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Vaalit on käyty

Puolueemme menestyi 
eduskuntavaaleissa erittäin 
hyvin, kannatuslukujen te-
kijät saivat taas kerran to-
deta, että gallupit eivät pi-
dä paikkaansa. Vaikka he 
sen kyllä mielestäni kyllä 
tiesivätkin jo niitä julkista-
essaan, halusivatpahan vain 
ohjailla Neuvostoliittomai-
seen tyyliin äänestäjiä ää-
nestämään ”oikein”.

Perussuomalaiset saivat 
mahtavan vaalivoiton, jo-
ka mahdollistaa puoleem-
me kasvamisen myös seu-
raavissa eduskuntavaaleis-
sa. Mielestäni meillä on 
täydet mahdollisuudet saa-

da toistakymmentä edusta-
jaa lävitse seuraavissa edus-
kuntavaaleissa, tämä viiden 
paikan saavutus on vain al-
ku suureen muutokseen 
Suomen poliittisessa ken-
tässä. Nyt saamme sitä ar-
vostusta ja julkisuutta, jo-
ka kuului meille jo useita 
vuosia sitten. Meidät ote-
taan tosissaan, ja mielipi-
teitämme kuunnellaan. Vii-
den kansanedustajan pesti 
takaa sen.

Työnteko kannattaa aina

Monet ehdokkaamme te-
kivät kovasti töitä, mutta 
saivat kokea katkeran kal-
kin maun suussaan henki-

lökohtaisen vaalituloksen 
tultua. Kaikki ehdokkaat 
tekivät hyvää työtä ja uh-
rasivat omaa varallisuuksi-
aan ja aikaansa. Kuitenkin 
meidän kaikkien työpanos-
ta tarvittiin, olemme kaik-
ki voittajia. Itse olen osallis-
tunut kaksi kertaa tosissa-
ni eduskuntavaaleihin, saa-
den mielestäni ihan hyvän 
kannatuksen, mutta en ole 
tullut valituksi. Tiedän sen 
miten tuo tekee kipeää pit-

kään, mutta aika parantaa 
haavat ja pian huomaa asi-
at toisessa valossa.

EU -kriittisyys kasvaa

Tarjoamme Euroopan Uni-
onin liittovaltiokehityksel-
le ja Natolle parempia vaih-
toehtoja. Haluamme eroon 
koko unionista ja sen tuo-
mista direktiiveistä. Halu-
amme olla suomalaisia nyt 
ja tulevaisuudessakin. Vii-
den kansanedustajan läpi-
saaminen on erittäin hy-
vä tulos, nyt saamme aivan 
erilaisesti julkisuutta me-
dioissa ja meidät otetaan 
puolueena tosissaan. Perus-
Suomalaiset on yhä enem-
män todellinen vaihtoehto 
suurten puolueiden harjoit-
tamalle politiikalle, jossa ei 
erota vasenta oikeasta eikä 
oikeaa vasemmasta. EU:n 

vastustajien määrä nousee 
maassamme koko ajan, ih-
miset ovat huomanneet, et-
tä unionista ei tule muuta 
kuin vaikeuksia. EU tulee 
hajoamaan omaan mahdot-
tomuuteensa. Ainoa hyöty 
tuosta unionista on puo-
lueemme kannalta se, että 
saamme yhä enemmän ja 
enemmän myönteistä jul-
kisuutta ainoana eduskun-
tapuolueena, joka vastus-
taa EU:n käskypolitiikkaa 
julkisesti.

Salkku 
perussuomalaisille

Suurten puolueiden kan-
nattaisi ottaa Perussuoma-
laiset nyt suolaksi ja valoksi 
tulevaan hallitukseen. Jou-
kossamme on monia pysty-
viä henkilöitä, jotka halua-
vat kantaa vastuuta suoma-
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Selätimme sumuttajat

Me Perussuomalaiset teim-
me jälleen kerran jotain sel-
laista, johon kukaan muu ei 
uskonut: saavutimme kiis-
tattoman vaalivoiton. Se-
lätimme suuren rahan vaa-
likampanjat. Teimme nau-
runalaisiksi ennustajaeu-
kot ja heidän gallupsumu-
tuksensa. Murtauduimme 
myös läpi median harhau-
tusmuurin, jossa ”pääminis-
terivaali” -höpinällä lähinnä 
masennettiin äänestäjiä jää-
mään kotiin.

Asetimme tavoitteet, us-
koimme aatteeseemme ja 
teimme kovasti työtä. Tu-
loksena menestys, joka on 
katkeraa kalkkia kaikille 
niille tahoille, jotka toivoi-
vat puolueemme tarinan 
olevan lopussa.

Puheenjohtajaamme Ti-
mo Soinia lyötiin monissa 
vaalikeskusteluissa armotta 
ja toistuvasti vyön alle. Lo-
ka lensi ja epäolennaisuu-
det sinkoilivat, mutta Soini 
selvitti kaikki tilanteet lois-
tavasti. Vastaavasti vanhoja 
puolueita kohdeltiin samois-
sa yhteyksissä silkkihansik-
kain. Jopa kuolemanvaa-
ralliset törmäilyt ohitettiin 
hiljaisuudella, kun suuresta 
puolueesta oli kyse.

Monen toimittajan koh-
dalta oli tasapuolisuuden 
kultainen sääntö unohtunut 

ja nilkkimäinen yksisilmäi-
syys ja tarkoitushakuisuus 
kukoistivat valtoimenaan. -
Jos ei ollut SAK:n masinoi-
ma mainoskampanja kun-
niaksi kenellekään, eivät si-
tä olleet monet vaalitentit-
kään.

Gallupsaippuaa 
survottiin silmiin

Jo usean vuoden ajan en-
nen äskeisiä eduskunta-
vaaleja muun muassa gal-
lupeilla yritettiin todistaa, 
että puolueemme pysyi jat-
kuvasti korkeintaan kah-
den prosentin kannatuslu-
kemissa. Lisäksi näille nol-
latutkimuksille annettiin jo-
pa lehtien pääkirjoituksissa 
näyttävää taustatukea.

Esimerkiksi omassa Ky-
men vaalipiirissä maakun-
talehdet julistivat vielä het-
keä ennen vaaleja, että ”Pe-
russuomalaisten ja viiden 
muun pienpuolueen yhteen 
laskettu kannatus on kak-
si prosenttia”. Näin halut-
tiin tarkoituksellisesti saa-
da äänestäjät uskomaan, et-
tä Perussuomalaisilla ei ole 
mitään mahdollisuuksia ja 
meille annetut äänet mene-
vät hukkaan. Vaaleissa tuli 
Kymessä kuitenkin Perus-
suomalaisille 5,3 prosentin 
kannatus ja lähes 9000 ään-
tä. Edustajapaikkakaan ei 
ollut kaukana.

Ikävintä gallupharhau-
tuksessa on, että tämä hä-
peilemätön mielipidemit-
tausten käyttäminen ää-
nestäjien ohjailuun jatkuu 
vaaleista toiseen eikä lop-
pua näy. Kohta nimittäin 
tulee taas erään suuren leh-
den mielipidetiedustelu, jo-
ka on tehty pohjalta: ”Ke-
tä äänestit viime kunnallis-
vaaleissa ja aiotko äänestää 
samaa puoluetta seuraavis-
sa vaaleissa?” Harva mökin 
mummo viitsii lankapuheli-
meensa sanoa: ”Kyllä minä 
Perussuomalaisia äänestin, 
vaikka täällä meidän kun-
nassa ei ollut ehdokkaita-
kaan”. -Näin saadaan meil-
le nolla pohjalle ja vanhoille 
puolueille valmiiksi näyttä-
vät lukemat. Vaikka seteli-
selkärankaiset gallupinte-
kijät pitävätkin äänestäjiä 
tyhminä, viimeisin vaalitu-
los todisti kuitenkin jälleen, 
että kyllä kansa tietää.

Tehoviisikko
ryhtyi töihin

Meillä Perussuomalaisil-
la on nyt viisi kansanedus-
tajaa. Saimme hyvän edus-
kuntaryhmän. Sieltä löytyy 
niin kokemusta kuin uusia 
voimiakin. Kaikki edusta-
jamme ovat rohkeita ja sa-
navalmiita. Myös tietopoh-
jaa löytyy vaikka muille ja-
kaa. Tehoviisikko eduskun-

nassa on puolueemme näky-
vin ja vaikutusvaltaisin osa. 
Antakaamme myös tääl-
tä kentältä heidän työlleen 
täysi tuki ja luottamus.

Saimme vaaleissa yli 112 
000 ääntä. Myötämielisyys 
puoluettamme kohtaan on 
kentällä käsin kosketelta-
vaa laajemminkin. Tästä on 
hyvä jatkaa kohti kunnallis-
vaaleja. Edessä ovat uudet 
haasteet ja taistelut. Puolu-
eeseemme virtaa kiihtyväl-
lä vauhdilla uusia kannatta-
jia ja jäseniä. Tämä on hyvä, 
sillä vereksiä voimia tarvi-
taan, kun toiminta yhä laa-
jenee ja tehostuu.

Me Perussuomalaiset 
olemme saaneet viettää tä-
nä vaalikeväänä historial-
lisia hetkiä. Saimme lan-
nistumattomalla työllä ai-
kaan suoranaisen poliitti-
sen ihmeen.

Olkoon eduskuntavaa-
lien 2007 hyvä tulos meil-
le lähtölaukauksena kohti 
vieläkin menestyksellisem-
pää tulevaisuutta ja uusia 
voittoja.

laisten tulevaisuudesta hal-
lituksesta käsin. Mielestäni 
pitäisi perustaa uusi minis-
terin virka, joka hoitaa ih-
misten asioita EU:n suun-
taan. Ministerin tärkeimpä-
nä tehtävänä olisi huolehtia 
tasa-arvosta ja oman mieli-
piteen oikeudesta.

Onnittelut

Onnittelen näin päätoimit-
tajan roolissa kaikkia läpi-
menneitä ehdokkaitamme ja 
heidän tukijoukkojaan, sekä 
myös niitä ehdokkaita, jotka 
ette tällä kertaa menneet lä-
vitse. Teitte hyvän kampan-
jan ja toitte kansalle tärkei-
tä asioita julkiseen keskus-
teluun tavalla, joka muiste-
taan kansan syvissä riveissä 
vielä pitkään. Mutta työ jat-
kuu, nyt nokka kohti kun-
nallisvaaleja!

Perussuomalaisten kannatus jo 4,1 prosenttia!
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Perussuomalaiset ovat eduskuntavaali-
en suurvoittaja. Saimme 112 256 ääntä ja 
4,1 prosentin ääniosuuden sekä viisi kan-
sanedustajan paikkaa. Vaalitulos on hy-
vä. Muutama paikka jäi harmittavan lä-
helle. Eniten minua harmittaa Satakun-
nan vahvamoraalisen Anssi Joutsenlah-
den jääminen 600 vaaliliittoäänen pää-
hän eduskuntapaikasta.

Läpimurtomme on historiallinen. Pe-
russuomalaiset on nyt tullut eduskun-
taan kunnon ryminällä. Olemme samal-
la prosenttiluvulla Kristillisdemokraatti-
en ja RKP:n kanssa. Seuraavissa vaaleis-
sa pyyhällämme ohi.

Lähdimme vaaleihin vaikeasta tilan-
teesta. Meitä hakattiin kuin vierasta si-
kaa. Tonyn inhimillinen murhenäytelmä 
revitettiin joka tv-tentissä auki. Gallupjy-
mäytys oli huipussaan, viimeiset iskut tu-
livat kolmen gallupin sarjana viimeisellä 
viikolla, näyttäen 2,0 - 2,5 prosentin kan-
natusta. Voitimme silti.

Suuren voiton hetkellä kannattaa ol-
la nöyrä. Teimme työmme hyvin ja kan-
sa palkitsi sen. Eduskuntaryhmämme toi-

mi viime kaudella ahkerasti. Näin loimme 
murtumatonta pohjaa. Vuosi sitten toimite-
tut presidentinvaalit olivat se ponnahdus-
lauta, josta lähdimme nousukiitoon.

Olen johtanut perussuomalaisia kym-
menen vuotta. Viimeiset kahdeksan vuotta 
olen saanut nauttia puoluekokouksen yksi-
mielisestä tuesta. Äärimmäisen paineen al-
la kentän tuki on ollut arvokas. Lukuisista 
lämpimistä onnitteluista haluan poimia yli 

Ihmiselle hyvä - kautta maan

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

”Tästä on

hyvä jatkaa

kohti

kunnallisvaaleja”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

90-vuotiaan puolueveteraani Oiva Kan-
kariston onnittelukortin. Se liikutti.

Voitimme vaalit pitkäjänteisellä työllä, 
perustellulla ja realistisella vaaliohjelmal-
la ja esiinnyimme eduksemme. Tästä on 
hyvä jatkaa kohti kunnallisvaaleja. Eh-
dokashankinta- ja vaalityö voidaan aloit-
taa välittömästi. Meillä on kesän alussa 
puoluekokous, jossa juhlimme voittoam-
me ja linjaamme tulevaisuuttamme. Pe-
russuomalaiset – Ihmiselle hyvä – kaut-
ta maan toimii.

Eduskunnassa sanottua

Runohetki

Osani elämässä

Toisten on verenhehkuinen syvällisyys
ja tuhannet avoimet ovet kuljettaviksi.

Minun ovat pastellinsävyiset huokaukset
ja yksi ovi, jonka lukuisat salvat ovat yhä 

kiinni.

Hannu Purho

Raimo Vistbacka 
jatkaa Perus-
suomalaisten 

eduskuntaryhmän 
johdossa

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ko-
koontui 22.3.2007 järjestäytymiskokouk-
seensa.

Ryhmän puheenjohtajana jatkaa kuu-
dennen kauden kansanedustaja, varatuo-
mari Raimo Vistbacka Alajärveltä. Hän on 
toiminut ryhmän puheenjohtajana vuodes-
ta 1995 alkaen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän va-
rapuheenjohtajana jatkaa toisen kauden 
kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja 
Timo Soini Espoosta. Hän on toiminut va-
rapuheenjohtajana vuodesta 2003.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmään 
kuuluvat Vistbackan ja Soinin lisäksi kan-
sanedustajat Pentti Oinonen, Pirkko Ruo-
honen-Lerner ja Pertti ”Veltto” Virtanen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 
pääsihteerinä jatkaa filosofian tohtori Jus-
si Niinistö ja osa-aikaisena eduskuntasih-
teerinä Toni Kokko.

Uusi eduskunta aloittaa työnsä viikolla 
13, seuraamme omien edustajiemme miet-
teittä tällä palstalla jatkossakin.

Perussuomalaisten äänisaalis kasvoi edelli-
sistä eduskuntavaaleista 2,5 % ollen kaik-
kiaan 4,1 %. Kokonaisuudessaan Perussuo-
malaisille antoi äänensä 112.256 valveutu-
nutta äänestäjää!

Rankka vaalityö on takana ja me Perus-
suomalaiset voimme olla erittäin tyytyväi-
siä saavuttamaamme kovaan vaalivoittoon, 
joka oli ehdottomasti ansaittu. Kiitos kuu-
luu kaikille perussuomalaisille ehdokkail-
le, vaalityöntekijöille ja tietysti äänestäjil-
lemme. Vaalivoiton edellytyksenä oli tietys-
ti myös ahkera ja oikeudenmukainen edus-
kuntatyö sekä rehellinen äänestyskäyttäy-
tyminen eduskunnassa.

Puolueen kannatus 4,1 % ja viisi kansan-
edustajaa on sellainen tulos, joka oikein 
hyödynnettynä poikii vaalivoiton myös tu-
levissa kunnallisvaaleissa 2008. Puheenjoh-
tajamme Timo Soinin saamat vajaat 20 000 
ääntä on osoitus siitä, että meillä on käytän-
nössä Suomen suosituin puheenjohtaja.

Vaalitulos kokonaisuudessaan ja äänes-
tysprosentti viittaavat siihen, että suoma-
laiset ovat kyllästyneet sanojen ja tekojen 
väliseen epäsuhtaan suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Kansa kaipaa myös selkokielis-
tä politiikkaa. Sitä, että asioista puhutaan 
niiden oikeilla nimillä ja selvällä suomen 
kielellä.

Perussuomalaisten roolia vaalitulos ei 
muuta miksikään, mutta se vahvistaa sitä 
entisestään. Meidän tehtävämme on tarjo-
ta asiallinen, uskottava ja rehellinen vaih-
toehto vanhoille puolueille, jotka ovat tur-
tuneet vallan kahvassa. Jos Suomeen syn-
tyy vasemmisto-oppositio, voimme tietys-
ti odottaa kovan linjan oppositiopolitiik-
kaa. Uskottavuus kuitenkin puuttuu, sillä 
ainakin demarit ovat olleet ajamassa poli-
tiikkaa, jossa rikkaat rikastuvat ja köyhät 
köyhtyvät. Kaikki mahdollisuudet epäkoh-
tien korjaamiseen ovat olleet olemassa. Va-
semmistoliitto taas oli Lipposen molemmis-
sa hallituksissa 1995-2003, joten sitä ei voi-
da pitää minään todellisena vaihtoehtona.

Saimme varmasti herätettyä näissä vaa-
leissa myös muutaman nukkuvan ja luulen-
pa, että moni niistä, jotka näissä vaaleissa 
eivät vielä heränneet, virkoavat jatkossa 
uurnille äänestämään Perussuomalaisia. 
Valtakunnallisissa Nuorisovaaleissa Perus-
suomalaisten saama 7,7 prosentin kanna-
tus kertoo siitä, että tulevaisuuden näkymät 
ovat siltäkin osin entistä valoisammat.

