kun tämä tyt-
tö syntyi Myranssin kartanossa, 
Siuntiossa korsusaunassa.

2. Espoon-Soukassa olemme asu-
neet melkein 30 vuotta. Luonto 
ja meri on lähellä. Kotiseutuyh-

distystoiminta on lähellä sydän-
tä. Vapaapalokuntayhdistys, ros-
ka päivässä kampanja. Kerää päi-
vässä yksi roska.

3. Nautimme mieheni kanssa iha-
nista eläkepäivistä matkustellen 
ja maata viljellen.

4. Ei menevän kotiin eläimiä kai-
vata.

5. Poliittinen historia on pitkä kuin 
valtion leipä. Kokemusta on, ja tie-
to-taitoa. Perussuomalaiset loksah-
ti ajatusmaailmani kanssa yhteen.

6. Teimme Timolle monta vuotta 
töitä ennen kuin liityimme puolu-
eeseen noin 6-7 vuotta sitten.

S  Inga Helin-Savolainen
Laitosemäntä, ylipostimies

7. Raimo ja Timo ovat suoravii-
vaisia miehiä – eivät hötky eivät-
kä notku. Ovat sanansa pitäviä 
miehiä.

8. Kehittää ja kehittyä siten, et-
tä saataisiin nuoret omimaan tä-
mä puolue omakseen. Naisia noin 
40% mukaan.

9. Kaikki ruoka on hyvää, kun 
muistaa lopussa ripauttaa himpun 
verran rakkautta sekaan.

10. Olimme Rhodoksella pari 
viikkoa, muuten kesä kului let-
kun varressa kasvimaalla. Sato 
oli hyvä, kaikkea tuli runsain mi-
toin kukkupäin.

Kokenut poliittinen sotaratsu, 
ex-kansanedustaja Pentti H. 
Kettunen Kajaanista on val-
mis pistämään taas kaikken-
sa peliin ”muutoksen puoles-
ta”, -kuten hän sanoo. Aikoi-
naan SMP:n järjestösihteeri-
nä ja apulaispuoluesihteeri-
näkin toiminut Kettunen ehti 
olla eduskunnassa pariinkin 
otteeseen, kausilla 1983-1987 
ja 1989-1991. ”Hyvinvointi-
yhteiskunnan alasajo on jat-
kunut vaalikaudesta toiseen. 
Nyt on korkea aika kääntää 
kurssia ihmisläheisempään ja 
kansanvaltaisempaan suuntaan” -toteaa Pentti H. Kettunen. Li-
säksi hän listasi muutamia tärkeimpiä tavoitteitaan lehteämme 
varten.

Suomalainen yritystoiminta

On laitettava sulku ennen kaikkea strategisen yritystoiminnan 
myymiselle kansainvälisille suurliikemiehille ja sijoitusfirmoil-
le. Raha ei saa olla niin tärkeä, että sen tavoittelu vie yritykset 
ulos Suomesta ja synnyttää tänne työttömyyttä ja onnettomia 
ihmiskohtaloita. Ahneuden markkinoilla tavalliselle kansalai-
selle jää vain maksajan rooli.

Eläkeläiset ja vanhukset

Eduskunnan on tehokkaasti puututtava jatkuvaan pientä eläket-
tä saavien etujen heikentämiseen. On purettava eläkkeiden in-
deksisidonnaisuus ja eläkkeitä on korotettava samoin perustein 
kuin palkkoja. Pieniin eläkkeisiin on tehtävä selkeä tasokoro-
tus. Hyvinvointiyhteiskunnan kunniatehtävä on huolehtia van-
huksistaan ja järjestää heille kunnollinen elämänehtoo ja ter-
veydenhuolto.

Oikeudenmukainen tulonjako

Suomi on muun muassa tulonjaossa ajautunut äärikapitalisti-
seen riistoyhteiskuntaan. Tämä näkyy julkisuudessa esimerkik-
si yritysjohtajien ökyoptioina ja ylisuurina palkkoina. Räikeim-
piä esimerkkejä ovat Fortum ja eräät muut suurfirmat. Kansa 
maksaa ylikorkeita sähkön ja öljytuotteiden hintoja ja voitot 
valuvat kansainvälisten suursijoittajien ja keinottelijaherrojen 
taskuihin.

Verotus

Kuluneen 20-vuoden aikana ovat isotuloiset ja raharikkaat saa-
neet suuret verojen alennukset. Samaan aikaan maksajaksi ovat 
joutuneet erityisesti pienituloiset ja pienomistajat. Arvonlisäve-
rotukseen siirtyminen on ollut raskas muutos ja kustannuslisä 
erityisesti pienyrityksille. Jokaisen tulee saada työstä palkkaa. -
Pienille yrityksille on maksettava alv:n kantopalkkiota. Nyt ko-
koomus ja muut vanhat puolueet tavoittelevat siirtymistä tasa-
verotukseen. Heidän tavoitteissaan tasaveroprosentti liikkuu 30-
prosentin tienoilla. Tämä kehitys tietää sitä, että taas isotuloiset 
saisivat todellisen tuplajättipotin. Kuka maksaisi? Tottakai pie-
nituloiset ja pienomistajat.
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1. Olen syntynyt Vetelissä 10 lap-
sisen maanviljelijä-/yrittäjäper-
heen kuopuksena. Olen siis ns. 
viheliäinen veteliläinen. Olen liu-
kumiinoissa karaistunut ja osaan 
lypsää varpaillani. Ei vaitiskaan, 
narrasin. Pelkäsin pienempänä 
niin paljon lehmiä, että äitini to-
tesi, ettei minusta ikinä karjak-
koa tule. Enkä minä sitä jäänyt 
harmittelemaankaan, vaan läh-
din heti ylioppilaaksi tulon jäl-
keen opiskelemaan valokuvausta 
Taideteolliseen Korkeakouluun 
Helsinkiin. Myöhemmin hankin 
kaksikin omaa valokuvausalan 
yritystä toisen Pietarsaaresta ja 
toisen Kokkolasta. 

2. Asun Forsbyyn kylässä, idyl-
lisessä  nukkumalähiössä lähel-
lä Pietarsaarta, kartanomallises-
sa talossa ”Villa Rosassa”, jonka 
olen itse muuten piirtänyt. Vaik-
ka osasin jo ennestään puhua su-
juvasti ruotsia, niin jouduin tän-
ne Forsbyyhyn muutettuani n. 18 
vuotta sitten opetteleman aivan 
uuden kielen, nimittäin forsbyyn-
murteen. Tästä taidosta olen erit-
täin ylpeä.

3. Minulla on neljä aivan ihanaa 
aikuista lasta: 3 poikaa ja 1 tyttö, 
joista olen äärimmäisen ylpeä. Va-
litettavasti he kaikki ovat jo lentä-
net pois pesästä. Onneksi he käy-
vät usein kotona. Ikävöivät Ma-
miskia ja Lumiskia

4. Ainoastaan yksi tyttökissa, 
”Lumiski”, valkoinen, turkkilai-
nen wan-agora, joka täyttää egol-
laan koko huushollin ja pitää mi-
nua orjanaan.

5. Vetelin lukiossa me radikaalitei-
nit, Esko Aho mukaan lukien, pa-
rantelimme kovastikin maailmaa 
Keinäsen kahvilassa, ja siitä alkoi 
poliittinen kiinnostukseni. En ole 
koskaan kuitenkaan sitoutunut 
mihinkään puolueeseen, mutta jo 
nuoruudestani ovat maaseudun ih-
miset, arvot ja luonnon kunnioit-
taminen siirtäneet poliittisen ar-
vomaailmani mieluummin keskel-
le kuin oikealle tai vasemmalle. 

6. Tästä lähtien.

Lähtötilanne 2007 eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit 2007 lähtöasetelma

Äänikynnykset vaalipiireittäin ek-vaalit 2003

7. Keski-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Ylitalon Alpo 
Kokkolasta hiosti minua ja tai-
vutti minut  ympäri... siis puo-
lueeseen, ja toinen syy on se, 
että PS perustettiin aikoinaan 
Suomen Maaseudun Puolueen 
jalustalle. Mullassa perussuo-
malaisten perusta on, kuten 
minunkin. Minua kutsutaan-
kin täälläpäin ”Bonderosak-
si”, koska bonde on ruotsia ja 
tarkoittaa talonpoikaa, ja rosa 
siksi, koska taloni on alusha-
meenvärinen eli rosa. Totuu-
den nimessä täytyy minun kui-
tenkin sanoa, että  kyllä minä 
pääsääntöisesti viljelen vain 
rikkaruohoa, ja ainoan huo-
nekasvinikin, aavikkokaktuk-
sen, onnistuin tappamaan kui-
vuuteen, mikä ei heti kaikilta 
onnistukaan.

8. Paljon. Todella paljon. Ha-
luaisin siihen enemmän nai-
sellista ”touchia” ... naisellis-
ta otetta: lämpöä, rakkautta 
ja todellista välittämistä. 

9. Valokuvausalan yrittäjänä ei 
kesälomaa voi koskaan viettää 
kesällä, koska silloin on vuo-
den paras sesonki. Enkä muu-
tenkaan lähtisi minnekään ul-
komaille pois Suomen kesästä. 
Todella paljon maailmaa kier-
täneenä olen oppinut arvosta-
maan Suomen  luonnon kau-
neutta, puhtautta ja sitä et-
tä kaikki toimii. Ja minähän 
asun paratiisissa ... Forsbyyssä. 
Ei edes Havaiji tai Karibia ve-
dä vertoja keskikesän lumol-
le maaseudun rauhassa. Kun 
istun Lumiskin kanssa kesä-
aamuna yöpaitasillani rappu-
silla, kuuntelen linnunlaulua ja 
ja syön kuumaa kaurapuuroa 
voisilmän kera, niin mietin, et-
tä japanilaiset maksaisivat kyllä 
maltaita tällaisesta luxuksesta.

10. Haluaisin alkaa kasvissyö-
jäksi, mutta kun en voi lopet-
taa lihan enkä kalan syöntiä, 
niin jääköön tuo haave vain 
pelkäksi vaalipuheeksi, joten 
minun  täytyy vain todeta, että 
kaikkiruokainen olen. Kaikki 
maistuu ja aivan liiankin hy-
vin. Minulla on kuitenkin ai-
van erinomainen  keino pitää 
paino kurissa -  katumuspäivä. 
Jos nimittäin sorrun herkutte-
luun, niin seuraavana päivä-
nä syön vain ituja. Teen omaa 
keittokirjaakin, jonka työnime-
nä on ”Taiteilijan sörsserit”, sil-
lä olen jo vuosia kerännyt re-
septejä maailmalta ja muunnel-
lut niitä suomalaisen makuun. 
Aivan omia luomuksiani ovat 
esim. Gorbatsoppa, Humbur-
ger Hamburger, Isännän kiu-
saus ( = jälkiruoka) jne.

