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Hoitajapula itse 
aiheutettua?

Suomalainen yhteiskunta on 
aina painottanut hoitajien 
olevan kutsumusammatis-
sa ja tähän vedoten heille ei 
sitten tarvitse maksaa kun-
non palkkaa. Lääkärit sai-
vat kunnon palkankorotuk-
sen, hoitajat jäivät palkka-
kuoppaan. Hoitajan työ on 
kutsumusammatti, joka ero-
aa elokuvissa esitetystä sisar 
hento valkoisen romanssien 
sävyttämästä työstä.

Hoitajien todellisuus 
on potilaiden siivoamista, 
syöttämistä ja juottamista. 
Välillä pitää varoa etteivät 
sekavat potilaat lyö tai ku-

rista sisar hento valkoista 
mustelmille. Tämäntapais-
ta tämä arki sitten useas-
ti on kovan vastuun ja kii-
reen keskellä.

Hoitajia syyllistetään sil-
lä, kun he eivät ehdi tehdä 
kaikkea, eikä heillä ole tar-
peeksi aikaa potilaille niin 
kuin tietenkin hyvä hoi-
to edellyttäisi. Palkka saisi 
olla parempi, ja pitäisi ol-
la enemmän resursseja va-
kinaisiin paikkoihin ja pit-
kiin sijaisuuksiin.

Hoitajat hakeutuvat töi-
hin Norjaan, Australiaan tai 
Amerikkaan, maihin joissa 
ei puhuta kutsumusamma-
tista vaan maksetaan ras-
kaasta likaisesta työstä sil-

le kuuluvaa palkkaa. On ai-
ka herätä ja huomata se, et-
tä myös hoitajat tekevät to-
della arvokasta työtä tässä 
yhteiskunnassa ja tarvitse-
vat siitä asianmukaista hy-
vää palkkaa. Ovathan he 
pitkän ja vaativan koulu-
tuksen ammattiinsa hank-
kineita ammatti-ihmisiä.

Mennäänkö ulkomaille 
töihin?

Kun Suomessa koulutetut 
hoitajat lähtevät ulkomaille 
töihin, pitää päättäjien kat-
soa peiliin ja löytää syy siel-
tä, eikä edesvastuuttomasti 
siirtää syytä muualle.

Ulkomailla on hoitajal-
le luvassa parempi tulevai-
suus kuin täällä yhä enem-
män suomettuneessa ko-
timaassamme. Neuvosto-
mallinen päätöksenteko ja 
erilaiset kytkökset saavat 
aikaan vaikeita tilanteita, 
joiden seurauksena Suo-
mesta karkaa yhä enem-
män koulutettua henkilö-
kuntaa ulkomaille, varsin-

kin terveydenhoitoalalta. 
Hoitajilla on hyvä syy ja 
täysi oikeus mennä ulko-
maille töihin nykysystee-
min jatkuessa.

Kestääkö hoitajien oma 
terveys?

Nykyään vähennetään työn 
suorittajia ja keksitään hie-
noja titteleitä, joiden ansi-
osta palkka nousee ja pa-
laverit vaan lisääntyvät, sa-
malla kenttätyön osuus vä-
henee. Hoitajat rasittuvat 
fyysisesti ja henkisesti yhä 
enemmän. Potilaat ovat yhä 
lihavampia ja painavampia 
nostettavia, jolloin selkä- 
käsi- ja niskavaivat lisään-
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Vanhojen puolueiden 
vaalikupla puhkesi

Me Perussuomalaiset ko-
rostimme koko viime edus-
kuntavaalitaistelun ajan, et-
tä vanhojen puolueiden pu-
heet ”pääministerivaaleis-
ta” ovat pelkkää hämäystä. 
Kyseessä oli lähinnä kaupal-
lisen, sähköisen median tar-
koitushakuinen ääntenoh-
jailu kolmen suurimman 
puolueen taakse. Tuo kupla 
puhkesikin vaaleissa näyttä-
västi, sillä kansa oli hereillä. 
Heti vaalien jälkeen monet 
muutkin arvovaltaiset ta-
hot todistivat Perussuoma-
laisten linjan oikeaksi.

Esimerkiksi eduskunnan 
entinen puhemies Riitta 
Uosukainen totesi Iltaleh-
dessä 31.3, venkuilun tiel-
le lähteneelle euroedustaja 
Paavo Väyryselle lähettä-
mässään kirjeessä sanatar-
kasti: ”En pidä eduskunta-
vaaleja pääministeri-, minis-
teri- tai puhemiesvaaleina: 
niissä valitaan 200 kansan-
edustajaa! Sen oltava va-
lituille kyllin.” Jo pari päi-
vää aikaisemmin Ilta-Sano-
mat hehkuttivat näyttävästi 
pääkirjoituksensa otsikossa: 
”Ministereitä ei valita edus-
kuntavaaleissa”.

Myös vaalitutkija Sami 
Borg Tampereen yliopis-

tosta on lehtihaastatteluis-
saan pitänyt samankaltais-
ten vaalikeskustelujen suur-
ta määrää ongelmallisena. 
”Kaikki kanavat keskittyi-
vät vain muutaman puolu-
een keskusteluihin ja gaa-
loihin. Samankaltaisia vaa-
likeskusteluja oli yksinker-
taisesti liikaa”. Sami Bor-
gin mielestä sananvaihto oli 
virkeintä juuri silloin, kun 
pieniä ja keskikokoisiakin 
puolueita oli studiossa. Ne 
uskalsivat haastaa.

Muutamien valtioneuvos-
ten, lehdistön ja tutkijoiden 
taholla kaivataan jo, Perus-
suomalaisten tavoin, muu-
tosta ääni-innostuksen latis-
tavaan keskustelukulttuu-
riin. TV-kanavien johtajat 
puolestaan pitävät vielä jää-
räpäisesti kiinni virheellisek-
si osoittautuneesta, suuria 
suosivasta linjastaan. -Mer-
kittäviä muutoksia ei ole lu-
vassa jatkossakaan. Heidän 
suhtautumistapansa muistut-
tavat väärennetyn taulun os-
tajan asennetta: Kun mitään 
ei tunnusta, välttyy myös to-
tuuden häpeältä.

Värikäs puoluekokous 
tulossa

Mikäli 5.5. Helsingissä ko-
koontuva puoluevaltuusto 
hyväksyy puoluehallituk-

semme tekemän ehdotuk-
sen, pidetään seuraava Pe-
russuomalaisten puolue-
kokous Oulussa, kesäkuun 
toisessa viikonvaihteessa. 
Tämä järjestyksessään seit-
semäs varsinainen puolue-
kokous tulee varmasti ole-
maan varsin värikäs ja mie-
lenkiintoinen.

Menestyksellisten edus-
kuntavaalien jälkeen ha-
lukkuutta eri luottamuspai-
koille tulee riittämään yllin 
kyllin. Äänestyksiä näh-
dään ja puheenvuoroja tul-
laan käyttämään runsaasti, 
puolesta ja vastaan.

Toivottavasti Oulussa 
nähdään paljon puoluevä-
keä ympäri Suomen. Jos 
puolueen jäsenmaksu on 
vielä jostain syystä maksa-
matta, nyt tuokin asia kan-
nattaa hoitaa, että pääsee 
vaikuttamaan kahden seu-
raavan vuoden valintoi-
hin. -Tuona aikana ovat se-
kä kunnallisvaalit, että EU-
vaalit. Puolueellamme on 
hyvä mahdollisuus ottaa 
noissa vaaleissa taas aimo 
harppaus eteenpäin, kun-
han henkilövalinnat ovat 
parhaat mahdolliset.

Puoluekokouksen mie-
lenkiintoa lisää sekin, että 
siellä on mahdollista nähdä 
ja tavata kolme uutta kan-
sanedustajaamme. Pentti 

Oinonen, Pirkko Ruoho-
nen-Lerner ja Pertti ”Velt-
to” Virtanen ovat kaikki 
värikkäitä ja tarmokkai-
ta persoonallisuuksia. He 
ovat omalla panoksellaan 
olleet nostamassa näkyvil-
tä paikoiltaan puoluettam-
me aivan uudelle julkisuus-
tasolle.

Omalta kohdaltani en ole 
tehnyt lopullista päätöstä 
sen suhteen, olenko edel-
leen käytettävissä puolue-
sihteeriä valittaessa. Mo-
nien vielä avointen asioi-
den pitää kuitenkin loksah-
taa kohdalleen, ennen kuin 
päädyn myöntävään loppu-
tulokseen.

Odotan suurella mielen-
kiinnolla tulevia viikkoja 
sekä mahdollisia vastaeh-
dokkaita puoluesihteeriki-
saan. Viimeistään 9.6. Ou-
lussa selviää, luotsaako Pe-
russuomalaisia puoluesih-
teerin paikalta kohti kun-
nallisvaaleja joku aivan 
uusi henkilö.

tyvät hoitajien piireissä. 
Kun suuret ikäluokat jäävät 
eläkkeelle, niin myös luon-
taisesti hoidettavien mää-
rät lisääntyvät ja kiireet li-
sääntyvät.

Hoitajista tulee usein it-
sestään hoidettavia, pienel-
lä palkalla olleet sairastuvat. 
Ja kun hoitajia ei saada lisää 
laitoksiin, niin pienemmäl-
lä porukalla tehdään samat 
työt kuin ennenkin. Tai istu-
taan palavereissa, joissa pu-
hutaan hienoja asioita ja vi-
sioita, työt jäävät tekemättä 
ja kasaantuvat kuten edel-
lä. Olemme oravanpyöräs-
sä, jota ei pysäytä muu kuin 
systeemin täydellinen ro-
mahtaminen.
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Eduskuntavaalien suurvoitto antaa Pe-
russuomalaisille erinomaiset mahdolli-
suudet kunnallisvaaleihin valmistautu-
miselle. Kunnallisvaalityö on aloitettava 
heti. Ehdokashankinta ratkaisee vaalitu-
loksen. Hyviä ehdokkaita on nyt saatavil-
la ja heitä on uskallettava ottaa listoille.

Perussuomalaiset joutuvat kypsyystes-
tiin. Kysymys on halusta ja uskalluksesta 
kasvaa merkittäväksi puolueeksi. Se edel-
lyttää jo mukana olevien ja uusien tulijoi-
den yhteistyötä. Tässä tilanteessa perin-
teisiin asemiin ja asenteisiin kaivautumal-
la ei auta. Se, joka vahtii omaa reviiriään 
tehokkaasti, jää myös itse valitsematta.

Johdan aina edestä. Sen olen tehnyt 
kymmenen vuotta. Peruskannattajakun-
tamme on aina hyväksynyt linjani ja toi-
mintatapani. Sen hyväksyy myös äänes-
täjämme. Henkilökohtainen ja puolueen 
vaalitulos antaa minulle oikeutuksen olla 
jälleen ehdolla, kun puolueellemme vali-
taan puheenjohtajaa.

Haluan jatkaa puheenjohtajana, kos-
ka työni on kesken. Kymmenen vuoden 
kokemus antaa näkemystä, kovuutta ja 
kykyä nähdä tulevaisuuteen. Tunnen tä-
män puolueen. Perussuomalaista puo-
luetta on johdettava lempeän kovakäti-
sesti. Tarkoitan sillä sitä, että persoonien 
väriloisto on mahdollista, mutta yhtei-
sen edun täytyy mennä yksilöiden miel-
tymysten edelle. Se tarkoittaa myös sitä, 
että pätevyydellä on merkitystä. Saavu-
tettuja etuja ei ole sen paremmin henki-
löillä kun piirijärjestöilläkään.

Meillä on velaton, hyvä puolue, joka 
on olemassa Suomen kansaa varten. Pe-

russuomalaiset on ainoa vaihtoehto van-
hojen puolueiden vallalle. Maassamme on 
erilaista haihattelua uusista puolueista ai-
na olemassa, mutta tiedän mitä uuden puo-
lueen perustaminen ja nostaminen on. Sen 
tietää myös karaistunut perusväkemme. Pe-
russuomalaiset eivät ole vankila, tyytymät-
tömät pääsevät täältä ulos.

Kunnallisvaaleissa on uskallettava kas-
vaa. Meillä on iskukykyinen eduskuntaryh-
mä ja paljon kokeneita kunnallispoliitikko-
ja. Nyt tarvitaan lisää. Hyvä kunnallisvaa-
litulos on pohja myös tulevalle eduskunta-
vaalivoitolle ja tie hallitusvastuuseen. Kun 
meillä on kaksi kunnanvaltuutettua joka 
kunnassa, on meillä aina siitä piiristä myös 
kansanedustaja. Näin yksinkertaista se on.

Porvarihallitus vihreillä kiduksilla

Perussuomalaiset jäivät oppositioon. Matti 
Vanhanen valitsi näin. Kävimme rakentavat 

Suunta kunnallisvaaleihin

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

”Haluan jatkaa

puheenjohtajana,

koska työni on kesken”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

keskustelut ja esitimme oman ohjelmam-
me. Paperimme olivat samat ennen ja jäl-
keen vaalien. Tuleva pääministeri oli asias-
tamme kiinnostunut ja teki lukuisia kysy-
myksiä ja antautui kunnon keskusteluun.

Olen tyytyväinen siihen, että hallitus-
neuvottelijamme tekivät työnsä kunnolla 
ja saivat Kesärannassa myös suunsa au-
ki. Tiedän, että perussuomalaisten linja 
ja henkilöt kiinnostavat valtapuolueita. 
Vaalivoittomme suuruus on tehnyt hei-
hin vaikutuksen ja he tietävät, että pys-
tymme vieläkin parempaan.

En ole porvari, enkä sosialisti. Porva-
rihallitus vihreillä kiduksilla on uusi ko-
keilu. Tulemme arvioimaan heidät teko-
jen perusteella. Perussuomalaiset ovat ai-
noa vaalivoittaja, joka ei ole hallitukses-
sa. Voitamme ensi kerralla lisää ja uskon, 
että vaalivoitollamme on silloin merki-
tystä paitsi yleisen tervehdyttämisen li-
säksi myös hallituspaikkojen suhteen. 

Eduskunnassa sanottua

Runohetki

Elämä
Elämä kuin kukka,

kun se aukeaa.
Elämän ilo.

Elämän tahti.
Elämä on valo.
Elämä antaa 

voimaa ja virtaa.
Koskena kuohuu
aaltoihin painaa.

Sieltä ylös nostaa.
Elämä kantaa.
Ystävät ovat

siltana elämän tiellä.
Luojan kämmenellä

olla saamme.
Ei hän heitä lastaan,

toivoa antaa.
Enkelit suojanamme.

Irja Parviainen
Riistavesi

Rakennustyöt 
muuttavat 

liikennejärjestelyjä 
Eduskuntakadulla

Eduskuntakadun liikennejärjestelyjen ra-
kennustyöt ovat alkaneet. Käynnistyvät 
työt valmistuvat juhannukseen mennessä. 
Eduskunnan turvallisuusjärjestelyjä ollaan 
parantamassa Eduskuntakadulla tehtävin 
liikennejärjestelyin.

Töihin sisältyy mm. kadun päässä olevi-
en porttien uusiminen ja siirto alemmak-
si kadulla sekä ajoradasta ylös nousevien 
ajoestepollarien asennus. Samalla uusitaan 
kadun yläosan päällystettä ja parannetaan 
valaistusta.

Keskeisimmin rakennustyöt vaikuttavat 
Eduskuntakadun ohella myös Puhemie-
henaukiolle. Autojen pysäköinti on aukiolla 
kielletty työn ajan ja muutakin ajoneuvolii-
kennettä aukiolle tulee välttää. Taksiliiken-
ne suositellaan ohjattavaksi joko Eduskun-
tatalon pääovelle tai Aurorankadun ovel-
le. Myös jalankulku Puhemiehenaukion lä-
pi Eduskuntakadulta Aurorankadulle sulje-
taan muutostöiden ajaksi.

Rakennustyöt ajoittuvat pääsääntöises-
ti arkisin kello 07-17 väliselle ajalle. Työ-
maa-ajoneuvojen liikkuminen voi hidas-
taa Eduskuntatalon ympäristön liikennet-
tä, erityisesti Eduskuntakadun ja Pohjoisen 
Rautatiekadun liittymässä. Muutoin raken-
nustöiden ei arvioida vaikuttavan lähiym-
päristöön tai sen liikenteeseen.

Eduskuntatiedotus
Riksdagsinformationen

Lämpimät onnittelut uusmaalaisille kan-
sanedustajillemme Timo Soinille ja Pirkko 
Ruohonen-Lernerille! Lämpimät onnitte-
lut Raimo Vistbackalle, Pentti Oinosel-
le ja Pertti Virtaselle! Onnea Pirkanmaa, 
Pohjois-Savo ja Etelä-Pohjanmaa! Pelkäs-
tään puheenjohtajamme Timo Soinin saa-

ma suosio ja hänen puolueemme hyväksi te-
kemänsä työ on sanoin kuvaamaton; Timppa 
sai kolmanneksi eniten ääniä valtakunnassa! 
Erityisen iloinen ja ylpeä olen siitä, että puo-
lueemme on saanut naiskansanedustajan!

Olenpa ylpeä siitäkin, että meillä on nyt 
viisi kansanedustajaa! Kesällä Uudenmaan 
piirin aloitteesta kiersi vetoomus kaikki 16 
piiriä, ja saimme Pohjanmaan vallesman-
nin vielä kerran suostumaan ehdokkaak-
semme. Vaikka aloite lähti Uudeltamaal-
ta, korostin ja korostan yhä, että kysymys 
on yhteistyön voimasta yli piirirajojen, ko-
ko puolueen yhteiseksi parhaaksi sekä nii-
den ihmisten parhaaksi, joiden asiaa olem-
me ajamassa! Meitä oli lavalla viitisenkym-
mentä läpi Suomen vetoomusta luovutta-
massa, ja kokeneilla konkareilla kimalsi 
kyynel silmänurkassa. Muistatteko? 

Perussuomalaisen aatteen ja puolueemme 
voitostahan voimme vilpittömästi puhua! 
Lisäisin Timo Soinin sanoin, että jokainen 
meistä on tuonut yhteiseksi hyväksemme 
ääniä, joita kukaan toinen ei olisi saanut!

Lämmin kiitos uusmaalaisille, jotka 
työnsä ja oman elämänsä ohella olivat 
käytettävissä kärryineen, telttoineen ja 
muine tykötarpeineen. Kiitos heille, jotka 
tarvittaessa toimivat tilannetajuisesti vaik-
ka kaupasta täydennystä hakien! Näinhän 
sen tulee toimia, ja karavaani vaan kulkee 
kohti päämäärää… Kiitos Sivosen Tiinal-
le ja Niinistön Jussille ja kaikille muille, 
jotka puhalsivat kanssamme samaa hiiltä 
yhdessä onnistuaksemme! Heikki Talalle 
menestystä YK:n hommiin, hyvää matkaa 
ja turvaa kaukomaille konkreettisesti!