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
1. varapuheenjohtaja

Timo Soini:
Kiitän ja onnittelen jokaista perussuomalaista 

ehdokasta ja vaalityöntekijää. Yhteinen 
taistelumme takasi aatteemme etenemisen.

Ansaittu vaalivoitto
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Vaalityötä tekemässä Unto Varonen Hämeestä.

Vaalivoitto vaati vaalitöitä

Timo Soinin oli helppo hymyillä, kun Perussuomalaisten kannatus oli 
nousussa ennen vaaleja.

Valoa poliittiseen pimeyteen! Ehdokkaat Pauli Artturi Luttinen ja 
Kalle Ylimutka valmistautuvat luukuttamaan Perussuomalainen-lehden 
vaalinumeroa Vantaan Myyrmäessä. Kuva: Anneli Manninen.

Suomeen ei tarvita maahanmuuttajia töihin - vai tarvitaanko? 
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ja vihreiden kansanedustaja 
Anni Sinnemäki väittelivät aiheesta Helsingin Sanomien vaalitorilla 12.3.
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Vaalivoitto vaati vaalitöitä

Perussuomalaisten vaalikampanja käynnissä. Puheenjohtaja Timo Soini ja helsinkiläisiä PerusS-
ehdokkaita Kontulassa 17.2.2007.

Puheenjohtaja Timo Soinin sanoma kiinnosti äänestäjiä Vantaan 
Myyrmäessä 16.3.2007. Kuva: Anneli Manninen.

Vaalijulisteiden laitossa ehdokas Kalle Ylimutka 1. maaliskuuta vastaisena 
yönä ja paikka on Nurmijärvi.

Uusmaalaisia ehdokkaita ja tukimiehiä Klaukkalan talvimarkkinoilla 
4.3.2007. Vasemmalta Teemu Lahtinen, Pauli Artturi Luttinen, Heimo 
Hakala, Jarko Jokinen, Simo Grönroos, Timo Soini, Pasi Salonen, Jarkko 
Korpi, Petri Falzon ja Jyrki Parkkinen.

Ihmiselle hyvä. Timo Soini ja hänen avustajansa Jukka Jusula hetki 
ennen Ylen suuren vaalikeskustelun alkamista Vanhalla ylioppilastalolla 
15.3.2007. Vaalienkin jälkeen kelpaa hymyillä, koska kansa antoi 
Perussuomalaisille luottamuksensa.

Ihmiselle hyväIhmiselle hyvä
kautta maankautta maan

PERUSSUOMALAISET
PerusPerus
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Pieni suolainen välipala maistui vaalipäällikkö 
Jussi Niinistölle YLE:n Isossa Pajassa.

Timo Soini ja Jukka Jusula miettivät 
vaalimatematiikkaa.

Päätoimittajat iloitsevat hyvästä vaalituloksesta.

Helsingissä eduskuntavaalien mediavalvojaisissa Ylen Isol-
la Pajalla oli toiveikkaat tunnelmat jo ennen vaalitulosten 
selviämistä. PerusSuomalaisten puheenjohtaja Timo Soi-
ni laskeskeli, että hän on ollut mukana kaikkiaan yli kym-
menissä vaaleissa.

- Eduskuntavaaleissa tämä taitaa olla 6. tai 7. kerta, arvi-
oi Timo ja myönsi jännittävänsä tuloksia.

- Olen pettynyt, jos ei tule vähintään 10 000 ääntä. Se ei 
kuitenkaan riitä, että itse pärjää, myös puolueen pitää pär-
jätä. En ole piruuttani tundraa kiertänyt.

Timo Soinin tavoite täyttyi reippaasti, mieshän keräsi ää-
niä kolmanneksi eniten koko maassa; huima äänisaalis oli 
kaikkiaan 19 690 ääntä, joten tavoite lähes tuplaantui.

Puoluesihteeri Hannu Purho painotti hyvän vaalityön 
merkitystä, ja uskoi sen kantavan vaaleissa – niin kuin kä-
vikin. Puolue on selvästi voimakkaassa nousussa, ja se on 
valtakunnallisessa mediassakin huomioitu. 

Hieman tunnelmaa latisti se, etteivät kaksi tuhansia ää-
niä kerännyttä satakuntalaista ehdokasta; Anssi Joutsen-
lahti ja Lea Mäkipää päässeet läpi.

Vaaliväsymystä ja iloa

Räntäsateisessa Helsingissä juhlat jatkuivat Ison Pajan jäl-
keen Ravintola Zetorin maalaishenkisissä tiloissa, johon 
PerusSuomalaiset olivat kokoontuneet juhlimaan.

Tunnustelin ravintolan pöydän ääressä tuoreeltaan tun-
nelmia.

- Uudellamaalla tuli läpimurto Timon avulla, kirjailija ja 
filosofi Pauli Artturi Luttinen hehkutti tyytyväisenä.

- Meillä oli täysi lista hyviä ehdokkaita, ja saavutimme 
koko maassa huomattavan voiton vaaleissa, itsekin ehdol-
la ollut Luttinen totesi.

Luttisella oli muutakin syytä riemuita; hänen kirjoitta-
mansa Pentti Haanpään kohtaloa koskettava romaani on 
juuri valmistunut. 

Puolueen puheenjohtajan vaimo Tiina Soini oli niinikään 
yhtä hymyä, vaikka myönsikin väsymyksen painavan.

- Olen todella iloinen Timon puolesta ja koko puolueen 
puolesta, iso kiitos kaikille, Tiina huokaisi.

- Timo on kiertänyt koko maan ja saanut tunnustusta yli 
puoluerajojen. Hän on tehnyt suurimman työn.

Ensimmäinen naiskansanedustaja

Pirkko Ruohonen-Lerner istahti saamiensa onnittelukuk-
kien kanssa myös pöytään haastateltavaksi. Timon vanave-
dessä Uudeltamaalta läpi mennyt puolueen ensimmäinen 
naiskansanedustaja oli tyytyväinen ja yllättynyt. 

- Olen ollut 20 vuotta mukana kunnallispolitiikassa ja 
näissä vaaleissa oli mukana paljon suuria vastustajia, ja hir-
veän suuria kampanjoita. Minun budjettini oli 1822 euroa, 
ja ajattelenkin että läpimeno perustui kyllä työhön eikä ra-
haan, Pirkko pohti.

- Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia pitäisi lisätä, 
nykyinen laki mahdollistaa vallan siirtämisen muutamalle 
virkamiehelle, kritisoi tuore kansanedustaja.

- Vastustan sellaista kehitystä. Porvoon kaupunginval-
tuustossa kulkee sellainen lentävä vitsi, että olen valtuus-
ton ainoa ”mies”. 

Pirkko toivoo voivansa tuoda uusia tuulia politiikkaan.
PerusSuomalaiset juhlivat ja vaaleja käytiin läpi moneen 

kertaan. Usko puolueen tulevaisuuteen ja vahvaan nousu-
johteeseen oli käsinkosketeltavaa.

Puolue nousussa
- vaalivalvojaisissa innostunut tunnelma

Teksti: Anne Kukkonen
Kuvat: Harri Lindell

Iloniemi kommentoi Anne Kukkoselle.

Haastatteluja riitti. Vaalituloksen seuraaminen jännitti.
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”Harva meistä on rautaa”, lauloi Timo Soini ravintola Zetorissa Perussuomalaisten 
vaalivalvojaisissa. Voitto oli selvä: kannatus 4,1 % ja viisi kansanedustajaa. Gallupit kaatuivat. 
Kiitos kaikille Perussuomalaisia äänestäneille!

Illanvietossa laitettiin jalalle koreasti.

Uutta naisenergiaa eduskuntaan: Pirkko 
Ruohonen-Lerner Uudeltamaalta.

Ravintola Zetorin vaali-
juhlassa kirjailija ja filoso-
fi Pauli Artturi Luttinen is-
tahti pöydän ääreen haasta-
teltavaksi, ja päällimmäiset 
kommentit koottiin vaali-
koosteeseen.

Haastattelin häntä kui-
tenkin pitempäänkin, ja 
Helsingin seudun Lähira-
diostakin tuttu mies kertoi 
olevansa tyytyväinen vaali-
tuloksiin. PerusSuomalais-
ten Uudenmaan piirin va-
rapuheenjohtaja innostuu 
puhuessaan kirjailija Pent-
ti Haanpäätä käsitteleväs-
tä romaanistaan.

- Olen eläkkeellä oleva 
vapaa kirjailija, luonnehtii 
”Piippolan pojaksikin” itse-
ään kutsuva Luttinen. Kirja 

on 200 sivuinen teos, ja par-
haillaan Luttinen etsii sille 
kustantajaa.

Pauli Artturi Luttinen on 
tuttu Helsingin seudun Lä-
hiradion kuuntelijoille, ra-
dioaalloilla Piippolan poi-
kaa voi kuunnella joka nel-
jäs viikko.

- Aloitin ohjelmasarjan 
kertomalla toisesta Piippo-
lan pojasta, Pentti Haan-
päästä, josta kirjoitin siis tä-
män kirjankin, kertoo Lut-
tinen. 

Väsymys painaa

Kynämiehenä Luttinen on 
toiminut PerusSuomalais -
lehdenkin avustajana ja va-
lokuvaajana.

- Tähän ikään mennes-
sä on kertynyt elämänko-
kemusta ja näkemystä, sa-
noo Luttinen, joka ammen-
taa kokemuksistaan ainek-
sia radio-ohjelmiin ja kir-
joittamiseensa. 

- Nyt painaa väsymys, 
olen ihan naatti, vaalityö-
tä innokkaasti tehnyt Lut-
tinen tunnustaa.

- On tehty vaalilehteä, 
esitteitä... Kierretty turuil-
la ja toreilla. Puolue on to-
della taistellut Timo veturi-
naan ja homma jatkuu vaa-
lien jälkeenkin. Tavoitteet 
ovat olleet korkealla, mut-
ta ne ovat täyttyneet.

Teksti: Anne Kukkonen
Kuvat: Harri Lindell

Pauli Artturi Luttinen kirjoitti romaanin
Tiina Soini kertoi olevansa iloinen Timon puolesta, vaalityö on ollut 
raskasta mutta palkitsevaa.
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Perussuomalaisten Oulun ja Kai-
nuun piiri lähti vaalityöhön hyvin 
vähillä eväillä. Vaalityöhän lähdet-
tiin varsin ohuella kärjellä. Sekä 
toimijoita että rahaa puuttui, mut-
ta väki teki parhaansa. Rahoitus-
ta ei alkuun ollut nimeksikään, ei-
kä puolueeltakaan paljoa liiennyt, 
mutta loppujen lopuksi ehdokkaat 
ja heidän tukijansa saivat kuin sai-
vatkin raavittua kassaan riittävästi 
rahaa. Vähäiset resurssit näkyivät 
kuitenkin mm. näkyvyysongelmi-
na ja organisaation puutteina, sillä 
omien kampanjoittensa ohella eh-
dokkaista monet olivat myös pii-
rin toimihenkilöitä.

Lähtökohtiin nähden saavutettu 
menestys on silti huomattava, vaik-
ka emme saaneetkaan ketään läpi 
eduskuntaan. Perussuomalaiset sai-
vat vaalipiirissä 7986 ja vaaliliitto-
kumppani IPU 1295 ääntä eli yh-
teensä 9281 ääntä. PS:n kannatus 
oli 3,5% ja IPU:n 0,6%, yhteensä 
4,1%. Viimeisin läpimenijä sai ver-
tailuluvuksi 10 662, ääntä, joten PS:
n ja IPU:n lista jäi 1382 ääntä va-
jaaksi. Joka tapauksessa PS voit-
ti ja kasvoi kannatukseltaan Kris-
tillisdemokraatteja suuremmaksi 
puolueeksi Oulun läänissä.

Puolueemme ääniharavien vii-
den kärki oli seuraava: 1. Pentti 
Kettunen 1276 ääntä, 2. Pirkko 
Mattila 1031 ääntä, 3. Erkki Aho 
1004 ääntä, 4. Aimo Remes 771 
ääntä ja 5. Veli-Pekka Kortelainen 
725 ääntä. Vaaliliittokumppanim-
me IPU:n ykkösehdokas Jaakko 
Jukkola sai 1198 ääntä. Suurim-
missa asutuskeskuksissa äänet 
hajautuivat. Ehdokkaistamme 
Kajaanissa eniten ääniä sai Pent-
ti Kettunen 502 äänellä, ja Oulus-

sa Veli-Pekka Kortelainen 381 ää-
nellä. Molemmissa läänin keskuk-
sissa PS:llä oli neljä ehdokasta.

Nippa nappa menetetty edusta-
janpaikka harmittaa siksi, että Ou-
lun vaalipiirissä ilmeni järjestel-
mällistä ja suunnitelmallista van-
dalismia vaalijulisteitamme koh-
taan, sekä muutenkin puoluettam-
me ja ehdokkaitamme kohtaan 
suunnattua häirintää ja provokaa-
tioyrityksiä. Vandalismi alkoi saa-
da järjestelmällisiä ja tarkoitus-
hakuisia piirteitä vaalinalusvii-
kon tiistain ja keskiviikon vastai-
sesta yöstä lähtien. Oulussa tuhot-
tiin järjestelmällisesti joka yö PS:n 
vaalijulisteita, ja terroria jatkui ai-
na vaalipäivään asti.

Sama toistui muualla maakun-
nassa: Raahessa, Lumijoella, Sii-
kajoella, Kalajoella, ja läänin ete-
läpuolen kunnissa. Myös Hyryn-
salmella, Kuhmossa ja Koillis-
maalla tuhottiin kaikki PS:n vaa-
lijulisteet. Muuallakin Kainuussa 
tuhottiin paljon julisteita. Vain 
Oulujokivarren kunnissa julis-
teet säilyivät telineissä täysin ehji-
nä. Voidaan esittää perusteltu ky-
symys, millä taholla on tarve ja re-
surssit näin laajamittaiseen kam-
panjamme sabotointiin? Tällaista 
ei ole koskaan näin laajassa mitas-
sa aiemmin pohjoisessa ilmennyt. 
Asiasta on tehty rikosilmoitus.

Saatu vaalitulos antaa kuiten-
kin hyvän pohjan ensi kunnallis-

vaaleihin. Esimerkiksi Oulussa 
saamallamme äänimäärällä irto-
aisi jo pari paikkaa kaupunginval-
tuustoon. Ja neljän vuoden pääs-
tä tilanne on vielä parempi. Otta-
en huomioon Perussuomalaisten 
saaman 7,7%:n kannatuksen nuo-
risovaaleissa, ja sen, että ensi vaa-
leissa nykyiset nuoret saavat jo 
äänestää, niin tilanne tulee näyt-
tää varsin valoisalta. Neljä vuotta 
sitten PS sai nuorisovaaleissa 4% 
kannatuksen, ja nyt se tuli oikeis-
sa vaaleissa. Jos sama kaava tois-
tuu, niin neljän vuoden päästä PS 
saa lähes 8%:n kannatuksen.

Kaikkein merkille pantavin-
ta oli kuitenkin vaalipiirissämme 
tapahtunut Kokoomuksen kan-

natuksen kasvu. Oulun läänissä 
tapahtui varsinkin nuorten kes-
kuudessa voimakasta siirtymää 
oikealle. Esimerkiksi Oulun lää-
nin TOP 15 nuorten ehdokkaiden 
keskuudessa Kokoomus sai 7673 
ääntä. Se on vain vähän yli 5000 
ääntä vähemmän kuin Keskus-
talla, joiden TOP 15:een päässeet 
nuoret ehdokkaat kahmivat 12929 
ääntä. Erosta huolimatta melkoi-
nen saavutus Oulun läänissä, kun 
ottaa huomioon miten keskusta-
laista aluetta tämä on.

Oulun kaupungissa tilanne TOP 
15 nuorten ehdokkaiden keskuu-
dessa on sitten toinen. Kokoomus 
tuli ykköseksi 3411 äänellä Keskus-
tan jäädessä 2798 ääneen. Eli Ko-
koomus onnistui valtaamaan oulu-
laisten nuorten äänestäjien sydä-
met Keskustalta ja Vihreiltä, joiden 
nuoret ehdokkaat saivat täällä 1419 
ääntä. Perussuomalaiset nuoret eh-
dokkaat saivat Oulusta 540 ään-
tä. Ainoa TOP 15:sta päässyt nuo-
ri demariehdokas sai kaupungissa 
322 ääntä. Kokoomus onnistui hy-
villä nuorilla ehdokkailla (Paala-
vuo, Kopperoinen, Kairivaara) saa-
maan paljon niitä ääniä, jotka muu-
toin olisivat tulleet PS:lle. Esimer-
kiksi Marko Paalavuolla oli varsin 
”populistinen” vaaliteema ykköse-
nä: Kovempia rangaistuksia seksu-
aalirikollisille, mikä puri hyvin jouk-
koraiskausten kuohuttamassa kau-
pungissa; hän sai yli 1700 ääntä.

Mutta lämmin kiitos kaikille 
ehdokkaille ja vaalityötä tehneil-
le koko Oulun ja Kainuun piirin 
ja allekirjoittaneen puolesta. Ensi 
vaaleissa jyrähtää. Muistakaa, et-
tä me Perussuomalaiset olemme 
tulevaisuus!

V-P Kortelainen
tiedotussihteeri
Oulun ja Kainuun
piiri ry. Vaalianalyysia 

Oulun vaalipiiristä

Eduskuntavaaleissa saatiin hyvä 
jatko Timo Soinin presidenttieh-
dokkuuden tuomalle perussuo-
malaisuuden myötätuulelle, saa-
tiinpa jopa enemmän ääniä kuin 
vuosi sitten.