S  Anne Lindell
Yrittäjä

Tietoa eduskuntavaaleista:
www.vaalit.fi
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Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit

Toveripalkinnot

Tunnettu demari Raimo Väyry-
nen palkitsi viime joulukuussa 
puoluetoverinsa Erkki Tuomiojan 
26 000 euron Tieto-Finlandia pal-
kinnolla. Eduskunnan varakkaim-
piin henkilöihin kuuluva kansan-
edustaja, ulkoministeri Tuomioja 
kiitti kohteliaasti Suomen Aka-
temian pääjohtajaksi aikanaan 
nimittämäänsä Väyrystä ”muka-
vasta vaalirahasta”. Esim. hyvän-
tekeväisyyteen mainitusta potista 
ei kuulemma liikene ropoakaan. 
Näin on valitettavasti ollut ”maan 
tapa” jo 1960 luvulta lähtien. Va-
semmistotoverit jakavat avustuk-
set, tukiaiset, palkinnot ja apura-
hat keskenään. Todelliset taiteili-
jat kituvat usein nälässä ja hiipu-
vat rahattomina pois. Toki hurs-
kastelu ja ”arvostus” tulevatkin 
kuoleman jälkeen paljon halvem-
miksi. -Näin kukkii Suomessa so-
lidaarisuuden punainen ruusu.

”EU-Turkista” pakolaisia?

Maahamme virtaa muun muas-
sa Turkista pakolaisia. Yleisön-

osastokirjoituksissa on ihmetel-
ty: ”Voisiko joku kansan viisais-
ta kertoa, millä logiikalla EU:hun 
ollaan ottamassa jäseneksi Turk-
kia, kun samaan aikaan esim. Suo-
mi joutuu ottamaan sieltä kiintiö-
pakolaisia”? Nämä ovat niitä ikä-
viä kysymyksiä, joihin vaikkapa 
hallituspuolueiden edustajilta on 
turha vastauksia odotella. Onhan 
paljon mukavampi käydä ”pää-
ministerivaaleja”, muistella vii-
me vaalien Irak-sotkuja tai pistää 
vaalihumppa soimaan. Valtaapitä-

ville on suurin kauhistus, jos joku 
väkijoukosta pääsee suorassa lä-
hetyksessä kysymään: ”Miksi kei-
sarilla ei ole vaatteita?”.

Opiskelijat narripelin kohteina

Suomen opiskelijat ovat joutu-
neet lähinnä kepuministereiden 
ja kansanedustajien taholta en-
nen näkemättömän narripelin 
kohteiksi. Vuoro viikkoina on lu-
vattu korotuksia ja sitten ne on 
taas torjuttu. Kulttuuriministeri 

Tanja Saarelan kiemurat ovat jo 
luku sinänsä. Vielä ”paremmaksi” 
pisti kepun kansanedustaja Ant-
ti Kaikkonen, joka teki talousar-
vioaloitteen opintorahan korotta-
misesta 15 prosentilla. Kun asias-
ta 19.12.2006 eduskunnassa pää-
tettiin, äänesti Kaikkonen omaa 
aloitettaan vastaan. (Saarela oli 
varmuuden vuoksi poissa koko 
äänestyksestä). Tämäkään ei vielä 
riittänyt. Opiskelijoiden 15-vuotta 
kestänyt nöyryytys sai uuden sine-
tin, kun itsensä pääministeri Mat-
ti Vanhasen suulla vaadittiin he-
ti vuoden 2007 alkajaisiksi ”luku-
kausimaksuja jatko-opiskelijoille”. 
Luvattujen rahojen sijaan onkin 
tulossa maksulappu. Saa nähdä, 
kuinka hyvämuistiset opiskelijat 
tästä harhautuksesta kepua edus-
kuntavaaleissa ”kiittävät”?

Tony Halme olikin valopilkku!

Kuten tiedetään, aikoinaan Suo-
messa piti osata ulkoa Katekis-
mus. Nykyisin pitää osata ulkoa 
päivä päivältä ja tunti tunnilta 
kansanedustaja Tony Halmeen 
törmäilyt. Myönteisiäkin kom-

mentteja Tony Halmeen lyhyek-
si jääneen edustajauran varrel-
ta sentään löytyy. Iltalehti kertoi 
näyttävästi 15.12.2006 puhetai-
don tohtorin Juhana Torkin arvi-
osta, jossa hän punnitsi eduskun-
nan tämän kauden parhaita pu-
heita. Kaikkein tyylikkäämpänä 
hän pitää Tony Halmeen ensim-
mäistä eduskuntapuhetta, jota jo-
pa puhemies Paavo Lipponen ke-
huskeli. ”Halme osoitti hallitse-
vansa klassiset muoto- ja tyyli-
ihanteet, se oli upea puhe”, Torkki 
suitsutti. Torkin mukaan Halmeen 
tyllitajusta kertoi myös lyhyt vas-
tauspuheenvuoro, jonka tämä piti 
sen jälkeen, kun puolustusvoimi-
en ja kulttuurin rahat oli laitettu 
vastakkain. -Minä uskon, että ku-
kaan Suomen passin omistaja ei 
halua istua oopperassa, kun maa-
tamme miehitetään, Halme julis-
ti. -Se oli brittiläisen terävästi loh-
kaistu, aivan Winston Churchillin 
tasoa, Torkki totesi. Halme ei ole 
ollut mikään ”pyhäkoulupoika” 
tai ihannevävy, mutta loistavat 
puhelahjat hänellä parhaimmil-
laan oli, sen ovat nyt myöntäneet 
siis arvostetutkin tutkijat.

On talvinen lokakuinen sunnuntai 
aamupäivä, kun lähden ajamaan 
kohti Alajärveä, sieltä otan kyy-
tiin Timo Soinin ja Raimo Vist-
backan ja lähdemme kohti  Vim-
peliä, jossa on runsaslukuinen 
kuulijajoukko odottamassa kan-
sanedustajien puheita.

Kysymyksiä ja terveisiä olisi 
vaikka kuinka paljon, mutta aikaa 

Päivä
kansanedustajien matkassa

on vain rajallisesti. On lähdettä-
vä Vetelin Patanaan, jossa tutus-
tutaan juuri valmistuneeseen Pih-
lajamaan vesivoimalaitokseen.

Sitten onkin jo kiire Kokkolaan 
Keski-Pohjanmaan piirin syysko-
koukseen. Matkalla Timo Soini 
hankkii puhelimitse yhden kan-
sanedustajaehdokkaan Vaasan 
vaalipiiriin.

Kokkolassa on vielä ennen ko-
kousta lehdistötilaisuus, jossa on 
runsaslukuisesti lehdistön edusta-
jia paikalla. Piirikokouksen pää-
tyttyä alkaa Kokkolan osaston 10 
vuotisjuhlakokous, josta joudum-
me lähtemään kello 20 aikoihin 
kohti Kruunupyyn lentokenttää.

Arto Pihlajamaa

Kuvassa Raimo Vistbackan ja Timo Soinin lisäksi Vetelin Sähkölaitoksen johtaja Jouko 
Kivioja ja Vetelin kunnanhallituksen puheenjohtaja Leo Saari.

Aurinkoenergia voidaan muuttaa polttoaineeksi tuottamalla vetyä 
ja happea. Tämä toteutetaan hyödyntämällä keinotekoista fotosyn-
teesiä eli yhteyttämistä ilman vihreitä kasveja. Vety poltetaan polt-
tokennoissa yhdessä hapen kanssa, minkä seurauksena syntyy ener-
giaa ja vettä. Aurinkoenergia on siis rajaton energianlähde. Veden 
käyttö yhdessä auringon valon kanssa niin, että se tuottaa rajatto-
man määrän puhdasta energiaa, on valtava haaste.

Sen tosiasian poliittinen tunnustaminen, että kasvavaa energia-
vajetta ei voida korvata tavanomaisilla menetelmillä, tulisi johtaa 
kansainvälisiin sopimuksiin ja päätöksiin tutkimusohjelmista, joi-
den tavoitteena on aurinkoenergian laaja käyttöönotto. Ihmiskun-
ta tarvitsee aurinkoenergian Kioton sopimukseen. Elintason nou-
su ja maapallon väestönkasvu lisäävät energian kulutuksen tarvetta 
kolminkertaiseksi 30 vuodessa. Tieteen tulee on ratkaista ongelma 
turvallisilla, kestävillä ja ympäristöystävällisillä keinoilla.

Yksikertainen laskutoimitus osoittaa, että tulevaisuuden vuotui-
sen energian tarpeen, 25 terawatin tuottaminen ydinvoimalla on 
käytännössä mahdotonta. Vaikka oletettaisiin, että uraania riittäi-
si, niin 25 terawattia edellyttää, että maapallolle pitäisi rakentaa 25 
000 uutta tuhannen megawatin ydinvoimalaa. Tuulivoimaloiden tar-
ve olisi 2,5 miljoonaa kappaletta. Eikä maapallolla yksinkertaises-
ti ole sellaista fossiilista tai uusiutuvaa energiavarantoa, millä tuo-
tettaisiin tuo määrä energiaa.

Nyt on toivottava ratkaisevaa läpimurtoa fotosynteesiä jäljittele-
vien aurinkokennojen, vetyä tuotavien bakteerien sekä vetytalou-
teen perustuvien järjestelmien laajoista tutkimusohjelmista. Aurin-
ko on käytännössä loputon energiantuottaja. Lähin tähtemme sätei-
lee maapallolle joka 90. minuutti vuodessa tarvittavat 25 terawattia. 
Professori Helge Lemmetyinen Tampereen teknillisestä yliopistos-
ta on selvittänyt aurinkoenergian mahdollisuuksia Suomen Akate-
mian rahoituksella.

Rolf ”Fred” Sormo

Aurinkoenergiasta 
polttoainetta
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Vuoden 2007 budjetin esittelyssä 
nähtiin surku hupaisa näytelmä 
opinto rahahuijauksesta.

Ensin kulttuuriministeri Tanja 
Saarela (ex-Karpe la) yritti näyt-
tävän julki suustempun avulla 
saada opintorahan korotuksen li-
säyksenä esitykseen, mutta VVM 
Eero Heinä luoma PM Matti Van-
hasen tuella torjui vaatimuksen. 