Yhteistyö ja puolueemme naisten ja 
miesten arvon tunnustaminen läpi Suo-
men tuotti hienon tuloksen! Täydelli-
syyttä emme saavuttaneet eikä maailma 
ole valmis, mutta tästä meidän on hyvä 
jatkaa! Toivotan kaikkea hyvää kaikille 
matkallamme eteenpäin!   

Marjo Pihlman
puheenjohtaja, Uudenmaan piiri
toiminnanjohtaja, PS-Naiset

Hyvät kanssamatkalaiset!
Arvoisat Uudenmaan piirin 
kansanedustajaehdokkaat!
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Hallitusneuvottelujen 
tunnusteluvaiheen 
vetäjän kysymykset 
eduskuntaryhmille 

29.3.2007

1. Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoit-
teita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen 
nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden 
alentaminen sekä suotuisan aluekehityksen tukeminen. Mi-
tä keinoja eduskuntaryhmänne painottaa näiden tavoittei-
den saavuttamiseksi maailmantalouden murroksen luomis-
sa paineissa?

2. Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot 
kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä kei-
noja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten pal-
veluiden saatavuuden varmistamiseksi koko maassa näissä 
oloissa? Mitä pitäisi tehdä

- julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuuden li-
 säämiseksi sekä kunta- ja palvelurakenteen kehittämiseksi;
- työhyvinvoinnin ja eläkejärjestelmän kehittämiseksi;
- perusturvajärjestelmän uudistamiseksi;
- koulutus-, tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kehittämi- 
 seksi?

3. Mikä on eduskuntaryhmänne arvio valtiontalouden liik-
kumavarasta alkaneen vaalikauden aikana? Kuinka paljon 
em. liikkumavarasta katsotte voitavan käyttää pysyviin me-
nonlisäyksiin ja verotuksen muutoksiin julkisen talouden 
pitkän aikavälin kestävyyttä vaarantamatta:

- julkisten peruspalveluiden kohentamiseen
- palkkatasa-arvon edistämiseen 
- tulonsiirtojen kehittämiseen
- työllisyyden ja yrittäjyyden sekä kotimaisen omistajuu- 
 den vahvistamiseen 
- osaamisen ja infrastruktuurin parantamiseen sekä julkis- 
 ten tutkimus- ja kehityspanosten lisäämiseen
- kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämiseen
- verotuksen muutoksiin
- johonkin muuhun?

Millaiset vähimmäisvaatimukset tulee asettaa valtiontalo-
uden ja koko  julkisen talouden tasapainolle vaalikauden 
aikana?

4. Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut vähentä-
mään kasvihuonepäästöjään ja lisäämään uusiutuvan ener-
gian käyttöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä toimen-
piteitä eduskuntaryhmänne painottaa näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi? Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää 
tärkeimpinä uusiutuvaa energiaa sekä energiatehokkuutta 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi?

5. Mitkä ovat tärkeimmät linjaukset, joilla eduskuntaryh-
männe haluaa edistää Suomen turvallisuutta ja vahvistaa 
Suomen kansainvälistä asemaa ja kehittää Euroopan unio-
nia?

6. Mitä poikkihallinnollisia politiikkaohjelmia eduskunta-
ryhmänne mielestä seuraavalla hallituksella pitäisi olla?

7. Onko eduskuntaryhmällänne ehdottomia hallitusratkai-
suun vaikuttavia kynnyskysymyksiä hallituksen ohjelman 
tai pohjan osalta? Onko eduskuntaryhmänne valmis osallis-
tumaan vaalituloksen pohjalta enemmistöhallituksen muo-
dostamiseen tähtääviin neuvotteluihin?

Perussuomalaisten vastaukset
hallitustunnustelijan kysymyksiin 2.4.2007

1. Suomi tarvitsee entistä enem-
män ammattiosaajia. Perussuoma-
laisten mielestä koulutusta onkin 
suunnattava uudelleen niin, että 
entistä useampi nuori ohjattaisiin 
ammattikoulutuksen piiriin ja sitä 
kautta työmarkkinoille, joilla työl-
listyminen on todennäköistä. Tä-
mä on ainoa oikea pitkän tähtäyk-
sen ratkaisu työmarkkinoiden ja 
yhteiskunnan tasapainoiseen ke-
hitykseen. Emme vastusta työpe-
räistä maahanmuuttoa Suomeen, 
mutta pidämme ulkomaalaisen 
työvoiman tietoista haalimista 
Suomeen hyvin lyhytnäköisenä 
ja kotimaisia ongelmia vähättele-
vänä toiminta, mikäli samaan ai-
kaan ei puututa jo olemassa ole-
viin vanhentuneisiin painotuksiin 
koulutuspolitiikassa. 

Aluekehityksen osalta paino-
tamme erityisesti liikenneyhte-
yksien ja liikenneverkon (perus-
tienpito, yksityistiet, rataverkko) 
nykyistä parempaa kunnossapi-
toa verovaroin sekä alueellisia 
panostuksia erilaisiin hankkeisiin 
(muun muassa Itä- ja Pohjois-
Suomen kaivoshankkeet). Eri-
laisten julkisen sektorin yksikkö-
jen hajasijoittamista on jatketta-
va ja korkeakoulujärjestelmä on 
säilytettävä koko maan kattava-
na, sillä hajautetusta korkeakou-
luverkosta on hyvien kotimaisten 
kokemusten lisäksi myös hyviä 
kansainvälisiä esimerkkejä. Tut-
kimusmäärärahojen kierrättämi-
nen yhä enenevässä määrin EU:
n kautta on mielestämme huono 
käytäntö, joka vie turhaan aikaa 
ja hankaloittaa tutkimustyötä.

Maatalousyrittäjyyden on olta-
va mahdollista myös pienemmil-
lä tiloilla eli tukipolitiikkaa tuli-
si uudistaa kestävän kehityksen 
suuntaan. Kemera-rahoitukseen 
tarvitaan riittävät varat, jolloin 
pystytään turvaamaan kotimai-
nen puuraaka-aine teollisuudelle. 
Bioenergian tuotantoon on pa-
nostettava entistä enemmän.

2. Perussuomalaisten mielestä jul-
kinen sektorimme erityisesti sosi-
aali- ja terveyspalveluiden osal-
ta on varsin tuottava ja tehokas, 
kun sitä verrataan moniin muihin 
eurooppalaisiin maihin. Tuotta-
vuutta voidaan lisätä lähinnä ke-
hittämällä toimintatapoja ja ot-
tamalla käyttöön uutta tekniik-
kaa sekä lisäämällä kuntien vä-
listä yhteistyötä. Samaan aikaan 
tarvitaan kuitenkin lisää työvoi-
maa esimerkiksi vanhustenhuol-
toon. Vanhustenhuollon hoitomi-
toituksen vähimmäissuosituksis-
ta tulee tehdä kuntia velvoittavia 
ja Suomeen tulee perustaa vanhu-
sasiamiehen virka.

Kuntia ei tule ajaa valtion toi-
mesta keinotekoisesti ahtaalle ja 
kuntaliitoksiin, kuten nyt ollaan 

valtiontalouden pitkään jatku-
neesta kasvusta huolimatta edel-
leen vallanpitäjien toimesta teke-
mässä. Kuntia ei tule käsitellä ta-
sapäisenä massana, vaan alueiden 
väliset erot tulee ottaa huomioon 
päätöksenteossa niin, ettei mennä 
vain vahvojen alueiden ehdoilla. 
Päätöksenteon ja palvelutuotan-
non keskittäminen isoihin yksik-
köihin ei johda säästöihin, vaan 
usein heikentää palveluita ja lä-
hidemokratiaa. Palveluiden osta-
misella yksityissektorilta julkisin 
varoin voi olla Perussuomalais-
ten mielestä lähinnä julkisen sek-
torin tuottamia palveluita täyden-
tävä rooli.

Työhyvinvointia tulee edistää 
puuttumalla nykyistä huomatta-
vasti tiukemmin erityisesti julki-
sen sektorin käyttämiin määräai-
kaisiin työsuhteisiin ja niiden ket-
juttamiseen. Lisäksi lapsen syn-
tymästä työnantajalle aiheutuvat 
kustannukset tulee mielestämme 
jakaa tasan molempien vanhem-
pien työnantajien kesken.

Eläkejärjestelmää tulee kehit-
tää niin, että tulevien eläkeläisten 
ei olisi tarpeen ostaa perinteisen 
eläketurvan rinnalle yksityisiltä 
markkinoilta lisäeläketurvaa. Elä-
keindeksi tulisi Perussuomalaisten 
mielestä laskea periaatteella, jossa 
50 % indeksitarkistuksesta seurai-
si yleisen ansiotason nousua ja 50 
% kuluttajahintaindeksiä, eikä ku-
ten nyt, että vain 20 % korotukses-
ta seuraa yleistä ansiotason nou-
sua. Kansaneläkkeen indeksin tu-
lisi mielestämme muodostua myös 
50–50 -periaatteella ja pelkän kan-
saneläkkeen varassa oleville tuli-
si suunnata 40 euron kuukausittai-
nen veroton toimeentulolisä. Elä-
keläisten epäoikeudenmukainen 
verotus suhteessa palkansaajiin 
tulee korjata, samoin paluumuut-
tajaeläkeläisten epäoikeudenmu-
kainen verotus. Kaikki tulot, jotka 
jäävät alle 800 euron, tulisi olla ko-
konaan verottomia.

3. Julkisten peruspalveluiden ko-
hentamiseen tarvitaan korvamer-
kittyjä ja nykyistä suurempia val-
tionosuuksia kunnille. Perussuo-
malaiset eivät hyväksy, että pe-
ruspalveluita on rapautettu ja ra-
pautetaan yhä tietoisesti, kun ns. 
lamaleikkuri on jätetty päälle 
kuntien valtionosuuksissakin.

Tasapuolisen sisäisen ja riittä-
vän oikeusturvallisuuden sekä 
julkisten palveluiden saatavuuden 
kannalta on mielestämme tärke-
ää, ettei poliisipalvelujen, oikeus-
laitoksen eikä julkisten palvelujen 
keskittämistä enää jatketa.

Palkkatasa-arvon edistämiseen 
suunnattuja erikoiseriä tulee kas-
vattaa, ja valtion tulee ohjata li-
sää rahaa kuntiin senkin takia, et-

tä tiettyjen alojen palkkoihin oli-
si realistiset mahdollisuudet tehdä 
tarvittavat tasokorotukset. Perhe-
verouudistuksen selvitystyö tuli-
si aloittaa.

Tulonsiirtoihin liittyvissä ratkai-
suissa on otettava huomioon pien-
eläkeläisten oikeudenmukaisempi 
verotus ja kansaneläkkeiden taso-
korotus sekä palaaminen indek-
sin laskentamallissa 50–50 -peri-
aatteeseen ja tuomalla se myös 
kansaneläkkeisiin. Perinteisiin 
työeläkkeisiin olisi toisaalta luo-
tava myös jonkinlainen katto, jo-
ka voisi olla esimerkiksi 4 000 eu-
roa. Opintorahaan tarvitaan 15 % 
tasokorotus. Lapsiperheiden ase-
maa on parannettava korottamal-
la lapsilisiä ainakin 20 prosentilla 
ja yksinhuoltajaperheet on otetta-
va erityisesti huomioon perhepo-
liittisissa ratkaisuissa.

Yhteiskunnalle hyödyllinen ja 
lähipiirille monesti inhimillisin-
tä hoitoratkaisua eli omaishoitoa 
on tuettava niin, että omaishoi-
don tuen maksatuksesta huolehti-
si Kansaneläkelaitos. Nyt rahapu-
lassa olevissa kunnissa on turvau-
duttu lyhytnäköisiin ratkaisuihin 
tehtäessä päätöksiä omaishoidon 
tuen saajien määrästä. Perussuo-
malaisten mielestä tarvitaan ns. 
subjektiivista oikeutta, jolloin jo-
kainen suomalainen on tasaver-
taisessa ja siis käytännössä ny-
kyistä paremmassa asemassa, mi-
tä tulee omaishoidon tuen piiriin 
pääsyn suhteen. Vaikeavammaisil-
le henkilöille tarvitaan subjektii-
vinen oikeus omaan henkilökoh-
taiseen avustajaan.

Veteraaneille ja kotirintamanai-
sille on taattava oikeus vuosittai-
seen kuntoutukseen ja etuuksien 
saamisen edellytyksenä on lais-
ta poistettava kokonaan käsite 
työkyvyttömyysprosentti. Vuon-
na 1926 syntyneiden veteraani-
en osalta tulisi tehdä päänava-
us mm. tunnusasian hoitamiseksi 
kuntoon kuntoutuksineen. Sota-
orpojen asemaa tulisi selvittää.

Yrittämisestä ja työnteosta ei 
pidä mielestämme rangaista, ja 
siksi näemmekin tärkeänä työn-
antajien sivukulujen alentamisen 
siinä määrin kuin se esimerkiksi 
työvoimavaltaisten pienyritysten 
kohdalla on arvonlisäveron osal-
ta mahdollista. Yrittäjien sukupol-
venvaihdoksia olisi helpotettava 
perintöveroon liittyvin erityisrat-
kaisuin koskien yritysvarallisuut-
ta. Työttömille tulisi luoda ns. an-
sio-oikeus, jonka turvin he voisi-
vat ansaita esimerkiksi 200 eu-
roa kuukaudessa menettämät-
tä yhteiskunnallisia tukia, joiden 
varassa heidän toimeentulonsa 
pääosin on. Talouden ja kulutuk-
sen oikeudenmukaista kasvua tu-
kevana ratkaisuna pidämme myös 
ruoan arvonlisäveron alentamis-
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ta 12 prosenttiin ja perintöveron 
alarajan nostamista huomattavas-
ti ylemmäs nykyisestä 3 400 euros-
ta. Tämä lisäisi myös taloudellista 
toimeliaisuutta. Varsinainen omis-
tusasunto, jossa perittävä henkilö 
on asunut, tulee poistaa kokonaan 
perintöveron piiristä lesken ja rin-
taperillisten osalta. Varallisuusve-
ro tulee mielestämme palauttaa.

Kevennykset tuloveroon näem-
me mahdollisina vain siinä tapa-
uksessa, ettei kevennysten seu-
rauksena kunnallisverotusta jou-
duta kiristämään entisestään. 
Painotamme siis kuntien valti-
onosuuksien kasvattamista tulo-
veronkevennysten sijaan. Jos tu-
loveronkevennyksiin on varaa, on 
ne kohdistettava kokonaan pieni- 
ja keskituloisille. Räikeät epäkoh-
dat, kuten eläkeläisten epäoikeu-
denmukainen verotus suhteessa 
työväestöön on tällä vaalikaudel-
la korjattava joka tapauksessa.

Lähtökohtamme on, että verot 
tulee suunnata maksukyvyn mu-
kaan. Se tarkoittaa, että verotuk-
sen progressiivisuutta on tiuken-
nettava, sillä tutkimusten mukaan 
Suomessa on siirrytty laman jäl-
keen jatkuvasti kohti tasaveroa, 

mitä kehitystä pidämme huoles-
tuttavana sen eriarvoistavuuden 
takia. Alkoholin verotusta tulee 
nostaa asteittain ja korotus tulee 
painottaa väkeviin alkoholijuo-
miin. Uusien autojen verotusta 
tulee laskea asteittain autokannan 
uudistamiseksi. Sen sijaan auton 
käytön verotusta ei tule kiristää 
niin, että vanhemmalla kalustolla 
ajavia käytännössä rangaistaisiin. 
Ulkomaiselle rekkaliikenteelle 
tulee harkita tietulleja.

Kehitysyhteistyömäärärahoja ei 
tule mielestämme korottaa, kos-
ka ratkaisut maailman rakenteel-
lisiin ongelmiin eivät löydy suo-
malaisten kukkarosta, etenkään 
kun kaikki kehitysyhteistyöra-
hat eivät mene perille asti. YK:n 
puitteissa tapahtuva kansainvä-
linen rauhanturvatoiminta tulisi 
ottaa huomioon laskettaessa suo-
malaisten kokonaispanostuksia 
kehitysyhteistyöhön.

Jo pitkään ylijäämäisen valtion 
talouden menoja tulee tässä vai-
heessa lisätä kokonaisuudessaan 
ainakin miljardin euron verran 
vuodessa. Tarkemmat ratkaisut 
siitä, mihinkä ja miten painottu-
en nämä miljardit vaalikaudella 

ohjataan, pitää olla tiedossa halli-
tusohjelmassa.

4. Suomen tulee panostaa nykyis-
tä enemmän uusiutuvia energia-
lähteitä hyväksikäyttävään ener-
giatuotantoon sekä energian sääs-
tämistä edesauttavien ratkaisujen 
kehittämiseen ja käyttöönottoon. 
Jätteenpolttoa on mielestämme 
lisättävä. Energiatuonnin osalta 
kannatamme nykyistä monipuo-
lisuutta, jolloin emme ole riippu-
vaisia mistään tietystä toimijasta. 
Kuudennen ydinvoimalan osal-
ta ei tule tehdä mitään ratkaisu-
ja ennen kuin viides ydinvoimala 
on saatu valmiiksi. Pääperiaattee-
na kansainvälisessä ympäristöpo-
litiikassa tulee mielestämme olla 
”saastuttaja maksaa”.

5. Tärkeintä turvallisuuspolitiik-
kaa on mielestämme huolehtia 
Suomen sisäisestä turvallisuudes-
ta, ja se onnistuu parhaiten, kun 
ei pyritä tieten tahtoen kasvat-
tamaan kansalaisten välisiä tu-
loeroja ja samaan aikaan heiken-
tämään julkisia palveluita. 

Pidämme tärkeänä, että pää-
töksenteon keskeinen areena on 

demokraattinen eli kansanvaltai-
nen, eikä ylikansallinen tai mark-
kinakeskeinen. EU:n roolia pää-
töksenteossa ei pidä pyrkiä suo-
malaisten toimesta lisäämään, 
vaan EU tulee mielestämme pi-
tää mahdollisimman löyhänä val-
tioiden välisenä liittona ja vapaa-
kauppa-alueena. Tämä tarkoittaa 
myös EU:n vallan palauttamista 
takaisin EU:n jäsenmaille mah-
dollisuuksien mukaan. Näin tuli-
si toimia esimerkiksi maatalous-
politiikan osalta. Esitämme myös, 
että hallitus ja eduskunta hylkäi-
sivät EU:ta liittovaltioivan EU:n 
perustuslain, mikäli siitä aiotaan 
tulevalla vaalikaudella tehdä uu-
sia päätöksiä. Suomen tulee muut-
taa toimintatyyliään EU:ssa, kos-
ka mallioppilaslinja ei näytä tuot-
tavan tuloksia. Yksi tärkeimmistä 
asioista on pitää kiinni eteläisen 
Suomen 141-tuesta.