Timon oma äänimäärä oli muh-
kea, kolmanneksi paras koko 
maassa. Viidellä kansanedustajal-
la on hyvä jatkaa ja valmistautua 
ensin ensi vuoden kunnallisvaale-
ja ja sitten neljän vuoden päästä 
eduskuntavaaleja varten.

Myös Satakunnassa Perussuo-
malaisten kannatus oli hyvä, mut-
ta johtuen vaalipiirin pienuudesta, 
vain 9 valittua edustajaa, jäi paik-
ka harmittavan lähelle vajaan 

600 äänen päähän. Jos viimeisen 
paikan saaneilta kepulaisilta oli-
si siirtynyt 300 ääntä, meille olisi 
tullut paikka ja samalla olisi mi-
nisteri pudonnut ja kepun ja ko-
koomuksen paikkaluku olisi tul-
lut samaksi: 50. Näin vähästä voi-
vat suuretkin asiat olla kiinni, siksi 
on perin valitettavaa, että nukku-
via oli näissäkin vaaleissa ennä-
tysmäärä.

Perussuomalaisten kannatus 
Satakunnassa oli prosentuaalisesti 
5,2 % eli neljänneksi parasta Uu-
denmaan ja Vaasan piirien 6 % ja 
Kymen piirin 5,4 % jälkeen. Ko-
ko maassahan pääsimme 4,1 %. 
Ehdokkaiden henkilökohtaisissa 

äänimäärissä Timo Soinin muhke-
an lähes 20.000 äänen jälkeen oli 
tietysti toisena toinen istuva edus-
tajamme Raimo Vistbacka 8.054 
ääntä, mutta kolmantena olin-
kin minä sitten täältä Satakun-
nasta 4.917 äänellä ennen läpi-
menneitä Kuopion Pentti Oinos-
ta 4.297 ja Pertti ”Veltto” Virtas-
ta 4.129 sekä hänen varanaistaan 
Lea Mäkipäätä 3.246 ääntä. Paik-
kakuntakohtaisessa paremmuus-
järjestyksessä Kankaanpää on vii-
des 17,6 % eikä kauaksi jää enti-
nen kirkkoherrakuntani Jämijär-
vikään 17,1 %.

Se, ettei paikkaa vielä tällä ker-
ralla tullut, johtui monista te-

kijöistä ja on tietysti jälkipeliä, 
mutta kuitenkin. Vaaliliittokump-
panimme Kd sai vain 2,5 % äänis-
tä, kun puolueen valtakunnallinen 
kannatus oli kuitenkin 4,9. Toisen 
kumppanimme Itsenäisyyspuolu-
een äänipotti jäi 0,2 prosenttiin.

Vaaliliittoa yritettiin tehdä myös 
Senioripuolueen kanssa, mutta se 
kariutui johonkin väärinkäsityk-
seen, heidän äänimääränsä 740 
olisi riittänyt paikan tuomiseen. 
Samoin, jos vaaliliitossa olisi ollut 
vihreät, mutta he sanoivat suoraan, 
etteivät he olisi saaneet vaaliliiton 
paikkaa, eivätkä halua olla autta-
massa muitakaan läpi. Kateus vie 
kalat vedestäkin, mieluummin he 

olivat yksin ja tiesivät itsekin, et-
tei heillä ole läpimenon mahdol-
lisuuksia.

Nythän puhutaan paljon pie-
nempien vaalipiirien yhdistämi-
sestä varsinkin Itä-Suomessa. Sen 
jälkeen Satakunta jäisi pienim-
mäksi, jossa äänikynnys on jopa 
yli 10 %. Onko se kohtuullista? 
Sitä voi vain kysyä.

Mutta kaikesta huolimatta, tu-
los oli hyvä Satakunnassakin ja 
siitä kiitos kaikille ehdokkaille, 
vaalityön tekijöille ja ennen kaik-
kea 6.411 äänestäjälle.

Nyt vain innolla keräämään 
kunnallisvaaliehdokkaita, kun 
henki on päällä.

Anssi Joutsenlahti
Rovasti
kansanedustaja-
ehdokas

 Eduskuntavaalit 
Satakunnan vinkkelistä
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Presidentinvaaleista lähtien on 
odotettu perussuomalaisten voit-
toa eduskuntavaaleissa. Tuolloin 
aprikoitiin, kannattaako asettaa 
oma ehdokas mukaan kisaan. Vas-
taus tuli nyt: kyllä kannatti! Läh-
dettäessä kamppailuun ajateltiin, 
että pj. Timo Soini tulee tunnetuk-
si ja nyt taktiikan voi todeta kiis-
tatta osuneen oikeaan.

Talven aikana Soinin tv-esiin-
tymisistä saama palaute on ol-
lut pelkästään positiivista. Kes-
kustelu pakkoruotsista kouluis-
sa johti laajaan Ahvenanmaalta 
tuotettuun tv-ohjelmaan. Julki-
suutta tuli reilusti. Pokka on pi-
tänyt kiitettävästi, sillä toimitta-
jat eivät ole saaneet Soinia her-
mostumaan mauttomilla kyselyil-
lään Tony Halmeen sairaudesta ja 
eläkkeeseen johtaneista tapahtu-

mista, enempää kuin eivät eläk-
keiden suuruudestakaan pump-
paamiset. Toimittajien epäasial-
linen käytös tuomittiin jo muis-
sakin puolueissa. EU-kritiikki ja 
Soinin esillä pitämä köyhän kan-
san unohtaminen eläke- ja vero-
asioissa toivat potkua menestyk-
seen. Lähtökohdat onnistumisel-
le olivat olemassa.

Piirit onnistuivat ehdokasaset-
telussaan hyvin. Valintaa helpotti 
tarjolla olleiden runsaslukuisuus. 
Voidaan todeta myös, että ehdok-
kaiden valinta oli aiempaa onnis-
tuneempi. Heidän löytymiseensä 
vaikutti kiistatta puolueen positii-
vinen julkisuuskuva. Tosin joista-
kin piireistä kuului nurinoita, jot-
ka sitten vaimenivat vaalien lä-
hestyessä. – Tulos osoittaa  pää-
osin onnistumista, koska kaksi 

edustajapaikkaa tuli lisää. Puolu-
een kasvaessa mielipiteet lisään-
tyvät, mutta särmät hioutuvat. 

Soinin huikea äänimäärä Uu-
dellamaalla ja Vaasan vaalipii-
rin vanha kannatus nostivat ää-
niosuuden niissä kuuteen pro-
senttiin, kun koko maassa saavu-
tettiin 4,1 %:n tulos. Äänimäärä 
ylitti Timo Soinin presidentinvaa-
leissa saaman kannatuksen. Lähes 
jokaisessa kunnassa oli kasvua, jo-
ten vaaleihin voidaan olla todella 
tyytyväisiä. Vaikkakin kokemus-
ta rikkaampana moni ehdokas sa-
noo, että tekisi nyt kampanjansa 
hiukan toisin. Tukiryhmiä kenttä-
työssä ei osattu vielä käyttää par-
haalla mahdollisella tavalla. Joi-
denkin kohdalla kampanjaa oli-
si voinut myös hiukan aikaistaa. 
- Raimo Vistbacka aloitti tuki-

miesryhmien etsinnän lehti-ilmoi-
tuksin jo ennen vuodenvaihdetta. 
Paikka uusiutui ja tämä näkynee 
myös kasvaneena äänimääränä.

Pertti ”Veltto” Virtanen pala-
si lepotauon jälkeen entistä per-
soonallisempana ja perussuoma-
laisena eduskuntaan. Pentti Oino-
nen Rautavaaralta ylsi vaaliliiton 
kautta 4297 äänellään uutena on-
niteltavien joukkoon samoin kuin 
Pirkko Ruohonen-Lerner Uudel-
tamaalta. Ensimmäinen perussuo-
malainen nainen on nyt eduskun-
nassa ja lisää tullee seuraavissa 
vaaleissa, sillä täydestä tuntemat-
tomuudesta yli tuhannen äänen 
kerhoon ylsi myös kunnanvaltuu-
tettu Pirkko Mattila, erikoissai-
raanhoitaja ja FM Muhokselta.

EU:n vaikutus maatalouteen nä-
kyy selkeästi Kepun kannatuksen 

Vaalivoitto
odotusten mukainen!

Alpo Ylitalo
Puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
PerusSuomalaiset

laskuna maaseudulla, samoin kuin 
Sdp:n oikeistolaistunut politiikka. 
Myös surkean vastaanoton saaneet 
tv-vaalimainokset aiheuttivat osal-
taan romahduksen tasolle, jossa 
puolue oli viimeksi vuonna 1962. 

Ammattiliittojen ulkopuolel-
la elävä puolustuskyvytön kan-
sanosa joutunee odottamaan vie-
lä seuraavia vaaleja, ennen kuin 
heidän tilanteensa parantuu. - Mi-
kään ei ole muuttumassa, sillä ex-
pääministeri Esko Aho totesi jo 
ensimmäisenä vaalien jälkeisenä 
aamuna hallitusneuvottelujen vai-
keusasteesta, että vaalilupaukset 
ovat eri asia kuin ne, mistä halli-
tusneuvotteluissa yleensä puhu-
taan ja sovitaan. Ei ole ihme, jos 
äänestysaktiivisuus laskee edel-
leen. Vallanpitäjille riittänee, että 
puolet äänestää?

Kotitalouksilla oli luottoja viime 
vuoden lopussa yhteensä 78 miljar-
dia euroa eli 13% enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Kotitaloudet nos-

tivat uusia luottoja vuoden aika-
na 35 miljardia euroa, mikä on 6% 
enemmän kuin vuonna 2005. Koti-
talouksien luotoista 54 miljardia oli 

varsinaiseen asumiseen tarkoitettu-
ja luottoja, vajaat 2 miljardia vapaa-
ajanasuntoihin nostettuja luottoja, 
vajaat 11 miljardia kulutusluotto-

ja ja runsas miljardi opintolainoja. 
Asuntoluottojen kanta kasvoi vuo-
den aikana 12% ja kulutusluotto-
jen kanta 13%. Kotitaloudet nos-

tivat uusia varsinaiseen asumiseen 
tarkoitettuja luottoja 4% enemmän 
ja uusia kulutusluottoja 9% enem-
män kuin vuotta aiemmin.

Kotitalouksien velkataakka kasvaa kovaa kyytiä
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Koko maa 112.256 ääntä 4,1% 
  Kasvu + 2,5%

PerusS:n kansanedustajaehdokkaiden 
tarkastuslaskennan mukaiset äänimäärät 
vaalipiireittäin

Helsinki  9.188 ääntä  2,9 % 
  Pudotus – 2,4%
Halla-aho Jussi 2.215, Sysimetsä Ilkka (Frederik) 1.225, Sa-
demies Olli 892, Elo Timo 771, Rossi Johanna 742, Mat-
tila Jukka I. 461, Holmström Martti 434, Kujanpää-Kyyh-
kynen Leila 346, Välikangas Arto 321, Salo Marianne 298, 
Leino Kimmo 273, Ristola Tommi 179, Koskinen Arto 178, 
Kähärä-Zekki Jyndi Marika 171, Valpas Antti 162, Kaltiai-
nen Seppo 157, Junnila Markku 125, Ohayon Liana Kaari-
na 121, Kähärä Ari 117.

Uusimaa  27.846 ääntä 6,0 % 
  Kasvu + 4,8%
Soini Timo 19.859, Ruohonen-Lerner Pirkko 1.058, Jääs-
keläinen Pietari 796, Lahtinen Teemu 699, Pihlman Marjo 
405, Hakala Heimo 354, Salonen Pasi 349, Tala Heikki 334, 
Haataja Seija 320, Perälahti Raimo 305, Korpi Jarkko 271, 
Manninen Anneli 241, Falzon Petri 239, Lehto Saana 236, 
Nuorteva-Hakoniemi Ilona 236, Ylimutka Kalle 232, Män-
nistö Niina 212, Siukola Jaana 212, Hiltula Henry 201, Vas-
kela Jyrki 195, Oz Lasse 187, Sinisalo Pekka 180, Petäjäjär-
vi Teijo 163, Jokinen Jarko 125, Puisto Raimo 125, Luttinen 
Pauli Artturi 103, Helin-Savolainen Inga 87, Mikkanen Hei-
mo 84, Tykkyläinen Heikki 38. 

Varsinais-Suomi  6.168 ääntä 2,5%  
  Kasvu + 2,2%
Elomaa Ritva (Kike) 1.847, Heikkilä Lauri 752, Alinen 
Pentti 389, Peltokorpi Sirke 279, Nummi Veijo 276, Sato-
pää Kalevi 255, Eskola Päivi 251, Heikkilä Arvo 235, Räisä-
nen Mikko 225, Vuorio Manu 225, Antikainen Ari 224, Lai-
hinen Timo J. 222, Louhi Janne 220, Peltomaa Iiris 216, Au-
ranen Jukka 200, Sjöman Kyösti 188, Hannula Juhani 164.

Satakunta  6.392 ääntä 5,2%  
  Kasvu + 3,7%
Joutsenlahti Anssi 4.912, Mäenranta Pasi 614, Laiho Ville-
Petteri 307, Tuliniemi Seppo 224, Nurminen Petri 185, Ne-
vala Antti 150. 

Häme 4.182 ääntä 2,2%
  Kasvu + 1,7%
Liljamo Minna 724, Koskinen Lasse 585, Sirkiä Paavo 457, 
Mäntylä Matti 434, Hiltunen Onni 251, Rantanen Aki 246, 
Kerijoki Harri 237, Lähteenmäki Matti 222, Salonen Hilk-
ka 220, Kauranen Harri 198, Venesjärvi Seppo 178, Skippari 
Reijo 164, Varonen Unto 161, Roisko Erkki 105. 

Pirkanmaa  12.378 ääntä 4,9% 
  Kasvu + 4,4%
Virtanen Pertti ”Veltto” 4.124, Mäkipää Lea 3.250, Nurmo 
Mikko 874, Savio Sami 836, Mölsä Martti 726, Tikka Tuula 
512, Elovaara Tiina 448, Talonen Markku 329, Mäki Rau-
no 293, Hautala Raija-Leena 195, Taskinen Pekka 179, Rii-
helä Seppo 172, Karvonen Petri 162, Elijah Rakel 152, Elo-
vaara Klaus 126. 

Kymi  8.899 ääntä  5,3% 
  Kasvu + 4,9%
Purho Hannu 1.439, Gröhn Anssi 1.123, Eerola Juho 981, 
Pitko Eeva-Riitta 932, Lindström Jari 920, Merivirta Jor-
ma-Kalevi 585, Leppänen Marja-Leena 503, Lehto Raul 
448, Koponen Juha-Pekka 413, Kangasmäki Auli 396, van 
Wonterghem Freddy 367, Rita Laura 356, Timonen Eliisa 
276, Soukkalahti Satu 160. 

Etelä-Savo  2.653 ääntä 3,2% 
  Kasvu + 2,6%
Pehkonen Tauno 1.865, Hirvonen Timo 788. 

Pohjois-Savo  4.334 ääntä 3,4%  
  Kasvu + 2,7%
Oinonen Pentti Juhani 4.334. 

Pohjois-Karjala  2.428 ääntä  2,8%  
  Kasvu + 2,1%
Leppänen Urpo 1.975, Suomalainen Kati 453.

Vaasa  14.454 ääntä, 6,0%  
  Kasvu + 1,4%
Vistbacka Raimo 8.046, Saarakkala Vesa-Matti 1.514, Oja-
la Harri 1.016, Ylitalo Alpo 567, Palomäki Seppo 507, Puo-
limatka Pekka 406, Lamminkoski Sirkka-Liisa 387, Siirilä 
Mika 374, Mäntylä Anu 365, Liimatta Eero 333, Väli-To-
rala Kai 300, Lindell Anne 290, Kivimaa Mika 185, Hieta-
la Erja 164. 

Keski-Suomi 3.616 ääntä 2,6%  
  Kasvu + 2,2%
Tuupainen Kauko 899, Tuominen Marke 470, Uski Jorma 
420, Andersson Harri 370, Manninen Marko 315, Martikai-

nen Martti 270, Luomala Marko 237, Tuomi Pentti 210, Paa-
sonen Jari 183, Levänen Tapio 162, Kivijärvi Paavo 80.

Oulu  7.986 ääntä 3,5%  
  Kasvu + 2,8%
Kettunen Pentti 1.276, Mattila Pirkko 1.031, Aho Erkki 
1.004, Remes Aimo 771, Kortelainen Veli-Pekka 725, Moi-
lanen Ahti 607, Palosaari Pentti 409, Sankilampi Jaana 396, 
Jämsä Vaili K. 394, Veikanmaa Seppo 274, Vähämäki Ville 
243, Räsänen Jarkko 231, Puuronen Matti 214, Sikkilä Es-
ko 206, Moilanen Kauko-Pekka 205. 

Lappi 1.732 ääntä  1,8%  
  Kasvu + 1,6%
Mariapori Liisa 767, Antinkaapo Juha 238, Tauriainen Har-
ri 167, Yliriesto Jouni 165, Tennilä Erja 164, Mursu Paavo 
117, Pesonen Keijo (Keke) 58, Sormo Rolf (Fred) 41, Sil-
lanpää Matti 15.

PerusS:n äänimäärät

Yli 500 ääntä keränneitä oli 45 vaaliehdokasta.