Seuraavaksi hallitus puolueiden 
eduskunta ryhmät julistivat, että 
budjetti ei kelpaa; opiske lijoiden 
tukia on korjat tava. 

Lopulta opintorahan korjaus 
kutistui ateria rahaksi, joka syö-
dään sa man tien pois aterioitten 
hinnankorotuksena.

Toisessa näytöksessä hallitus-
puolueitten ”nap pulaliiga”,  Ant-
ti Kaikko nen ja Pertti Salovaara 
(kesk), Säde Tahvanainen, Satu 

Taiveaho, Miapetra Kumpula-Nat-
ri ja Susanna Rahkonen (sdp) se-
kä Mi kaela Nylander (rkp), teki vät 
talousarvioaloitteen TAA 281/2006 
opintora han korottamisesta, ja sitä 
esiteltiin mahtipontisesti opiskeli-
joiden mielenosoi tuksessa. 

Nyt vuorostaan Tanja Saarela 
tyrmäsi esityksen, ja Kaikkonen-
kin lievensi esityksensä toivomuk-
seksi aikataulusta. 

Budjettiäänestyksessä 19.12.06 
opintorahan ko rotus tyrmättiin 
hallitus puolueitten edustajien ää-
nin. Myös kaikki aloitteen alle-
kirjoittajat äänestivät aloitteensa 
hylkäämisen puolesta.

Varaa opintorahan ko rottami-
seen olisi kyllä ol lut, lupasihan Ee-
ro Heinä luoma suoralta kädeltä 
kaksikertaisen summan, 150 miljoo-
naa euroa, upotettavaksi espoolai-

seen peruskallioon. Myös aikaa ko-
rotuksen tekemi seen olisi ollut.

Vain tahto on puuttu nut. Maa-
liskuun 18. päivä ei valtapuolueit-
ten tahto tilaa yllättäen muuta.

Eläkeläisiä huijataan

Neljä vuotta sitten kes kustan Liisa 
Hyssälä lu nasti ”taivasosuutensa” 
eduskunnassa vaatimalla eläkkei-
siin 300 euron ta sokorotusta. Vaali-
huijaus paljastui karuimmalla mah-
dollisella tavalla: Hys sälästä tuli 
eläkkeistä vastaava peruspalvelu-
ministeri, ja korotus ku tistui 7 eu-
roon. Alkoholi veron alentamisesta 
joh tunut indeksin lasku hyvi tettiin 
eläkeläisille 5 euron korotuksella, 
joka tuli voimaan myöhennettynä, 
juuri sopivasti ennen alka vaa vaa-
likamppailua.

Eduskuntakauden sal doksi jäi 
siis 12 euroa, kolme euroa vuotta 
koh den. Ministeri Hyssälän selitys 
”pitkän aikavälin tavoitteesta” oli 
korni. Tuolla vauhdilla tavoitteen 
Hyssälän saavuttamiseen menee 
100 vuotta, mutta sinä aikana mo-
ni eläkeläi nen ehtii jo kuolla.

Oppositiopuolue ko koomus 
on nostanut pro fiiliaan eläkeläis-
ten ystä vänä, mutta vain puheis-
saan. Eduskunnan äänes tyksissä 
se on johdonmu kaisesti äänestä-
nyt eläke läisiä vastaan. Esimerkik-
si Ben Zyskowicz julisti 17.6.2004 
taitetusta in deksistä eduskunnan 
pu hujapöntöstä: ”Ei kokoomus ole 
lu vannut sitä poistaa eikä poista.”

Talouselämän eläke paneelissa 
11.12.05 puo lueiden edustajil-
ta kysyt tiin eläkeleikkausten pur-
kamisesta. Vastaukset oli vat tylyjä:

Kokoomuksen puheen johtaja 
Jyrki Katainen: ”Tehtyjä eläke-
päätöksiä ei pidä purkaa.” 

Keskustan puoluesih teeri Jar-
mo Korhonen: ”Eläkejärjestelmän 
kestä vyyden ja uskottavuuden 
kannalta uudistusten pur kaminen 
ei ole järkevä vaihtoehto.” 

Sdp:n puoluesihteeri Maarit 
Feldt-Ranta kieroili: ”Eläkelupauk-
sista on tie tysti pidettävä kiinni.”

SDP on ollut viimeiset 12 vuot-
ta hallituspuolue ja toteuttanut 
sinä aikana sekä vihreitten Os-
mo Soi ninvaaran ideoiman poh-
jaosan leikkauksen että taitetun 
indeksin. Ne ovat Feldt-Rannan 
tar koittamia lupauksia. 

Voiko asian enää sel vemmin 
sanoa? Eläkeleik kureita ei valta-
puolueitten johdolla korjata. Sii-
hen tarvitaan toiset edusmie het.

Opiskelijoita huijattiin 
Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen 
PerusSuomalaiset

Perussuomalaiset Nuoret on uusi 
kansallismielinen ja kansallisval-
tiokeskeinen poliittinen nuori-
sojärjestö, joka on perustettu ko-
koamaan perussuomalaiset arvot 
omaavat laajat nuorten joukot yh-
teiseen toimintaan isänmaamme 
ja sen kansalaisten parhaaksi.

Perussuomalaiset Nuoret ovat 
itsenäisesti ajattelevia. Suhtau-
dumme kriittisesti Euroopan 
unioniin, koska EU:ssa suomalai-
silla on ainoastaan maksajan roo-
li, eikä monista kansallisuuksis-
ta ja kulttuureista yhteen kyhät-
ty järjestelmä tunne käsitettä kan-
sanvalta. EU ei siis voi edes teo-
riassa olla demokraattinen siinä 
mielessä, mitä me suomalaiset de-
mokratialla ymmärrämme. Kan-
sallismielisyys onkin Perussuo-
malaisille Nuorille ennen kaikkea 
demokratian puolustamista rahan 
valtaa, anarkismin uhkaa ja poh-
joismaisen hyvinvointivaltion tu-
hoamispyrkimyksiä vastaan.

Perussuomalaiset Nuoret edis-
tävät sellaista politiikkaa, jossa 
suomalaisia ei yritetä asetella kes-
kenään vastakkain, vaan jossa jo-
kainen, niin hyvä- kuin pienituloi-
nen, niin eläkeläinen kuin opiske-
lijakin, voi kokea olevansa yhdes-
sä yhteisessä veneessä matkalla 
kohti yhteistä päämäärää: demo-
kraattisempaa ja oikeudenmukai-
sempaa yhteiskuntaa. Perussuo-
malaisille Nuorille yhteiskunnan 
valta tai materialistinen perushy-
vinvointi eivät ole kuitenkaan it-
setarkoitus, vaan vain keinoja ih-
misyyden ja inhimillisyyden vaa-
limiseen ja edistämiseen.

Emme hyväksy sellaista poli-
tiikkaa, jossa erilaisia sosiaalisia 
etuuksia ja julkisen sektorin tuot-
tamia hyvinvointipalveluita kar-
sitaan niin, että hyvätuloiset ha-
keutuvat yksityisen palvelutuo-
tannon piiriin ja alkavat vaatia 
sen seurauksena verojensa alen-
tamista entisestään. Erilaisten tu-

lonsiirtojen, kuten opintorahan, 
lapsilisien ja eläkkeitten jälkeen-
jääneisyys taas johtaa siihen, et-
tä pienituloiset alkavat vaatia hy-
vätuloisten sulkemista yhteis-
kunnallisten etuuksien ulkopuo-
lelle. Lopulta kuitenkin vain se, 
että kaikki kokevat olevansa sa-
massa veneessä, antaa myös yh-
teiskuntamme vähäosaisimmille 
mahdollisuuden pinnalla pysymi-
seen. Siksi politiikan on lähdettä-
vä siitä, että se mahdollistaa kai-
kille yhteisvastuun tunteen koke-
misen. On väärin, että kansalaisia 
eriarvoistetaan kiihtyvällä vauh-
dilla, vaikka Suomi on vauraam-
pi kuin koskaan.

Maahanmuuttopolitiikassa Pe-
russuomalaiset Nuoret kannat-
tavat periaatetta ”maassa maan 
tavalla”. Näemme monikulttuu-
risuuden vaalimisen oman suo-
malaisen ja länsimaisen kulttuu-
rimme kustannuksella lyhytnäköi-
senä. Suomalaisuuden ja suoma-

laisten tulevaisuus voidaan tur-
vata ainoastaan mahdollistamalla 
nuorille aikuisille taloudelliset re-
surssit ja turvallinen ympäristö 
perustaa perhe sekä suuntaamal-
la suomalaisten koulutusta niin, 
että kaikille löytyisi töitä.

Suomen turvallisuuspoliittise-
na ratkaisuna pidämme parhaa-
na koko maan kattavaa aluepuo-
lustusta ja yleistä asevelvollisuut-
ta. Emme kannata Suomen liitty-
mistä USA-keskeiseen Natoon. 
Nato-Suomen ulkopoliittinen 
liikkumavara olisi kapea esimer-
kiksi sellaisessa tilanteessa, jos-
sa Naton ja naapurimaamme Ve-
näjän edut olisivat jossakin muu-
alla maailmassa vastakkaiset. Li-
säksi Nato-jäsenyys saattaisi lisätä 
suomalaisiin kohdistuvaa terroris-
min uhkaa. Riippumatta Suomen 
turvallisuuspoliittisista ratkaisuis-
ta, tulevaisuudessakin pätee van-
ha viisaus, että suomalaisia eivät 
lopulta puolusta kuin suomalaiset 

itse. Aina tarvitaan siis asevelvol-
lisuusarmeija.

Kansainvälisessä politiikassa 
Suomen tulisi mielestämme pyr-
kiä olemaan mahdollisimman 
puolueeton, mutta ei eristäytynyt. 
EU-politiikassa Suomen tulisi ot-
taa uusi toimintatyyli ja keskittyä 
muiden maiden mielistelyn sijaan 
suomalaisten eduista huolehtimi-
seen. Suomen ei tule osallistua ny-
kyistä enemmän rauhaanpakotta-
misoperaatioihin maailmalla, eikä 
kehitysapumäärärahojamme tule 
nostaa. Ratkaisut kehitysmaiden 
ongelmiin tai maailman epävakai-
suuteen eivät löydy suomalaisten 
veronmaksajien kukkarosta. Kan-
sainvälisen yhteistyön lisäämistä 
kannatamme erityisesti ympäris-
töasioissa.

Koulutuspolitiikassa Perussuo-
malaiset Nuoret kannattavat vie-
raiden kielten osalta täyttä valin-
nanvapautta yläkouluissa, ammat-
tikouluissa ja lukioissa.