Perussuomalaisten mielestä 
Suomen tulee pysyä sotilaallises-
ti liittoutumattomana maana ja 
panostaa lähinnä YK:n lipun alla 
tapahtuvaan rauhanturvatoimin-
taan, jolloin säilytämme hyvät 
suhteet jokaiseen ilmansuuntaan. 
Pidämme tärkeänä omaa asevel-
vollisuusarmeijaan perustuvaa it-
senäistä aluepuolustusta, joka on 

yhdessä nykyistä oikeudenmukai-
semman tulonjakopolitiikan ja liit-
toutumattomuuden kanssa on pa-
ras ratkaisu hyvän puolustustah-
don ja -kyvyn ylläpitämiseen.

7. Perussuomalaisten mielestä 
kansallinen suvereniteetti on luo-
vuttamaton. Todellinen kansanval-
ta on mahdollista vain kansallis-
valtiossa. Missään ei ole osoitettu, 
että ylikansallisella päätöksenteol-
la saadaan aikaan hyvää kansallis-
ta lainsäädäntöä. Perussuomalai-
set vastustivat EU:n perustuslain 
ratifiointia eduskunnassa, emme-
kä hyväksy vastaavanlaisen perus-
tuslain sisältöä jatkossakaan.

Kysymys on syvällisesti kansan-
vallasta ja demokratiasta. Perus-
suomalaiset eivät hyväksy Suo-
men kansalle kuuluvan valtioval-
lan luovuttamista edelleen Euroo-
pan unionille. Tavoitteenamme on 
Suomen itsenäisyyden palauttami-
nen, mutta niin kauan kun Suomen 
kansan enemmistö ja eduskunnan 
enemmistö on EU-jäsenyyden 
kannalla, toimimme voimiemme ja 
mahdollisuuksiemme mukaan Suo-
men kansan ja suomalaisten etujen 
ajajana nykyisessä EU:ssa.
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Äänimäärät eduskuntavaaleissa 2003 ja 2007

2003

2007

Perussuomalaisten kannatus kas-
voi vuoden 2003 eduskuntavaali-
en 1,6 prosentista 4,1 prosenttiin. 
Vuonna 2003 saatiin koko maas-
sa 43 816 ääntä ja tänä vuonna 
äänisaalis on kivunnut jo 112 256 
ääneen.

Perussuomalaisten kannatus
vahvassa kasvussa!

Uudellamaalla Perussuomalais-
ten eteneminen oli voimakkain-
ta, siellä oli vaaliliitto itsenäisyys-
puolueen kanssa. Perussuomalai-
silla oli siellä 29 ehdokasta. Timo 
Soini sai 19859 ääntä, muut eh-
dokkaamme saivat yhteensä 7987 

ääntä ja vaaliliittokumppani kerä-
si ehdokkaineen 747 ääntä. Vaik-
ka  Timo Soini saikin Suomen kol-
manneksi suurimman äänimää-
rän näissä vaaleissa, niin muiden-
kin Perussuomalaisten ehdokkai-
den ääniä tarvittiin, että toinenkin 

kansanedustajapaikka varmistui 
meille Uudeltamaalta.

Oheisesta kuviosta näkyy, että 
Perussuomalaisten kannatuksen 
kasvu on ollut huikeaa myös Pir-
kanmaalla, Kymessä ja Oulussa. 
Kohtuullisen kasvun vaalipiirejä 

ovat olleet Varsinais-Suomi, Sata-
kunta, Pohjois-Savo, Vaasa ja Kes-
ki-Suomi. Näiden lisäksi kasvua on 
ollut muuallakin paitsi Helsingissä, 
jossa koettiin kannatuksen lasku.

Lauri Heikkilä
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Ikäihmisten ja vanhusten ongel-
mat olivat vaalikampanjoissa nä-
kyvissä eräänä keskeisenä asiana. 
Kaikki eduskuntapuolueet ja nii-
den kansanedustajaehdokkaat an-
toivat kilvan lupauksia eläkeläis-
ten eduista ja oikeuksista.

Mittavimmat lupaukset koskivat 
eläkkeiden vähimmäistason korot-
tamista, eläkeläisten verovääryyk-
sien poistamista ja eläkeläisten os-
tovoiman parantamista. Myös sai-
raiden vanhusten hoitotehtäviin 
luvattiin merkittäviä parannuksia 
mm hoitohenkilöstön määrää rat-
kaisevasti lisäämällä ja omaishoi-
tajien asemaa parantamalla. Enää 
ei esitetty niin mahdottomia koro-
tuksia kuin kepun ministeri Liisa 
Hyssälä vaalitaistelussa neljä vuot-
ta sitten. Hyssälähän lupasi tuol-
loin 300 euron kuukausikorotuk-
sen eläkeläisille, mutta siitä toteu-
tui vain viisi euroa ja sekin vas-
ta syksyllä 2006 eli juuri sopivasti 
puolisen vuotta ennen vaaleja, ett-
eivät äänestäjät unohtaisi.

Nyt on tullut aika eläkeläisille 
annettujen vaalilupausten lunas-

tamiseen. Tulevien hallituspuolu-
eiden on aika toimia vastuullises-
ti. Vaalilupausten ja todellisuuden 
on vastattava toisiaan. Oikea, to-
dellinen demokratia edellyttää 
vain sellaisten vaalilupausten an-
tamista, joita on vaalien jälkeen 
olemassa olevien keinoin tarkoi-
tus toteuttaa.

Vaalilupausten toteuttamisen 
ensimmäinen ehto on, että ne kir-
jataan uuden hallituksen hallitus-
ohjelmaan. Vastuu on ensisijassa 
hallitusneuvotteluihin osallistuvil-
la puolueilla ja viime kädessä hal-
lituksen muodostavilla puolueil-
la. Ikäihmisiä ja vanhuksia ei saa 
enää pettää.

Hyvinvointivaltion periaatteet 
ja toiminta on palautettava sil-
le tasolle, millä ne ovat aikaisem-
min olleet.

Nähtäväksi jää, mitä edellisen 
hallituksen tekemä menokehys-
päätös tarkoittaa. Menokehys-
päätöksen mukaisesti kansalais-
ten perusturvaan ja hoitopalvelui-
hin ei tule euroakaan lisää vuosi-
na 2008 - 2011.

Tämän eläkeläisiä, lapsiperhei-
tä, sairaita, vammaisia, työttömiä, 
opiskelijoita, pätkätyöntekijöitä, 
omaishoitajia, yksinhuoltajia ja 
muita pienituloisia koskevan val-
tion menokehyspäätöksen paljas-
ti vaalien alla PerusS:n uusmaa-
lainen ehdokas Pietari Jääskeläi-
nen (Vantaa).

Hallituksen ohjelmaneuvotte-
luissa alusti valtiosihteeri Raimo 
Sailas, jonka pessimistinen näke-
mys valtiontalouden tilasta var-
mistaa sen, että valtion rahapus-
sin suu pysyy edelleenkin tiukal-
la ainakin pienituloisten osalta. 
Vihreidenkin on turha haaveilla 
440 euroa/kk perustulon aikaan-
saamisesta. Kyllä syntyvä porvari-
hallitus huolehtii hyvin toimeen-
tulevien veronkevennyksistä. Sik-
si verotuksen alarajaakaan taas ei 
voida nostaa sille tasolle, ettei pie-
nituloisten ja köyhyysrajan alla 
elävien pitäisi erilaisista tuista pe-
rittävien veronpidätysten maksa-
miseksi hakea veronmaksuun tar-
vittavia rahoja sossun toimeentu-
loluukulta.

Eläkeläiset patistavat: 
”Annetut vaalilupaukset hallitusohjelmaan”

Rolf ”Fred” Sormo
erikoistoimittaja
PerusSuomalainen
-lehti

Lapsia koskevassa päätöksente-
ossa pitää ottaa lapsen näkökul-
ma entistä paremmin huomioon. 
Nyt ollaan menossa juuri päinvas-
taiseen suuntaan esim. samaa su-
kupuolta olevien henkilöiden he-
delmöityshoitojen osalta. Perus-
arvojen romuttamisen ohella ri-
kas Suomi on syrjäyttänyt suuren 
osan maamme lapsista ja lapsiper-
heistä taloudelliseen ahdinkoon.

Koventuneiden arvojen yh-
teiskunnassa, jossa kasvottomat 
markkinavoimat sanelevat elä-
misen ehdot ja raamit, kasvavat 
lasten, -nuorten ja lapsiperheiden 
eriarvoistuminen ja pahoinvointi 

hälyttävällä tavalla. Henkinen pa-
hoinvointi vaivaa noin 20 prosent-
tia lapsista ja nuorista. Köyhiksi 
arvioiduissa perheissä elää jo 12 
prosenttia lapsista.

Kehityssuunta on ollut täysin 
väärä. Pidemmällä aikavälillä pal-
jon järkevämpi tapa ”säästää”, on 
puuttua ongelmien ehkäisyyn en-
nakolta. Luomalla taloudellista ta-
sa-arvoa, ehkäistään tehokkaasti 
lasten ja lapsiperheiden syrjäyty-
mistä ja pahoinvoinnin kärjisty-
mistä, laajenemista ja syvenemis-
tä. Tasapainoinen elämä ja hyvin-
vointi edellyttävät myös sitä, että 
lapselle on annetaan mahdollisuus 

PerusS-naiset rynnistivät 
eduskuntavaaleissa

Perussuomalaisilla oli vuoden 2007 
eduskuntavaaleissa yhteensä 167 ehdokasta, 

joista miehiä 125, naisia 42,
alle 35-vuotiaita 21.

Naisehdokkaita piireittäin:

• Helsinki 5

• Uusimaa 9

• Varsinais-Suomi 4

• Satakunta 0

• Häme 2

• Pirkanmaa 5

• Kymi 6

• Etelä-Savo 0
(vaaliliitto, jossa PS:llä vain 2 ehdokasta)

• Pohjois-Savo 0
(vaaliliitto, jossa PS:llä vain 1 ehdokas)

• Pohjois-Karjala 1
(vaaliliitto, jossa PS:llä vain 2 ehdokasta)

• Vaasa 4

• Keski-Suomi 1

• Oulu 3

• Lappi 2

Menokehyspäätöksen mukaiset 
sosiaali- ja terveysmenot:

v. 2008 12,0 miljardia €

v. 2009 12,0 miljardia €

v. 2010 12,0 miljardia €

v. 2011 12,0 miljardia €

Perussuomalaisten esittämiä tavoitteita lasten ja 
lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi

olla lapsi, eikä pakoteta häntä lii-
an aikaisin aikuisuuden muottiin.

Yhteiskunta, jossa lapsilla on 
hyvä olla, kulkee kohti valoisam-
paa tulevaisuutta. Tämän kehi-
tyksen saavuttamiseksi ja vah-
vistamiseksi kaikkien yhteiskun-
nan päättävien tahojen on tehtävä 
kaikkensa. Vanhempien lapsilleen 
antama aika on arvokkain voima-
vara tiellä nuoruuteen ja aikui-
suuteen. Turvallinen kasvuympä-
ristö sekä kodin rakkaus ja lämpö, 
ovat parhaita eväitä mitä lapsi voi 
elämäänsä varten saada.

Hannu Purho
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Reijo Ojennus
puheenjohtaja
Oikeutta Eläkeläisille 
ry. Oikeutta Eläkeläisille ry. 

kaipaa lisää toimijoita järjestötyöhön!
Kun Oikeutta Eläkeläisille yhdis-
tys perustettiin 37 vuotta sitten, sil-
loinen SMP eli puolueena suuren 
nousun kautta. OE:n perustajat ko-
titalousteknikko Tyyne Audejev ja 
rovasti Eino Sares olivat aktiivisesti 
mukana SMP:n toiminnassa. Tyyne 
Audejev oli mm. puolueen kansan-
edustajaehdokkaana ja presidentin 
valitsijamies ehdokkaana. Rovasti 
Eino Sares oli useiden SMP:n puo-
luekokousten hartaustilaisuuksien 
karismaattinen puhuja.

Oikeutta Eläkeläisille yhdistys 
eli silloin toimintansa vilkkaim-
pia vuosia. Vuodet ja vuosikym-
menet ovat kuitenkin yhdistystä 
monella tavalla koetelleet. Toi-
minta oli tehokasta ja eteenpäin 
menevää niin kauan, kun toimit-
tiin niin sanotulla aatteen palol-
la. Rahan tulo hallitsevaksi toi-
mintaan sammutti tuota aatteel-
lisuutta. Rahaa tuli mm. lomakes-
kus Rauhalan toiminnasta, mutta 
sitä myöskin meni. Toiminta ei ol-
lut niinkään aatteellista, vaan ra-
hantulo ja rahastus saivat pää-
osan. Se taas ajoi yhdistyksen 
suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. 
Niistä on kuitenkin kohtuullisesti 
selvitty. Yhdistyksen toiminta on 
viime vuosina ollut periaatteessa 

puolueisiin sitoutumatonta, mut-
ta ei sekään ainakaan ole tuonut 
mitään ratkaisevaa uutta arvoa tai 
uusia toimijoita mukaan.

Talkootyön osuus on hiipunut

Talkootyön osuus on pikkuhil-
jaa toiminnasta hiipunut, niin yh-
distyksen kuin Rauhalankin toi-
minnan osalta. Kun talkoolais-
ten osuus on vuosi vuodelta hu-
vennut, käy niin, että se joukko 
joka toiminnassa on vielä muka-
na, ikääntyessään vie koko vaival-
la ylläpidetyn yhdistyksen ja sen 
ylevät aatteet haudan lepoon.

Viime aikoina, kun on näyttä-
nyt siltä, että Perussuomalainen 
aate tulee edelleen voimistumaan 
ja puolueen painoarvo kasvaa, on 
ainakin itselleni tullut ajatuksia 
Oikeutta Eläkeläisille yhdistyksen 
puoluesidonnaisuuden lisäämises-
tä. Se tietysti edellyttää puoluevä-
en aktiivisempaa mukaantuloa yh-
distyksen toimintaan. Perussuo-
malaisille on eläkeläisten asiat hy-
vin korkealla oikeudenmukaisen 
tulonjaon toteuttamisessa. Eläke-
läisillä on myöskin puolueessa pal-
jon tukijoita ja äänestäjiä. Suurten 
ikäluokkien eläköitymisen myö-

tä tuo joukko myöskin puolu-
een piirissä kasvaa. Meillä on 
olemassa oma yhdistys, jonka 

kautta saamme äänemme kuu-
lumaan myöskin vaalien välillä. 

Oikeutta Eläkeläisille yhdistys on 
mukana valtakunnallisessa eläke-
läisten edunvalvontayhdistykses-
sä( VENK:ssä). Senkin painoar-
vo on kiinni myöskin meidän yh-
distyksemme aktiivisuudesta ja jä-
senmäärästä.

Yhdistyksellä on oma lehti

Meillä on järjestön oma lehti Elä-
keviesti, joka ilmestyy viisi kertaa 
vuodessa ja pyrkii käsittelemään 
eläkeläisille tärkeitä asioita. Leh-
dessä on tilaa jäsenistön ja eläke-
läisten osastojen kirjoituksille ja 
tiedotteille. Yhdistyksellä ei ole 
niin kattavaa ja taloudellisesti riit-
tävää jäsenorganisaatiota, että se 
pystyisi lehteä julkaisemaan, mutta 
uudistunut lehti on kuitenkin koh-
tuuhintainen tilattuna meidän kus-
tantajaltamme. Lehden tilaustiedot 
ovat toisaalla tässä lehdessä. Leh-
ti pitäisi kuulua myöskin jokaisen 
Perussuomalaisen tilauslistalle!

Toivon kovasti, että Perussuo-
malaiset ottaisivat haasteen in-

nokkaasti vastaan ja lähtisivät 
mukaan Oikeutta Eläkeläisil-
le yhdistyksen toimintaan. Tällä 
hetkellä toiminta on eri puolilla 
maata toimivien osastojen varas-
sa. Uusia osastoja voidaan perus-
taa tarpeen mukaan mikäli osas-
toa ei lähialueilla ole.

Yhdistysasioissa voi ottaa yh-
teyttä esim. allekirjoittaneeseen, 
mietitään mikä olisi paras tapa 
eri paikkakunnilla. Ei kuitenkaan 
kannata perustaa toimimattomia 
osastoja, vaan mieluimmin vahvis-
taa jo toiminnassa olevia. Osasto 
on kuitenkin vain organisaatio, jo-
ka hoitaa jäsenrekisterin ja käy-
tännön rutiini asiat. Yhdistyksen 
jäsenet saavat huomattavia etuja 
esimerkiksi lomakeskus Rauha-
lan lomillaan.

Onko tarpeen myöhemmin 
muuttaa organisaatiota esim. val-
takunnalliseen jäsenrekisteri sys-
teemiin puolueen tapaan, sen ai-
ka näyttää.

Oikeutta Eläkeläisille yhdis-
tys kokoontuu vuosikokoukseen-
sa Saarijärvelle, lomakeskus Rau-
halaan 22.04, toivottavasti jo siel-
lä nähdään innokkaita puuhanai-
sia ja miehiä tulossa mukaan yh-
distyksen toimintaan.
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Kansa on sanonut painavan sanan-
sa ja pulinat pois. Jotenkin tuohon 
tapaan valtioneuvos Johannes Vi-
rolainen sanoi pudottuaan edus-
kunnasta, vai oliko se Keskusta-
puolueen puheenjohtajan paikal-
ta. Joka tapauksessa se osoitti val-
tiomiehen nöyrää asennetta, hyvää 
itsetuntoa ja suhtautumisen äänes-
täjiinsä olevan asiallista.

Samaa ei voi sanoa kaikista tä-
män päivän kansanedustajista ja 
ehdokkaista. Syytökset sinkoile-
vat puolueiden sisällä ja puoluei-
den välillä. SDP:n naiset ovat pää-
kaupunkiseudulla lähes tukka-
nuottasilla ”väärin äänestetyistä” 

kansanedustajista. Pohjanmaal-
la Juha Miedon tulo ehdokkaak-
si sekoitti monen ”varman” kan-
sanedustajan pasmat. Satakunnas-
sa keskustan kansanedustaja va-
linta ei tyydyttänyt erästä pitkä-
aikaista entistä kansanedustajaa. 
Pohjoisella Pirkanmaalla oli erään 
ehdokkaan mielestä äänestetty 
täysin väärin, kun ei ymmärret-
ty ko. ehdokkaan erinomaisuut-
ta. Näissä kahdessa viimeksi mai-
nitussa lokaa saivat toisten puo-
lueiden ehdokkaat täysin aiheet-
ta. Kyllä nykypäivän äänestäjät 
ovat sen verran valveutuneita, et-
tä osaavat äänestää omien intres-

siensä mukaisesti. Jokaisen puolu-
een tarkoitus on saavuttaa paras 
mahdollinen vaalitulos, eikä siinä 
ole tilaa säälipisteille.