1. Soini Timo  19.859  
Uu
2. Vistbacka Raimo  8.046 
Va
3. Oinonen Pentti Juhani  4.334 
PS
4. Joutsenlahti Anssi  4.912 
Sa
5. Virtanen Pertti ”Veltto” 4.124 
Pi
6. Mäkipää Lea  3.250 
Pi
7. Halla-aho Jussi  2.215 
Hki
8. Leppänen Urpo  1.975 
PK
9. Pehkonen Tauno  1.865 
ES
10. Elomaa Ritva (Kike)  1.847 
VS
11. Saarakkala Vesa-Matti  1.514 
Va
12. Purho Hannu  1.439 
Ky
13. Kettunen Pentti  1.276 
Ou
14. Sysimetsä Ilkka (Frederik)  1.225 
Hki
15. Gröhn Anssi  1.123 
Ky
16. Ruohonen-Lerner Pirkko  1.058 
Uu
17. Mattila Pirkko  1.031 
Ou
18. Ojala Harri  1.016 
Va
19. Aho Erkki  1.004 
Ou
20. Eerola Juho  981 
Ky
21. Pitko Eeva-Riitta  932 
Ky
22. Lindström Jari  920 
Ky

23. Tuupainen Kauko  899 
KS
24. Sademies Olli  892 
Hki
25. Nurmo Mikko  874 
Pi
26. Savio Sami  836 
Pi
27. Jääskeläinen Pietari  796 
Uu
28. Hirvonen Timo  788 
ES
29. Elo Timo  771 
Hki
30. Remes Aimo  771 
Ou
31. Mariapori Liisa  767 
La
32. Heikkilä Lauri  752 
VS
33. Rossi Johanna  742 
Hki
34.  Mölsä Martti  726 
Pi
35. Kortelainen Veli-Pekka  725 
Ou
36. Liljamo Minna  724 
Hä
37. Lahtinen Teemu  699 
Uu
38. Mäenranta Pasi  614 
Sa
39. Moilanen Ahti  607 
Ou
40. Koskinen Lasse  585 
Hä
41. Merivirta Jorma-Kalevi  585 
Ky
42. Ylitalo Alpo  567  
Va
43. Tikka Tuula  512 
Pi
44. Palomäki Seppo  507 
Va
45. Leppänen Marja-Leena  503 
Ky

1. Kymi + 4,9%
2. Uusimaa  + 4,8%
3. Pirkanmaa  + 4,4%
4. Satakunta  + 3,7%
5. Oulu  + 2,8%
6. Pohjois-Savo  + 2,7%
7. Etelä-Savo  + 2,6%

Parhaat äänimäärät

8. Keski-Suomi  + 2,2%
9. Varsinais-Suomi  + 2,2%
10. Pohjois-Karjala  + 2,1%
11. Häme  + 1,7%
12. Lappi  + 1,6%
13. Vaasa  + 1,4%
14. Helsinki  – 2,4%

Parhaat kasvuprosentit piireittäin
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Kerron tässä tositapauksesta, jo-
ka sattui jo vuosikymmeniä sitten, 
mutta jossa silti edelleen on ha-
vaintoarvonsa. Kaikki ne kansa-
murhat ja rikokset ihmistä ja in-
himillisyyttä vastaan, joita maail-
massa suoritetaan, juontavat pal-
jolti samoista syistä ja motivaati-
oista, kuin mistä tämä tapaus on 
lähtöisin.

Meitä oli kolme miestä, kak-
si suomalaista, joista toinen olin 
minä, ja yksi valkoiseen kokopu-
kuun pukeutunut norjalainen. 

Me seisoimme Oslon kivisellä 
satamalaiturilla, juttelimme nii-
tä näitä ja naukkailimme norja-
laisen tarjoamasta pullosta. Ku-
kaan meistä ei ollut erityisen hu-
malassa, tuskin sinnepäinkään. 
Sitten näköpiiriin ilmestyi rappi-
omies, joka kulki vaateet ryvet-
tyineinä epävarmoin askelin si-
vuitsemme. Norjalainen katsahti 
rappiomieheen ja sanoi: - Tuo tar-
vitsee kylvyn. Tämän sanottuaan 
hän lähestyi miestä, tarttui tätä ta-
kin kauluksesta ja selkämyksestä, 
ja näin pidellen ryhtyi määrätie-
toisesti kuljettamaan miesparkaa 
kohti laiturin reunaa. Vielä silloin 
me, jotka katselimme tätä sivusta, 
pidimme tätä vaarattomana pila-
na, jollaisiin satunnaiset juomarit 
joskus ryhtyvät. Mutta kun nor-
jalainen määrätietoisesti paiskasi 
avuttoman miesparan satamalai-
turilta alas varmaan kuolemaan, 
meille valkeni, ettei tämä enää ol-
lut harmitonta pilaa.

Minun on suureksi häpeäkse-
ni on tunnustettava, että ensim-
mäinen ajatukseni : - Nyt on ol-
tava kaukana. Ja käännyin lähte-
äkseni paikalta. Mutta kun vilkai-
sin taakseni, näin Kapen, toisen 

meistä suomalaisista kiirehti-
vä kohti laiturireunaan iskettyjä 
kapeita rautaportaita ja laskeu-
tuvan alas vesirajaan. Silloin tie-
sin, että minun on oltava muka-
na, olkoon kysymyksessä kuinka 
arvoton pelastustyö hyvänsä. Al-
haalla vesirajassa Kape sai otteen 
puoliksi tajuttomasta hukkuvasta, 
ja minä sain tukevan otteen Ka-
pen nahkatakista. Me kiskoimme 
miehen ylös varmasta kuolemas-
ta ja hävisimme sitten vaiteliaana 
paikalta, jättäen norjalaisen sät-
timään laiturilla vesilammikossa 
makaavaa uhriaan.

Miksi hyvin pukeutunut norja-
laismies jolla todennäkoisesti oli 
toimi ja työ jossakin, heitti tuon 
avuttoman uhrin mereen, tietäen 
tämän menehtyvän sinne hukku-

malla. Olisiko hän paiskannut toi-
sen yhtä vastaanpanemattoman 
ohikulkijan, vaikkapa jonkun erit-
täin pienikokoisen, sattumalta pai-
kalle sattuneen satamahallinnon 
virkailijan mereen, samalla lailla 
kuin hän paiskasi avuttoman rap-
piomiehen. Ei varmaankaan. Yk-
sinomaan jo siitä syystä, että ku-
kin meistä, yhteisössä kasvaneista 
edustaa jotain, ja satamahallinnon 
mies olisi edustanut tälle mereen 
heittäjälle instituution hyväksy-
mää ihmistä, jonka henki oli lailla 
ja moraalisäännöin suojattu. Sel-
lainen yksi meistä, meikäläinen.

Vaikka ihmisen eettiseen kasva-
tukseen on juurrutettu toisen ihmi-
sen koskemattomuuden kunnioi-
tus, niin se näyttää hämärtyvän jo-
ka kerta, kun kysymyksessä on niin 

sanottu yleisen katsantokannan 
hylkimä ihminen, taikka ihmiset. 
Kuulen israelilaisien rajavartioi-
den julkeasti soimaavan palestiina-
laisia ja kutsuvan näitä milloin ei-
ihmisiksi ja ala-ihmisiksi, jotka ei-
vät ole ansainneet ihmisen muotoa. 
Samalla lailla ovat lausuneet Ser-
bi-armeijan sotilaat ja siviilit naa-
pureistaan, jotka heidän mukaan-
sa eivät edusta ihmisrotua, vaan ih-
miskuntaa vitsaavaa tautia.

Lähes poikkeuksetta näiden 
asenteiden alkuun panemat ääri-
mäistoimet ovat johtaneet myö-
hemmin tekijöidensä omaehtoi-
seen syvään depressioon, katu-
mukseen ja pelkoon.

Erilaisuus johtaa vääjäämättö-
mästi erotteluun, ja se tapahtuu 
kaikissa maanosissa. Se johtaa en-

nen pitkää omatekoiseen sokeaan 
oikeuteen tappaa ja hävittää. Silti 
tuskin kukaan meistä ihmisistä on 
kykenevä tietämään, taikka saat-
taa arvata missä meidän todelli-
set rajamme kulkevat. Kuinka pit-
källe meillä on virtaa väittää te-
kojamme jonkun uskonnollisen, 
taikka maallisen maailmankatso-
muksen oikeuttamiksi. Se mikä 
näytti eilen vielä oikealta, näyt-
tää tänään aivan toiselta. Kun 
mies surmaa vaimonsa mustasuk-
kaisuuden tähden, taikka heittää 
pommin täpötäyteen kahvilaan ja 
joutuu siitä sitten vuosiksi vanki-
laan, hän saattaa vielä puolen vuo-
den jälkeen horjuvin mielin ajatel-
la, että se oli ainoa tie.

Mutta kun ajan tytär, joka on 
lahjomaton totuuden paljastaja, 
on tehnyt työtään, niin jo ennen 
puolta vuotta tälle vangitulle al-
kaa valjeta se tosiasia, että hän 
on syyllistynyt tekoon, joka ei yk-
sinomaan ollut tarpeeton vaan oli 
sellaisenaan kauhea rikos häntä, 
tekijää itseään kohtaan.

On olemassa vaarallisen muo-
toista tilapäistä yksityistä mielen-
häiriötä, ja paljon vaarallisempaa 
kollektiivista pitkäjatkuista mie-
lenhäiriötä, johon sairastuvat ko-
konaiset kansakunnat. Kaikki nä-
mä, yksityiset ja kollektiiviset mie-
lenhäiriöt kuitenkin ovat vaaralli-
sia mielen sairauden muotoja.

Lopuksi sanoisin kuten  Etelä-
Afrikan piispa Tutu sanoi: - Me 
elämme universaalista moraalia, 
ja aika tulee pitämään huolen sii-
tä, ettei yksikään pääse pahoja te-
kojaan pakoon.

Näin se kai sitten on.

Teksti: Harry Tobin
Kuva: Futureimagebank

Ihmisarvo ja samankaltaisuus

Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piirin vähimmäistavoite oli kan-
sanedustajan paikka piirille ja sii-
nä tavoitteessa onnistuttiin. Pai-
kan saaminen oli varmasti yllätys 
vastustajille ja taisi se olla yllätys 
vähän omillekin kannattajille.

Jos vähän tekisi analyysia ta-
voitteen onnistumiseen johtavis-
ta syistä ja samalla hieman heitto-
ja niihin piireihin joissa ei tavoit-
teeseen päästy. Yksi tärkeä tekijä 
oli piirin ja ehdokkaiden yksimie-
lisyys sen jälkeen, kun alkuhanka-
luuksista selvittiin. Koko aikana 
ei ollut minkäänlaista keskinäis-
tä riitaa eikä kateutta ehdokkai-
den kesken. Kaikki puhalsivat yh-
teen hiileen.

Tampereen keskustorin ”vaa-
likoppi” oli tärkeä äänestäjien 
tapaamispaikka, joka varmas-
ti myöskin näkyi Tampereen ää-
nimäärissä. Siellä ehdokkaamme 
tekivät kiitettävästi työtä yhteisen 
asian eteen.

Toinen tekijä oli se, että kaik-
ki tekivät työtä oman kykynsä ja 
taloudellisten resurssien mukaan. 
Tämä näkyi myöskin vaalin lop-
putuloksessa. Ei ollut yhtäkään ns. 
täyte-ehdokasta. Kaikki äänet oli-
vat ansaittuja ja tarpeen lopputu-
loksen kannalta. Äänimäärä keski-
määrin ehdokasta kohti oli n. 830 
ääntä, mikä on hieno saavutus. 

Tietämättä muiden piirien toi-
minnasta uskon, että jos jokaises-

sa piirissä olisi tehty yhtä paljon 
ja yksimielisesti töitä, kuin meillä 
ja esim. Satakunnassa, olisi tulos 
ollut vielä parempi. Valitettavasti 
ei Satakunnassa vaaliliittokump-
pani onnistunut lähellekään entis-
tä äänimääräänsä, että olisi tuo-
nut Joutsenlahdelle paikan.

Pirkanmaalla kiersimme (Lea 
Mäkipään, Markun ja Helenan 
kanssa ) kaikki Pirkanmaan kol-
misenkymmentä kuntaa niin, että 
vähintään kerran jokaisessa kun-
nassa ja useissa montakin ker-
taa. Yhteensä tilaisuuksia oli n. 
140 kpl. Palaute oli kentälle koko 
ajan hyvin myönteistä ja antoi toi-
voa jopa kahdesta edustajan pai-
kasta. Alhainen äänestysprosent-

ti vei kuitenkin meiltä ääniä. Osit-
tain siihen vaikutti viime hetken 
gallupeilla luotu kuva, ettei meillä 
olisi mitään mahdollisuuksia. Sa-
moin saimme täällä vastaamme 
kepun Ari Lamminmäen puolesta 
työtä tehneet Aamulehden, Parka-
non kaupunginjohtajan ja osittain 
myöskin paikallislehden.

Meillä on Pirkanmaalla kaut-
ta aikojen ensimmäinen kansan-
edustajan paikka on Perussuoma-
laisilla ja Pertti ”Veltto” Virtasel-
la; se paikka on ansaittu. Varakan-
sanedustajan paikka on Kihniön 
Lea Mäkipäällä.

Kepulle Perussuomalaisten 
menestys varsinkin Pirkanmaal-
la oli katkera pala. Kepun ehdo-

kas Ari Lamminmäki on vuodat-
tanut tuntojaan lehdille, kuinka 
äänestäjät eivät osanneet äänes-
tää niin kuin hän olisi halunnut. 
Se osoittaa kuinka pikkupoliitik-
koja kunnallispolitiikka nostaa 
jopa merkittäviin maakunnallisiin 
tehtäviin. Politiikka vaatii myös-
kin nöyryyttä ja sitä ei ole kepus-
ta koskaan löytynyt.

Me lähdemme toivorikkain 
mielin kohti runsaan vuoden ku-
luttua käytäviä kunnallisvaaleja. 
Jo nyt voi alkaa ottamaan yhte-
yksiä mikäli haluaa ehdokkaaksi. 
Ne vaalit tulevat olemaan voitol-
liset Perussuomalaisille.

Reijo Ojennus
PerusSuomalaiset
Pirkanmaan piirin 
puheenjohtajaPirkanmaan piiri 

onnistui tavoitteessaan!
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Näiden eduskuntavaalien kipeä 
kysymys näyttää olevan eläke-
läisten asema suloisessa Suomes-
samme. Olemmeko osanneet, tah-
toneet, edes yrittäneet tehdä jo-
takin vanhenevan väestömme on-
nellisuuden eteen?

Yhdeksän hyvää ja kymmenen 
kaunista lupausta tulee taas vaa-
lien alla kaikille eläkeläisille ta-
sapuolisesti. Olisikohan nyt ai-
ka jo uskoa, että nykyiset vallan 
pitäjät eivät todellakaan tule te-
kemään parannuksia eläkeläis-
ten asioihin. Perussuomalaisten 
ryhmä on tehnyt lukuisia esityk-
siä ja parannusehdotuksia edus-
kunnassa mm. pienten eläkkei-
den korottamista edes 20 eurol-
la kuukaudessa, eläkkeiden poh-
ja-osan leikkauksien korjaamista 
entiselleen. Indeksitarkistuksien 
kohdentamista myös eläkkeisiin 
samalla indeksillä kuin palkkoi-
hinkin. Eläkkeiden ostovoima on 
todellakin kymmenen vuoden ta-
kaisella tasolla. Olemme vaatineet 
korvamerkittyä rahaa vanhusten 
sosiaalietuuksien parantamiseen, 
kotihoitoon. Valtiovallan on hoi-
dettava valtion budjetista kunnille 
riittävät korvamerkityt rahat van-

huksien kotihoidon ja tarvittavan 
laitoshoidon ja siellä riittävän hen-
kilökunnan takaamiseksi.

Ikäihminen tarvitsee niin kuin 
me kaikki, sosiaalisia kontakte-
ja, yksinäisyys, köyhyyden lisäksi 
on ongelmista pahimpia. Turvat-
tomuus, miten sitten kun kunto-

ni heikkenee vielä tästä. Kuka ul-
koiluttaa, kuka lukee kirjaa, näkö 
on heikko, kuka antaa ruoan, riit-
tävätkö rahat? Vanhenevan ihmi-
sen ongelmavyyhti on laaja. Ku-
ka hoivaa ja antaa lääkkeet? Nä-
mä kysymykset mm. mietityttävät 
päivittäin ikäihmisiä.

Marja-Leena Leppänen 
puheenjohtaja

PerusSuomalaiset
Naiset ry.naiset

 Ikäihmisille 
turvallinen vanhuus

Pienellä eläkkeellä joka on 
300- 500 euroa kuukaudessa ku-
kaan ei tule toimeen, tämä täy-
tyy tietää nykyisten kansanedus-
tajienkin. Eläkeläisten joukko, jo-
ka joutuu tällaisilla rahoilla tule-
maan toimeen on suuri, heitä on 
85 000 henkilöä. Kaikesta on puu-

tetta koko ajan, lääkkeisiin saat-
taa mennä jo neljäsosa vähäisis-
tä tuloista.

Tuloerojen kasvava kuilu on 
muuttunut kanjoniksi. Luin juu-
ri lehdestä kuinka Lappeenran-
nan kaupunginjohtajan palkkaa 
nostettiin kaikessa hiljaisuudes-
sa noin 1 000 euroa kuukaudessa, 
ollen nyt 10 200 euroa, siis mum-
monmarkoissa yli 60 000 markkaa 
kuussa?  Ihmettelen voidaanko 
tällaisia kohtuuttomia päätöksiä 
tehdä aivan selvin päin.

Kun rahaa tarvitaan esimerkik-
si eläkeläisten ansioiden nostami-
seen, ei rahaa tunnu olevan mis-
sään. Rahaakin tärkeämpää on 
vanhenevalle ihmiselle hyvä, inhi-
millinen hoito ja huolenpito siinä 
vaiheessa kun omat voimat ovat 
lopussa. Päättäjien kunniatehtä-
vä on taata, että jokaisesta meistä 
huolehditaan kun se aika on.