Vesa-Matti Saarakkala
PerusSuomalaiset 
Nuoret ry:n 
puheenjohtaja Itsenäisesti ajattelevat 

- Perussuomalaiset Nuoret

Puoluetoimiston puhelinnumerot
ovat muuttuneet!

Puoluetoimiston puhelinnumerot ovat muuttuneet 7.11.2006.
Puoluetoimiston uusi numero on 020 7430 800
Puoluetoimiston uusi fax numero on  020 7430 801

Myös työntekijöillämme on uudet suorat puhelinnumerot, joten
vanhat numerot poistuvat käytöstä.

Suora GSM

Toimisto 0207 430 800
Fax 0207 430 801
Marjo Pihlman 0207 430 802 0400 917 351
Tiina Sivonen 0207 430 803 0400 917 352
Hannu Purho 0207 430 804 0400 917 353
Rolf “Fred” Sormo 0207 430 805 0400 917 354

Tekstiviestejä voi lähettää myös 0207 -alkuisiin numeroihin.

Hinnat soitettaessa 
puoluetoimiston numeroihin

Lanka -> Lanka  puhelinlaitoksen hinta
    (paikallispuhelu/kaukopuhelu)

Lanka -> GSM  0,16/ min

Lanka -> 020/010/030 8,21/ puh + 6,9 snt/min

GSM ->  GSM  operaattorin hinta

GSM ->  020/010/030 8,21/puh + 22,9 snt/ min
(Hinnat sisältävät alv:n 22%)
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Järjestötoimintaa

Vantaan Perussuomalaiset 
syyskokouksessa

Vantaan Perussuomalaiset ry:n 4.12.2006 Helsingissä pidetyssä syys-
kokouksessa on yhdistykselle valittu uusi hallitus. Yhdistyksen uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin nykyisen puheenjohtajan Pauli Art-
turi Luttisen ehdotuksesta Arja Niemelä Vantaan Ilolasta. Halli-
tuksen jäseniksi valittiin Pauli Artturi Luttinen, Petri Falzon, Arto 
Dahlman sekä Leila Sillanpää. Varajäseniksi hallitukseen valittiin 
Anneli Manninen ja Kalle Ylimutka.

Vantaan Perussuomalaiset ry toimii myös kaudella 2007 Perussuo-
malaiset ry:n Uudenmaan piirin toimintasuunnitelmaa tukien ja kes-
kittyy tuleviin eduskuntavaaleihin. Tavoitteena on saada Uudenmaan 
piiristä eduskuntaan vähintään kaksi kansanedustajapaikkaa.

Teksti:
Pauli Artturi Luttinen, kokouksen puheenjohtaja
Anneli Manninen, kokouksen sihteeri

Järjestötoimintasivu 
tehokkaakseen käyttöön

Perussuomalainen lehdessä on oma sivu järjestötoiminnasta kerto-
ville ilmoituksille ja uutisille. Piirien lisäksi myös osastot ja kunnal-
lisjärjestöt voivat käyttää em. palstaa tehokkaasti tiedotusvälinee-
nään ja ilmoituskanavanaan.

Tiedot tulevista tapahtumista PS lehden toimitukseen viimeistään 
kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Perussuomalainen lehden 
yhteystiedot löytyvät aina lehtemme sivulta kaksi.

Lisätietoja: puoluesihteeri Hannu Purho puh. 0400-917 353 tai 
sähköpostilla: hannu.purho@eduskunta.fi.

Espoon Perussuomalaiset ry:n 
järjestäytymiskokous

Torstaina 25.1.2007 klo. 18.00. Paikkana Espoo, Palvelutalo, os. Sou-
kankaari 7. Tervetuloa!  Veikko Granqvist, puheenjohtaja.

Uudenvuoden 
tervehdys

Hyvää alkanutta vuotta 2007 
toivottavat:

Ylli Kivioja Lappajärveltä

Saku Daavitsainen, Espoosta

Matti Puuronen, Kajaanista

Ylihärmä sai oman PerusS pai-
kallisosastonsa, kun nimi- ja 
sääntömuutoskokoukset pidet-
tiin 1.12.2006.

Piirin puheenjohtaja Tapio Pih-
laja ja piirisihteeri Ossi Sandvik 
kävivät paikalla tutustumassa ja 
vauhdittamassa osaston käynnis-
tämistä.

Ylihärmän Perussuomalaisten 
puheenjohtajaksi valittiin Eija-
Liisa Kiviharju-Ketola, sihteerik-

Alahärmässä PerusS paikallisosaston perustamiskokouksen osanottajia oli sen verran 
lukuisasti, että valitettavasti muutamia osanottajia jäi kuvan ulkopuolelle.

si Mikko Ketola ja taloudenhoita-
jaksi Martti Rajamäki.

Alahärmään toimintaa

Alahärmä on ollut vailla PerusS 
osastoa, mutta tilanne korjaantui 
27.12.2006, kun paikallisosaston 
perustava kokous pidettiin kah-
vila Härmänportissa.

Kansanedustaja Raimo Vist-
backa toimi perustavan kokouk-

sen puheenjohtajana, piirisihtee-
rin huolehtiessa ”paperitöistä”.

Alahärmän Perussuomalaisten 
puheenjohtajaksi valittiin Harri 
Tyni ja sihteeriksi Pirjo Jaakko-
la. Muut hallituksen jäsenet ovat 
Jouko Tyni ja Ville Latvala.

Teksti:Ossi Sandvik
Kuva: Päivi Sandvik

Etelä-Pohjanmaalle kaksi uutta paikallisosastoa

Pirkko Ruohonen-Lerner 
eduskuntavaaliehdokkaaksi 

Uudellamaalla
Porvoon vihreiden valtuustoryhmästä eronnut kaupunginvaltuutettu 
Pirkko Ruohonen-Lerner lähtee eduskuntavaaleihin sitoutumatto-
mana ehdokkaana Perussuomalaisten listalta. Perussuomalaisten Uu-
denmaan piirin vahvistama ehdokkuus julkistettiin 15. joulukuuta.

Pirkko Ruohonen-Lerner, 49, on osallistunut kunnallispolitiik-
kaan 20 vuotta. Vuoden 1996 vaaleissa hänet valittiin ensimmäisen 
kerran Porvoon kaupunginvaltuustoon. Tällä hetkellä hän kuuluu 
Porvoon kaupunginvaltuuston lisäksi Itä-Uudenmaan liiton maa-
kuntavaltuustoon ja Porvoon tarkastuslautakuntaan.

Ruohonen-Lerner on ollut Porvoon kaupunginhallituksen vara-
jäsen ja henkilöstöjaoston jäsen 1996-2002. Hänellä on kokemusta 
mm. sosiaali- ja terveyslautakunnasta, sosiaalivakuutustoimikunnas-
ta, vero- ja tutkijalautakunnasta sekä holhouslautakunnasta. Lisäksi 
hän on hoitanut lautamiehen tehtäviä ja edustanut kaupunkia usei-
den kunnallisten osakeyhtiöiden hallituksissa.

Hyvinkäältä kotoisin oleva Pirkko Ruohonen-Lerner suoritti yli-
oppilastutkinnon 1976, valmistui laskentamerkonomiksi Espoon 
kauppaoppilaitoksesta 1979, minkä jälkeen hän jatkoi opintojaan 
Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, jossa hän 
suoritti varanotaarin tutkinnon 1981. Lisäksi hän on suorittanut jat-
ko-opintoja oikeustieteellisessä sekä useita kursseja mm. tietokir-
joittamisesta ja journalistiikasta.

Ruohonen-Lerner on työskennellyt mm. verohallinnossa ja tilitoi-
mistoyrittäjänä. Vuodesta 1995 alkaen hän on tehnyt toimittajan töi-
tä. Hänet tunnetaan Itäisellä Uudellamaalla kriittisenä toimittajana, 
joka on tarttunut rohkeasti yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

- Kaikki puolueohjelmat sisältävät mielikuvia unelmayhteiskun-
nasta. Ne lupaavat paljon kauniita ja hyviä asioita. Käytännössä valta 
korruptoi ihmisiä ja puolueita. Siksi on hyvä, että on yhteiskunnallisia 
uudistuksia aidosti ajavia vaihtoehtoisia ehdokkaita ja puolueita.

- Haluan edistää lainsäädäntöteitse demokratiaa, tavallisten kan-
salaisten tiedonsaantia ja vaikuttamismahdollisuuksia, jotka ovat 
nykyisin lähes olemattomia.

- Perussuomalaisten vaaliteemat ovat oikeudenmukaisuus, hy-
vinvointi ja kansanvalta. Nämä teemat sopivat minulle hyvin, sil-
lä olen jo 20 vuotta työskennellyt kunnallispolitiikassa näiden ar-
vojen puolesta, jotta ne toteutuisivat paremmin ihmisten jokapäi-
väisessä elämässä.

Pehkonen Perussuomalaisten 
ehdokkaaksi

Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri on nimennyt eduskuntavaali-
ehdokkaansa. Täytettävänä oli kaksi ehdokaspaikkaa, sillä PerusS 
on Etelä-Savossa vaaliliitossa Kokoomuksen ja Kristillisdemokraat-
tien kanssa.

Yllätysnimenä voidaan pitää kristillisdemokraattien entisen kan-
sanedustajan Tauno Pehkosen valintaa sitoutumattomana ehdok-
kaana Perussuomalaisten listalle.

Lennontiedottaja, yrittäjä Tauno Pehkonen on tällä hetkellä kan-
sanedustaja Olli Nepposen varakansanedustaja. Pehkonen on saa-
nut parhaimmillaan vaalipiiristään lähes 5 000 ääntä vuoden 1995 
eduskuntavaaleissa, jolloin hän tuli valituksi.

Joroisista kotoisin olevan Tauno Pehkosen vaalilause on ”Koke-
mus on suurinta viisautta”. Hän korostaa myös, että vahvempien pi-
tää puolustaa heikompia, kuten lapsia, vanhuksia ja vammaisia.

- Yhteiskunnan moraali käy ilmi siitä, kuinka se huolehtii heikom-
mistaan, totesi Pehkonen.

Toiseksi ehdokkaaksi valittiin toimittaja Timo Hirvonen Mikke-
listä.

Kokoukseen osallistuneen puoluesihteeri Hannu Purhon mukaan 
Etelä-Savon ehdokasvalinnat nostavat sen sellaisten vaalipiirien jouk-
koon, joissa Perussuomalaisilla on hyvät läpimenomahdollisuudet.