Se on tietysti valitettavaa, että 
Pohjois-Pirkanmaa samoin kuin 
Pohjois-Satakuntakin jäivät il-
man omaa kansanedustajaa. Pir-
kanmaalla tilanne ei juuri muut-
tunut viime vaaleista. Lähin edus-
taja on edelleen Hämeenkyröstä. 
Oma kansanedustaja voi tuoda lä-
hialueensa asioita esille eduskun-
nassa ja toimia alueensa käynti-
korttina erilaisissa hankkeissa. 
Kuitenkin yhden kansanedusta-
jan aikaansaannokset yksistään 

jäävät hyvin pieniksi. Kansan-
edustajalta vaaditaan yhteistyö-
kykyä ja luottamusta, jota ei kyl-
lä hankita äänestäjiä ja muita eh-
dokkaita haukkumalla.

Kunnallispoliitikot usein mai-
nostavat hyviä suhteitaan puolu-
eidensa johtohenkilöihin ja kan-
sanedustajiin. Näillä hyvillä suh-
teilla on jatkossakin käyttöä, kun 
kunnallisten asioiden ongelmien 
kanssa maakunnissa painitaan.

Vaalien tulokseen ei ole sen 
kummemmin tässä syytä puuttua. 
Valitettavaa on alhainen äänestys-
prosentti. Myöskin ihmetyttää se, 
että jätetään äänestyksessä Pirkan-

maallakin satoja tyhjiä äänestys-
lippuja, sekä lisäksi erilaiset mieli-
pidetöherrykset. Ei niissä ole mi-
tään kannanottoa. Kansanedusta-
jat valitaan annetuilla äänillä, vaik-
ka niitä olisi kuinka vähän.

Kun äänestysprosentti on al-
le 70 ja näistä äänestäneistä vain 
n. 55% on hallituspuolueisiin tu-
levien äänestäjiä, niin kyllä meitä 
hallitaan oikeastaan aika pienel-
lä porukalla.

Siitä huolimatta pidetään mie-
lessä kaikki annetut vaalilupauk-
set ja muistutetaan omia ehdok-
kaitamme niistä määräajoin.

Iloista kesän odotusta!

Kansanedustaja Pertti 
”Veltto” Virtanen 
vastaa muutamaan 

tiukkaan kysymykseen:

Mitkä olivat ensimmäiset 
ajatuksesi valinnan 
varmistuttua?

PV: Tietysti onnellinen. Jo pelkäs-
tään toimeentulon varmistuminen 
ja myöskin se, että toinen kerta 
varmisti sen, että saan ”taiteilija-
apuraha eläkkeen”, koska olen 
tehnyt musiikkia ja kirjoittanut 
viime vuodet lähes palkatta. Lä-
hes ainoa toimeentuloni on Tam-
pereen valtuuston kokouspalkki-
ot ja jonkin verran vastaanotto-
työtä. Sain melkein virkakiellon 
kun kyseenalaistin isojen puolu-
eiden ja mediavallan liiton väke-
västi edustajakaudellani.

Tästä syystä sain myös ”pellen” 
leiman toiminnastani, vaikka puo-
lueettomat tutkijat ovat jälkeen-
päin todenneet minut yllättävän-
kin ahkeraksi ja asiantuntevaksi.

Mitä aiot tehdä ensimmäiseksi 
Pirkanmaan hyväksi?

PV: Vanhusten ja eläkeläisten 
asioiden hoitaminen koko Pir-
kanmaalla on kunnia-asia. Tam-
perehan sai Koukkuniemi -lai-
minlyönneistään jopa varoituk-
sen korkeimmilta oikeustahoilta. 
Kaikenlaisen hoidon, niin omais-
hoidon kuin laitoshoidon tason 
parantaminen on tärkeää.

Pirkanmaan pienyritysten, nii-
tähän on valtaosa (yli 90%) yri-
tyksistämme, asioiden kuntoon 
saattaminen niitä koskevan lain-
säädännön kannalta, työllistämis-
vaikutukset ennen kaikkea huo-
mioonottaen. Sekä yrittäjän it-
sensä, että työntekijöiden etu on 

pienyrityksissä yllättävänkin yh-
teinen. Nykyään silti pienyrittä-
jääkin kohdellaan, kuin ”maasta-
muuttavaa isompaa riistäjää”.

Pirkanmaa on pienyritysten lu-
vattua aluetta, mukaanluettuna 
maatalousyrittäjät. Oikein koh-
dennettuja tukia, arvostusta ja 
työllistämistä yhteishengessä- 
ja ensin kotimaisilla työttömil-
lä (heitä uudelleen kouluttaen ja 
psykologisestikin rohkaisten).

Mitä sanot niille Pohjoisen 
Pirkanmaan äänestäjille, jotka 
auttoivat Sinut eduskuntaan, 
mutta olisivat halunneet Lea 
Mäkipään?

PV: Lea on upea ihminen, joten ei 
voi kuin valittaen todeta, ettemme 
molemmat päässeet läpi. Olen it-
se jäänyt kaksi kertaa suurimmalla 
äänimäärällä rannalle, joten tiedän 
miltä ”lähes pääsy” tuntuu.

Omilta arvoiltani olen ”suo-
malaiskonservatiivinen radikaa-
li”- muistuttaen että se latinasta 
käännettynä tarkoittaa alunperin 
”juurta”. Teen molempia väitös-
kirjojani suomalaisugrilaisuuden 
ainutkertaisuudesta, joten tunnen 
olevani lähtökohdiltani peri ja pe-
russuomalaisin.

Sen verran vielä lisäisin, että 
haluan olla ”independentti, kos-
ka se tarkoittaa muilla kielillä ”it-

senäinen” - eikä niin kuin suoma-
lainen puoluevaltaeliitti sen kään-
tää ”sitoutumaton. Oikein kään-
nettynä olen itsenäinen Perussuo-
malainen. 

Onko Tampere Pirkanmaan 
napa? Tarvitaanko maaseutua/ 
maataloutta?

PV: Valitettavasti Tampere -kes-
keisyys korostuu. Olin muutama 
vuosi sitten Pirkanmaan neuvos-
ton hallituksessa, ja olen edelleen 
sen valtuustossa. Siellä olemme 
saman asian tiedostaneet monen 
edustajan kanssa. Toki Tamperees-
ta on hyötyä lähikunnilleen, mut-
ta ei varsinaisesti kauemmaksi. 
Tamperelaisen politiikan jämäh-
tyneisyys on estänyt aikaansaavan 
pirkanmaalaisen ministerin valin-
nan maan hallitukseen. 

Tulen ajamaan maakuntien ase-
man parantamista asiassa kuin 
asiassa. Maatalouden mahdolli-
suudet ovat moninaiset, sekä uu-
denlaisten polttoaineiden että vil-
jelyn kannalta.

Pohjolan monien kasvien laa-
dukas maku johtuu oikeasta va-
lomäärästä – mitä ei voi keino-
tekoisesti tuottaa. Maatalouden 
muuttuminen pienyritystoimin-
naksi hyödyntää myös viljelijöi-
tä, parhaimmillaan jopa löytä-
mään uudestaan terveen suhtau-
tumisen kaikkeen elävään, jonka 
varsinkin KEPUlais -EUmainen 
automaatiokorvausjärjestelmä on 
vuosien saatossa ehkä kokonaan-
kin vääristänyt.

Pitkäaikaisin naissuhteeni oli 
naisen kanssa, josta tuli biologi ja 
jonka kanssa harrastimme vuosia 
kaikenlaisia ”luomukokeiluja”. 
Sekä perinteistä, että luomua tar-
vitaan. Suomen maaperä ja vedet 
ovat sentään harvinaisen puhtaita 
ja terveellisiä verrattuna ”liattuun 
Keski- ja Etelä-Eurooppaan”.

Oletko Perussuomalaisten 
ehdokkaana seuraavissa 
kunnallisvaaleissa?
Entä EU-vaalit?

PV: Harkinnassa ovat- tietysti – ei 
kai minua kukaan tyhmänä pidä? 
Toki jos jotkut ovat omaksuneet 
valtamedian valtapuolueita nuo-
leskelevan linjan persoonastani ja 
eivät esimerkiksi tajua mitä roh-
keutta vaatii jäykkissuomessa pi-
tää jo rokkiajoilta periytyvää itse-
ironista lempinimeä  niin olkoon. 
Olen taistellut tuulimyllyjä vas-
taan tarpeeksi kauan, ja perusta-
nut voimani ja ”luovan hulluute-
ni” juuri suomalaiselle ainutlaa-
tuisuudellemme. Yhtä hyvin voi-
sin toki järjestää juhlallisen ni-
menvaihto, puolueenvaihto ja 
”paidanvaihto” tilaisuuden tästä 
lähtien. Perussuomalainen/peri-
suomalainen on ”itsenäinen pe-
russuomalainen”. Ja veltto lem-
pinimi vaihtuu nimeen ”voitto”, 
”valtio” tai ”velho”.

Toisaalta juuri lempinimeni täh-
den Raimo ”jäykkis” Vistabacka 
sai ikioman lempinimen eräällä 
myrskyisällä valiokuntamatkalla, 
kun eräs valtapuolueen edustaja 
käveli ohitsemme. Toki sitä ei juu-
ri ole käytetty.

EU-vaalit minun ja Timon val-
takunnallisella suosiolla voisivat 
olla läpimurto ja mahdollistaisivat 
Lean nousun eduskuntaan - har-
kitaan. Vielä kiitos kaikille ehdok-
kaille Pirkanmaalla. Moni ehdo-
kas oli yllättävänkin suosittu – ää-
niä kertyi tasaisesti joka puolelta. 
Tämä jos mikään lupaa hyvää tu-
levaisuudessa – ja tulevaisuusva-
liokuntaan tämä mies aikookin.  

Haastattelijana toimi
Reijo Ojennus.

Suomalaiskonservatiivinen radikaali

Reijo Ojennus
puheenjohtaja
Pirkanmaan piiri Jälkipuintia 

eduskuntavaaleista
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Suomen ympäristöpolitiikka
- kestävää kehitystä vai vastuutonta vallankäyttöä?

Alpo Ylitalo
Puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
PerusSuomalaiset

Teknillinen korkeakoulu julkai-
si helmikuussa 2007 Esa Erannin 
toimittaman kirjan, jossa selvitel-
lään esimerkein harjoitettua ym-
päristöpolitiikkaa: www.ymparis-
tovalta.net.

Julkaisussa analysoidaan las-
kennallisesti useiden hankkeiden 
toteutustapaa ja tarvetta. Vaihto-
ehdoin osoitetaan, miten heikol-
le tietopohjalle ne saattavat pe-
rustua. Valituskierrokset kestävät 
jopa yli kymmenen vuotta, kuten 
Naantalin sataman ruoppaushank-
keessa. Valitusaikana yhteiskunta, 
sen tarpeet ja suhdanteet voivat 
muuttua niin, että suunnitelmista 
joudutaan luopumaan tai ne to-
teutetaan murto-osan suuruisena, 
kuten Naantalin sataman kehittä-
misessä, jolloin hyödyttävä merki-
tys voi kyseenalaistua.

Kirjassa perätään luottamuk-
sen ja yhteiskuntavastuun pa-
lauttamisen välttämättömyyttä ja 
osoitetaan, miten ympäristöhal-
linnon vastuuttomalla vallankäy-
töllä halvaannutetaan yhteiskun-
nan toimintaa.

Esimerkiksi Valtatie 1:n Muur-
la-Lahnajärvi-jakson (noin 50 
km) rakentamisen yhteydessä 500 
metrin  etäisyydeltä suunnitellus-
ta tielinjasta löytyi noin 50 liito-
oravareviiriä. Näistä osa olisi tu-
houtunut ja osa heikentynyt. Sik-
si tielinjaa siirrettiin siten, että yh-
den reviirin arvioitiin tuhoutuvan 
eli liito-orava joutui etsimään uu-
den reviirin ja neljän reviirin heik-
kenevän.

Hanke toteutettiin direktiivin-
mukaisella poikkeusluvalla. Tie-
linjan siirron seurauksena raken-

tamisen kustannukset nousivat yli 
10 miljoonaa euroa. Yhdelle revii-
rille tuli tässä tapauksessa hintaa 
200.000 euroa.

Kun liito-orava suojeltiin, kuvi-
teltiin kannan olevan noin 32.000 
paria. Nyt tiedetään, että Suomen 
kanta on reilusti yli 100.000 paria. 
Tiukassa suojelussa täällä ei ole 
järjen hiventä, sillä liito-oravan 
pääesiintymisalue on Siperiassa. 

Kirjassa todetaan, miten Vuo-
saaren kohuttu ruoppaushanke 
toteutettiin ympäristöhallinnon 
vaatimuksesta  suojaverhon taka-
na. Tributyylitinapitoisuuden kat-
sottiin olevan terveysriski. Ympä-
ristöhallinto teki tarpeettoman 
kohun ja valitsi erittäin kalliin 
ruoppaustavan.

Hankkeen analysointi moni-
vuotiseen kohuun nähden on tyr-

mistyttävä. Vuosaaren ruoppaus-
massassa arvioitiin olevan 95-100 
kiloa tributyylitinaa. Tavanomai-
sessa ruoppauksessa tinasta oli-
si pöllähtänyt mereen noin 10 % 
eli määrä, jonka yksi valtameri-
laiva päästää kahdessa kuukau-
dessa odottaessaan Vuosaaren 
selällä ruoppauksen vuoksi lai-
turiin pääsyä.

Alueen kaloissa oli organoti-
noja keskimäärin 20–50 mikro-
grammaa kilossa. Euroopan elin-
tarviketurvallisuusvirasto on arvi-
oinut, että ihminen voi saada nii-
tä ilman terveysriskiä keskimää-
rin 0,25 mikrogrammaa päivässä 
painokiloaan kohden varmuus-
kertoimella sata. – Eli jos hen-
to nainen söisi Vuosaaren vesil-
tä saatua kalaa 400 grammaa päi-
vässä, terveysriski olisi pienempi, 

kuin jos hän joisi lasin viiniä ker-
ran kuussa!

Ympäristöhallinnon toimin-
ta on riistäytynyt käsistä eikä se 
koidu enää yhteiskunnan hyväk-
si. Motiivina näyttää olevan vain 
vallan ja resurssien tavoittelu. Jos 
paisuvien ja kalliiden ongelmien 
kierre halutaan tunnustaa ja kat-
kaista, se vaatii hallinnolta raskai-
ta toimenpiteitä.

Perustuslain 118 §:n pitäisi toi-
mia myös käytännössä niin, että 
virka-aseman väärinkäytöstä tuo-
mitaan rangaistuksia ja korvauk-
sia. Valta ja vastuu tulee todella 
kytkeä toisiinsa. 

Natura 2000-aluevalinnat olisi 
hyvä kohde vallan ja vastuun suh-
teiden määrittelylle - Ovatko valta 
ja vastuu suhteessa toisiinsa, kysy-
täänkin julkaisussa perustellusti.

[ ... Kauppakirja allekirjoitetaan 
aina tunnettujen osapuolien kes-
ken, täytyy tietää kenen kanssa 
on tekemisissä. Uroskoirat nos-
tavat koipea komeasti, jotta naa-
raat ja muut urokset tietävät ku-
ka merkkasi - se on viesti, yksi-
löllinen viesti, jossa on enemmän 
informaatiota, mitä ihminen edes 
tietää ... ]

Suomessa väestörekisterikeskus 
markkinoi tunnisteita myös sähköi-
seen maailmaan. Valtiomme järjes-
tää passit, henkilö- ja ajokortit luo-
tettavaan tunnistukseen. Jokainen 
meistä on internetissä yksilö myös 
lain- ja vastuun edessä. Meidät 
on pystyttävä tunnistamaan, jotta 
sanktiot ja palkkiot kohtaavat juu-
ri oikean henkilön.

Nyt vaaditaan EU-Brysselis-
sä sähköistä tunnistautumista. 
Anonyymi esiintyminen halu-
taan poistaa, tilalle esitetään luo-
tettavaa menetelmää millä tun-
nistetaan verkoissa, foorumeissa 
ja virtuaalimaailmoissa liikkuvat 
henkilöt. Sitoumukset ja vastuun-
kanto verkoissa sekä sanansa mit-
taisuus tulisi viranomaisten mie-
lestä myös varmistaa internetissä, 
koska transaktiot lisääntyvät rä-
jähdysmäisesti ja paineita syntyy 
epävarmuuksista kenen/ keiden 
kanssa ollaan tekemisissä.

Julkinen esiintyminen omalla 
nimellä rajoittaa mielipiteitä - ti-
lalle astuu varovaisuus, vähäsanai-
suus, osin myös pelko nolaantumi-
sesta ja henkisestä vahingoittumi-
sesta. Anonyymi esiintyminen voi 
olla monille ainoa keino osoittaa 
suoruutta ja avoimuutta. Nimel-
lä esiintyminen yksilöllistää ja se 
saattaa vaarantaa henkilökohtai-
sia ja työhön liittyviä suhdanteita. 

Voimmeko menettää osaksi esi-
tettyä luovuutta, innovointia ja 
ajatuksen säkenöivää kirkkautta 
keskustelupalstoilta, jos nimi vaa-
ditaan aina esille vierailtaessa in-
ternetissä? Jääkö oivalluksen hil-
jaiset paljastumatta, mikäli hei-
dän henkilöllisyytensä vaaditaan 
anonyymiuden takaa ja nimimer-
kit kielletään

Toisaalta nimimerkkien al-
ta huutelu alentaa kynnyksiä su-
vaitsemattomuuteen, tällöin ei 
huomioonottamista tarvita, kos-

ka paljastuminen ei saata olla ris-
kinä. Miksi keskustelija nimellän-
sä ei usein uskalla suoraan julki-
tullen esittää suoria ja asiaan me-
neviä oikeita omia mielipiteitään? 
Pitäisikö laillisuuden parantami-
seen tähdätyt sähköiset tunnistau-
tumiset ulottaa myös keskustelui-
hin ja mielipidefoorumeille?

On ymmärrettävää, että säh-
köinen tunnistekoodi ja sidos re-
kisteröityyn ja olemassa olevaan 
henkilöön on täysin välttämätön-
tä, kun kyseessä ovat kaupalliset, 

sitoumukselliset ja lain kohtiin si-
sältyvät transaktiot. Vastuu tulee 
tarvittaessa saattaa juuri oikeisiin 
ja asiaan liittyviin henkilöihin.

Mihin vedetään anonyymiu-
den rajat - on tunnettua, että mo-
net ihmiset avautuvat nimimerkil-
lä niin positiivisesti kuin synkän 
riitaa haastavasti negatiivisella 
puolella. Keskustelu kasvottomi-
na kuvakkeiden ja nimimerkkien 
takaa on yleistä, itse asiassa vain 
harvat panevat nimensä peliin. On 
ennustettavissa, että oman nimen 

käyttö lisääntyy - jo lakituvassa 
ratkaistujen kunnianloukkauksi-
en vuoksi - käynnistä verkossa ja 
netissä jää aina jälki ja miltei ku-
ka tahansa voidaan jäljittää käyt-
täjänä ja kirjoittajana.