Asiat on laitettava tärkeysjär-
jestykseen, ihminen on tärkein ja 
se että hänen tarpeistaan huoleh-
ditaan loppuun saakka, kunnioite-
taan vanhoja elämän työnsä teh-
neitä ihmisiä. Annetaan heille ri-
kas, turvallinen, onnellinen ihmis-
läheinen kiireetön vanhuus.

Etelä-Karjalassa sijaitsevassa 
Lemin kunnassa tehtiin histo-
riaa 29.1.2007. Lemin kunnan-
valtuusto valitsi silloin itsel-
leen ensimmäisen naispuheen-
johtajan. Tuore valtuuston pu-
heenjohtaja Auli Kangasmäki 
oli luonnollisesti valinnastaan 
iloinen.

-Lemillä ei ole koskaan ai-
kaisemmin valittu naista kun-
nanvaltuuston eikä -hallituk-
sen puheenjohtajaksi. Mies 
ja nainen ovat täällä tasa-ar-
voisia.

Auli Kangasmäki toimii myös Perussuomalaisten toisena va-
rapuheenjohtajana sekä oli ehdokkaana eduskuntavaaleissa. 
Hänen kaksi tärkeintä vaaliteemaansa olivat terveydenhoito ja 
pieneläkkeiden korotus.

- Jos ihmiset ovat tyytyväisiä, että saavat sairaalassa paikan 
käytävällä tai pesuhuoneen nurkassa, jotain on pielessä. Käytä-
villä ja muissa tilapäistiloissa makuuttaminen ei voi olla oikein.

Hän haluaa pieneläkeläisille lisää rahaa ja ilmaiset lääkkeet. 
Sen sijaan isoille eläkkeille pitäisi laittaa katto. Varallisuusvero 
on palautettava ja ylisuuret optiot poistettava.

- Vastustan kuntien pakkoliitoksia. Olen vapaaehtoisen yhteis-
työn kannattaja. Kunnissa pitää katsoa, mitä kannattaa tehdä it-
se ja mitä palveluja pitää ostaa.

Teksti: Hannu Purho

Pohjois-Kymenlaakson puolue-
osaston perustava kokous pidet-
tiin Kuusankoskella 20.1.2007 
Kahvikulmassa. Mukana perusta-
vassa kokouksessa olivat puolue-
sihteeri Hannu Purho sekä puolu-
een varapuheenjohtaja Auli Kan-
gasmäki. Mukana oli myös piirin 
kansanedustajaehdokkaita.

Osasto koostuu kuntaseitsikon, 
Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaa-
la, Kouvola, Kuusankoski ja Val-
keala kunnista. Osaston puheen-
johtajaksi valittiin yksimielisesti 
Valkealasta painohiomomies Jari 
Lindström, varapuheenjohtajak-
si vajaamielishoitaja Eliisa Timo-
nen ja osaston sihteeri-rahaston-
hoitajaksi Kouvolasta hallintono-
taari Eeva-Riitta Pitko.

Päätettiin, että Kuusankos-
ken vanha puolueosasto muute-
taan Perussuomalaisten Pohjois-
Kymenlaakson puolueosastoksi. 
Asian vaatimat paperit laitettiin 
jo kokouksessa yhdistysrekiste-
riä varten kuntoon. Toiminta-alu-
eena ko. kunnat.

Osaston hallitukseen valittiin 
Jari Lindström (Valkeala), Eeva-
Riitta Pitko (Kouvola), Eliisa Ti-
monen (Valkeala) ja Juha-Pekka 
Koponen (Anjalankoski).

Päätettiin myös, että vanhan Kuu-
sankosken osaston pankkitili muu-
tetaan uuden osaston käyttöön.

Kannanotossaan osasto koros-
taa mm. seuraavia asioita:

- kuntien toiminnan tukemi-
nen valtion rahoitusta lisäämäl-
lä, korvamerkittyä rahaa osoitet-
tava perusterveydenhoitoon ja so-
siaalipalveluihin, lapset, vanhuk-
set, vammaiset

- EU-kriittisyys, miksi Suomi on 
jatkuvasti nettomaksaja

- ihmisestä huolehtiminen. Tur-
vattomuus välinpitämättömyys on 
lisääntynyt

Pohjois-Kymenlaaksoon oma 
puolueosasto

Osaston perustaminen katsottiin 
tarpeelliseksi, uusia jäseniä on tul-
lut kohtalaisesti ja on hyvä olla ole-
massa yhteinen tekijä jonka nimissä 
voidaan toteuttaa yhteisiä hankkei-
ta ja pitää kokouksia. Vastaavanlai-
nen usean kunnan osasto on perus-
tettu Kymen läänissä myös Kotkan-
Haminan seudulle viime vuonna. 
Siellä osaston puheenjohtajana on 
Hannu Järvinen Haminasta.

Marja-Leena Leppänen

Kuva Pohjois-Kymenlaakson osaston perustavasta 
kokouksesta. Kuvassa vasemmalta: Eliisa Timonen, Jari 
Lindström, Eeva-Riitta Pitko ja Juha-Pekka Koponen.

Auli Kangasmäki
Lemin valtuuston 
puheenjohtajaksi
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TIEDOKSIPANO
Uudenmaan vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut maaliskuun 18. päivänä 2007 toimitettujen eduskun-
tavaalien tuloksen. Uudenmaan vaalipiirissä ovat seuraavat henkilöt tulleet valituiksi kansanedustajiksi:

  Vertausluku Äänimäärä
1. Varatuomari
 Sauli Niinistö Espoosta 133885.000 60563
2. Toimittaja
 Maria Guzenina-Richardson Espoosta 94215.000 12578
3. Diplomi-insinööri, kansanedustaja
 Marjo Matikainen-Kallström Espoosta 66942.500 6249
4. Valtiotieteen maisteri, pääministeri
 Matti Vanhanen Nurmijärveltä 57609.000 24112
5. Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja
 Heidi Hautala Helsingistä 50718.000 12924
6. Opetusministeri, kansanedustaja
 Antti Kalliomäki Nurmijärveltä 47107.500 9234
7. Kauppatieteiden maisteri, projektipäällikkö
 Outi Mäkelä Nurmijärveltä 44628.333 5808
8. Maanviljelijä, yrittäjä
 Thomas Blomqvist Tammisaaresta 44418.000 7280
9. Rehtori, kansanedustaja
 Raija Vahasalo Kirkkonummelta 33471.250 5296
10. Puoluesihteeri
 Maarit Feldt-Ranta Pohjasta 31405.000 5949
11. Kirjailija, psykiatri
 Claes Andersson Espoosta 31324.000 9390
12. Sosionomi AMK, kulttuuriministeri
 Tanja Saarela Espoosta 28804.500 5712
13. Kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja
 Timo Soini Espoosta 28593.000 19852
14. Toimitusjohtaja
 Tapani Mäkinen Vantaalta 26777.000 4450
15. Tekniikan tohtori, kansanedustaja
 Jyrki Kasvi Espoosta 25359.000 4880
16. Valtiotieteen tohtori, kansanedustaja
 Kimmo Kiljunen Vantaalta 23553.750 5940
17. Filosofian maisteri, kansanedustaja
 Hanna-Leena Hemming Espoosta 22314.167 4203
18. Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, kansanedustaja
 Christina Gestrin Espoosta 22209.000 6402
19. Kansanedustaja
 Antti Kaikkonen Tuusulasta 19203.000 4263
20. Dokumenttiohjaaja, lähihoitaja
 Tarja Tallqvist Espoosta 19157.000 4391
21. Kansanedustaja
 Leena Harkimo Sipoosta 19126.429 4074
22. Sosionomi, kansanedustaja
 Matti Saarinen Lohjalta 18843.000 5430
23. Diplomi-insinööri, tutkija
 Johanna Karimäki Espoosta 16906.000 2659
24. Lääketieteen ja kirurgian tohtori, kansanedustaja
 Eero Akaan-Penttilä Espoosta 16735.625 3985
25. Erikoissairaanhoitaja, palveluvastaava
 Merja Kuusisto Tuusulasta 15702.500 5130
26. Valtiotieteen maisteri, kansanedustaja
 Jaakko Laakso Vantaalta 15662.000 3074
27. Diplomi-insinööri, yksikön johtaja
 Jukka Mäkelä Espoosta 14876.111 3564
28. Kansanedustaja
 Mikaela Nylander Porvoosta 14806.000 4825
29. Yrittäjä
 Markku Uusipaavalniemi Hyvinkäältä 14402.250 2817
30. Toimittaja
 Pirkko Ruohonen-Lerner Porvoosta 14296.500 1058
31. Kirjailija
 Tommy Taberman Helsingistä 13459.286 4814
32. Kauppatieteiden maisteri, yrittäjä
 Sanna Lauslahti Espoosta 13388.500 3544
33. Luokanopettaja, kansanedustaja
 Merikukka Forsius Vihdistä 12679.500 2479
34. Valtiotieteiden maisteri, yrittäjä
 Eero Lehti Keravalta 12171.364 3215

Kansanedustajien varaedustajiksi ovat tulleet valituiksi seuraavat henkilöt:
Numeroiden 1, 3, 7, 9, 14, 17, 21, 24, 27, 32 ja 34 kohdalla mainittujen varaedustajaksi Lasse Virén Myrsky-
lästä, numeroiden 2,  6, 10, 16, 22, 25 ja 31 kohdalla mainittujen varaedustajaksi Seppo Särkiniemi Espoos-
ta, numeroiden 5, 15, 23 ja 33 mainittujen varaedustajaksi Timo Juurikkala Espoosta, numeroiden 8, 18 ja 28 
kohdalla mainittujen varaedustajaksi Christel Liljeström Sipoosta, numeroiden 11 ja 26 kohdalla mainittu-
jen varaedustajaksi Kari Uotila Espoosta, numeroiden 13 ja 30 kohdalla mainittujen varaedustajaksi Pietari 
Jääskeläinen Vantaalta ja numeron 20 kohdalla mainitun varaedustajaksi Antero Laukkanen Espoosta.

Vaalipiirilautakunnan päätöksestä, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla Hel-
singin hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.

Helsingissä 21. päivänä maaliskuuta 2007

Uudenmaan vaalipiirilautakunta

Veikko Simpanen Tuomas Nurmi
puheenjohtaja sihteeri

Israelin tilanne Lähi-idän ongelmien ytimessä tuntuu py-
syvän jatkuvasti ajankohtaisena. Irakin sodan lisäksi päi-
vittäin uutisissa seurataan Israelin ja palestiinalaishallin-
non suhteita ja valtioiden kuten Yhdysvaltojen ja Ira-
nin reaktioita tilanteeseen. Uusimman merkittävän kan-
nanoton Israelin tilanteeseen esittää Yhdysvaltain enti-
nen presidentti ja Nobelin rauhanpalkinnon saaja Jimmy 
Carter, joka uusimmassa kirjassaan Palestine Peace not 
Apartheid tuo esiin näkemyksiä, joita monikaan presi-
dentti ei ole virassa ollessaan uskaltanut esittää.

Carterin kirja on Yhdysvalloissa herättänyt laajan ko-
hun, ja esimerkiksi vaikutusvaltainen juutalaisten etu-
järjestö ADL on tuominnut kirjan antisemitistisenä kun 
taas esimerkiksi kirjastaan Holocaust Industry tunnet-
tu juutalainen vasemmistointellektuelli Norman Fin-
kelstein on kiitellyt kirjaa sen rohkeista kannanotois-
ta. Kirjan provokatiivisuus on johtanut ongelmiin myös 
Carterin johtamassa rauhantutkimuskeskuksessa, sillä 
toistakymmentä Carter Centerin työntekijää on eron-
nut protestiksi kirjan Israel-vastaisuudelle.

Provokatiivisesta nimestään huolimatta kirja käsittelee 
aihetta varsin tasapuolisesti. Carter on aktiivisesti ollut 
mukana Israelin rauhanprosessissa jo kolmekymmentä 
vuotta ja hänen suuri saavutuksensa oli toimia välittäjä-
nä, kun Israel ja Egypti solmivat historiallisen Camp Da-
vidin rauhansopimuksen vuonna 1978. Hän onkin tunte-
nut henkilökohtaisesti lähes kaikki merkittävät Lähi-idän 
vaikuttajat sekä on lisäksi monilla matkoillaan tutustunut 
myös tavallisen kansan elinoloihin alueella. Kirjassa on-
kin paljon henkilökohtaisia muisteluita hänen tekemis-
tään matkoista ja ihmisistä keitä hän on tuntenut.

Kirjan pääsanoma on se, ettei rauhaa saada aikaan en-
nen kuin Israel alkaa kunnioittaa YK:n päätöslauselmia ja 
vetäytyy vuoden 1967 Kuuden päivän sodassa miehittämil-
tään palestiinalaisalueilta. Pallo ei kuitenkaan ole yksin Is-
raelilla vaan rauhan toteutumiseksi myös palestiinalaisten 
tulee tunnustaa Israelin valtion oikeus olemassaoloon ja 
lopettaa terrorismin tukeminen. Carter näkee sekä moni-
kulttuurisen vaihtoehdon, jossa juutalaiset ja palestiina-
laiset eläisivät samassa valtiossa, sekä Apartheid-mallin, 
jossa palestiinalaiset pidettäisiin vailla kansalaisoikeuksia, 
kestämättöminä. Ainoa vaihtoehto hänen mukaansa on it-
senäisen palestiinalaisvaltion luominen Israelin rinnalle.

Yhtenä syynä Israelin taipumattomuuteen noudattaa 
YK:n päätöslauselmia on Carterin mukaan Yhdysvaltojen 
Israelin politiikalle antama varaukseton tuki, minkä hän 
näkee johtuvan voimakkaista Israelia tukevista poliittisis-
ta, taloudellisista ja uskonnollisista voimista. Keskustelua 
niin sanotusta Israel-lobbysta on Yhdysvalloista käyty tie-
tyin väliajoin ja viimeksi aihe nousi esille viime keväänä 
kun John Mearsheimer ja Stephen Walt, kaksi yliopistota-
son tutkijaa, julkaisivat tutkimuksen, jossa Israel-lobbyn 
todettiin vaikuttavan merkittävästi Yhdysvaltojen ulko-
poliittisiin linjauksiin. Aihe on Yhdysvalloissa arka, mut-
ta Carterin olisi toivonut käsittelevän sitä laajemmin sil-
lä se liittyy oleellisesti Lähi-idän tilanteeseen.

Aiheeseen perehtyneelle Palestine Peace not Apartheid 
tuskin antaa paljoa uutta tietoa Lähi-idän tilanteesta, mut-
ta on kevytlukuinen yleiskuvaus rauhanprosessin kulusta 
vuosikymmenten saatossa. Carterin kuvaamat palestiina-
laisalueiden huonot olot ovat välittyneet Suomessa laajal-
ti jo valtamedian kautta, mutta yhdysvaltalaiselle lukijalle 
kuvauksen Gazan ja Länsirannan elinoloista voivat tulla 
uutena tietona. Kirja sisältää paljon karttoja ja liitteenä on 
lukuisia rauhanprosessiin liittyviä asiakirjoja kuten YK:n 
päätöslauselmia ja rauhansopimusehdotuksia.

Kirja onkin ennen kaikkea entisen presidentin kan-
nanotto tilanteen ratkaisemiseksi molempia osapuolia 
tyydyttävällä tavalla. Tilanne ei varmasti ole helppo alu-
een poliitikkojenkaan kannalta, sillä he joutuvat tasa-
painoilemaan rauhanvaatimusten ja tiukan linjan vaa-
timusten välissä. Egyptin presidentin Anwar Sadatin ja 
Israelin pääministerin Yitzhak Rabinin murhat ovat vie-
lä muistissa, ja ongelmana on, että Lähi-idän vaikuttajat 
tietävät liiallisen rauhantahdon voivan kostautua oman 
puolen ääriryhmien taholta.

Jimmy Carter: Palestine Peace not Apartheid, 
Simon & Schuster, New York, USA, 2006

Teksti: Simo Grönroos

Jimmy Carter
rauhan asialla
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K U U L U T U S

Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut 18. päivänä maaliskuuta 2007 toimitettujen eduskunta-
vaalien tuloksen ja ilmoittaa, että seuraavat henkilöt ovat Pohjois-Savon vaalipiirissä tulleet valituiksi toimimaan 
kansanedustajina valtiopäivillä tästä päivästä alkaen  kunnes seuraavat eduskuntavaalit on toimitettu:

  vertausluku äänimäärä

1. Ministeri, valtiotieteiden tohtori 45607.000 7629
 Seppo Kääriäinen, Iisalmi

2. Kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja 26030.000 10806
 Jyrki Katainen, Siilinjärvi

3. Sisäasiainministeri, kansanedustaja 24760.000  7850
 Kari Rajamäki, Varkaus

4. Osastonhoitaja, terveystieteiden maisteri 22803.500 7083
 Hannakaisa Heikkinen, Siilinjärvi

5. Kansanedustaja, yht.kand. 19326.000 3808
 Erkki Virtanen, Kuopio

6. Maatilayrittäjä, opettaja 15202.333 5683
 Elsi Katainen, Pielavesi

7. Hieroja, kouluttaja Pentti Juhani Oinonen, 13015.000 4334
 Rautavaara

8. Kansanedustaja, psykiatrian sairaanhoitaja 12380.000 5018
 Tuula Väätäinen, Siilinjärvi

9. Kansanedustaja Markku Rossi, Kuopio 11401.750 4233

10. Kansanedustaja Kari Kärkkäinen, Varkaus 10316.000 5778

Kansanedustajanpaikan joutuessa avoimeksi tulevat valittujen tilalle varaedustajina:

- edustajien Kääriäisen, Heikkisen, Elsi Kataisen ja Rossin tilalle Rauno Kettunen Juankoskelta,

- edustajien Jyrki Kataisen ja Oinosen tilalle Markku Eestilä Iisalmesta,

- edustajien Rajamäen ja Väätäisen tilalle Irja Sokka Kuopiosta,

- edustaja Virtasen tilalle Matti Semi Varkaudesta ja

- edustaja Kärkkäisen tilalle Päivi Nerg Kuopiosta.