Lapin 
piiritoimikunta 

kokoontuu
PerusS:n Lapin piiritoimikunnan 
kokous pidetään la 20.01.2007 klo 
13.00-16.00 Rovaniemellä Hotelli 
Scandiassa, Koskikatu 23.
Käsitellään ehdokasasettelua. Ko-
kouskutsu koskee varsinaisten ja 
varajäsenten lisäksi eduskunta-
vaaliehdokkaaksi jo asetettuja ja 
ehdokkaaksi halukkaita.
Puolueen edustajana paikalla 
Rolf ”Fred” Sormo.



 PerusSuomalainen  1/2007 Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 15

Perussuomalainen  1 / 1998historia Puheenjohtaja Timo Soini

Olin televisiossa torstaina 8.1.1998 ja ilmoitin siellä kysyttäessä 
vakaumukseni aborttiasiassa. Siitä on tullut palautetta enimmäk-
seen hyvää, mutta moitteitakin. Jokaisella on oikeus mielipitee-
seensä. Minä en voi vastenmielisempää tietää kuin puolustusky-
vyttömän ihmisenalun harkittua tappamista äitinsä kohtuun. Tätä 
tullaan varmasti käsittelemään julkisuudessa myös jatkossa. Kan-
tani on jyrkkä ja lopullinen.

Perussuomalaiset Nuoret
Next Step -messuilla

Yhdeksännet Next Step -messut järjestettiin Helsingissä 15.-
17.12.1997. Perussuomalaiset Nuoret tekivät opintomatkan mes-
sukeskukseen, jolloin keskusteltiin myös järjestäjien Suomen Am-
mattiin Opiskelevien Keskusliitto - Sakki ry:n tiedottaja Tanja 
Harjuniemen kanssa.

Lasten suusta

Jeremia, 4-v. oli isin ja äidin kanssa saunassa. 
- Ole varovainen, ettet liukastu ja kaadu kiuasta päin. Tulee paha 
palovamma jos kaatuu kuumaan kiukaaseen, äiti varoitteli. 
- Niin ja sitte mut pitäis viedä palokuntaan, pohdiskeli poika 
mahdollisia seuraamuksia.

Maataloustukien 
hakuohjeiden ja 

myöntämisperusteet 
ristiriitaisia

Vuoden 1996 maa- ja puutarhatalouden kansallisia tu-
kia ja niiden hakemista koskevissa ohjeissa ja päätök-
sissä esiintyi lukuisia epämääräisyyksiä.

Kansanedustaja Raimo Visbacka ihmettelee edus-
kuntakyselyssään, miksi ohjeissa pututaan pellon hal-
linnasta, kun valtioneuvoston päätökset edellyttävät tu-
kikelpoista viljelyä. Ohjeiden virheellisyys on saattanut 
monet tilat taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen varma-
na pidetyn tulon jäätyä saamatta.

www.vaalit.fi 

Tutkimukset osoittavat selkeästi, että ikäihmisten kuntoutuksella 
saavutetaan hyviä tuloksia ja parannetaan edellytyksiä hyvään elä-
mään. Ensisijainen järjestämisvastuu ikääntyvien ja vanhusten toi-
mintakykyä ylläpitävästä kuntoutuksesta on kunnilla. Kuntoutus 
kunnissa on kuitenkin usein puutteellisesti järjestetty tai järjestä-
mättä kokonaan.

Ikääntyvien ja vanhusten kuntoutuksen järjestäminen vaatiikin 
täysremontin. Kuntoutuksen järjestämisvastuu on selkeytettävä pi-
kaisesti ja kuntoutukseen on varattava riittävät voimavarat, vaati 
Kelan johtaja Helena Pesola puhuessaan Espoossa.

Ellei asia korjaannu, se tulee kalliiksi koko yhteiskunnalle. Ikäih-
misten kuntoutuksen puutteet heikentävät mahdollisuutta asua 
omassa kodissa ja aiheuttavat ennenaikaista laitoshoidon tarvetta 
sekä vaikuttavat ikääntyvien ja heidän läheistensä elämänlaatuun. 
Ihmisen terve ja aktiivinen elämänvaihe on pitenemässä. Noin 75 
ikävuoteen asti fyysinen toimintakyky säilyy varsin hyvänä, mutta 
alkaa heiketä sen jälkeen tasaisesti. 80 ikävuoden jälkeen avun tar-
ve arjen asioista selviytymisessä lisääntyy.

Jos ikääntyvien suomalaisten avun ja hoidon tarvetta saadaan siir-
tymään noin viisi vuotta eteenpäin, on odotettavissa, että 20 – 30 
vuoden kuluttua ei ole enempää avun tarpeessa olevia ikäihmisiä 
kuin tänä päivänä, vaikka iäkkäimpien suomalaisten määrä kas-
vaakin nopeasti.

Johtaja Pesola korosti, että ikääntyminen ja vanhuus ei ole saira-
us tai diagnoosi, vaan luonnollinen osa elämää ja väistämätön vaihe 
pitkään elävän ihmisen elämässä. Suomalainen yhteiskunta on asen-
teiltaan liian kova ikääntyviä ihmisiä ja vanhuksia kohtaan. Kuntou-
tuksen puutteiden lisäksi kovista arvoista kertovat karua kieltään 
myös iäkkäiden kokema yksinäisyys, ajan puute kohdata hoidossa 
oleva ihminen ja peruseläkkeen varassa elävien ihmisten monesti 
niukka perusturva. Ikäihmisiä ahdistavat asiat eivät tunnukaan lä-
päisevän riittävästi asenteiden ja poliittisen päätöksenteon muuria, 
totesi Helena Pesola.

Ikääntyvien kuntoutuksen 
järjestäminen vaatii 

täysremontin
Neljä maahanmuuttajaa tuomit-
tiin sakkoihin kajaanilaisessa piz-
zeriassa reilu vuosi sitten sattu-
neesta tappelusta. Syytettynä oli 
myös kuusi suomalaismiestä.

Heti pizzeria-kahakan jälkeen 
media rummutti, kuinka kantavä-
estöön kuuluvat ovat syyllisiä ta-
pahtumiin ja kuinka suomalaiset 
ja erityisesti kajaanilaiset ovat ra-
sisteja, vaikka todellisista tapah-
tumista ei ollut vielä mitään tie-
toa. Toisin kuitenkin kävi. Kärä-
jäoikeudessa kantaväestöön kuu-
luvien suomalaisten todettiinkin 
olleen uhreja.

Voisivatko taannoista pizze-
ria-kahakkaa uutisoineet mediat 
jollakin tavoin kumota sen, mitä 
uutisoinnillaan saivat aikaiseksi? 

Tuskin, mutta syytä olisi yrittää. 
Kajaani sai rasistisen kaupungin 
leiman ainoastaan median ennak-
koluuloihin pohjautuvan ja ama-
töörimäisen uutisoinnin vuoksi. 
Kollektiiviseen ryhmään kohdis-
tuva perusteeton stereotypia on 
vakava asia.

Missä tuotiin esille toinen nä-
kökulma näihin pizzeria-kaha-
kan tapahtumiin? Eikö sitä tar-
vittu? Onko kantaväestö aina läh-
tökohtaisesti syyllinen tällaisissa 
tilanteissa, ennen kuin toisin to-
distetaan? Yleensä rasismi miel-
letään koskemaan vain ulkomaa-
laisia, mutta todellisuudessa rasis-
mi voi olla kaksisuuntaista. Rasis-
min kohde voi olla myös suoma-
lainen kantaväestöön kuuluva, eli 

kaikki voivat joutua rasistisen ri-
koksen uhriksi.

Vähintä, mitä media voi Perus-
suomalaisten Nuorten mielestä 
tässä vaiheessa tehdä, on oikais-
ta uutisoimansa virheet näkyväs-
ti. Herää kysymys, onko rasistijah-
dissa menty jo liian pitkälle. Me-
dialla on ainakin nyt syytä julki-
seen ja avoimeen itsetutkiskeluun 
tämän asian osalta.

Olemme voineet huomata, ettei 
valtamedian uutisointi ole puolu-
eetonta. Hyvänä esimerkkinä tästä 
on juuri monikulttuurisuutta ihan-
noiva, äärisuvaitsevainen asenne 
ulkomaalaisia kohtaan, joka medi-
an uutisoinnista kumpuaa. Suoma-
laisten omat tavat ja jopa lait tun-
nutaan asettavan kyseenalaisiksi. 

PS-nuorten kannanotto:
Medialla itsetutkiskelun paikka

Helsingin Perussuomalaiset Yrittäjät myivät joulukuusia Kauppatorilla. Kotiinkuljetuskin 
onnistui mm. Espoon Soineille ja Savolaisille.
Joulukuusikaupasta vastasivat PerusS:n Uudenmaan piirin järvenpääläinen 
varapuheenjohtaja Heimo Mikkanen (vas) ja Yrittäjien helsinkiläinen puheenjohtaja Rolf 
”Fred” Sormo. Molemmat ovat käytettävissä eduskuntavaalien 2007 ehdokkaina.
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Talvisodan aloituspäivän iltana 
sain olla puhujana Karvian Kan-
tissa sotaanlähdön muistokivellä 
Karvian Reserviläisten ja Karjala-
seuran järjestämässä vaikuttavas-
sa 67-vuotismuistotilaisuudessa, 
joka keräsi yli 200 osanottajaa.

Palautin mieliimme 67 vuoden 
takaiset kohtalokkaat ajat. Suo-
men johtajat iloitsivat vielä elo-
kuussa, kun puolustushankinnois-
sa oli säästetty ja pumpattu sen si-
jaan sinisilmäisesti varoja Helsin-
gin v.1940 olympiakisojen valmis-
teluihin - eihän sotaa kuitenkaan 
tule. Niinpä sitten kun Neuvos-
toliiton taholta pelkkänä kulis-

sina pidetyt rauhanneuvottelut 
päättyivät tuloksettomina ja ve-
näläiset ampuivat 26.11. Maini-
lan laukaukset, joita he syyttivät 
suomalaisten ampumiksi, vaikka 
kiistatta syyllisiksi on todettu ve-
näläiset, Suomi oli melko valmis-
tautumaton vihollisen aloittaessa 
hyökkäyksensä 500.000 miehel-
lä, kun Suomella oli käytettävissä 
vain 295.000 miestä, tykeissä, kra-
naatinheittimissä, panssareissa ja 
lentokoneissa puutteemme olivat 
vielä paljon merkittävämmät.