Ihmisiä elää sankoin joukoin 
”erakoina” yksiöissään ja pien-
kaksioissaan, kuten iäkkäämpinä-
kin, kun elämäntoveri on jo yläil-
makehän nettimaastoon virtuaali-
sena poistunut. Yksinäiset kaipaa-
vat kontaktia toisiinsa ja nimettö-
myys on helpotus avauksiin.

Monet ihmiset seikkailevat ni-
mettöminä lukijoina, katselijoina, 
seuraajina ja ehkä 10-20% myös ni-
mimerkkien takaa vastaajina. Net-
ti ja foorumeiden maailma on sosi-
aalista toimintaa, missä yhteisölli-
syys muodostuu kullekin tarpeen-
sa ja mielihalunsa mukaisesti netin 
tuhansilla keskustelupalstoilla. Pi-
tääkö kaikkien käyttää huomenna 
omaa nimeä, ja onko se esim. väes-
törekisterikeskuksen markkinoima 
sähköinen varmenne, jotta tiedäm-
me, kuka on ”äänessä” milläkin pu-
heenvuorolla ja äänenpainolla.

Voidaan sanoa, että rikollisten 
ja liiaksi epäsosiaalisten käyttäy-
tymismuotojen vuoksi lainsäädän-
tö tehnee sähköisestä tunnistau-
tumisesta lakiin perustuvan vel-
vollisuuden - näin on kaikkinen-
sa paljon Puhuttu Orwellin maa-
ilma sitten toteutunut; saamme 
jatkuvan seurannan itsellemme, -
tarvittaessa. Mihin tämä raja oli-
si vedettävä, ja milloin koko muu 
maailma astuu tähän mahdolli-
seen valvontakulttuuriin - emme 
olleetkaan valmiit vastuulliseen 
anonyymiuteen.

Teksti ja kuva:
Ilkka Luoma

Paineita saada ihmiset julkisiksi
myös sähköisessä virtuaalimaailmassa

Nykypäivän puoluepolitiikassa ei identifi ointia onnistuta tekemään, ainakaan kolmen 
suurimman osalta - kaikki kiertävät tärkeimpiä asioita liian vaikeina. Kansalainen ei näe 
vastuullista toimijaa, vastuu ei näe nimiä, ei osoitetta, eikä edes tapaa, kuinka huomisen 
vaikeat asiat hoidetaan. Tunnisteet ovat vain ilmakuplia joita tavallinen ihminen ei osaa 
käsissään pitää.



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen   4/2007 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 10

kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

Julkaisemme henkilöhaastattelusarjaa puolueemme aktiivisista toimijoista.
Uudet haastattelut ovat tervetulleita puolueen henkilöistä kautta Suomen.

Kuvat ja tekstit voit lähettää sähköisessä muodossa osoitteeseen:
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi 
Jos käytössäsi ei ole sähköpostia, lähetä kuvasi ja tekstisi meille postitse 
osoitteeseen: PerusSuomalainen -lehti,  PL 164, 38701 Kankaanpää.
Tarvitsemme myös tiedon oletko piirin johtohenkilöitä, pai kallisosastossa 
tai puoluevaltuustossa. Lehden sivujen määrä on kuitenkin rajallinen, joten 
vastausten merkkien määrä on maksimissaan 2500.

KYSYMYKSET:

1. Mistä olet kotoisin?
2. Missä asut tällä hetkellä ?
3. Ketkä kuuluvat perheeseesi?
4. Onko teillä lemmikkieläimiä?
5. Poliittinen historiasi?
6. Mistä lähtien olet ollut puolueessa?
7. Miksi juuri tämä puolue?
8. Miten kehittäisit puoluetta?
9. Lempiruokasi?
10. Miten vietit viime kesäloman?

1. Olen syntynyt Kokkolassa

2. Olen muuttanut Tampereelle 
1998.

3. Minulla on kaksi lasta ja kak-
si lastenlasta

4. Tallinnasta (Pelastetaan koirat 
ry) adoptoitu ”Zerobi” Roosa –
koira.

5. Minua on kiinnostanut yhteis-
kunnalliset asiat. Politiikka veti 
puoleensa jo 1997. Perussuoma-
laisten toiminnasta kiinnostuin 
2004.

6. Liityin puolueeseen maalis-
kuussa 2006. Olen ehdokkaana 
tulevissa eduskuntavaaleissa.

7. Puolueen ajamat asiat ovat 
mahdollisuus jokaiselle suoma-
laiselle! Timo Soini uskaltaa ol-
la rehellinen ja meitä suomalaisia 
ajatteleva perussuomalainen mies. 
Oikeastaan se on perussyy.

8. Naiset ja nuoret rohkeasti mu-
kaan puolustamaan suomalaisuut-
ta ja suomenmaata, jossa voimme 
elää turvallisesti vielä tulevaisuu-
dessakin.

9. Kaalikääryleet.

10. Mökillä, meren rannalla.

1. Olen syntyisin Pomarkusta, mut-
ta asunut lähes koko ikäni Harja-
vallassa. Pidän itseäni ns. paljasjal-
kaisena harjavaltalaisena.

2. Tälläkin hetkellä asun Harja-
vallassa.

3. Kaksi ala-asteikäistä poikaani 
ja rakas vaimoni.

4. Ei ole, ja melko varmasti uskal-
lan luvata ettei edes tule. Ei sil-
lä, että minulla olisi jotain eläimiä 
vastaan, on minulla pienenä ollut 
kissa ja koira, mutta kun kaikki 
eläimet vaativat sitä hoitoa.

5. Kuusi vuotta sitten lähdin mu-
kaan kunnallisvaaleihin vihreiden 
puolueen ehdokkaana. Edelliset 
eduskuntavaalit kävin läpi Muu-
tosvoimat Suomi rp:n riveissä ja 
sain tuta miten eriarvoisesti me-
dia kohtelee eri puolueita.

Viime kunnallisvaaleissa olin 
sitten perussuomalaisten ehdok-
kaana, kuten myös nyt.

Koko poliittinen historiani on 
ollut lähinnä oppositiopuuhaste-
lua joka sai alkunsa oikeastaan 
Harjavallan kaupungin laittomik-
si todetuista paikallisista työehto-
sopimuksista joilla heikennettiin 
kaikkein heikommassa asemas-
sa olevien työehtoja alle lainmu-
kaisen minimin - tuon taistelun 
siis voitin ja olen edelleen samal-
la tiellä.

6. Viime kunnallisvaalien alla lii-
tyin puolueen jäseneksi.

7. Puolueen arvomaailma vas-
taa parhaiten omaani. Eduskun-
tavaaliohjelmassa on toki jotain 
mitä en kannata, se on ruuan ar-
vonlisäveron alennus. Tuo alen-

nusvara pitäisi käyttää suoraan 
kaikkein pienempituloisten hy-
väksi ja jättää alennus tekemättä 
koska se hyödyttää eniten suuri-
tuloisia joilla ruokamenotkin ovat 
suuremmat - mikä heillä ruuassa 
säästyy menee säästöön eikä lisää 
kulutusta, toisin kuin köyhien saa-
mat suorat tulonsiirrot tekisivät.

8. Pyrkisin saamaan etenkin nuo-
ria aktivoitua mukaan toimintaan. 
Toimintaa pitäisi kaiken kaik-
kiaan saada aktivoitua. Ensiksi 
isommilla paikkakunnilla ja sitten 
laajeten pienempiin kuntiin jne.

9. Savupalvilihakeitto, jonka it-
se valmistan, kuten lähes kaiken 
muunkin ruuan perheessämme.

10. Olen ollut niin vakinaisesta 
työstä poissa, että en jaksa muis-
taa miten viimeksi olen kesälo-
maa viettänyt.

Tai onhan sekin kai kesälo-
maa kun on perheen kanssa käy-
ty mökkeilemässä.

1. Olen kotoisin Pohjois-Kar-
jalan eteläisimmästä kunnasta 
Kesälahdelta. Kesälahti kuu-
luu Itä-Suomen lääniin.

2. Muutimme 1976-vuoden lo-
pulla Pohjoiseen Kymenlaak-
soon. Kotikuntani on ollut sii-
tä lähtien Kouvola.

3. Olen yksinasuja ja yksin-
maksaja. Vuonna 1985 synty-
nyt poika on opiskelemassa 
Lahdessa.

4. Minulla ei ole lemmikkieläi-
miä.

5. Poliittinen historiani on ly-
hyt ja koruton. Muuten ta-
rinaa onkin sitä enemmän. 
Olen varsin uusi perussuo-
malainen. Sisimmässäsi olen 
kantanut perussuomalaisuut-
ta koko elämäni ajan. Sellais-
ta perussuomalaisuutta, joka 
synnyttää ihmisessä halun oi-
keudenmukaisuuteen ja rehel-
lisyyteen vastapuolena mielis-
telylle ja oman edun tavoitte-
lulle. Olen kasvanut pienta-
lonpoika- ja sittemmin SMP:
n hengessä isäni vaikutuspii-
rissä 1960 luvun loppupuolel-
le. Vuonna 1970 olin jo Tuk-
holmassa töissä.

Olen ollut joko elämä-
ni ajan jollakin tasolla julkis-
ta hallintoa. Julkinen hallinto 
on politiikkaa, ei sitä voi kiel-
tää. Kiihkeimmillään muutos-
ten sykli hallinnossa ja virka-
miestyössä on seurannut nel-
jän vuoden välein muuttuneita 
hallitusohjelmia. 1990- luvun 

alkuvuosien laman seurauksena 
alkanut hallinnon remontointi on 
kiihtynyt Euroopan Unioniin liit-
tymisen myötä. Parhaillaan val-
tion hallintoa ajetaan kuin käär-
mettä pyssyyn hallinnon tuotta-
vuusohjelmalla. Hallinnon tuot-
tavuusohjelman remontti on suu-
rin tällä hetkellä työpaikkoihin 
vaikuttava karsintaohjelma.

6. Olen virallisesti puolueen jäsen 
kesästä 2006.

7. Nettisivuilla pohdin samaa ky-
symystä. Miksi juuri tämä puolue? 
Olen liian ”pieni” isoihin puoluei-
siin, joissa on vetoa suuntaan jos 
toiseen. Perussuomalaiset rp on 
sopiva puolue.

8. Perussuomalaiset rp on peruspe-
riaatteiltaan hyvä. Kannatan puo-
lueen nimen muutosta jossakin 
vaiheessa. SMP:n päämääränä oli 
aikaan sääntöjensä mukaan koo-
ta yhteen pienomistajat, viljelijät, 
vapaat työmiehet, eläkeläiset, to-
delliset pienyrittäjät ja pienipalk-
kaiset toimihenkilöt, sekä palvelu-
elinkeinojen palveluksessa olevat. 
Hyvin ja kattavasti määritelty. Et-
tei kokoomuksellekin kelpaisi tuo 
”vapaat työmiehet”.

9. Olen kaikkiruokainen. Jos ke-
tään aliarvioimatta uskallan sa-
noa niin onhan se Lempiruoka 
isolla kirjaimella. Nimittäin vasta 
verkosta päästellyt, juuri savuste-
tut Puruveden muikut.

10. Viime kesäloma oli hieman 
poikkeuksellinen muutoinkin 
kuin lämmön ja kuivuuden suh-
teen. Kuivuuden ja lämmön oli-
sin voinut vaihtaa vilvoittaviin ve-
siin Kesälahdella, mutta talon tek-
niikkahuoneen remonttiongelmat 
vaativat pysyttelemään kaupun-
gissa. Kesäloma oli kaiken kaik-
kiaan tylsää odottelua. Opin, että 
suureksi kasvaneen firman nöy-
ryys palvella pientalon omista-
jaa vähenee suhteessa siihen mis-
sä määrin firman on pokattava 
suurten suuntaan. Opin sen, että 
käytän jatkossa pienyrittäjää, jon-
ka puoleen lopulta jouduin kään-
tymään ja jonka palvelu oli edul-
lisempaa ja laadukasta.

S  Eeva-Riitta Pitko
Hallintonotaari

S  Petri Nurminen
Datanomi

S  Raija-Leena Hautala
Lehtori
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Perussuomalaisten Pohjois-Savon 
piiri valitsi puheenjohtajansa Pent-
ti Oinosen eduskuntavaaliehdok-
kaakseen Pohjois-Savosta. Voidaan 
sanoa, että koko Pohjois-Savon pii-
rihallitus oli täysin Pentin takana, 
joten näin oli mahdollista aloittaa 
perinteinen perusvaalityö.

Pohjois-Savon Perussuomalai-
set olivat erinomaisen poikkeuk-
sellisessa tilanteessa viime vaa-
leihin nähden. Nyt oli kaikki ele-
mentit eduskuntaan pääsemi-
seksi olemassa. Ensinnäkin hyvä 
ehdokas, ja kun toiseksi saatiin 
aikaiseksi vaaliliittosopimus, jol-
la oli mahdollista konkreettisesti 
päästä läpi, oli hyvä aloittaa. Pää-
määräämme pääseminen ei kui-
tenkaan vielä edellä mainituilla 
mausteilla ollut valmis. Tarvitsim-
me puolueen ehdottoman tuen ja 
puoluetoimistolta materiaalia.

Tukea saatiin puolueelta ihan aa-
mutelevisiossa ja istuvilta kansan-
edustajilta Timo Soinilta ja Raimo 
Vistbackalta, jotka henkilökoh-
taisesti osallistuivat Perus-Penan 
kampanjaan. Materiaalia saimme 
toimistolta kiitettävästi. Lisäksi pe-
russuomalaisen ”aatteen” näkymi-
nen oli hyvänä voimavarana, että 
olimme saaneet tärkeimmän lin-
kin eli me kaikki toimijat liikkeel-
le. Olipa vaalityössä mukava huo-
mata se, että kerrankin oli materi-
aalia riittävästi - kuului vaalityön-
tekijöiltä kommentteja.

Tehokkaaseen päämäärään pää-
semiseksi käytimme rohkeasti pe-
rinteiset kanavat. Perussuomalai-
nen lehti toi kiitettävästi esiin Pe-
rus-Penan artikkelit ja mahdollisti 
näkymisen. Tämän lisäksi painatet-
tiin erikseen Perus-Pentin vaalileh-
ti, johon alueellisesti kerättiin mai-
noksia. Tässä vaiheessa kuuluu nöy-
rin kiitos lehden toimittamiseen, 
mainosten myyntiin sekä postilaa-
tikkojakeluun osallistuneille!

 ”Täsmäpommitus” paikallises-
ti ilmestyvissä lehdissä aloitettiin 
myös hyvissä ajoin. Pentin artik-

keleita saatiin hyvin lävitse ke-
puvoittoisissa paikallislehdissä ja 
harjoittivatpa jotkut meistä nase-
vaa arvostelua tekstiviestipalstoil-
la ja yleisönosastoissa. Myös pai-
kallisen maakuntalehden erilais-
ten gallup-artikkeleiden johdos-
ta allekirjoittanut soitti kahdesti 
kritiikin toimittaneelle toimitta-
jalle, koska meidän perussuoma-
laisesta ehdokkaasta ei ollut sa-
naakaan. Kaikki yhteisen pää-
määrän ja näkyvyyden nimissä. 
Viimeisillä viikoilla osallistuim-
me perinteikkäiden vaalimainos-
ten jakoon ja tienvarsi- ja ilmoi-
tustaulukylttien tekoon ja niiden 
levittämiseen alueella, ja niitä yh-
teisestä sopimuksesta myös huol-
lettiin - aina rikkoutuneen tilalle 
uudet. Ainakin henkilöille, jotka 

liikkuivat Kuopion kirkonkylältä 
itään ei tarvinnut arvella kuka on 
perussuomalaisten ehdokas. 

Musiikkia kansalle 

Juankoskelainen kolmen henki-
lön muodostama orkesteri Trio 
Gorkit Pois mainittiin myös ai-
emmin perussuomalainen leh-
dessä vappuna 2006 aloitetun yh-
teistyön jälkeen. Tämän jälkeen 
kokoonpanossa jouduttiin teke-
mään muutoksia, kunnes vihdoin 
elokuussa 2006 orkesteri sai lo-
pullisen kokoonpanon.

Trio Gorkit Pois – muodostavat 
solisti, juontaja, basisti Mika Wal-
lius, kitaristi laulaja Petri Rastas 
sekä kosketinsoitin virtuoosi Mar-
kus Kallies.

Musiikilla ja kovalla yhteistyöllä eduskuntaan
– se on mahdollista!

Perussuomalaiset tanssit – ja 
PS-iltamat – nimillä markkinoitiin 
tanssi-iltoja eri puolilla Perus-Pe-
nan vaalialuetta ilmestyvissä leh-
dissä, ja käytiinpä sitä avustamas-
sa naapuriakin Pohjois-Karjalas-
sa torilla. Tanssi-iltamissa ykskan-
taan todettiin orkesterimme oh-
jelmiston olevan sellainen, että 
se puri tanssijoihin ja kuuntelijoi-
hin. Pääosin kotimaisista ja kään-
nösiskelmistä laaditut setit sisäl-
sivät musiikkia eri vuosikymme-
niltä ja vähän jokaiselle jotain. 
Kuitenkin yksi kappale oli sel-
lainen joka eli koko vaalikamp-
pailun ajan Gorkit Pois´sien oh-
jelmistossa. Asko Raivion origi-
naali vuodelta 1974 Pena- kappa-
le oli vaalikamppailun aluksi sa-
noitettu Perus-Pena -nimiseksi, ja 
sen sanoitus muotoutui aivan vaa-
likamppailun loppuun saakka si-
ten, että vaalivalvojaisissa kappa-

leesta kuultiin Perus-Pena part. 
5. Sanoituksista kuten myös tul-
kinnasta huolehti persoonallises-
ti Mika Wallius. Perus-Pena kap-
paleiden sanoitukset luovutetaan 
juhlallisesti aikanaan kansanedus-
taja Pentti Oinoselle.

Mainittakoon, että toritapahtu-
missa oli mukava juontaa eripuo-
lella toria kuka mitäkin tarjonnei-
den ehdokkaiden kuullen musii-
kin lomassa, että ”Perus-Pena on 
reilu kaveri, että se tarjoaa teil-
le muillekin taustamusiikin täällä 
torilla” ja toiseksi nokattiinpa me 
vielä niinkin, ettei ”pienillä puo-
lueilla ole varaa tarjota teille joka 
päivä jotain, vaan me tarjoamme 
musiikin myötä hyvän mielen..” 

Tienvarsimainonnassa 
mielikuvitusta muiden tapaan

Koillis-Savossa oli ainakin Muu-
ruvedellä ja Rautavaaralla eräät 
maanviljelijät avustaneet vaalitoi-
mintaamme niin, että iso traktorin 
perävaunu oli ajettu pellolle ja sii-
hen lakana teksti Perus-Pena 60.