Vaalipiirilautakunnan tuloksen vahvistamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Kuopion 
hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa eli viimeistään 4.4.2007. Tarkemman valitusosoituksen ja valitukseen liitet-
tävän vaalipiirilautakunnan päätösjäljennöksen saa Pohjois-Savon vaalipiirilautakunnan sihteeriltä, puhelin 040 
5875 702 tai PL 224, 70101 Kuopio.

Kuopiossa 21. päivänä maaliskuuta 2007

Vaalipiirilautakunnan puolesta:

Esko Siikavirta Heikki Ylisirniö
puheenjohtaja II sihteeri

Kaikki gallupit erehtyivät
On hyvä, että gallupeista keskustellaan. Kokoomus ja 
Sauli Niinistö on nostanut taloustutkimuksen ja YLEn 
gallupin kepin nokkaan. Hyvä niinkin, mutta on syy-
tä puhua asiasta laajemmin kuin yhden tutkimuslaitok-
sen osalta.

Perussuomalaisten kohdalla kaikki tutkimuslaitokset 
erehtyivät raskaasti. Ylen gallup lupasi pari päivää en-
nen vaaleja 2,5 %. Samalla viikolla Helsingin Sanomien 
gallup 2,0 % ja MTVn gallup 2,2%. Tulos oli 4,1%.Ali-
arviointi oli järkyttävän suuri, pahimmillaan yli 100%.

Gallupit ovat piinallisia ,koska niitä markkinoidaan 
totena. Ja media esittää ne totena. Perussuomalaisten 
vaalivoitto olisi ehkä ollut vieläkin suurempi, mutta mo-
ni heikkouskoinen saattoi luulla, ettei ole tarpeeksi kan-
natusta ja jäi kotiin äänen hukkaan menon pelossa. Kai-
kista ”huvittavinta” vaalien alla oli taas puheet kansan-
edustaja Raimo Vistbackan putoamisesta. Koskaan yk-
sikään gallup ei ole Vistbackalle paikkaa luvannut, mut-
ta aina se on tullut. Nyt kuudetta kertaa!

Gallupit eivät poistu, eikä tarvitsekaan, mutta mene-
telmiä on syytä kehittää ja asia tutkia. Taloustutkimus , 
joka nyt on ”syytteessä”, erehtyi vähiten perussuoma-
laisten kohdalla, sekin kuitenkin reilusti. Kun tutkitaan 
ja hutkitaan, niin tehdään se kunnolla kaikkien gallu-
pintekijöiden kohdalla.

Timo Soini
Perussuomalaisten puheenjohtaja,
kansanedustaja

Kuluttajan
oikeussuoja parani

Kuluttajien asema yritysten kanssa käytävissä kiistois-
sa kohentui 1.3., kun sekä viestintämarkkinalain muu-
tokset että ryhmävalitus tulivat voimaan.

Ryhmävalitus tehostaa riitojen ratkaisua

Ryhmävalitusta voidaan käyttää tilanteissa, joissa suu-
rella joukolla kuluttajia on saman yrityksen kanssa sa-
maa asiaa koskeva kiista. Ryhmävalitus sopii esimer-
kiksi tapauksiin, joissa useat kuluttajat ovat ostaneet 
tietyltä yritykseltä tuotteen, jossa on sama suunnittelu- 
tai valmistusvirhe tai palvelun, joka ei sisällöltään vas-
taa sovittua. Ryhmävalitusta voidaan soveltaa myös sil-
loin, kun yritys on tehnyt useiden kuluttajien kanssa so-
pimuksen, jossa on kohtuuton ehto.

Ryhmävalituksen laittaa vireille kuluttaja-asiamies. 
Kuluttaja-asiamies tekee valitsemastaan tapauksesta 
hakemuksen kuluttajariitalautakuntaan (aikaisemmin 
kuluttajavalituslautakunta). Hakemuksen tekemiseen 
ei tarvita kuluttajan pyyntöä, vaan kuluttaja-asiamies 
voi toimia oma-aloitteisesti. Hakemuksessa kuluttaja-
asiamies määrittelee sen kuluttajaryhmän, jota hake-
mus koskee. Kuluttajaryhmän jäseniä ei kuitenkaan tar-
vitse yksilöidä niin tarkasti, että heidät mainittaisiin ni-
meltä. Kuluttajariitalautakunnan annettua suosituksen-
sa kuluttaja-asiamies avustaa ryhmän jäseniä suosituk-
sen toimeenpanossa.

Kuluttajaviraston ja kuluttaja-asiamiehen mukaan 
ryhmävalitus edistää kuluttajan oikeussuojaa merkit-
tävästi. Olennaista on, että yritykset ovat valmiita kan-
tamaan vastuunsa ja noudattamaan kuluttajariitalau-
takunnan suosituksia. Ryhmävalitus on myös yritysten 
etu: väärin perustein perittyjen rahojen palauttami-
nen lisää kuluttajien luottamusta markkinoihin ja kar-
sii markkinoilta epäasiallisesti toimivia elinkeinonhar-
joittajia.

Varsinainen ryhmäkanne, jossa yksittäiset samaan yri-
tykseen kohdistuvat riita-asiat voidaan käsitellä keski-
tetysti yhden oikeudenkäynnin avulla, tulee käyttöön 
myöhemmin tämän vuoden aikana.

Kuluttajavirasto
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K U U L U T U S

Pirkanmaan vaalipiirissä maaliskuun 18 päivänä 2007 toimitetuissa eduskuntavaaleissa on valittu kansanedusta-
jiksi tästä päivästä alkaen siihen asti, kunnes seuraavat eduskuntavaalit on toimitettu, seuraavat henkilöt:

    
    
  Vertausluku Äänimäärä
1. Tiura Marja, kansanedustaja, hallintotieteiden maisteri, Tampere 63399.000 17578

2. Karhu Saara, kansanedustaja, tv-toimittaja, Tampere 60160.000 11477

3. Salovaara Pertti, kansanedustaja, Lempäälä 41126.000 6350

4. Satonen Arto, kansanedustaja, opettaja, Vammala 31699.500 6678

5. Viitanen Pia, kansanedustaja, Tampere 30080.000 9752

6. Kuoppa Mikko, kansanedustaja, trukinkuljettaja, Pirkkala 24304.000 5324

7. Tynkkynen Oras, kansanedustaja, toimittaja, Tampere 22056.000 7930

8. Sasi Kimmo, kansanedustaja, varatuomari, Tampere 21133.000 6505

9. Alatalo Mikko, kansanedustaja, Tampere 20563.000 5646

10. Gustafsson Jukka, kansanedustaja, Tampere 20053.333 7057

11. Jaskari Harri, hallintotieteiden lisensiaatti, Tampere 15849.750 4812

12. Rauhala Leena, kansanedustaja, Tampere 15681.000 4197

13. Rönni Tero, kansanedustaja, Mänttä 15040.000 4665

14. Pentti Klaus, kansanedustaja, maanviljelysneuvos, Hämeenkyrö 13708.667 4565

15. Virtanen Pertti ”Veltto”, yhteiskuntatieteiden maisteri, psykologi, Tampere 12683.000 4124

16. Ollila Heikki A., kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, Kangasala 12679.800 3869

17. Sirnö Minna, kansanedustaja, filosofian maisteri, Tampere 12152.000 5093

18. Asell Marko, liikuntapaikkahoitaja, opiskelija, Nokia 12032.000 4590

Kansanedustajien varaedustajina ovat seuraavat henkilöt:

Tiuran, Satosen, Sasin, Jaskarin ja Ollilan varaedustajana rehtori, yrittäjä Telemäki Satu, Ylöjärvi

Karhun, Viitasen, Gustafssonin, Rönnin ja Asellin varaedustajana yhteiskuntatieteiden ylioppilas, myyntiedusta-
ja Lepistö Joonas, Tampere

Salovaaran, Alatalon ja Pentin varaedustajana toiminnanjohtaja Pirttilahti Arto, Vilppula

Kuopan ja Sirnön varaedustajana sairaanhoitaja Veijola Mervi, Nokia

Tynkkysen varaedustajana europarlamentaarikon erityisavustaja Aarnio Ulriikka, Pirkkala

Rauhalan varaedustajana erityisnuorisotyönohjaaja Jussila Jorma, Kangasala

Virtasen varaedustajana merkonomi, lähetyssihteeri Mäkipää Lea, Kihniö.

Vaalipiirilautakunnan päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla Hämeen-
linnan hallinto-oikeuteen (Raatihuoneenkatu 1, PL 640, 13111 Hämeenlinna) 14 päivän kuluessa tästä päiväs-
tä lukien.

Tampereella maaliskuun 21 päivänä 2007

PIRKANMAAN VAALIPIIRILAUTAKUNTA

Tiina Kyöttilä Mika Vuorikoski
puheenjohtaja I sihteeri

Perussuomalaisten 
kansanedustajat

Nimi vertausluku äänet

Soini Timo 28510,000 19690
Espoo

Vistbacka Raimo 15681,000 8055
Alajärvi

Ruohonen-Lerner Pirkko 14255,000 1055
Porvoo

Oinonen Pentti Juhani 13002,000 4297
Rautavaara

Virtanen Pertti ”Veltto” 12668,000 4129
Tampere

Sosialistit sortavat 
työyhteisössä

100 vuodessa ihminen ei ole viisastunut arjen demokra-
tiassa yhtään, altavastaajista työläisistä on punaisen jä-
senkirjan myötä tullut työpaikkojen valtaapitävien de-
mareitten etäpäätteitä ns. ”pikkupolitrukkeja” jotka 
päättävät työmailla, paikallisosastoissa, ym. pikkujär-
jestöissä mitä tehdään, mitä saadaan ja ketkä eivät saa 
mitään.(minä kuulun jälkimmäiseen ryhmään). AKT:.n 
pj. Timo Räty ilmeisesti hyväksyy tietoisesti ko. toimin-
nan, koska hän ”Kotkassa pitämässä juhlapuheissa” käy 
keskustelua siitä että -AMMATTIYHDISTYS EI OLE 
VAIN PALKKALIIKE-, aivan, herää kysymys onko se 
valtaa hamuavien sosialisten poliittinen siipi. Eli SAK:n 
tuella valtakunnallinen hyväksytty poliittinen liike?

Medialle annetaan lausuntoj,a että ammattiosastot ei-
vät ole poliittisesti suuntautuneet mihinkään suuntaan! 
Olen vuodesta 1970 ollut SAK:n alaisissa eri ammatti-
osastoissa, joten kokemusta, näkemystä varmasti riittää, 
ketkä sitä valtaa ovat aina hamunneet ja pitäneet, ei se 
mihinkään ole muuttunut, päinvastoin pahentunut!

Minulla on tuoreita kokemuksia siitä, miten he osaa-
vat tehdä kiusaa kun en ole ”temari”. Pyysin ammatti-
osastolta lehtimainostukea kerran viikossa ilmestyvään 
työväen viikkolehteen. Vastaus oli kylmästi ei käy, sul-
la on väärä puolue ja ääni menee hukkaan. Todella tyr-
mistyttävää ajattelua, sillä olenhan ollut se tunnollinen 
duunari 37 vuotta ilman ideologista punaista viittaa, li-
säksi työläismökin kasvatti, kasvattanut omat muksuni 
aikuisiksi, hoitanut oman leiviskäni veronmaksajana ja 
ammattiosaston jäsenmaksut hyvin. Siis en saanut osas-
ton tukea, mutta syksyllä temari-toveri sai samanlaises-
sa tilanteessa osaston mainostuen, sillä onhan kyseessä 
valtakuntamme tärkeimmät vaalit.

Eikä se vielä tähän jäänyt, tuore 28.02.07 AKT:n val-
takunnallinen jäsenlehti jätti mainoksestani ehdokasnu-
meroni pois! Ssosialisti ehdokkailla kaikilla oli numero 
laitettu mainokseen. Tämä tarina on tosi. Tilastotieto-
jen valossa Suomessa sattuu päivittäin 120.000 työpaik-
kakiusaamistapausta, tämän voi rinnastaa siihen, onko 
sinulle hyvä lukija sattunut tällaista? Jos on, käytä työ-
terveysviranomaisia välittömästi, muuten sitä ei saa yk-
sin ”purettua”. Perusduunari vaatii tuekseen oikeuden-
mukaisuutta palkkatyön rinnalle, näin se vain on arjes-
sa ja yhteisöissä.

Elämme hyvin raadollisessa yhteiskunnassa, jossa ei 
voi työkavereita valita, mutta ystävät voi. Heidän avul-
laan ja tuella muodostuu motoksi: hyvä omatunto on 
paras päänalunen.

Vaadimme oikeudenmukaisuutta, hyvinvointia ja tur-
vallisuutta työelämään –vaadi sinäkin!

Jorma-Kalevi Merivirta
Perussuomalainen työmies
Kotka



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen   3/2007 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 16

TIEDOKSIANTO 

Vaasan vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut maaliskuun 
18. päivänä 2007 toimitettujen eduskuntavaalien tuloksen ja il-
moittaa, että seuraavat henkilöt ovat tulleet valituiksi toimimaan 
kansanedustajina:

  vertausluku äänimäärä 

1. Juha Mieto 78523.000 13768
 Kurikasta

2. Kansanedustaja, ministeri
 Ulla-Maj Wideroos Närpiöstä 49839.000 9141

3. Kansanedustaja, hallintotieteiden kandidaatti
 Mika Lintilä Toholammilta 39261.500 7697

4. Kansanedustaja, terveystieteiden tohtori
 Paula Risikko Seinäjoelta 34101.000 9265

5. Kansanedustaja, insinööri
 Miapetra Kumpula-Natri Vaasasta 30720.000 7285

6. Puheenjohtaja
 Tuomo Puumala Kokkolasta 26174.333 7335

7. Maanviljelijä
 Mats Nylund Pedersörestä 24919.500 7084

8. Erikoissairaanhoitaja
 Paula Sihto Ilmajoelta 19630.750 7313

9. Kansanedustaja, vanhempi konstaapeli
 Petri Salo Alahärmästä 17050.500 6344

10. Kansanedustaja
 Bjarne Kallis Kokkolasta 16919.000 7821

11. Valtiotieteiden maisteri
 Håkan Nordman Vaasasta 16613.000 5430

12. Kansanedustaja, järjestöagrologi
 Susanna Haapoja Kauhavalta 15704.600 7263

13. Kansanedustaja, varatuomari
 Raimo Vistbacka Alajärveltä 15646.000 8046

14. Kansanedustaja, opettaja
 Jutta Urpilainen Kokkolasta 15360.000 7244

15. Kansanedustaja, rakennusinsinööri
 Esko Ahonen Evijärveltä 13087.167 5974

16. Pankkilakimies
 Anna-Maja Henriksson Pietarsaaresta 12459.750 4600

17. Yrittäjä
 Petri Pihlajaniemi Kristiinankaupungista 11367.000 3091

Edustajanpaikan joutuessa avoimeksi tulevat edellä mainittu-
jen tilalle varaedustajina: Miedon, Lintilän, Puumalan, Sihdon, 
Haapojan ja Ahosen tilalle kansanedustaja, agrologi Lasse Hau-
tala Kauhajoelta.

Wideroosin, Nylundin, Nordmanin ja Henrikssonin tilalle toi-
mittaja, laulaja Wivan Nygård-Fagerudd Vaasasta.

Risikon, Salon ja Pihlajaniemen tilalle rehtori, Pohjanmaan 
Kokoomuksen puheenjohtaja Janne Sankelo Vaasasta.

Kumpula-Natrin ja Urpilaisen tilalle kansanedustaja, veturin-
kuljettaja Harry Wallin Seinäjoelta.

Kalliksen tilalle toimitusjohtaja, konsultti Gerhard Snellman 
Pietarsaaresta.

Vistbackan tilalle yhteiskuntatieteiden ylioppilas, puolueen 1. 
varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala Kurikasta.

Vaasassa 21. päivänä maaliskuuta 2007

VAASAN VAALIPIIRILAUTAKUNTA

Sirkka Silvennoinen Pasi Saarenheimo
puheenjohtaja sihteeri

Perussuomalaisten parhaat kunnat
Kannatusprosenteilla mitattuna seuraavat viisi kuntaa olivat 
Perussuomalaisittain kaikkein parhaat eduskuntavaaleissa 2007:

 Kihniö  43,8%
 Alajärvi  28,8%
 Rautavaara  26,4%
 Kärsämäki  20,5%
 Kankaanpää  17,6%

Tutkimukset osoittavat selkeäs-
ti, että ikäihmisten kuntoutuksel-
la saavutetaan hyviä tuloksia ja 
parannetaan edellytyksiä hyvään 
elämään. Ensisijainen järjestämis-
vastuu ikääntyvien ja vanhusten 
toimintakykyä ylläpitävästä kun-
toutuksesta on kunnilla. Kuntou-
tus kunnissa on kuitenkin usein 
puutteellisesti järjestetty tai jär-
jestämättä kokonaan.