Niinpä neuvostojoukot olivat 
varsinkin tulivoimaltaan muser-
tavan ylivoimaiset. Stalinin suun-

nitelmissa olikin marssitta joukot 
Helsinkiin parissa viikossa ja poh-
joisella rintamalla oli annettu oh-
jeeksi Lapin läpi ryntääville jou-
koille etenemisen pysäyttämises-
tä Ruotsin rajalle.

Näin talvisotaa voidaankin pitää 
raamatullisen esimerkin mukai-
sesti Goljatin ja Daavidin välise-
nä taisteluna, eli aineen ja hengen 
keskinäisenä kamppailuna. Ulko-
puolisen uhan alla syntyi ihme-
teltävä kansallinen yksimielisyys, 
kuuluisa Talvisodan henki, joka 
osoitti kansakuntamme sisukkuu-
den taistella maamme, elinolojem-
me, yhteiskuntajärjestelmämme ja 

kulttuurimme puolesta. Aivan niin 
kuin olemme oppineet: kodin, us-
konnon ja isänmaan puolesta.

Sodan alkupäivät olivatkin epä-
toivoa herättänyttä vetäytymistä, 
siksi ensimmäisellä taisteluvoitol-
la Tolvajärvellä joulukuun 12. päi-
vänä oli ratkaiseva merkitys: 139. 
venäläisen divisioonin etenemi-
nen pysäytettiin ja sen tukikoh-
dat vallattiin. Samoin uskoa va-
loivat Suomussalmen Juntusran-
nan ja Raatteen tien voitokkaat 
taistelut, vihollinen ei voinut pois-
tua tieltä lumiseen maastoon, jos-
sa sen sijaan lumipukuiset suo-
malaiset olivat omassa elemen-

105 kunnian päivää 
Anssi Joutsenlahti
Rovasti
kansanedustaja-
ehdokas

tissään. Kollaa kestää ja Kannak-
sen Mannerheimlinja ovat myös 
legendaarisia.

Muistaen kansallista velkaam-
me maamme puolustajille saamme 
pyytää isänmaan virsien väkeväs-
ti esiintuomana: ”Siunaa ja varje-
le meitä, Korkein, kädelläs. Kaitse 
ain kansamme teitä, vyöttäen voi-
malla meitä, heikkoja edessäs.”

Saamme nyt alkaneena itsenäi-
syytemme 90-vuotisjuhlavuotena-
kin tehdä parhaamme, että maam-
me vapaus säilyisi myös jälkipol-
villemme, niin ettei veteraanivel-
jiemme ja -naistemme suuriarvoi-
nen työ saisi turhentua.

Marraskuun loppu, kukat run-
sailevat, linnut visertävät aamu-
aurinkoa odotellessaan, päiväläm-
pö kohoaa 25 asteeseen. Sylissäni 
röyhtäilee pieni pojanpoikani aa-
muateriaansa. Mitä vielä voi iso-
äiti kaivata? Poika alkoi uuden ai-
kakauden, pikku-Idán (hebr. idán 
= aikakausi, ajanjakso). Isänsä on 
puoliksi suomalainen, puoliksi 
puolalais-ukrainalainen, äitinsä 
sukujuuret taas ovat Irakissa. Pe-
russuomalaisetko rasisteja?

Asuin - tai oikeammin sanot-
tuna elin täyttä arkipäivää - Isra-
elissa runsaat 20 vuotta. Olin siis 
maahanmuuttaja, opin kielen, olin 
maassa maan tavalla, kasvatin lap-
set, integroiduin niin syvästi, että 
minua pyydettiin kunnallisvaalei-
hin ehdokkaaksi. Nyt olen ns. pa-
luumuuttaja. En osaa sanoa kum-
pi muutoista oli vaikeampi, tilan-
teet olivat täysin erilaiset, mutta 
molemmat itse kokeneena tiedän 
mistä näissä on kyse.

Israel on muuttunut viimeisten 
10-15 vuoden kuluessa ällistyttä-
vällä vauhdilla. Korkeat ja usein 
hymyn huuleen vetävät pilven-
piirtäjät tavoittelevat taivaita, uu-
sia asuinalueita on kasvanut peit-
tämään entisiä hiekkamaisemia, 
teitä on levennetty ja maisemoitu, 
kukkia ja taideteoksia - useinkin 
leikkimielisiä - näkyy kaikkialla.

Päältä katsoen tuntuu, että Is-
raelilla menee hyvin. Lukemat-
tomat suuret kansainväliset yri-
tykset ovat rakentaneet omat 
keskuksensa maahan. Ja ”inves-
tointeja” on satanut eli moni me-

nestynyt israelilainen yritys on 
päätynyt kansainvälisten tai yksi-
tyisten ulkomaalaisten käsiin.

Erona Suomeen on se, että nä-
mä muualle myydyt yritykset ovat 
jääneet maahan. Miksi näin? Isra-
elissa koulutus on korkealaatuis-

ta, osaaminen, erikoistuminen 
sekä asioiden nopea ja joustava 
edistäminen minimaalisella by-
rokratialla antavat vahvan kilpai-
luedun, jonka maailman rikkaat 
teollisuusmaat ovat huomanneet. 
Olisiko tässä Suomelle jotain 

Israel, olin siellä minäkin
- ja sydämeni on yhä

opittavaa nyt kun koulu- ja jat-
kokoulutussysteemiämme supis-
tetaan, vaikeutetaan ja tosiasialli-
sesti ajetaan alas? Suosta on vai-
keaa nousta sitten kun on koko-
naan vajonnut - meillä on ainakin 
vielä jonkin aikaa resursseja kou-
lutustason nostamiseen. Nimittäin 
jos EU sallii ja jos Suomen talous 
kestää yhä kasvavien jäsenmak-
sujen - myös Englannin puolesta 
maksetun - paineessa. . . !!!

Suomessa voitaisiin ottaa op-
pia Israelista myös mm. liikenne-
asioissa. Yhteisiä ongelmia ovat 
käyttäytyminen liikennevalois-
sa ja ylinopeus. Yllättävän monil-
la pikku- ja kerrostalojenkin reu-
nustamilla asuinkaduilla tämä on 
ratkaistu liikenneympyröillä, jot-
ka ovat liikennevaloja halvempia 
ratkaisuja ja tehokkaita hidasta-
jia sekä aina määrävälein tehdyil-
lä korotuksilla. Toisaalta liiken-
neympyrät ovat silkkaa silmän-
iloa kukkasin, puin ja taideteok-
sin maisemoituina. Toiseksi: lii-
kennevakuutukset on porrastettu 
käyttäjien iän mukaan korkeim-
man maksun ollessa 18-25-vuo-
tiailla. Autoa, joka on vakuutet-
tu esim 35-vuotiaalle, ei alle kol-
mikymppinen saa ajaa ilman li-
sävakuutusta. Jo nämä kaksi kei-
noa hillitsevät tilastojen mukaan 
nuorten kaupunkiralleja. Kolman-
neksi: Israelissa on käytössä etu-
käteen ladattava pysäköintikort-
ti, johon on valmiiksi ohjelmoitu 
eri kaupunkien parkkimaksuta-
sot. Siis valitaan kaupunki, park-
kipaikalla sallittu maksimiaika ja 

vehje ripustetaan auton ikkunaan 
Takaisin tullessa pysäytetään las-
kuri. Näin maksetaan tasan käyte-
tystä parkkiajasta eikä parkkimit-
tareita tarvita.

Perheeni Suomessa oli huoles-
tunut matkastani, sotaa pelkäsi-
vät. Israelhan on kovin pieni maa, 
vain Uudenmaan läänin kokoinen 
ja sitä ympäröi kolmelta puolel-
ta lukuisa kansa, joka ei välittäi-
si juutalaisista seudulla. Israel ja 
palestiinalaiset saivat aikaan rau-
hansopimuksen maassa ollessani. 
Se pitikin Israelin puolelta, mut-
ta jo ensimmäisenä aamuna saa-
tiin laskea montako rakettia Ga-
zasta ammuttiin: 1, 2, 3, . . . . 10, . . 
jne. Ihmiset Sderót’in kaupungis-
sa olivat vihaisia maan hallituksel-
le sen salliessa tämän yhä jatku-
van. Yhtenä aamuistani osui pom-
mi kouluun, VAIN pari lasta louk-
kaantui. Teollisuuslaitos pumahti, 
ihmisiä kuoli ja kymmeniltä meni 
työpaikat. Tuhannet ja taas tuhan-
net kaupunkilaiset pakenivat kau-
pungista. Gazasta on suunnattu Is-
raeliin tuhansia raketteja. Suomen 
media ei näistä juuri kerro.

Rauhankyyhkyksi pyrkinyt Tuo-
miojakin aloitti Libanonin sodan 
selvittelyn syyttämällä Israelia - 
tutkimatta taustoja tasapuolises-
ti. Ja kaikesta huolimatta he jaksa-
vat nauraa, iloita, vitsailla, katsoa 
avoimin silmin huomiseen.
Terveisin maasta, jossa joulukukat 
kasvavat upeiksi pensaiksi

Päivi K. Eskola
Turku
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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 
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Keski-Suomi 
Pj Marke Tuominen, Ravitie 28, 44260 VIHIJÄRVI
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Pohjois-Karjala
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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
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Puoluesihteeri
Hannu Purho

Kolme vuotta sitten alentuneen 
alkoholiveron vaikutukset näky-
vät selvästi myös työterveyshuol-
lon vastaanotoilla. Tämä käy ilmi 
Medivire Työterveyspalvelut Oy:n 
työterveysammattilaisilleen teet-
tämästä kyselystä.

Marraskuussa valmistunee-
seen kyselyyn vastasi 197 Medi-
vire Työterveyspalvelut Oy:n työ-
terveyslääkäriä, -hoitajaa ja –psy-
kologia ympäri Suomen. Heistä 60 
prosenttia oli sitä mieltä, että al-
koholinkäyttö on lisääntynyt alko-
holiveron alentamisen jälkeen.

Aiemmin 15 vuotta päihdetyös-
sä toimineena lääkärinä Medivi-
re Työterveyspalveluiden työter-
veyslääkäri Eija Hietala ei pidä 
yllättävänä sitä, että alkoholin 

alennusvuodet ovat saaneet ku-
lutuksen ja riippuvuusongelmat 
lisääntymään.

Hän kertoo Medivire-verkko-
lehden haastattelussa, että ensin-
näkin riippuvuuden kehittyminen 
on helpompaa, kun saanti ei ole 
niin rajoitettua. Toiseksi alkoho-
liriippuvaiset juovat nyt suurem-
pia määriä. 