Kun sitten urakka oli ohi, ajet-
tiin vaalivalvojaispaikalle toinen 
näistä peräkärreistä. Ja voittohan 
se sieltä tuli. Kukaan ei olisi usko-
nut sitä, muut kuin meidän oman 
vaaliorganisaation uskolliset työ-
myyrät, että tässä ei voi käydä 
kuin hyvin.

Hauskana loppuna mainitsen, et-
tä soittaessamme laskiaisena Rau-
tavaaran torilla musiikkia Perus-
Penan vaalitilaisuudessa, tokaisi 
nappaskengissä ollut kitaristimme 
Penalle, että ”Pena , sun on pakko 
päästä läpi, ettei täällä olla turhaa 
paleltu!” Ja näinhän siinä kävi.

Kiitokset kaikille vaalityöhön 
osallistuneille ja äänestäjille!

Teksti:
Mika Wallius
Perussuomalainen
Trio Gorkit Pois
Piiritoimikunnan jäsen

Kuvat: Markus Kallies

Läpipääsy alkaa olla jo varma - Penan varovainen tuuletus. Taustalla vaimo Anneli 
jännittyneenä.

Trio Gorkit pois´n perustaja jäsenet onnittelevat Penaa. 
Vasemmalla Petri Rastas ja oikealla Mika Wallius.
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Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit

Rikkaille lisää rahaa?

Optiosaalistajille ja muille raha-
rikkaille on luvassa jälleen lähi-
aikoina uusia, suuria kultaisia kä-
denpuristuksia. Tämäkään ei tun-
nu riittävän. Esimerkiksi Helsin-
gin Sanomissa 31.3. kirjoittaa 
Helsingin kauppakorkeakoulun 
tutkija Anna Salonen, että ”Pie-
net palkkaerot verottavat Suo-
men kilpailukykyä”.

Palkkaeron venyttämisestä ny-
kyisestään hän perustelee muun 
muassa näin: ”Suomen 30 pro-
sentin palkkaero peruskoulusta 
ja korkeakoulusta valmistuneen 
välillä on Euroopan matalin”.

Suomi on saamassa kovanrahan 
hallituksen. Odotettavissa on siis 
monien ennusmerkkien pohjalta, 
että rikkaat rikastuvat ja köyhät 
köyhtyvät entisestään. Montaa 
yötä ei ehtinyt tälläkään kertaa 
mennä siihen, kun vanhat puolu-
eet söivät jälleen kauniit vaalilu-
pauksensa tasa-arvoisemmasta, 
myös vähävaraisista huolehtivas-
ta yhteiskunnasta.

Tulen ja veden liitto

Kun tarkastelee nyt hallitukseen 
menossa olevien sinivihreiden puo-
lueiden vaaliohjelmia, ei voi vält-
tyä huomaamasta monia ristiriito-
ja. Eräs suurimmista on ydinvoima. 
Siinä missä kaikki kokoomuksen 

kansanedustajat kannattavat kuu-
dennen ydinvoimalan rakentamis-
ta, vihreiden kaikki kansanedusta-
jat vastustavat hanketta.

Selvitystyö kuudennen ydinvoi-
malan vaikutuksista on menossa 
jo niin Fortumissa kuin Teollisuu-
den Voimassakin. Ehkä Vihre-
ät voivat vaikuttaa sentään halli-
tuksessa kuudennen ydinvoima-
lan peruskiven laatuun, jos ei mi-
hinkään muuhun?

Vääristely Halmeen 
eläkkeestä jatkuu

Iltalehti suree 31.3. ilmestyneessä 
numerossaan demari Arto Brygga-
ren putoamista eduskunnasta. To-
ny Halmettakin jutussa muistetaan 
taas näpäyttää seuraavasti: ”Arto 
Bryggare ei pudonnut taloudel-
lisesti täysin tyhjän päälle. Kak-
si kautta eduskunnassa istuneena 
hän saa sopeutumiseläkettä, jos-
ta jää reilu tonni käteen kuukau-
dessa. Se on vain kolmannes va-
jaan yhden kauden jaksaneen To-
ny Halmeen sairaseläkkeestä”.

Ei ole epäilystäkään, etteikö 
jutun kirjoittanut toimittaja Ai-
la Seppälä olisi tiennyt Halmeen 
eläkkeen olevan kolmasosan pie-
nemmän, mitä hän väittää. Hal-
meen sadunhohtoisesta eläkkees-
tä on jo tullut valheeseen pohjau-
tuva legenda. -Kaikkea se kauna 
ja kateus mediallakin teettää.

Lainsäädäntötyö on yksityiskoh-
diltaan tarkkaa työtä. Jos et ole 
huomannut rajata tai rajannut oi-
keuksia liikaa, voivat seuraukset 
olla asianosaisille hyvinkin epä-
edullisia. Etujen ja oikeuksien 
päivittäminen tapahtuu valtionta-
louden antamien raamien sisällä.

Lainsäädännössämme on unoh-
dettu pienituloisimmat. Kansan-
eläke, opintotuki, lapsilisät ja työ-
markkinatuki ovat jääneet jälkeen 
myös tämän hallituksen aikana. 
Samalla, kun on säädetty uusia 
verohelpotuksia, ei ole muistettu 
nostaa ja päivittää näitä kansa-
laisten perustoimentuloa turvaa-

via avustuksia. Tämä on syventä-
nyt Suomen kansan kahtia jakoa 
ja lisää turvattomuuden tunnetta 
kansalaisten keskuudessa.

Omaishoitajien tuki tulisi 
muuttaa Kelan kautta maksetta-
vaksi, jolloin kaikki omaishoita-
jat olisivat samanarvoisessa ase-
massa Suomessa. On myös vää-
rin, että Suomen lahjakkaimmat 
ihmiset yliopistoissa joutuvat te-
kemään työtään ilman eläke- ja 
terveydenhoitoturvaa. Pitäisi-
kö laskea uusi malli, jossa val-
tio maksaa eläketurvan tutkijoil-
le, jos he kykenevät hankkimaan 
rahan tutkimustyöhönsä? Suo-
men elinkeinoelämää on autet-
tava löytämään uusia aloja, joil-
la työllistää suomalaiset.

Perussuomalaisena pelkään, 
että teemme suurimman virheen, 
jos hylkäämme oman perustusla-
kimme ja suomesta tulisi Euroo-
pan Unionin osavaltio. Isot jäsen-
maat Ranska ja Saksa sekä mah-
dollinen Turkki, jossa asuu yli 70 
miljoonaa ihmistä, tuskin kuunte-
lisivat pienen suomalaisen osaval-
tion mielipidettä. Entä olisimme-
ko edes oma osavaltio? Mitä jos 
Suomesta tuleekin myöhemmin 
osa Skandinavian osavaltiota?

…jossa on oltava ahkera

Keskiviikkona 14.3. Yle radio 1:
n Ykkösaamussa keskusteltiin 
siitä, kuinka suurten puolueiden 
rivikansanedustajilla on sivu-
töistään saman verran ja enem-
mänkin tuloja kuin mitä he saa-
vat eduskuntatyöstään. Emeritus 
professori kertoi ohjelmassa, että 
sivutulojen määrä selvästi korre-
loi kansanedustajan läsnäoloon 
eduskuntatyössä. Tällainen kan-
sanedustamisen harrastaminen 
sen sijaan että sitä tehtäisiin am-
mattina, vieraannuttaa kansalai-
sia parlamentaarikon päätöksen-
teon vaativuudesta. Pienten puo-
lueiden kansanedustajat joutuvat 
tekemään paljon enemmän töitä 
ja ottamaan selvää asioista kuin 
suurten puolueiden rivikansan-
edustajat. Poliittisessa mediassa ja 
keskustelussa on pitkään pyritty 
antamaan kuva, ettei pieniä puo-
lueita tarvittaisi Suomessa, mut-
ta riippumattomat pienet puolu-
eet uskaltavat nostaa esiin kipeitä 
epäkohtia, koska niillä ei ole eri-
laisia erilaisten etupiirien etuuk-
sia menetettävänä.

Vaili K. Jämsä

Eduskuntatyö on 
lainsäädäntötyötä…

Perussuomalaisille tarjottiin
paikkaa maton alta

Raimo Vistbacka kuulemma putoaa eduskunnasta ja kukaan 
muu kuin Timo Soini ei pääse kuin eduskuntaan, jos hänkään. 
Puolueen kannatus romahtaa, ei kannata äänestää häviäjää.

Toisin kuitenkin kävi. Monen harmiksi Perussuomalaiset sai-
vat murskavoiton, viisi kansanedustajaa eduskuntaan.

Raimo Vistbacka sai kannatuksen, josta ei ole epäselvää ke-
net kansa haluaa eduskuntaan Vaasan vaalipiiristä.

Toni Halmeella yritettiin lyödä, mutta äänestäjät ymmärsivät, 
että sairaan ihmisen pitää antaa olla rauhassa.

Perussuomalaiset nuoret eivät mahtuneet ollenkaan tv-lähe-
tyksiin, sanottiin että ei ole tilaa. Nuoret kannattavat silti puo-
luetta yli yhteiskuntarajojen.

Lyöjille sattui työtapaturma, kun puoleemme pääsi livahta-
maan vaalivoittoon Tupun, Hupun ja Lupun jäädessä keskenään 
hiekkalaatikolle pääministerivaaleineen.

Harri Lindell
Päätoimittaja
Perussuomalainen -lehti

PerusS:n puoluevaltuuston
sääntömääräinen kokous

pidetään lauantaina 05.05.2007 klo 12.00
eduskunnan auditoriossa.

Kirjallisessa kokouskutsussa esityslista-
ja muut asiat tarkemmin.

Timo Soini   Hannu Purho
puheenjohtaja  puoluesihteeri
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Perussuomalaisten Varsinais-Suo-
messa saama äänimäärä liki kah-
deksankertaistui vuoden 2003 
eduskuntavaaleihin verrattuna. 
Tästä kuuluu kiitos kannattajil-
le, aktiivisille vaalityötekijöille ja 
etenkin aktiivisille ja innostuneil-
le ehdokkaille.

Noin vuosi sitten asetimme ta-
voitteeksi oman täyden ehdokas-
listan. Siinä onnistuimmekin ehkä 
jopa yli odotusten, vaikka alussa 
ehdokkaiden saaminen tuntui yhä 
edellisten vaalien tapaan vaikeal-
ta. Listan saimme täyteen kuiten-
kin hyvissä ajoin tammikuulla ja 
sen jälkeen ilmoittautui vielä liki 
kymmenen halukasta, jotka jäivät 
ilman ehdokaspaikkaa.

Asettamamme tavoite, että sai-
simme ainakin yhden kansanedus-
tajan täältä Varsinais-Suomesta jäi 
kuitenkin vajaaksi. Pääsimme ää-
nimäärässä kuitenkin yli puolen-
väliin tavoitteesta. Välittömästi 
vaalien jälkeen tuli muutamia yh-

teydenottoja, että nyt pitää ruveta 
tosissaan hommiin, kun kannatus 
on näin hyvä. Tietysti tämäkin pi-
tää paikkansa, mutta toisaalta täl-
laiset myöhäisherännäiset kom-
mentit suututtaa, kun on juuri 
tehnyt kaikkensa käytyjen vaalien 
eteen. Vähitellen kovastakin vaali-
työstä kuitenkin alkaa toipua.

Erityisesti haluaisin kiittää se-
kä Hannulan Perttiä ja Raijaa et-
tä Hannulan Juhania ja Leilaa, 
heidän meidän ehdokkaiden hy-
väksi tekemästään vaalityöstä ja 
torireissujen valmisteluista ja ak-
tiivisesta ”telttailemisesta” Var-
sinais-Suomen toreilla tekemäs-
sä Perussuomalaisten eteen vaa-
lityötä. Veljekset taisivat olla liik-
keellä yli 30 täyttä päivää. Siinä 
ehti olla viime kesän helteitä ja 
talven kovimpia pakkasia. Täl-
lä kerralla täällä tehtiin vaalityö-
tä pitkäjänteisesti. Ehdokkaiden 
oli helppo tulla mukaan torikier-
tueille omien mahdollisuuksien-

sa ja halujensa mukaan. Kaikki 
ehdokkaamme olivat tasapuoli-
sesti tervetulleita. Monesti meillä 
olikin useita ehdokkaita mukana 
toriteltalla ja suurempien puolu-
eiden kätyrit kävivät kertomassa, 
että eikö kannattaisi vähän jakaa 
porukkaa eri paikkoihin, kun heil-
läkin on vain yksi ehdokas kerral-
laan paikalla.

Tosin vaalien lähestyessä se-
kä Kokoomus että Keskusta jou-
tuivat muuttamaan taktiikkaan-
sa ja hekin rupesivat mainosta-
maan meidän tyyliimme useam-
man ehdokkaan yhtäaikaista pai-
kallaoloa.

Vaalien alla piirillä oli moni-
en eri vaiheiden jälkeen vaalitoi-
misto myös Turun kauppahallissa, 
joskaan toiminta ei ollut kaikkien 
ehdokkaiden kannalta yhtä tasa-
puolista kuin nämä torikierrokset. 
Kauppahallin toiminnallakin saa-
tiin kuitenkin lisää näkyvyyttä pii-
rimme ehdokkaille. Hankaluute-

na vaalityössä oli taustajoukkojen 
puute, jota kyllä mielestäni onnis-
tuneesti paikkasimme ehdokkai-
den yhteistyöllä tapahtumien lä-
piviennissä.

Lähestyvien kunnallisvaalien eh-
dokashankinta täytyy aloittaa ihan 
lähiaikoina, että saataisiin mahdol-
lisimman kattavia Perussuomalais-
ten ehdokaslistoja mahdollisim-
man moneen Varsinais-Suomen 
kuntaan. Paikallisosastojen perus-
taminen kuntiin, joissa ei ole vielä 
Perussuomalaisten paikallisyhdis-
tystä on ensiarvoisen tärkeää tu-
levia kunnallis- ja varsinkin edus-
kuntavaaleja ajatellen. Puolueen 
vaaleissa saamaa äänimäärää kas-
vatetaan varmimmin paikallista 
tunnettavuutta lisäämällä.

Omasta puolestani haluan kiit-
tää kaikkia kanssaehdokkaitani 
hyvästä yhteistyöstä vaalien al-
la. Kiitos myös kaikille Perussuo-
malaisten lehtiä ja mainoksia ja-
kamassa olleille tukimiehille ja -

naisille. Piirisihteeriämme Iiris 
Peltomaata haluan kiittää puolu-
een internetsivujen ylläpidosta ja 
Varsinais-Suomen piirin vaihtosi-
vutekstien kokoamisesta piirim-
me osalta ja lukuisista muista tie-
dotukseen ja mainontaan liittyvis-
tä töistä. 

Erityiskiitos vielä minun omi-
en vaalimainosteni liimaukses-
ta, levittämisestä ja keräämisestä 
Juhani ja Leila Hannulalle, Pertti 
ja Raija Hannulalle, Yrjö Ojanie-
melle, Aarre Vallalle, Juhani Pil-
polalle, Ilmari Jaloselle, Raimo 
Hakalalle ja Iiris Peltomaalle ja 
hänen miehelleen.

Lopuksi haluan vielä välittää 
parhaimmat kiitoksemme kaikil-
le Varsinais-Suomen vaalipiirin 
Perussuomalaisia eduskuntavaa-
liehdokkaita äänestäneille!

Hyvää kevään jatkoa ja val-
mistautumista tuleviin koitok-
siin, niin ehdokkaille kuin tuki-
joukoillekin.

Lauri Heikkilä
puheenjohtaja
Varsinais-Suomen piiri Vaalivoittoon 

myös Varsinais-Suomessa

Ruuan arvonlisävero

Kannatamme ruuan arvonlisä-
veron alentamista. Peruselintar-
vikkeiden arvonlisävero on alen-
nettava 17 prosentista EU-tasol-
le 12 prosenttiin. Tämä verohel-
potus kohdistuisi pienituloisiin 
lisäten heidän ostovoimaansa ja 
vähentäisi sosiaalietuuksien tar-
vetta. Samalla se aluepoliittisena 
toimenpiteenä tukisi maaseudun 
työllisyyttä ja pienyrittäjyyttä.

Kiinteistöveron 
laajentaminen?

Emme kannata kiinteistöveron 
ulottamista maatalous ja metsä-
maahan. Kiinteistöverosta on tul-
lut yleinen rahastuskeino ja kun-
tien talouden tasapainottaja. On 
väärin, että hallitus ja kunnat yrit-
tävät paikata epäonnistunutta kun-
tapolitiikkaansa työntämällä kä-
tensä yhä syvemmälle maatalous- 
ja metsämaan omistajien taskuihin. 
Raharikkaat osaavat veropoliitti-
sen keinottelun, pienomistajilla sii-
hen ei ole edes mahdollisuuksia.

Maaseudun palvelut

Viime aikaisten hallitustemme 
harjoittaman maaseutu- ja alue-
politiikan seurauksena syrjäseu-
duilla ei ole enää kohta jäljellä 
muuta kuin liikennemerkit, au-
rauskepit ja nälkäisten susien ul-
vonta. EU-kolhoosiin meno oli 
kuin maatalouspoliittinen tsuna-
mi: yli 30 000 maatilaa on pyyh-
kiytynyt toiminnalliselta kartalta. 
Alue ja maatalouspolitiikan tuli-
si lähteä samoista lähtökohdista, 

tukea samoja päämääriä ja ede-
tä yhtenäisillä toimenpiteillä maa-
seudun aseman turvaamiseksi. On 
myös muistettava korostaa maa-
seudun valtteja, jotka ovat väl-
jyys, puhtaus, rauhallisuus, turval-
lisuus ja edullisemmat asumiskus-
tannukset.

Tavoitteita palveluiden 
matkarajoiksi

Enimmäiskilometrirajoja - lähim-
pään: peruskouluun 20 kilometriä 
–Muuten koulupäivä matkoineen 
muuttuu kohtuuttoman pitkäksi. 
Haja-asutusalueilla ruokakaupat 
ovat lähinnä vain taajamissa ns. 
kävelymatkan päässä. Yli 20-ki-
lometrin matka kauppaan lisää 
kustannuksia jo huomattavasti. 
Matka lääkäriin pitäisi myös olla 
mahdollisimman lyhyt, tuollainen 
20-kilometriä siinäkin. Päästään-
kö em. tavoitteisiin koskaan esi-
merkiksi Lapin kairoilla, vaikut-
taa epätodennäköiseltä.