Ikääntyvien ja vanhusten kun-
toutuksen järjestäminen vaatii-
kin täysremontin. Kuntoutuksen 
järjestämisvastuu on selkeytet-
tävä pikaisesti ja kuntoutukseen 
on varattava riittävät voimavarat, 
vaati Kelan johtaja Helena Pesola 
puhuessaan Espoossa.

Ellei asia korjaannu, se tulee 
kalliiksi koko yhteiskunnalle. 

Ikääntyvien kuntoutuksen järjestäminen 
vaatii täysremontin

Ikäihmisten kuntoutuksen puut-
teet heikentävät mahdollisuut-
ta asua omassa kodissa ja aiheut-
tavat ennenaikaista laitoshoidon 
tarvetta sekä vaikuttavat ikäänty-
vien ja heidän läheistensä elämän-
laatuun. Ihmisen terve ja aktiivi-
nen elämänvaihe on pitenemässä. 
Noin 75 ikävuoteen asti fyysinen 
toimintakyky säilyy varsin hyvä-
nä, mutta alkaa heiketä sen jäl-
keen tasaisesti. 80 ikävuoden jäl-
keen avun tarve arjen asioista sel-
viytymisessä lisääntyy.

Jos ikääntyvien suomalaisten 
avun ja hoidon tarvetta saadaan 
siirtymään noin viisi vuotta eteen-
päin, on odotettavissa, että 20 – 
30 vuoden kuluttua ei ole enem-
pää avun tarpeessa olevia ikäih-
misiä kuin tänä päivänä, vaikka 

iäkkäimpien suomalaisten määrä 
kasvaakin nopeasti.

Johtaja Pesola korosti, että 
ikääntyminen ja vanhuus ei ole 
sairaus tai diagnoosi, vaan luon-
nollinen osa elämää ja väistämä-
tön vaihe pitkään elävän ihmisen 
elämässä. Suomalainen yhteiskun-
ta on asenteiltaan liian kova ikään-
tyviä ihmisiä ja vanhuksia kohtaan. 
Kuntoutuksen puutteiden lisäk-
si kovista arvoista kertovat karua 
kieltään myös iäkkäiden kokema 
yksinäisyys, ajan puute kohdata 
hoidossa oleva ihminen ja perus-
eläkkeen varassa elävien ihmisten 
monesti niukka perusturva. Ikäih-
misiä ahdistavat asiat eivät tunnu-
kaan läpäisevän riittävästi asen-
teiden ja poliittisen päätöksente-
on muuria, totesi Helena Pesola.

Olit yli 30 vuotta SMP/PerusS:n kestoehdokkaana Helsingissä kunnallis-, osuuskunta- ja puhelinyh-
dis-tysvaaleissa. Eduskuntavaaleissa ehdit olla ehdokkaana Helsingissä, Varsinais-Suomessa, Pohjois-
Savossa ja viimeksi Lapissa. Yhteistyömme alkoi vuonna 1972 kunnallisvaaleista. Olit vuosikymme-
niä Helsingin piiritoimikunnan vakiokalustoa ja osallistuit myös PerusS:n Uudenmaan piirin rien-
toihin. Kävit säännöllisen epäsäännöllisesti tervehtimässä puoluetoimistomme väkeä, tuomassa uu-
sia ideoita ja aina myös paketillisen valiojäätelöä.

Sunnuntaina 18.03. iltapäivällä hyvissä ajoin äänestystoimituksen ollessa vielä meneillään ennustit 
PerusS:n saa-van viisi kansanedustajaa ja vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronbergin saavan melkoi-
sen äänipotin, mutta silti putoavan eduskunnasta. Elämänlankasi katkesi kuitenkin ennen kuin ehdit 
kuulla ja nähdä ennustuksesi toteutuvan. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja Perussuomalainen 
puolue jäävät kaipaamaan pitkäaikaista uskollista työtäsi aatteemme eteenpäin viemisessä.

Lepää rauhassa.

( Rolf ”Fred” Sormo)

Agronomi
Maatalousmuseon johtaja

Matti Sillanpää
31.07.1930 – 18.03.2007

im memoriam
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Perussuomalainen  5 / 1997historia Ajatuksia Perussuomalaisten 
puheenjohtajuudesta

Olen huomannut, että minulla on voimakasta ja laajaa kannatus-
ta Perussuomalaisen puolueen puheenjohtajaksi. Ainoa poikke-
us näyttää olevan oma nykyinen asuinpaikkani Espoo. Tähän pä-
tee ilmeisesti vanha sanonta, että kukaan ei ole profeetta omal-
la maallaan.

Mikkelin piiri:
Puunjalostustehdas Ristiinaan

Pertunmaalla huhtikuussa kokoontunut Perussuomalaisten Mikke-
lin piirin kevätkokous katsoo julkilausumassaan, että Etelä-Savon 
metsävarat tulee hyödyntää tehokkaammin omassa maakunnassa. 
Suunnitelmissa oleva uusi puunjalostustehdas tulisikin sijoittaa Ris-
tiinaan, jossa sillä on seutukaavallisestikin sopiva paikka.

Suomi EMU:un,
maksoi mitä maksoi...

Keskustan Esko Ahon johdolla aloitettu ja Paavo Lip-
posen pääministerikaudella jatkettu pitkä EMU-marssi 
on saavuttanut merkittävän virstanpylvään: hallitus on 
antanut eduskunnalle odotetun, professori-asiantuntija-
työryhmän työhön pohjautuvan EMU-selontekonsa.

”Suomi on saatava ensimmäisten joukossa mukaan 
EMU:un, maksoi mitä maksoi ja sanoivatpa asiantunti-
jat tai kansalaiset mitä tahansa”, aloitti kansanedustaja 
Raimo Vistbacka Perussuomalaisen eduskuntaryhmän 
ryhmäpuheenvuoron EMU-selonteon lähetekeskuste-
lussa eduskunnassa 20.5.1997.

Lasten suusta

Naapurin Moona tuli Elialle kylään. Molemmat olivat menossa 
ekaluokalle. Kesäloma oli loppusuoralla ja Elian äiti kysyi Moo-
nalta odottaako tämä jo kovasti koulun alkamista.
- Juu, odotan, Moona sanoi. 
Lomalla viihtyvä Elia tokaisi siihen, että: - Mä en.
- Haluatko sää vai olla laiska koko ajan? ihmetteli Moona.

Jumalaa kuvataan Raamatus-
sa useimmiten Isänä, ja Jeesus-
kin eli maanpäällisen elämän-
sä miehenä. Kuitenkin Juma-
lan vertaaminen isään saattaa 
nostattaa mieleen hyvin risti-
riitaisia tunteita. Omaan isään 
liittyvät mielikuvat ja muistot 
kertautuvat, ja kuva Jumalas-
ta vääristyy isäsuhteen ongel-
mien muotoiseksi. Monet liit-
tävät sanaan isä etäisyyden tai 
kovuuden, ja joskus jopa välin-
pitämättömyyden. Toisille isäs-
tä puhuminen nostaa mieleen 
kuvan alkoholistista, tai mie-
lenterveysongelmaisesta, sai-
raalla tavalla käyttäytyvästä 
miehestä. Toisille isä on vain 
nimi paperilla, ja joillekin ei 
välttämättä edes sitä. Samal-
la tavalla oma asema lapsena 
voi tuoda mieleen hellyyden 
ja huolenpidon sijasta mieliku-
van pelosta ja alistamisesta.

Kuinka sitten voisi muodos-
taa terveen, oikeanlaisen ku-
van Jumalasta, jos ei kerran 

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

Kuva Jumalasta
löydy sellaista pintaa, johon asiaa 
voisi peilata? Joskus kuva Juma-
lasta voi muuttua, kun sitä vertaa 
johonkin muuhun henkilöön kuin 
omaan isään. Voi ajatella vaik-
kapa jotain muuta miespuolista 
henkilöä, joka on suhtautunut it-
seen hyvin ja lämpimästi. Jos suh-
de äitiin on parempi kuin suhde 
omaan isään etenkin virheitä teh-
dessä voi Jumalaa ajatella vaikka 
oman äidin kautta. Ainaisen syyt-
telyn sijaan Jumala voikin niissä 
tilanteissa olla armahtava ja hy-
väksyvä, kuten oma äitikin olisi. 
Jumala voi muuttua näissä ajatus-
leikeissä pingottuneesta ja kireäs-
tä huumorintajuiseksi ja lempe-
äksi. Jos kuva Jumalasta on hyvin 
ankara, voi miettiä, käyttäytyisikö 
kukaan läheinen ihminen todella 
niin armottomasti missään tilan-
teessa. Jumala on oikeudenmu-
kainen, rakastava ja lempeä vaik-
ka oma isä ei sitä olisikaan ollut. 
Jumala on myös lohdutuksen Ju-
mala, meitä kohtaan armollinen. 
Me olemme hänen lapsiaan ja 

saamme luottaa, että hän nä-
kee meidät aina muuttumat-
toman ja lujan isänrakkau-
tensa kautta. Jumala on isyy-
tensä kautta myös vanhempi, 
johon voimme liittää hyvään 
vanhemmuuteen –sekä isyy-
teen että äitiyteen- kuuluvia 
ominaisuuksia.

Mielikuvat ovat yllättävän 
voimakkaita. Uskonkin, et-
tä oman ajatusmaailmamme 
kankeus ja tiettyjen asioiden 
liittäminen konemaisesti toi-
siinsa ajavat ajatuksemme vä-
lillä umpikujaan. Siksi onkin 
tärkeää tarkastella omia aja-
tusratoja välillä tietoisesti, ja 
etsiä omiin ajatuksiin totuutta, 
vaikkapa sitten mielikuvahar-
joitusten avulla. Joskus on hät-
kähdyttävää huomata, kuinka 
Isä Jumala on rakkaus, vaikka 
oma isä onkin ollut vain inhi-
millinen ihminen kaikkine vi-
koineen.

Kristiina Häkkinen

Piirien kevätkokouksia

Etelä-Savon piirin
kevätkokous

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin kevätkokous pidetään sun-
nuntaina 15.4. klo. 11.00 Otavassa, paikka: Ravintola Huvikumpu.

Piiritoimikunta kokoontuu kello 10.30- Sen kokouksessa käydään 
mm. eduskuntavaalien jälkitarkastelu.

Puolueen edustajana puoluesihteeri Hannu Purho.

Lapin piirin
kevätkokous

PerusS:n Lapin piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään So-
dankylässä, Hotelli Karhun ravintola-salissa (Lapintie 7) lauantai-
na 14.04.2007 klo 16.00-18.00. Piiritoimikunta kokoontuu samassa 
paikas-sa alkaen klo 14.00. Puolueen edustajana kokouksessa Rolf 
”Fred” Sormo.

Puolueen jäsenet ja muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetul-
leita, tarjolla kahvia ja pientä purtavaa. Ilmoittautumiset puheen-
johtaja Matti Säärelälle, puh. 040-719 7757 tai s-postilla: matti-
k.saarela@luukku.com

”Me emme turhaan taistelleet, 
Me saimme suurimman voiton,

  Me löysimme kansan eksyneen, 
Me voitimme veljen veljelleen,

  Me airueet Aamunkoiton!”

Terveisin Aimo Remes

Kontulan Perussuomalaisten 
kevätkokous

Sääntömääräinen KPS:n kevätkokous pidetään 3.4 klo 17 lähtien 
ravintola Zetorissa, Kaivopiha. Ensin on ruokailu ja kokoustamaan 
päästään n. klo 18.00. Kokouksessa käsitellään vt. Puheenjohtajan 
valinta ja muuta käsiteltävänä olevat asiat.
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PerusS:n puoluehallitus:
 Timo Soini, puheenjohtaja
 Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
 Puh. 050-511 3027, 09-4321*
 E-mail: timo.soini@eduskunta.fi  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Piirien puheenjohtajat:
Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
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Puoluesihteeri
Hannu Purho

Perussuomalaisten kannatuksen 
lisäys valtakunnallisesti on huikea. 
Runsaasta 112.000 äänestä enem-
män kuin joka toinen on uusi ää-
ni edellisiin eduskuntavaaleihin 
verrattuna. Gallupitkin kaatuivat 
- jälleen - komeasti. Parhaimmil-
laan luvatut 2,5-3,0 % toteutui 4,1 
%:n suuruisena. Nyt gallupin teki-
jät yrittävät selitellä gallupvirhet-
tä kokoomuksen osalta, Perussuo-
malaisten yhtä suuresta, suhteel-
lisesti kertaluokkaa olevasta vir-
heestä ei puhuta.

Voitossa on kuitenkin ripaus kar-
vastakin makua. Runsaalla 68.000 
lisä-äänellä tuli ”vain” 2 lisäpaik-
kaa. Kokoomus sai 98.000 lisä-ää-
nellään 10 lisäpaikkaa. Vaikka eroa 
voikin selittää monellakin tavalla, 
on siinä mukana myös nykyisen 

d’Hondtin menetelmän järjestel-
mällinen virhe suosia suuria puolu-
eita. Korostetusti tuo virhe ilmenee 
siinä, että sdp-keskusta-kokoomus 
sai 67% ääniosuudella 75% edus-
kuntapaikoista. Aika reilua?

Keski-Suomen tulosta on val-
takunnallisestikin yleisen trendin 
mukaan arvioitava kahdella taval-
la. Ensinnäkin lähtötilanne vuo-
den takaa: Timo Soinin menestys 
presidentinvaaleissa oli huikea, 
Keski-Suomessa kasvua edelli-
siin eduskuntavaaleihin jopa 20-
kertaisesti. Se rima, runsaat 6.000 
ääntä, oli todella korkealla, mutta 
kuitenkin kovin kaukana omasta  
eduskuntapaikkaan tarvittavasta 
10.000 äänestä.

Vaaliliitoistakaan ei näyttänyt 
löytyvän apua; niissä paikan saa-

minen olisi edellyttänyt niin suur-
ta äänimäärää, että paikka olisi 
silloin saavutettavissa omallakin 
listalla. Siksi päädyimme omaan 
listaan yhdessä IPU:n kanssa. Us-
koimme sillä saavuttavamme par-
haan mahdollisen tuloksen.

Vaalikentiltä saatu myöntei-
nen palaute kasvatti ruokaha-
lua, ja oma paikka näytti täytty-
vän ”porvoon mitalla”. Jopa kil-
pailevat ehdokkaat myönsivät, et-
tä meidän vaaliteltallamme kävi 
väkeä enemmän kuin kenenkään 
muun. Siihen katsoen tulos oli 
kiistatta pettymys. Oma edusta-
japaikka jäi kauaksi, vaikka edel-
listen vaalien tulos ylittyikin run-
saat 6-kertaisesti.

Tulos ei kuitenkaan anna aihet-
ta sirotella tuhkaa päälle tai pu-

keutua säkkiin. Vuoden takainen 
tavoite - hakea tukeva pohja ensi 
vuoden kunnallisvaaleihin - täyttyi 
reilusti. Jo tällä kokoonpanolla val-
tuustopaikan raja ylitettiin yhdek-
sässä kunnassa, osassa lähes kahta 
valtuustopaikkaa vastaavalla ääni-
määrällä. Eräissä kunnissa raja lä-
hes saavutettiin, vaikka sen alueen 
ehdokastakaan ei ollut tarjolla.

Kansalaispalautteena saatu 
myönteinen palaute ja syvä tyy-
tymättömyys menneiden vuosien 
politiikkaan ei realisoitunut äänes-
tyskopissa; trendi näyttää olevan 
yhtäläinen myös muissa piireissä. 
Ero ei selity varsinaisena äänestys-
päivänä romahtaneella äänestysin-
nolla, vaikka silloin ääniosuus on-
kin Perussuomalaisille ollut selväs-
ti ennakkoäänestystä parempi. Eh-

kä ”rimakauhu” yllätti äänestäjät? 
Nyt tyytymättömyys näyttää kana-
voituneen kokoomuksen kautta; 
kaikkiaan 10 paikkaa siirtyi halli-
tukselta oppositiolle.

Vanhasen - Heinäluoman -halli-
tus on harjoittanut kokoomuslai-
sempaa politiikkaa kuin kokoo-
muskaan oli vaatinut. Ehkä nyt 
porvarihallituksen uskotaan vuo-
rostaan harjoittavan sosiaalisem-
paa politiikkaa. Mielenkiintoinen 
logiikka. Jään epäilevänä odotta-
maan tuon toiveen täyttymistä.

Omasta ja piirin puolestani ha-
luan kiittää jokaista ehdokastam-
me ja muulla tavoin vaalityöhöm-
me osallistuneita panoksestaan 
yhteiseen kampanjaamme. Nyt 
suunnataan katse ensi vuoden 
syksyyn ja kunnallisvaaleihin.

Loikka eteenpäin! 
Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen 
PerusSuomalaiset
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Vapaa sana

Vaalityön 
jälkilöylyt

Vaalityön hektisin vaihe on ohitse, 
mutta nyt kun tapahtumien ketju 
on vielä  tuoreessa muistissa, niin 
kannattaa ynnätä muistikuvat ja 
tehty vaalityö yhteenvedoksi, jot-
ta seuraavalla kerralla huomioi-
daan nekin asiat, jotka nyt eivät 
toteutuneet.

Tärkeintä on mielestäni tiedos-
taa se ”mitä olisin voinut tehdä 
toisin” -ajatus, jossa jokainen eh-
dokas ja piirit ruotivat kampan-
jansa perusteellisesti ja rehellises-
ti. Se on tärkeää yhtälailla niille, 
jotka tulivat valituksi, kuin niille, 
jotka eivät tulleet valituiksi.