Yli 40 prosenttia Medivireen 
työterveysammattilaisista arvi-
oi, että sairauspoissaolot ovat li-
sääntyneet alkoholiveron alenta-
misen vuoksi. Lähes puolet näkee, 
että ohjaus katkaisu- ja kuntou-
tuslaitoksiin on lisääntynyt. Kol-
mannes vastaajista uskoo, että 
yleinen hyvinvointi työpaikoilla 
on niin ikään kärsinyt. Suuri osa 

vastaajista arvioi myös, että alko-
holista puhuminen vastaanotolla, 
mielenterveysongelmat, lääkkei-
den käyttö, onnettomuudet työ-
paikoilla sekä sairauseläkkeet 
ovat lisääntyneet.

Hietala painottaa, että alkoho-
lismi on kansansairaus muiden 
joukossa. Hänen mukaansa työ-
terveyshuollon tehtävänä on tun-
nistaa tilanne neutraalisti ja mah-
dollisimman aikaisessa vaihees-
sa. Kyselyn mukaan alkoholin-
käytön vuoksi työterveyshuollon 
apua tarvitsevat useimmiten 41-50 
–vuotiaat, ja miehet huomattavas-
ti enemmän kuin naiset.

Noin 70 prosenttia kyselyyn 
vastanneista oli sitä mieltä, että 
alkoholiveroa tulisi nostaa.

Alhainen alkoholivero näkyy 
myös työterveyshuollossa
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Vapaa sana

Yleinen 
asevelvollisuus

Mielestäni suomi tarvitsee yleistä 
asevelvollisuutta. En oikein ym-
märrä miten Nato voisi hoitaa suo-
men puolustusta hyvin. Nyt ollaan 
puhuttu paljon Natosta, mutta mil-
loinkaan ei ole kerrottu mitä mak-
saa, jos suomi liittyisi Natoon.

Mutta jos tuosta yleisestä ase-
velvollisuudesta vielä sen verran, 
että siihen pitäisi varmaan tehdä, 
jonkin verran tarkistuksia. Palve-
lusaikaa voitaisiin tarkastella on-
ko ihan välttämätöntä olla siellä 
näin kauan mitä nyt ollaan. Mie-
lestäni myös siviilipalveluksen ai-
kaa pitäisi lyhentää. Ei voi olla oi-
kein, jos joku haluaa mennä siviili-
palvelukseen niin siitä rangaistaan 
näin ja ollaan kauemmin, kuin ase-
velvollisuuden suorittaneet.

Mutta en minä myöskään tar-
koita, että sen pitäisi olla ihan sa-
malla tasolla kuin asevelvollisuus, 
mutta tuotakin epäkohtaa voitai-
siin tarkastella hiukan enemmän.

Marko Luomala
K-S piirin 
varapuheenjohtaja

Poliitikot ovat 
arvaamattomia!
Nyt kun päivän puheenaihe on 
valtioiden mahdollinen arvaamat-
tomuus, täytyy todeta, että myös 
poliitikot saattavat äkkiä kääntää 
takkinsa.

Ennen viime eduskuntavaaleja 
Paavo Lipponen neuvotteli USA:
ssa Suomen osallistumisesta Ira-
kin sotaan. Maassamme nousseen 
suuren hälyn takia asia sitten sa-
lattiin ja peruttiin. Lipponen lie-
nee tällöin kuitenkin ollut innos-
saan mahdollisesta sotilaallisesta 
yhteistyöstä.

Vajaa vuosi sitten presiden-
tinvaalien alla Niinistön kanna-
tuksen alettua uhkaavasti koho-
ta käänsikin Lipponen yllättäen 
kelkkansa. Nyt hänestä oli tullut 
vallankumouksellinen joka pelot-
teli Niinistön vievän maamme Na-
toon. Suomen Kuvalehdessä Lip-
ponen itse kutsui presidentinvaa-
leja ”luokkataisteluksi”.

Kesällä alkoi kuulua huhuja sii-
tä, että Lipponen olisi taas kään-
tynyt ”porvariksi” ja pitänyt sul-
jettujen ovien takana puheita, 
joissa kannatettiin Suomen liit-
tymistä Nato – ryhmään. Vähitel-
len hän alkoi sitten myös julkises-
ti puhua Naton puolesta.

Viime lauantaina puhemies sit-
ten jyrähti Yleisradio lauantai-
seurassa: ”Toivoisin, ettei anne-
ta sellaisia lausuntoja joissa vä-
hätellään Natoa ja sen merkitys-
tä.” ”On selvitettävä paitsi Naton 
kehitystä myös Suomen mahdol-
lisuuksia ylläpitää omaa uskot-
tavaa puolustusta ja sen kustan-
nuksia. Vaihtoehto omalle puolus-
tukselle on yhteistyö, joko Naton, 
EU:n tai Ruotsin kanssa.”

Käsittämätön lause! Eihän oma 
puolustus ole mitään ”vaihtoeh-
to”!

Lipponen sanoi myös, ettei Suo-
men pitäisi suoralta kädeltä sulkea 
pois osallistumista Naton nopean 
toiminnan NRF -joukkoihin. Mi-
käli Ruotsi osallistuisi Naton no-
pean toiminnan joukkopihin vaati-
si Lipponen, että Suomenkin tulisi 
osallistua niiden operaatioihin.

Puhemiehen mielestä olisi erit-
täin tärkeää, että Suomi seuraisi 
Ruotsin esimerkkiä. Kas kun siitä 
ei puhuttu mitään silloin kun ää-
nestettiin siitä EU:n perustuslail-
lisesta sopimuksesta. Eikä Ruotsi 
ole vielä edes liittynyt Euroon!

Ei ole mitään pelkoa, että Na-
ton ovi sulkeutuisi niin kauan 
kuin saartorengas puuttuu Suo-
menlahden ja Jäämeren väliltä.

Yrjö Saraste
Sotaveterani

Rahastusta 
kortilla

Jälleen kerran rahastetaan kan-
salaisia ilman perusteita! Yli 10 
vuotta autoa ajanut henkilö ha-
luaa hankkia moottoripyörän. 
Moottoripyörän ajokoe on oikein 
ja harjoittelu sillä ajamiseen eli 
ajotunnit. Kirjallinen koe on hy-
vä kerrata, mutta liikennesäännöt 
ovat samat autoilijalle ja mootto-
ripyörän kuljettajalle. Teoriatun-
nit moottoripyöräkorttia varten 
ovat silkkaa rahastusta ja vieläpä 

huomattava summa. Teoriatunnit 
vapaaehtoisiksi!

Jyrki Vaskela

Harkittu 
rakennemuutos?
Kuka muistaa, koska alettiin puhua 
yllämainitusta asiasta? Sillä tarkoi-
tettiin maatilojen määrän vähen-
tämistä ja tilakoon suurentamista. 
Muistaakseni olivat kepulaiset tätä 
asiaa eteenpäin työstämässä.

Nyt kun maaseutu on ajettu 
varmasti ohi jo noitten silloisten 
tavoitteiden, voitanee ryhtyä pu-
humaan harkitsemattomasta ra-
kennemuutoksesta, sillä jokainen 
päivä lopettaa viisi maatilaa Suo-
messa. Oltaneeko nyt sitten maa-
seudulla Onnelassa?

Erilaisissa palavereissa - eten-
kin näin vaalien alla - haetaan 
maaseudun elvyttämiselle keinoja 
kuin neulaa heinäsuovasta. Miten-
käs siinä nyt näin pääsi käymään?

EU:n myötä on ryhdytty raken-
tamaan ”kolhoosinavetoita”, joit-
ten pyörittämisessä menee ajan 
myötä ihmisiltä terveys ja yö-
unet. Ei ihminen ole kone. Eivät 
sitä ole eläimetkään. Mutta velka-
taakka karannee jo tajuntojen ul-
kopuoliseksi asiaksi...

Myös ajan henki on se, ettei lyp-
sykarjaa viitsitä pitää, jos se on 
suinkin mahdollista lopettaa.Perhe-
viljelmillä: 20-30 lehmän navetoilla 
maaseutu voisi ihan hyvin, jos tyy-
dyttäisiin kohtuuteen ja ajateltai-
siin maaseutua tulevaisuustekijä-
nä. Kun tuohon perheviljelmän pi-
tämiseen vielä voitaisiin liittää van-
han ajan eroamaton avioliitto, niin 
ei kun hoi henkiin maaseutu!

Tämän kummempia rojekteja ei 
tarvittaisi. Suurtilat tappavat ympä-
riltään aina useita työpaikkoja, sil-
lä eihän mikään voi laajentua, ellei 
ensin oteta toiselta jotakin pois.

Mikä sitten lienee lopullinen 
maaseudun kohtalo EU-Suomes-
sa? - susikasvattamoko?

Liisa Salmi
Pielavesi

Optimihinta 
lisää 

kaupankäyntiä 
Euroaikana hintojen nousu on ol-
lut normaalia inflaatiota suurem-
paa, mikä on nostanut hinnat joi-
denkin tuotteiden kohdalla jo niin 
korkeaksi, että se vaikuttaa kau-
pankäynnin määrään. Mielestäni 
valtionyrityksenä VR:n tulisi puo-
littaa hinnat ja olla näin esimerk-
kinä muillekin yrittäjille. Asia-
kasmäärien kasvaessa tulos py-
syisi vähintään ennallaan. Mutta 
pitkässä juoksussa saastuttava au-
toilu vähenisi, tiet eivät kuluisi tä-
tä vauhtia jne.

Paljon positiivisia sivuvaiku-
tuksia tämä hintojen lasku saisi 
aikaan. Mielestäni olisi aika al-
kaa tehdä päätöksiä, jotka näky-
vät ja tuntuvat, positiivisella taval-
la. Jatkuva lisää, lisää meininki on 
ensinnäkin lapsellista ja se vaikut-
taa negatiivisesti moniin muihin-
kin asioihin kuin vain hintoihin.

Harri Andersson
Jyväskylä

Vaalityö on 
tehtävä hyvin, 
tai ei ollenkaan
Koska meillä on vielä melko vähän 
puolueuskollisia äänestäjiä, jotka 
vaikuttavat vaaligallupeihin, niin 
meidän on äärimmäisen tärkeää 
aloittaa kaikkien vaalien vaalityöt 
mahdollisimman aikaisin, jotta ää-
nestäjät pääsevät tutustumaan pe-
russuomalaisten ehdokkaisiin riit-
tävällä aikavälillä ja peilaamaan 
heidän alueellisia ja valtakunnal-
lisia kannanottojaan sekä omiin 
tuntemuksiin että muiden puolu-
eiden kannanottoihin.