Tulevat 141-neuvottelut

Maaseudun tulevaisuuden tur-
vaaminen myös 141-neuvottelu-
jen kautta on Perussuomalaisille 
erittäin tärkeä kysymys. Suomen 
maatalouden alasajo, kohti lopul-
lista umpikujaa, on saatava estet-
tyä. Kyseessä on erityisesti eteläi-
sen Suomen maatilojen kohtalo, 
sukupolvenvaihdosmahdollisuu-
det sekä maaseudulla yrittäminen 
laajemminkin.

Hallituksemme mahdollisuudet 
harjoittaa tässä asiassa painostus-
ta EU:n suuntaan, ovat osoittautu-
neet vähäisiksi.

Viljelijöiden tulotaso

Viljelijöiden tulotason romahta-
minen reilun kymmenen vuoden 
aikana ei ole tullut ”taivaasta ti-
pahtamalla”, vaan on viime aikais-
ten, EU:ta nöyristelevien hallitus-
ten lyhytnäköisen ja poukkoile-
van maatalouspolitiikan seurausta 
Esim. tukiaisjärjestelmiä on rukat-
tu siihen suuntaa, että pinta-alape-
rusteista näennäisviljelyä tuetaan 
tuotantomäärien kustannuksella. 
Tehokkuudesta on siirrytty EU-
tarkkailijoiden hyväksyntää kärk-
kyvälle linjalle. Satelliittien ja by-
rokraattien armoilla eläminen on 
saattanut viedä jopa puolen vuo-
den tulon, naudoilta puuttuvien 
korvamerkkien johdosta.

Maataloustukilinjaa on muutet-
tava ja järkevöitettävä. On otetta-
va käyttöön vaikkapa entisen pin-
ta-alalisän kaltainen sosiaalisten 
perusteiden mukainen pien- ja 
perhetilojen tasaustuki.

Minkälaisia toiveita 
euromäärien suhteen EU:lta?

Ennen kuin lähdetään mätkimään 
pöytään mitään könttäsummia, 
tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja 
rahanjakoperusteisiin. Maatilat 
tulee säilyttää kohtuullisen ko-
koisina. Ainoa oikea tie ei voi ol-
la yhä suurempia tiloja kohti.

Myös pienemmille tiloille tulee 
varata mahdollisuus investointitu-
kiin. Suomessa tulisikin ottaa käyt-
töön tila/viljelijäkohtainen tukikat-
to, joka voisi olla noin 100 000 eu-
roa. On kohtuutonta tukea varak-
kaiden kartanoiden maanviljelyä 
suuremmilla panoksilla samanai-

kaisesti, kun pienemmistä perhe-
viljelmistä elantonsa hankkivat 
kamppailevat jatkuvassa ahdin-
gossa väärän tukipolitiikan takia.

Maaseudun tiestön kunto

Tässäkään asiassa ei riitä hallituk-
sen omaksuma linja: Ollaan huo-
lissaan, mutta ei anneta mitään. 
Tierahoitukseen on saatava lisä-
resursseja. Autoilusta ja polttoai-
neesta osataan verottaa raskaim-
man jälkeen. Silti tämänkään vuo-
den budjettiin esitetyt tiemäärä-
rahat eivät yksinkertaisesti rii-
tä tiestön kunnossapitoon saati 
välttämättömiin perusparannuk-
siin. Ihmishenkiä vaarannetaan 
ja turvallisuusriskejä kasvatetaan 
tietoisesti, tilanne on järjetön.

Maaseudun joukkoliikenne

Joukkoliikenteen palveluita tulisi 
parantaa ja monipuolistaa. Viime 
aikoina niitä on lähinnä heiken-
netty. Esimerkiksi junat pysähty-
vät yhä harvemmilla asemilla, ai-
kataulut eivät pidä jne. Myös lin-

ja-autoreittejä vähennetään kiih-
tyvällä tahdilla. -Kehityssuunta 
on ollut täysin väärä. Työmatka-
liikennettä on kehitettävä ja ha-
ja-asutusalueilta on järjestettävä 
kunnan tukemia asiointikuljetuk-
sia taajamiin.

Sopiva susikanta Suomessa?

EU-kolhoosissa olo aikana Suo-
men susikanta on kolminkertais-
tunut. Mustankirjavia, sudeksi-
luokiteltuja olioita liikkuu jo ta-
lojen pihoilla ja lasten leikkipai-
koilla sekä kurkistelee ikkunoista 
sisään jopa taajama-alueilla.

EU opettaa Suomen maaseudun 
ihmisiä elämään susien ehdoilla, 
vaikka Keski-Eurooppaan vuosi-
kymmeniin ainoana eksynyt kar-
hu ammuttiin heti armotta. EU-
byrokraattien salkkueliitti on täs-
säkin asiassa täysin vieraantunut 
todellisuudesta. Noin sata met-
säsutta riittäisi. Pihoilla maleksi-
vien häirikkösusien kaatamiseen 
on saatava helpommin lupia.

Hannu Purho

Perussuomalaisten maatalouspoliittisia linjauksia

Puoluetoimiston puhelinnumerot
ovat muuttuneet!

Puoluetoimiston uusi numero on  020 7430 800
Puoluetoimiston uusi fax numero on   020 7430 801

  Suora GSM
Marjo Pihlman 0207 430 802 0400 917 351
Tiina Sivonen 0207 430 803 0400 917 352
Hannu Purho 0207 430 804 0400 917 353
Rolf “Fred” Sormo 0207 430 805 0400 917 354

Tekstiviestejä voi lähettää myös 0207 -alkuisiin numeroihin.
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Kansanedustajat

Pertti Virtanen:

Virtanen on Pirkanmaan vaali-
piiristä, taiteilija ja musiikin te-
kijä. Virtasen mukaan vaalivoitto 
tuntuu hyvältä, henkilökohtaises-
ti hänen ei alkujaan pitänyt lain-
kaan lähteä vaaleihin mukaan. 
Oma äänimäärä ei ollut Pertti 
Virtaselle yllätys, mies odotti las-
kelmissaan noin 4000 ääntä. Nä-
mä äänet myöskin tuli kuten piti-
kin tulla, eihän muuten olisi pääs-
syt kansanedustajaksi.

Pertti on tyytyväinen saamaan-
sa äänimäärään, koska ei ole ollut 
julkisuudessa muutamaan vuoteen 
ollenkaan eikä ollut vaalikampan-
jan aikana näyttävästi esillä.

Tavoitteekseen tulevalla vaali-
kaudella mies listaa kunniavelan 
maksamisen eläkeläisille, joilta 
leikattiin tuloista merkittävä osa 
pois. Taitetun indeksin palautta-
misen lisäksi Virtasen tavoittei-
siin kuuluu mikro- ja miniyritys-
ten toiminnan helpottaminen.

Opiskelijoiden aseman paranta-
minen tulee myös kärkitavoittei-
siin tulevalla eduskuntakaudella, 
samoin lapsilisien korottaminen. 
Kun kellot kutsuvat kansanedus-
tajia eduskunnan suureen istun-
tosaliin, Virtanen huikkaa vie-
lä ovelta, että Perussuomalaisten 
ei pidä mennä hallitukseen vielä, 
vaan vasta seuraavien vaalien jäl-
keen kun meillä on paljon enem-
män kansanedustajia puolueessa.

Pentti Oinonen:

- Vaalitulos tuntuu tosi hyvältä, ih-
misiä on käynyt kotona onnittele-
massa, koti on kukkia täynnä. Pu-
helin on soinut taukoamatta, onnit-
telut ovat lämmittäneet sydäntä.

Päivät eduskunnassa ovat olleet 
mukavia, jokainen päivä on aina 
toistaan erilaisempi. Eduskun-
nassa en ole jäänyt pulaan uusi-

en asioiden kanssa, aina on löyty-
nyt apua. Uusia asioita on paljon 
opittavana. Vaalityöni meni todel-
la hyvin, kiitoksia siitä vaalityön 
tekijöilleni. Vaalityön tekijöitä oli 
minulla 50-60 ja koko ajan ihmisiä 
tuli talkoisiin lisää.

- Tärkeimpiä asioista joita halu-
an muuttaa on perusturvan paran-
taminen, eli miten syön ja miten 
tulen toimeen. Taistelen unohde-

tun kansan puolesta. Perheelle on 
uusi tilanne, kun mies lähtee kau-
as Helsinkiin töihin, mutta minun 
on neljä poikaani ovat jo aikuisia 
ja vaimo on ymmärtäväinen.

Oinosen mielestä Perussuoma-
laisten pitäisi mennä hallitukseen 
jos vaan otetaan, mutta tietyillä 
kriteereillä. Oinosta ministerin 
paikka miehen kiinnostaisi, olisi-
han se hienoa.

Lehtereillä oli tungosta valtiopäivien avajaisissa.

Erikoistoimittaja Rolf ”Fred” Sormo:

Perussuomalainen lehden erikoistoimittaja Rolf ”Fred” Sormo kävi 
valtiopäivien avajaisissa tapaamassa uusia PerusS kansanedustajia ju-
tunteon merkeissä. Sormo on ollut monessa mukana, hän on aloittanut 
oman poliittisen uransa jo vuonna 1969 Helsingin Yliopiston Ylioppi-
laskuntavaaleista ja 1972 Veikko Vennamon johtaman eduskuntaryh-
män sihteerinä. Leikkisästi Rolf kutsui tuolloin itseään miespuoliseksi 
hunajapupuksi. Nimitys tulee siitä, että Vennamo kutsui valtion budjet-
tiin merkittyjä eduskuntaryhmien määrärahoja hunajapupurahoiksi.

Valtakunnallista nuorisojärjestöä Rolf Sormo oli perustamassa 
1972 tammikuussa. 1975 alkoi hänen toimintansa poliittisena toi-
mittajana, joka työ jatkuu edelleen.

Helsingin kaupunginvaltuustossa mies on ollut vuosina 1985-1988 
ja valtuustoryhmän tiedotus- ja sihteeritehtävissä 1980 - 1992 sekä 
2005 – 2006 Tony Halmeen sihteerinä. Tärkeimmät läpimenneet 80-
luvun aloitteet olivat Helsingin ratikoiden värityksen säilyttäminen 
viher-keltaisena ja noin 50:n yksityistiekuntien teiden hoidon siirtä-
minen kaupungin tehtäväksi.

- Vaalit ovat nykyään muuttuneet blogeiksi ja nettisivuiksi verrattu-
na noihin vuosiin. Köyhät eivät voi olla nykyään enää uskottavasti mu-
kana, rahaa tarvitaan vaalitaisteloon paljon. Perussuomalaisten poliit-
tisessa toiminnassa on mukana enemmän vähempituloisia kuin hyvin 
ansaitsevia. Meidän on vaalityössä jalkauduttava kansan pariin.

Roalf ”Fred” Sormo oli Lapin vaalipiirissä kansanedustajaehdok-
kaana, nyt tulos oli 1.8 %, joka on paljon enemmän kuin kannatus 
oli pohjoisessa neljä vuotta sitten.

- Nyt on tulossa kunnallisvaaleihin innokkaita ehdokkaita myös 
Lapin vaalipiirissä, tämä on seurausta menestyksekkäistä eduskun-
tavaaleista.

- Puolueen ei pidä mennä hallitukseen missään tapauksessa. Hal-
lituksessa emme pysty vaikuttamaan tarpeeksi, onhan hallituksen 
virkamieskoneistossa liian paljon Tupu, Hupu ja Lupu puoleisiin si-
donnaisia virkamiehiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan liikaa hallituk-
sen päätöksiin omilla esityksillään.

- Veikkasin puolueelle kuusi edustajan paikkaa, viisi tuli, joten 
olen tyytyväinen. Erityisesti siitä olen tyytyväinen, että saimme vih-
doinkin naisen eduskuntaryhmäämme. Enää meitä ei voida kutsua 
köriläispuolueeksi. Meillä oli mukana vanhoja SMP:n aikaisia mi-
nistereitä ja kansanedustajia, jotka lisäsivät mukavasti puolueen us-
kottavuutta eduskuntavaaleissa, kuten tietenkin myös Timo Soinin 
hyvä menestys presidentinvaaleissa.
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Raimo Vistbacka:

- Hyvältä tuntuu, huokaa iloisen 
näköinen mies Alajärveltä. Vuon-
na 1995 taisteltu tilanne alkaa va-
kiintumaan, meillä on ollut paljon 
ylä- ja alamäkiä puolueen olemas-
saolon aikana. Olen toivonut, et-
tä päästäisiin joskus vähän hel-
pommalla, raskasta työtähän tä-
mä on ollut.

Tavoitteeksi tulevalle edus-
kuntakaudelleen Raimo listaa ta-
sa-arvon vaikeuksissa oleville ih-
misille lain edessä. Toisena kohta-
na hän mainitsee tiestön kunnon. 
Kaikkien on päästävä liikkumaan 
hyvillä teillä.

Yllätyksenä tuli Vaasan piiris-
sä valtava kysyntä vaalimateriaa-
lille. Lehdet ja esitteet loppuivat 
kesken.

Kysymykseen, meneekö Perus-
Suomalaiset hallitukseen tulee 
vastaukseksi, jos saadaan sellainen 
hallitusohjelma että se tyydyttää 
Perussuomalaisia. Raimo on ollut 
90 -luvulla liikenneministerinä, 
mutta tulevaa ministerin postia ei 
kuulemma ole ollut edes harkin-
nassa. Tämä eduskuntavaalitulos 
on hyvä pohja ponnistaa tulevissa 
kunnallisvaaleissa eteenpäin.

Pirkko Ruohonen-Lerner:

Pirkko on ammatiltaan hän on 
Frelancer -toimittaja, perheeseen 
kuuluu aviomiehen lisäksi kaksi 
aikuista lasta. Toimittajan roolissa 
Pirkolla on ollut vakiopalsta, jos-
sa on otettu reilusti kantaa ja tehty 
kunnallisvaalien yhteenvetoja.

Valtiopäivien avajaiset ovat 
Pirkolle kuin olisi jossakin ihme-
maassa, täällä on yllättävän paljon 
muodollisuuksia ja uusia asioita.

- Ennen katselin valtiopäivis-
tä vain uutisista pieniä pätkiä 
enkä aavistanutkaan mitä kaik-
kea nämä avajaiset pitävät sisäl-
lään. Kun kysyn Pirkolta, että vä-
syttääkö vaalien jälkeiset päivät, 
saan pirteän vastauksen: - Ei vä-
sytä yhtään. Kaksi ensimmäistä 
päivää on ollut niin kiireistä, et-
tei ole muistanut edes syödä juu-
ri mitään. Vaatekaupan kautta piti 
käydä ennen kuin tulin tänne Val-
tiopäivien avajaisiin.

Pirkko on toiminut noin 20 
vuotta kunnallispolitiikassa ja 
siellä tottunut monenlaisiin muo-
dollisuuksiin, mutta nämä edus-
kunnan muodollisuudet ovat 
suuruusluokaltaan aivan toista 
luokkaa. 

Hallituskysymykseen saan vas-
taukseksi, että PerusSuomalaisten 
ei pidä mennä hallitukseen, koska 
olemme liian pieni puolue vaikut-
tamaan hallituksesta käsin riittä-
vän painokkaasti.

valtiopäivien avajaisissa

Uudet kansanedustajat Pirkko ja Pertti eduskunnan 
kahviossa.

Raimo Vistbackan vaalipäällikkö Reijo Hongisto:

Hongisto huomauttaa, että tuo päällikkö -nimitys tuntuu vieraalta 
pohjanmaan murteella. Hänen tittelinsä on kokkaporukan vetäjä. 
Menestys ei perustu rahaan, vaan rakkaudesta lajiin (politiikkaan). 
Pitkä ansiokas työ on saanut aikaan sen, että menestyttiin vaaleis-
sa näin hyvin.

Pohjanmaalla panostettiin enemmän perinteisiin viestinnän muo-
toihin, kuten sanomalehtiin ja esitteisiin eikä niinkään sähköisiin 
viestimiin.

- Vaasan vaalipiirissä muiden puolueiden vaalibudjetit ovat kas-
vaneet todella suuriksi, silti he väittävät olevansa pienen köyhän 
asialla, hymähtää Reijo.

Nyt teemat ovat erilaiset, kiinnitetään enemmän huomiota esimer-
kiksi ilmastokysymyksiin. Neljä vuotta sitten puhuttiin Irakin sodasta 
ja sen seuraamuksista enemmän kuin nyt vaalikampanjoissa.
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Piirien kevätkokouksia

Kymen piiri
Kymen piirin kevätkokous pidetään lauantaina 28.4.2007 klo 
13.00. Paikka: Luumäki, Somerharjun Matkailukeskus, Valtatie 
6. Kymen PerusS:n eduskuntavaaliehdokkaiden jälkipalaveri 
alkaa samassa paikassa klo 12.00. Molemmissa tilaisuuksissa 
puolueen edustajina puoluesihteeri Hannu Purho ja varapu-
heenjohtaja Auli Kangasmäki.  Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Etelä-Pohjanmaan piiri
Piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntai-
na 22.4. klo 13 Kurikassa Tuiskulan kyläseuralla. (Vaasantie 
31). Puolueen edustajina kokouksessa kansanedustaja Rai-
mo Vistbacka ja vpj. Vesa-Matti Saarakkala. Tervetuloa!

Oulun ja Kainuun piiri
 
Perussuomalaiset Oulun ja Kainuun piirin sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään su 22.4.2007 alkaen klo 12.00. Paikkana 
Päiväkeskus, Töllintie 1, 91500 Muhos. Vierailijana perussuo-
malaiset rp:n kansanedustaja Pentti Oinonen Rautavaaralta. 
Piiritoimikunta kokoontuu klo 11.00 alkaen. Tervetuloa.

Helsingin Perussuomalaiset 
Helsingin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätpiiri-
kokous pidetään tiistaina 17.4.2007 alkaen klo 18:30 Ravinto-
la Henrikin kokoustiloissa osoitteessa Konalantie 6 - 8, Hel-
sinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Puoluehallitus kokoontui 29.3. pohtimaan 
mm. tulevia kunnallisvaaleja ja niiden 

strategiaa. Esillä oli puoluekokouspaikan 
valinta. Tietenkin suuri vaalivoitto 

kirvoitti monen puoluehallituksen jäsenen 
kielen kehumaan hyvää vaalityötä, jota 

tehtiin kautta Suomen.

Puoluehallitus oli hyvin koossa, poissa oli 
vain Ahti Moilanen, hän oli ilmoittanut 
olevansa estynyt työkiireiden vuoksi.

Puoluehallitus kokoontui

Puoluehallituksen kokous sujui leppoisasti. Kameran takana Harri Lindell.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Soini ja 
sihteerinä puoluesihteeri Hannu Purho.

Pentti Oinonen ja Jussi Niinistö syventyvät 
puoluehallituksen esityslistaan.

Naisenergiaa puoluehallituksessa.

Satakunnan piiri
Satakunnan Perussuomalaisten piirikokous pidetään 
17.04.2007 Vatajankosken sähkön toimitalossa, Vuohinii-
tyntie 2, Kankaanpää. Kokous alkaa kello 18.30. Piiritoi-
mikunta kokoontuu 18.00.