Valituksi tuleminen riippuu 
monesta asiasta ja suurikaan ää-
nimäärä ei automaattisesti takaa 
loistavaa lopputulosta, jos asetel-
mat muuten ovat vastaan ja vas-
taavasti pienemmällä äänimäärällä 
voi yltää Arkadianmäelle, jos olo-
suhteet ovat suotuisat. Kannattaa 
siis pohtia hetki kaikkea sitä min-
kä yhdessä saavutimme ja tehdä se 
samalla perusteellisuudella, kuin 
millä teimme vaalityötäkin.

Pidän myös tärkeänä sitä, että 
jälkipuinneissa ruoditaan kampan-
joiden negatiivisuudet ja yhteisiä 
voimavaroja heikentäneet lieveil-
miöt, joita syntyy, kun ”mulle kaik-
ki heti” -ilmiö pääsee valloilleen.

Ja muistakaa muuten kiittää 
kampanjaanne osallistuneita, ai-
nakin vielä kertaalleen.

Mikki Nieminen

EU-oikeuden 
vaikutuksista 
jäsenvaltiossa

EU:n jäsenvaltioita oikeudellisesti 
velvoittavan sekundäärioikeuden 
(=EU:n perussopimusten nojal-
la annetut säädökset) on komis-
sio arvioinut vuoden 2002 lopus-
sa olleen noin 14.500 säädöstä ja 
noin 97.000 EU:n virallisen lehden 
sivua. Lisäksi on otettava huomi-

oon EU:n primaarioikeus eli uni-
onin perusopimukset. EU-oikeu-
den vaikutuksia jäsenvaltiossa ar-
vioitaessa on otettava huomioon 
myös niin kutsuttu acquis commu-
nautaire. Käsitteellä viitataan EU:
n säännöstöön (yhteisön säännös-
tö) eli yhteiset oikeudet ja velvol-
lisuudet sisältävään oikeusperus-
taan, joka sitoo kaikkia Euroopan 
unionin jäsenvaltioita yhteisesti.

Tämä tarkoittaa, että EU:n jä-
senvaltio on oikeudellisesti sidot-
tu ja velvoitettu laaja-alaisella ja 
massiivisella EU-oikeudella, jon-
ka olennaiset osat ovat (1) EU:n 
primäärioikeus ja (2) sekundää-
rioikeus sekä (3) acquis commu-
nautaire. EU-oikeuden vaikutta-
vuutta jäsenvaltioon on aiheellis-
ta korostaa sen vuoksi, että asi-
aa on viimeaikaisessa keskuste-
lussa vähätelty (poliittisista syistä 
eli kansalaisten rauhoittamiseksi). 
Tuorein Eurobarometri (joulukuu 
2006) on nimittäin osoittanut, et-
tä vain pieni vähemmistö Suomen 
kansalaisista on EU:n liittovaltiol-
lisen kehityksen kannalla. (EU:n 
liittovaltiollista kehitystä edus-
taa nimenomaisesti se Ranskan 
ja Hollannin hylkäämä ”Euroo-
pan perustuslakisopimus”, jonka 
eduskuntamme joulukuussa 2006 
- kansalaisia kuulematta - lopulli-
sesti hyväksyi.) Jokaiselle lienee 
selvää, että ”Euroopan perustus-
lakisopimus” olisi tullut hylätyksi 
myös Suomessa, mikäli asiasta oli-
si järjestetty kansanäänestys.

Tapio Kuosma
kirjailija,
oikeustieteen lisensiaatti
Espoo

Ainoa 
vaihtoehto

Yhdysvallat ajaa näkemystä Natos-
ta globaalina toimijana, jonka tu-
lisi valvoa USA:n etuja kaikkialla 
maailmassa. Lisäksi se on erittäin 
kiinnostunut kahlitsemaan Venä-
jää. Siksi se pyrkii luomaan Nato 
– maiden avulla sotilaallisen saar-
torenkaan Venäjän ympärille. Ket-

jussa on kuitenkin Suomenlahden 
ja Jäämeren välillä paha yli 1300 
klm pitkä aukko. Naton kannalta 
olisi suotavaa, että nimenomaan 
Suomi ottaisi hoitaakseen tämän 
rajalinjan, sillä Ruotsi olisi jo vä-
hän turhan kaukana.

USA nopeuttaa Eurooppaan ra-
kennettavan ohjustentorjuntajär-
jestelmän aloittamista. Pentagon 
haluaa perustaa tutkavalvonta-
järjestelmän ainakin kolmeen Eu-
roopan maahan. Ohjustorjuntatu-
kikohta rakennetaan aluksi Naton 
uusista jäsenmaista ensimmäisek-
si USA:n uskollisimman yhteis-
työkumppanin Puolan maaperälle. 
Yhdysvallat on varannut ensi vuo-
den budjettiin 30 miljardia dolla-
ria eurooppalaisen raketintorjun-
taverkoston rakentamiseen.

Yhdysvallat edellyttää kaik-
kien Nato - maiden kasvattavan 
merkittävästi sotilasmenojaan 
ja hankkivan modernimpia asei-
ta, jotka lisäksi sopisivat aiempaa 
paremmin operaatioihin kaikkial-
la maailmassa. Nato-jäsenille taa-
taan tilaisuus ostaa Yhdysvalloilta 
maailman nykyaikaisimpia aseita. 
Naton täysjäsenyys saattaa vetää 
jäsenen mukaan erilaisiin kaukai-
siin konflikteihin vaikkapa esim. 
Etelä– ja Pohjois- Korean väli-
seen mahdolliseen sotaan. Riias-
sa Nato-johtajat sopivat siitä, että 
kaikkia joukkoja voidaan tarvit-
taessa, mahdollisista kansallisista 
varaumista huolimatta, käyttää 
myös suoriin taistelutoimiin.

Nato jäsenyydestä eli USA:n 
suojelusta johtuen Viron armeijan 
urhoollinen komentaja rohkeni 
sanoa ääneen, että Venäjä on yhä 
Euroopan suurin turvallisuusuh-
ka. Viro tukee EU:n ja Naton laa-
jenemista myös Balkanille ja enti-
sen Neuvostoliiton alueille. Viron 
mielestä on erittäin tärkeää, että 
myös Turkki liittyy EU:hun.

Suomella ei ole mitään turvalli-
suusvajetta, vaan maan asema on 
vakaampi kuin koskaan. Maamme 
kansan enemmistö ei halua liittyä 
Natoon vaan haluaa elää rauhas-
sa ja sovussa niin idän kuin län-
nen kanssa. Presidentti Tarja Ha-
lonen, pääministeri Vanhanen ja 
ulkoministeri Tuomioja ovat liit-
toutumattomuuden varmoja kan-
nattajia. Suomi ei hyökkää Venä-
jälle, eikä myöskään anna muiden 
alueemme kautta hyökätä sinne.

Maassamme on kuitenkin myös 
revanssi – henkisiä ryhmiä, jotka 
haluaisivat heti Natoon.

Nyt olosuhteet ovat sellaiset, et-
tä Nato-jäsenyyden torjuminen on 
epäjohdonmukaista. (Jukka Tark-
ka 05.01-07)

Jaakonsaari tähdentää, ettei ul-
kopolitiikalla saa pelotella kansa-
laisia. (Kaleva 06.01.07) Kansan-
han ei tarvitse tietää mihin sitä 
viedään!

”Nato-kysymys ei itse asiassa 
ole kysymys, vaan mahdollinen 
vastaus todelliseen” kysymykseen.  
IL. 08.01.07) ”….. meillä on vain 
sormin laskettava määrä hävittä-
jiä, heikonpuoleisesti torjuntaoh-
juksia, eikä yhtään pitkän kanta-
man hyökkäysohjusta…” Kirjoit-

taja valittaa, ettei meillä ole pitkän 
matkan hyökkäysohjuksia. Olem-
me voineet vastikään lukea kuin-
ka USA keskittää Puolaan Mosko-
vaan suunnattuja ”torjunta-ohjuk-
sia”. Kirjoittaja ilmeisesti toivoisi 
meidänkin liittyvän Natoon, jot-
ta saisimme tänne Pietariin suun-
nattuja torjuntaohjuksia. Puolassa 
USA:n ohjustukikohdalle varattiin 
3000 hehtaarin alue. Mikähän suo-
malainen paikkakunta olisi valmis 
antamaan tarvittavan alueen vas-
taavalle tukikohdalle?

Hokema ”Nato meni meno-
jaan” on erehdys, sillä Natoon 
pääsee jos haluaa. Mielestäni kan-
san tahto on niin selvä, ettei ole 
pakko järjestää kansanäänestystä 
Natoon liittymisestä. Eri asia on, 
että kansallista maanpuolustusky-
kyä tulee vahvistaa.

Yrjö Saraste
Sotaveteraani

Valtion 
työntekijöiden 
määrää ei saa 

vähentää
Hallitus on kehyspäätöksessään 
linjannut 9 600 työpaikan vähen-
nyksen vuoteen 2011 mennessä. 
Vuoden 2007 tavoite on vähen-
tää 1 100 työpaikkaa valtionhal-
linnosta. Vähennys kohdistunee 
varsinaista substanssia tekevään 
matalapalkkahenkilöstöön, tuskin 
johtajien määrä vähenee.

Vähennys tuntuu kohtuutto-
malta ajatellen valtionhallinnossa 
työskenteleviä henkilöitä. Töissä 
olevien työtaakka paisuu kohtuut-
tomaksi. Loppuun palaminen ja 
poissaolot lisääntyvät sitä mukaa, 
mitä suurempi työntekijämäärän 
vähennys tulee olemaan. Jos jo täl-
lä hetkellä valtionhallinnossa työs-

kentelevät uupuvat, voivat pahoin 
työssään, ovat paljon poissa töistä 
sairastumisien takia, miten käy tu-
levaisuudessa? Työt eivät vähen-
ny ja jäljellä olevien työntekijöi-
den selkänahasta revitään se vii-
meinenkin jaksaminen irti.

Jos valtionhallinnossa on tar-
vetta säästöihin (herää kysymys, 
mitä varten on säästettävä?), mi-
ten olisi jos aloitetaan säästämi-
nen vähentämällä ulkopuolisten 
konsulttien käyttöä, laatusemi-
naareja ja vaikka tyhytoiminnan 
suunnittelua ja toteuttamista (hy-
vinvointi työssä varmasti paranee 
kun työkuorma on kohtuullinen 
ja henkilöstömäärä on riittävä se-
kä työtehtävien jakaminen on oi-
keudenmukaista). Tällä hetkellä 
menee henkilöstöllä paljon työai-
kaa siihen, että istutaan työnohja-
uksessa pohtimassa, miten jaksaa 
työssä paremmin, miten voi tehdä 
enemmän ja laadukkaampaa työ-
tä vähemmällä henkilömäärällä. 
Työntekijöiden on myös merkit-
tävä päivittäinen työajankäyttö 
varttitunnin tarkkuudella erilai-
siin työajanseurantoihin. Virka-
aikaa kuluu.

Laite- ja ohjelmistohankinnat 
ovat myös asia, missä voinee sääs-
tää. Lisäksi voisi karsia ns. suoja-
työpaikat pois valtionhallinnosta 
ja käyttää siitä säästyvä raha var-
sinaista työtä tekevän henkilöstön 
palkanmaksuun. Eikö se olisi sitä 
paljon kaivattua tehostamista?

Ilman henkilökuntaa ei voida 
valtion hallinnon tehtäviä toteut-
taa. Ihmisiä siellä tarvitaan, hei-
dän määräänsä ei saa vähentää. 
Veronmaksajat ovat oikeutettuja 
saamaan hyvää ja asianmukaista 
palvelua valtionhallinnon taholta. 
Hyvää palvelua tarjoaa virkamies, 
joka jaksaa ja ennättää tehdä työn-
sä hyvin ja loppuun palamatta.

Älkää vähentäkö valtionhal-
linnon työntekijöitä! Virkamie-
hiä tarvitaan, jotta asiat hoituvat. 
Nyt ja tulevaisuudessa.

Jaana Sankilampi

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.

Ovatko rekkaparkit ilmainen lahja Venäjälle?
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Kelirikkotiet pitäisi hoitaa asian-
mukaisesti ja nopeasti kuntoon. 
Maksammehan niiden huollos-
ta kaikki yhteisesti joten voim-
me myös vaatia teiden kunnos-
sapitoa.

  • • •

Seuraavan neljän vuoden aika-
na on keskustalaisten aina perus-
suomalaisen tavatessaan tarjotta-
va tälle pullakahvit, koska veim-
me kokoomukselta eduskuntapai-
kan Savosta. Jos ei olis viety, Ka-
taisesta vois tulla pääministeri.
Ari Lievonen
 
• • •

Suomen autoverotuksen laitto-
muus on rangaistava teko! Suomi 
sai jo rangaistuksensa siirtokilpi-
en laittomuudesta.

lyhyet

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

 • • •

Suomeen ei pidä ottaa elintaso-
pakolaisia vaan todellisia avun-
tarvitsijoita. Pääperiaatteena aut-
taa ihmisiä kotimaahansa ja vai-
kuttaa näiden hallitusten itseval-
tiaisiin johtajiin.

  • • •

Koska miehet pääsevät tasa-ar-
voisiksi naisten kanssa. Haluaisin 
miessiivoojan kylpylän peseyty-
mis- ja pukutiloihin luuttuamaan 
lattioita. Täytyyhän meidän mies-
tenkin sietää omissa pesutilois-
samme naisten luutuamista.

  • • •

Koska suomen päättäjät lakkaa-
vat olemasta rähmällään Venäjän 
suuntaan?

Yleisradion Superfarmi Mitkä 
vaalit?! – ohjelmassa sunnuntai-
na 11.3.2007 esiteltiin puolueita 
ja niiden nuorisojärjestöjä. Kut-
sun paikalle olivat saaneet kaikki 
eduskuntapuolueet Perussuoma-
laisia lukuun ottamatta. Mukaan 
oli myös kutsuttu Suomen Kom-
munistisen Puolueen sitoutuma-
ton ehdokas. Tasapuolisuuden 
vuoksi jokaisen eduskuntapuolu-
een nuorisojärjestöt olisi pitänyt 
esitellä. Nyt yksi jätettiin pois; Pe-
russuomalaiset Nuoret ry.

Yleisradion pääselitys poisjät-
tämiselle oli ohjelma-ajan puute. 
Ohjelma-aikaa oli varattu 48 mi-
nuuttia, johon ei Yleisradion mu-
kaan mahdu minkäänlaista mai-
nintaa Perussuomalaisista saa-
ti Perussuomalaisista Nuorista. 
Kuitenkin ohjelman aikana Sosia-
lidemokraattisten nuorten edusta-
ja sai useita puheenvuoroja. Eikö 
näiden puheenvuorojen sijaan oli-
si pystytty esittelemään myös Pe-
russuomalaiset Nuoret ry?

Toisena selityksenä annettiin 
nuoria puhuttelevan ehdokkaan 
puute. Yleisradio siis määrittelee, 
kuka puhuttelee nuorisoa ja kuka 
ei. Tämä ilmeisesti vain siksi, ett-

eivät vahingossakaan nk. ”väärät 
mielipiteet” pääse esille. Kuiten-
kin nyt uutisoidaan Perussuoma-
laisten olevan nuorison suosiossa. 
Eikö se jo osoita sen, että Perus-
suomalaisilla on nuoria puhutte-
levia eduskuntavaaliehdokkaita?

Yleisradio ei halunnut Perus-
suomalaisia Nuoria mukaan oh-
jelmaan, koska se ei halua Perus-

suomalaisten menestyvän edus-
kuntavaaleissa. Koska edes nuo-
ret eivät ole suojassa Yleisradion 
poliittiselta ohjailulta, on aihet-
ta olettaa Yleisradion toiminnan 
olevan yleisemminkin asenteellis-
ta Perussuomalaisia kohtaan.

Perussuomalaisten Nuorten mie-
lestä Yleisradion toiminta on räi-
keimpiä esimerkkejä siitä, miten 
yhteiskunnassa voidaan tietoisesti 
syrjiä mielipiteitä, jotka eivät myö-
täile valtaeliitin näkemyksiä siitä, 
mihin suuntaan yhteiskuntaa on 
kehitettävä.

Me Perussuomalaiset Nuoret 
annamme arvoa kaikille yhteis-
kunnallisille näkemyksille ja siksi 
vaadimme tasapuolisuutta ja avoi-
muutta myös Yleisradiolta, jolla on 
keskeinen rooli yhteiskunnallisena 
tiedonvälittäjänä.

Perussuomalaisten Nuorten 
hallitus

PerusS Nuoret
syrjinnän kohteena

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön mukaan palokuolemien mää-
rää on vähennettävä rajusti. Keinot siihen on olemassa, mutta tavoit-
teen saavuttaminen vaatii paljon tahtoa ja työtä – niin yhteiskunnal-
ta kuin kansalaisiltakin. Valtioneuvoston laatiman sisäisen turvallisuu-
den ohjelman mukaan palokuolemia pyritään vähentämään merkittä-
västi vuoteen 2012 mennessä. Suomessa kuoli viime vuonna tulipalo-
jen seurauksena 118 ihmistä.

Vuoden 2006 palokuolemaluku oli toiseksi suurin tilastoituina vuo-
sina 1960–2006. Pahin vuosi oli 1979, jolloin tulipaloissa kuoli 139 ih-
mistä. Keskimäärin Suomessa kuolee vuosittain tulipaloissa 20 ihmistä 
miljoonaa asukasta kohden. Vastaava luku on Itävallassa n. 9 ja Sveit-
sissä n. 4. Sisäisen turvallisuuden ohjelmalla pyritään siihen, että Suo-
messa kuolisi tulipaloissa vuonna 2012 enintään 6 ihmistä miljoonaa 
asukasta kohden vuodessa.

Palokuolemien määrää on 
vähennettävä rajusti

nuoret
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