Kun perussuomalaisuus on tie-
dostettuna mielessä, niin silloin 
sillä on mahdollisuus olla myös 
kansan huulilla. Tiedämme, että 
gallupeilla on vaikutusta ihmis-
ten äänestyskäyttäytymiseen.

Koska käytössämme ei ole mas-
siivista vaalikoneistoa ja talou-
dellisia resursseja, niin myös siksi 
vaalityö on tehtävä pitkällä aika-
välillä. Hyvin harvalla ehdokkaal-
la on mahdollisuus kampanjointiin 
muulloin kuin päivätyönsä tai opis-
kelunsa ulkopuolella. Vaalipiirien 
koot ja niissä olevien kuntien mää-
rät ovat kuitenkin osittain niin suu-
ria (esim. Häme 28, Uusimaa 32, 
Varsinais-Suomi 54 kuntaa), että 
kampanjointiin tarvitaan aikaa.

En pidä lyhyen aikavälin kam-
panjointia järkevänä, ainakaan sil-
loin, jos sen tarkoituksena on edes-
auttaa puolueen jäsenmäärän kas-
vua. Hätäisesti tehty kampanjointi 
vaikuttaa myös tukiryhmien toimin-
taan, koska heidänkin ajankäyttö-
mahdollisuudet ovat rajalliset.

Mielestäni meille ei saa riittää 
vain se, että kasvokuva näkyy katu-
kuvassa ja päiväunissa siintää hyvin 
palkattu valtiollinen pätkätyö. Eh-
dokkailla pitää olla mahdollisuus 
jalkautua kansan pariin, jolloin eh-
dokkuus on oltava selvillä vähin-
tään puoli vuotta ennen vaaleja.

Suomessa isojen juhlapyhien 
osuminen vaalityön jaksolle hei-
kentää entisestään ihmisten kiin-
nostusta ajankohtaisiin asioihin, 
sillä kukapa pikkujoulu- tai joulu-
juhlahuumassa haluaisi paneutua 
päivänpoliittisiin kysymyksiin.

Näen vaalityön ja aktiivin jul-
kisen vaikuttamisen merkityk-
sen juuri siinä, että perussuoma-
laiset herättelevät siten kansalai-
sia huomaamaan, että samanlai-
sella äänestyskäyttäytymisellä ei 
voida odottaa erilaisia tuloksia. 
Jos poliittista muutosta halutaan, 
niin mitään ei tapahdu, ellei jokai-
nen tee sitä itse. Pidän tärkeänä 
sitä, että perussuomalaiset näh-
dään vakavasti otettavana puolu-
eena, jonka ehdokkaat ovat värik-
käitä, mutta rehellisiä suomalaisia 
persoonia. Niin ikään meidän tu-
lee pyrkiä yleisönosastokirjoituk-
sin ja muilla vaikutustavoilla aja-
maan edustamiemme yhteisöjen 
asioita laaja-alaisesti, ei vain vaa-
lien alla. Jotkut asiat ovat paikal-
lisia ja jotkut kansallisia.

Pelkästään suosionkalastelun 
huumassa tehdyt kannanotot ovat 
läpinäkyviä, eivätkä usein tuota 
toivottua tulosta. Minkä tahansa 
poliittisen mandaatin saakaan, niin 
se työ on tehtävä hyvin. Jos puhuu 
yhdellä tapaa ja tekee toisella, niin 
kaikki löytyy edestä ennen pitkää.

Meidän tulee jatkossa ottaa mal-
lia entistä enemmän Timo Soinin 
presidenttiehdokkuudesta. Mie-
lestäni hänen vaalivoittonsa yksi 
tekijöistä oli nimenomaan se, että 
hän aloitti vaalityönsä riittävän ai-
kaisin ja tuli huomioiduksi kansan 
keskuudessa. Oikotietä parrasva-
loihin ei ole, vaan työ sen eteen on 
tehtävä ensin ja loppu on kiinnos-
tavuudesta kiinni. Kuten Jussi Nii-
nistö totesi, niin ”ahkeralla vaali-
työllä kannatus vähintään kaksin-
kertaistuu ja hyvässä nosteessa eh-
kä jopa kolminkertaistuu”.

Mikki Nieminen

Ohjeet Vapaaseen sanaan
Vapaa sana -osastolla julkaistaan kirjoituksia, joiden 
enimmäispituus on 2 000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoitukset 
voi lähettää osoitteeseen: PerusSuomalainen, Mannerheimintie 
40 B 56, 00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen 
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi.

Toimituksella on oikeus käsitellä ja muokata tekstejä. Tekstien 
mahdollisesta palauttamisesta pitää sopia tapauskohtaisesti. Ku-
via emme Vapaa Sana -osastolla julkaise. 

Suosimme omalla nimellä kirjoittavia. Nimimerkillä voi kirjoit-
taa, mutta sen suojissa ei saa arvostella tunnistettavaa henkilöä tai 
yhteisöä. Poikkeuksena tähän sääntöön on se, jos oman nimen käyt-
tö aiheuttaisi kirjoittajalle erityistä haittaa. Myös julkista instituu-
tiota voi poikkeuksellisesti arvostella nimimerkillä, mutta silloinkin 
oman nimen käyttäminen lisää kirjoituksen uskottavuutta.

Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana on oltava kirjoit-
tajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimi-
merkillä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.

Yleinen asevelvollisuus ja Nato puhuttavat edelleen.
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Suomi tarvitsee vahvan presiden-
tin eikä EU:n sätkynukkea.
 
  • • •

Ruumisarkkujen kokoa suurennet-
tava, roskaruoka kunniaan, päättä-
jä tädit ja sedät taputtavat lihavia 
käsiään kun kansamme sairastaa.

lyhyet

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

Olemme suomalaisia, ruotsinkie-
len opiskelupakko lopetettava.
 
  • • •

Herrojen ylisuuria palkkoja ve-
rotettava enenemmän, sekä pää-
omatuloja myös.

Merkkipäiviä

Perussuomalaisten varapuheen-
johtaja, autonkuljettaja Ahti Moi-
lanen täytti 4.1. 2007 50-vuotta. 
Syntymäpäiviä juhlittiin Ahdin 
kotona kahvien merkeissä ja ne 
huipentuivat iltaseuroihin.

Ahti on syntynyt Puolangalla, 
käynyt opiskelemassa Helsingis-
sä ja muuttanut työn perässä Uta-
järvelle kesäkuussa 1988. Hänen 

perheeseensä kuuluu aviovaimo 
ja kolme lasta. Perussuomalai-
siin Ahti Moilanen liittyi vuonna 
1996. Sen jälkeen hänelle on ker-
tynyt erilaisia luottamustehtäviä 
roppakaupalla. Hänet on valittu 
muun muassa Utajärven kunnan-
valtuustoon sekä kirkkovaltuus-
toon. Perussuomalaisten 3. vara-
puheenjohtajaksi hänet valittiin 
Seinäjoella v. 2005. PerusS:n Ou-
lun piirin puheenjohtajana hän on 
toiminut syyskuusta 2004 lähtien.

Puolueekseen hän valitsi Perus-
suomalaiset perustelunaan: ”Tä-
mä puolue ei ole osallistunut isän-
maan myyntiin”.

Hannu Purho

Perussuomalainen puolue, puo-
luetoimisto sekä PerusSuomalai-
nen lehden toimitus Onnittelevat 
Ahti Moilasta hänen merkkipäi-
vänsä johdosta!

Ahti Moilanen 50 -vuotta

Oiva Kankaristo saavutti kuin-
nioitettavat 94 vuotta 5.12.2006.  
Kankaristo on entinen kuorma-
autoilija ja SPL:läinen,  nykyinen 
Perussuomalaisten jäsen (SMP:
läinen).

Oiva Kankaristo 94 -vuotta

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: 
”Köyhät teillä on aina keskuudes-
sanne, minua ei”. Tämä lausahdus 
pätee yhä, noin 2000 vuotta sitten 
eläneen profeetan jälkeen.

Köyhyys ei ole poistunut maa-
ilmastamme. Pikemminkin: köy-
hyys senkun vaan lisääntyy... sekä 
absoluuttinen että suhteellinen, ja 
mitä vielä. Rappio kautta linjan. 
Väkivaltainen todellisuus vallit-
see kaikkialla.

Mutta miksi ja miten? Ei kai 
paljon järkeä tarvittane, jotta 
ymmärtäisi tosiasiat, jos tahtoa ja 
halua vaan on. Meillä Suomessa 
köyhyys on nykyään melko suh-
teellista. Mutta joissakin Afrikan 
ja Aasian maissa aika lohdutonta 
olotilaa. Pahaksi onneksi monet 
luonnonvaroiltaan rikkaat val-
tiot ”köyhdyttävät” omia kansa-
laisiaan.

Miksi niin? Miksi mikään apu 
ei riitä? Selvää on, että tiettyjen 
maiden vallanpitäjät ja hallituk-
set investoivat aseisiin, ei hyvin-
vointiin. Lisää pyssyjä – ravinnos-
ta viis! Eli kuten aikanaan Natsi-
saksan Göring totesi: ”Tarvitsem-
me tykkejä, ei voita”. Auta siinä 
sitten ihmisiä.

Siellä on pohjaton kaivo, johon 
uppoaa apumme köyhille. Mi-
kä paradoksi: Maa voi olla rikas, 
mutta väestö rutiköyhää enim-
mäkseen. Miljoonat ihmiset nä-
kevät nälkää!

Otetaan järki käyttöön: Apu 
suoraan ihmisille, jotka hätää kär-
sivät! Miten? Missä on pulma? 
Kuuhunkin on lennetty. Eikö siis 
kyetä maapallollamme edes köy-
hyyttä vähentämään...?

Pauli Artturi Luttinen 
kirjailija, fi losofi 
kansanedustajaehdokas
Vantaa

Köyhyys

Lehden poikkeavat 
ilmestymisajat

Perussuomalainen ilmestyy poikkeuksellisesti helmikuus-
sa 23.2.2007 perjantaina, aineisto tähän lehteen viimeistään  
7.2.2007 mennessä. Maaliskuussa lehti ilmestyy 23.3.2007 perjan-
taina, aineisto tähän lehteen viimeistään keskiviikkona 7.3.2007 
mennessä. Huhtikuussa siirrymme normaaliin aikatauluun, eli 
viimeinen aineistopäivä on kuun viimeinen päivä ja lehti ilmes-
tyy aina jokaisen kuukauden 15. päivä.
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