Uudenmaan piiri
Uudenmaan piirin kevätkokous ”kivipoikien kainalossa” 
tiistaina 22.05.2007 klo 18.00, piiritoimikunta puoli tuntia 
aikaisemmin, alkaen klo 17.30.

Kiskot tuovat Helsingin Rautatieasemalle, samoin bussi-
vuorot! Asemahallissa, Kansallisteatterin puoleisessa pää-
dyssä, kukkakioskia vastapäätä on ovi: THE PULLMAN 
BAR, II krs, Pressiklubi. Puolueen edustajana puheenjoh-
taja, kansanedustaja Timo Soini.

Ilmoittautumiset piirin pj:lle, Marjo Pihlmanille, p. 020 
7430 802 ja 0400 - 917 351.

Pirkanmaan piiri
Pirkanmaan piirikokous pidetään lauantaina 28.4.2007 klo 
13.00 alkaen Tampereella Kahvila-Ravintola Koivuniemes-
sä (ent. Tammelan Neste), Tammelan Puistokatu 21.
Esillä eduskuntavaalien puntarointi ja sääntömääräiset asi-
at. Paikalla kans.ed. Pertti ”Veltto” Virtanen ja mahdollises-
ti Timo Soini. Kahvitarjoilu.

 Pirkanmaan Perussuomalaisten piiritoimikunnan ko-
kous pidetään Ravintola Coussicassa, Nyyrikintie 1, Tam-
pere maanantaina 16.4. klo 18.00.

Pohjois-Savon piiri
Kevätkokous pidetään Kuopion kaupunginkirjaston kokous-
salissa 19.5.2007 klo. 9.30-12.30, alkaen kahvitilaisuudella.

Keski-Pohjanmaan piiri
Keski-Pohjanmaan piirin kevätkokous lauantaina 21.4. Käl-
viällä Baari Krannin Valo:ssa. Osaston hallituksen kokous 
alkaa klo 14.00 ja yleinen kevätkokous klo 15.00. Paikalle 
on lupautunut kaksikko Vistbacka ja Saarakkala.

Pohjois-Karjalan piiri
Pohjois-Karjalan piirin vuosikokous pidetään Joensuussa ker-
hotalolla (Vanharupla) Sepänkatu 42, la 28.4.2007 klo 12.00 al-
kaen. Puolueen edustajana paikalla kans.ed. Pentti Oinonen.

Hämeen piiri
Hämeen piirin kevätkokous pidetään Hollolassa, Kasthouse-
Salpakievarissa, os. Erämiehentie 1, lauantaina 21.4.2007 klo 
13.00. Puolueen edustajana puoluesihteeri Hannu Purho.

Varsinais-Suomen piiri
Varsinais-Suomen piiri ry.:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 26.4. klo 19.00 kokouspaikkana Kahvila-
Ravintola Liedon Härkätie (Liedon kunnantalo, Kirkkotie 
13). Piiritoimikunnan kokous samassa paikassa klo 18.30.
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Perussuomalainen  8 / 1997historia

Puheenjohtaja Timo Soini:
Raha ratkaisee

Ihmiskunta näyttää valinneen tiensä. Kaikkivaltias raha on Ju-
malan asemassa. Meidän pitää koko ajan muka elää niin, että 
markkinat eivät hermostu. Raha vaatii tavallisilta ihmisiltä uhra-
uksia, jotta ”investoinnit” pysyisivät käynnissä ja jotta korot ei-
vät nousisi.

Valtionvelka on noussut Suomessa huippuunsa 1990-luvulla. 
Nyt sitä on nokkaa päälle 217.000 markkaa. Haluatko maksaa 
osasi pois?

Lukijoiltamme:

Perusmopot viemään 
PerusSsanaa PerusSsavuihin

Hyvä Timo! Vedit oikeasta narusta, kun käynnistit jäsen- ja tilaus-
hankintakampanjan. Nyt kiskaiskaa mopot naftaliinista ja kaikki liik-
keelle Timon seuraksi sora- ja asfalttiteille PerusSanaa viemään.
Tyyne Hyvärinen

Liikenneturvallisuutta
parannetaan Kuopiossa

Kuopion varavaltuutettu, PerusS:n kolmas varapuheen-
johtaja Pauli Ruotsalainen on tehnyt lukuisia aloittei-
ta kotikaupungissaan. Viimeisimpänä on mennyt läpi 
liikenneturvallisuuden parantaminen ns. Pelastusopis-
ton risteyksessä.

Kansalaisaloitteessaan Ruotsalainen luetteli risteyk-
sen turvallisuutta parantavia ratkaisuja, mutta liiken-
nevaloja tuskin rakennetaan liian vähäisten liikenne-
määrien vuoksi.

Kaupungin selvitysten mukaan paras ja halvin kei-
no lisätä turvallisuutta risteyksessä on rakentaa liiken-
neympyrä, joka pudottaa ajonopeuksia.

Viime aikoina olen usein py-
sähtynyt miettimään Joosefia, 
Jeesuksen maanpäällistä isää. 
Raamattu kertoo (Matt. 1:18-
), kuinka Maria, Jeesuksen äi-
ti, oli vasta kihloissa Joosefin 
kanssa, kun hän yhtäkkiä sai-
kin tietää olevansa raskaana. 
Tilanne oli tuohon aikaan hy-
vin epätavallinen, sillä yleen-
sä lapsia oli käytännössäkin 
mahdollista saada vasta nai-
misiin menon jälkeen. Joosef 
oli siis sataprosenttisen varma 
siitä, että tuo lapsi ei ollut ai-
nakaan hänen, sillä hän ei ol-
lut vielä koskenut Mariaan.

Mitä Joosef sitten ajatteli 
tuolla hetkellä? Miltä Joose-
fista mahtoi tuntua? Inhimil-
lisesti ajateltuna voisi olettaa, 
että Joosef oli hämmästynyt. 
Todennäköisesti hänen mie-
lessään pyöri välillä ajatus sii-
tä, että Maria oli pettänyt hän-
tä. Ehkä Joosef kävi mieles-
sään todellista tunnemyrskyä: 
nainen, jonka hän oli kihlan-
nut, nainen, josta piti tulla hä-
nen vaimonsa, olikin yhtäkkiä 
raskaana jollekin toiselle mie-
helle! Mikä muu luonnollinen 
selitys tuohon asiaan olisi voi-
nut olla? Joosefista varmas-
ti näytti siltä, että koko se tu-
levaisuus, jota hän oli yhdes-
sä Marian kanssa halunnut 
rakentaa, oli romahtamassa. 
Näin voisi ainakin kuvitella.

Raamattu kertoo, että Joo-
sef aikoi jättää Marian tämän 
raskauden tähden. Kuinka tus-
kallinen tuo päätös onkaan 
Joosefille ollut? Montako yötä 
hän on valvonut miettiessään 

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

Jumalan tutkimattomat tiet

tuota asiaa? Onko hän yrittänyt 
niellä pettymystään, ehkä huuta-
nut Jumalalle kipuaan yön pimei-
nä tunteina? Onko hän kenties 
suutuspäissään väittänyt Mariaa 
valehtelijaksi, petturiksi, naisen 
yrittäessä vakuuttaa koskemat-
tomuuttaan? Onko hänen tehnyt 
pahaa jo Mariaa katsoessaan? Us-
koisin, että tässä myrskyssä keinu-
essaan Joosef on viimeiseksi tul-
lut ajatelleeksi, että Jumalan suu-
ri, yliluonnollinen suunnitelma, on 
juuri toteutumassa.

Jumala ei kuitenkaan jättänyt 
Joosefia epätietoisuuden tilaan. 
Raamattu kertoo, kuinka enkeli 
puhui unessa Joosefille tästä asi-
asta: ”Joosef, älä pelkää ottaa Ma-
riaa vaimoksesi. Se, mikä hänes-
sä on siinnyt, on lähtöisin Pyhäs-
tä Hengestä.” Joosef uskoi todek-
si sen, mitä Jumala hänelle tuos-
ta asiasta sanoi, ja toimi Jumalan 
ohjeiden mukaisesti. Silti mietin 
asiaa vielä inhimilliseltä kannal-
ta: Vaikka Joosef kuinka vakuut-

tui enkelin ilmoituksesta, vaik-
ka hän kuinka tiesi, kuinka 
asia oli, epäilikö hän kuiten-
kin asiaa joskus? Tunsiko hän 
koskaan heikkona hetkenään 
epäuskoa? Ajatteliko hän jos-
kus kaiken olevan vain kuvi-
telmaa? Tuntuiko asia järjellä 
ajateltuna liian epätodelliselta, 
enkeli unessa vain harhalta? 
Ottiko Joosef asiaa koskaan 
esiin perheriidan yhteydessä, 
sen yhdeksän kuukauden ai-
kana, jolloin Maria odotti las-
ta? Vakuuttuiko hän kenties 
vasta silloin, kun paimenet il-
mestyivät tallin ovelle kerto-
maan, mitä enkelit heille oli-
vat seimessä nukkuvasta lap-
sesta ilmoittaneet? 

Oman elämän katastrofeis-
sa on joskus vaikea uskoa to-
deksi se, että todella kulkee 
pitkin Jumalan tarkoittamia 
teitä. Vaikeina hetkinä voi 
kuitenkin turvautua siihen to-
siasiaan, että Jumala pitää lan-
koja käsissään silloinkin, kun 
kaikki näyttää epäselvältä, ja 
todellisuus tuntuu vain sumui-
selta harhakuvalta. Itse halu-
an kuitenkin luottaa Juma-
lan huolenpitoon ja johdatuk-
seen epätoivoisinakin hetki-
nä, ja tarrautua vahvasti Raa-
matun vakuutukseen: Jumalan 
tiet eivät ole meidän teitäm-
me, ja Jumalan ajatukset kul-
kevat meidän ajatustemme 
yläpuolella. Asiat voivat men-
nä parhain päin silloinkin, kun 
ne meistä itsestämme näyttä-
vät aivan vääränlaisilta.

Tuulia Viitanen

Vaikutuspaikkoja tarjolla
Paavo Väyrynen, palaako hän kotimaan porrasvaloihin vai jat-
kaako hän poliittisen vallan ytimessä Brysselin saleissa?

Kansanedustajan paikka vanhalle kokeneelle konkarille ei rii-
tä, hän haluaa vaikutusvaltaisen paikan kotimaan politiikassa. 
Minkään valiokunnan puheenjohtajuus ei Paavolle riitä, vaan 
ministerin salkku tai eduskunnan puheenjohtajuus siintää Paa-
von mielessä. Ymmärrän hänen kantaansa. Kepussa uudet po-
liitikot ryntäilevät kuin kesälaitumille päässeet vauhkot eläimet, 
jotka haluavat parhaat eturivin paikat laitumilta, vanhat konka-
rit tahtovat jäädä nyt jalkoihin.

Palkkapussiin kun katsotaan, niin kuin ostettavan hevosen suu-
hun on tapana ollut katsoa. Ministerin palkka voittaa, kuten edus-
kunnan puhemiehenkin, EU -parlamentaarikon palkan. Kansan-
edustajan palkkaus kaikkine lisineenkin jää kirkkaasti hopealle.

Keskustalla on ongelma. Halutaanko Paavo takaisin vai anne-
taanko mahdollisuus muille nuoremmille ehdokkaille vaaliko-
neistossa. EU –kriittisenä ihmisenä Paavo, joka vastusti maam-
me liittymistä liittomaiden muodostamaan yhteenliittymään, saa 
tänäkin päivänä suuren kannatuksen kun tuo EU vastaisuus li-
sääntyy koko ajan.

Pelkään Kokoomuksen huomaavan hallitusyhteistyössään sen 
ikävän hokeman toteutumisen jonka me perussuomalaiset olem-
me aina tienneet. Kepu pettää aina kumppaninsa, se on pikem-
minkin sääntö jossa poikkeusta ei ole. 

Taitaa olla Kepulla presidenttipelit mielessä jo tulevan päämi-
nisterin suhteen tulevissa vaaleissa. Tulevissa presidentinvaaleis-
sa voi jo saada äänestää kännykkäviestilläkin kuten Pekka Ven-
namo taannoin julkisesti kyselikin, eikö kännykkä kelpaa? Täy-
tyy myöntää että onhan Kepu silloin vahvoilla noissa vaaleissa, 
nykyisen pääministerinsä voimin.

Väyrynen nousee uudelleen seuraavissa presidentin vaaleissa 
median valokeilaan, kuten hänen tapanaan on omilla yltiöpäisil-
lä tempauksillaan. Epäilen ainakin vahvasti, onhan vanha kettu 
perinteisen puhelinliikenteen käyttäjä ja varteenotettava presi-
denttiehdokaskin, kokemusta löytyy.

Harri Lindell
Päätoimittaja
Perussuomalainen -lehti

Perussuomalaiset Nuoret ry
sääntömääräinen kevätkokous

Lauantaina 5.5.2007 klo 16 puoluetoimistolla.
(Mannerheimintie 40 B 56.)

Tervetuloa!

Hallitus kokoontuu ennen kevätkokousta klo 15.
(www.ps-nuoret.net)
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Vaalimenetelmä uusiksi 
Jorma Uski
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Keski-Suomen 
PerusSuomalaiset

Nykyisin käytettyä d’Hondtin 
menetelmää on kritisoitu suurien 
puolueiden suosimisesta. Arvoste-
lulle on aihettakin, saihan nytkin 
kolme suurinta puoluetta 67%:n 
ääniosuudella lähes 75% edusta-
japaikoista. Myös tasavallan presi-
dentti Tarja Halonen otti ongelmat 
esille eduskunnan istuntokauden 
avauspuheessaan; hänen arvionsa 
mukaan suhteellisuus ei toteudu 
oikeudenmukaisella tavalla.

Kritiikin kärjeksi on nostettu vih-
reiden puheenjohtaja Tarja Cron-
bergin putoaminen eduskunnasta. 
Toteutumattoman vaaliliiton vuok-
si 11,7%:n kannatus Pohjois-Karja-
lassa ei riittänyt edustajanpaikkaan. 
Kohtuuttomalta tuntuu sekin, että 
Pohjois-Karjalasta toiseksi eniten 
ääniä saanut Cronberg jäi 7.804 

henkilökohtaisella äänellään ”ran-
nalle”, kun hänen puoluetoverin-
sa Johanna Karimäki ja Meri-Kuk-
ka Forsius pääsivät Uudeltamaalta 
”laivaan” jo 2.659 ja 2.479 äänellä.

Vaihtoehdoksi esitetty yhden 
vaalipiirin malli ei olisi hyvä rat-
kaisu, koska se suosii suuria asu-
tuskeskuksia haja-asutusalueiden 
kustannuksella. Kaikkiaan ääniä 
annettiin vajaa 2,8 miljoonaa, jo-
ten keskimäärin paikan saisi n. 
14.000 äänellä. On tilastollises-
tikin helpompi löytää tuo määrä 
kannattajia Uudenmaan 665.000 
äänestäjän joukosta kuin esimer-
kiksi Keski-Suomen 211.000 ää-
nestäjän joukosta.

Vaalipiirin sisällä olevat vaali-
alueet puolestaan antaisivat etu-
lyöntiaseman suuremman vaali-

alueen ehdokkaille; onhan heidän 
tilastollinenkin äänimääränsä suu-
rempi. Vaalipiirin ehdokkaat eivät 
olisi ”samalla viivalla”.

Tarastin mallissa puolestaan luo-
vuttaisiin yhdestä demokraattisten 
vaalien keskeisestä ominaisuudes-
ta: äänestäjällä ei enää olisi väli-
töntä vaikutusvaltaa ehdokkaiden 
valintajärjestykseen. Hän ei enää 
tietäisi edes sitä, keiden ehdok-
kaiden hyväksi hänen(kin) ää-
nensä lopulta tultaisiin lukemaan. 
Sen lisäksi tuon mallin äänien siir-
to toiseen vaalipiiriin on vaikeas-
ti hahmotettavissa. Ainakin osalle 
äänestäjistä menetelmä näyttää pi-
kemminkin arvonnalta kuin ään-
tenlaskennalta. Käsitystä tukee se, 
että siirrettävien äänien määrä ja 
siirtokohde määräytyvät vasta var-

sinaisen laskennan päätyttyä. Vaa-
litulos muuttuisi vielä ”hovissa”.

Tarastin mallia soveltaen voi-
daan aiheellisesti kysyä, pitäisi-
kö esimerkiksi SDP:n saada Suo-
messa lisäpaikka eduskunnasta 
sen vuoksi, että sen ruotsalainen 
veljespuolue on jäänyt sikäläisissä 
vaaleissa kannatusosuuttaan pie-
nempään edustajamäärään? Pitäi-
sikö silloin, kun alueiden paikalle 
vaihdetaan Lappi ja Helsinki?

Ongelman ratkaisemiseksi ei pyö-
rää ole syytä eikä tarvitse keksiä uu-
delleen. Riittää, kun jaetaan paikat 
samalla tavalla kuin ne nyt jaetaan 
vaalipiireille: Jokainen puolue saa 
paikkoja kokonaislukuosan verran 
tulosta, joka saadaan kertomalla 
vaalipiirin paikkaluvulla puolueen 
äänien osuus vaalipiirissä annetuis-

ta äänistä. Näin jakamatta jääneet 
paikat jaetaan tuon tulon desimaa-
liosan mukaisessa järjestyksessä.

Laskenta on yhtä yksikertainen 
toteuttaa kuin nykyinen d’Hontin 
menetelmäkin. Tulos ääntenlaskun 
edistyessäkin on laskettavissa heti, 
kun annettujen äänien määrä on 
tiedossa. Menetelmässä voidaan 
luopua vaaliliitoistakin, koska pie-
ni puolue voi saada kannatusosuu-
teensa suhteutetun osan paikoista 
noiden lisäpaikkojen kautta vaik-
ka ei ylittäisikään d’Hontin mene-
telmän piilevää äänikynnystä.

Tuolla menetelmä jaettuna pai-
kat olisivat näissä vaaleissa jakaan-
tuneet prosentin osien tarkkuudel-
la puolueiden äänimäärien suh-
teessa, eli kolmen suuren 13 pai-
kan yliedustus olisi purkautunut.
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Vapaa sana

Naispappeus 
puhuttaa
edelleen

Suomalaiset eroavat kirkosta 
yhä enemmän ja käyvät kirkos-
sa yhä vähemmän. Sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, jota kirkos-
sa ei kaikilta osin noudateta, on 
kansalaisille tärkeää. Suomalai-
sista reilut 90 prosenttia hyväk-
syy naispappeuden, mutta silti 
papistosta liki kolmannes vastus-
taa tasa-arvon toteutumista työs-
sään ja arvomaailmassaan, eikä 
se voi olla vaikuttamatta heidän 
arkiseen työhönsä seurakunta-
laisten parissa.

Syystä voimme kysyä, ovatko 
sukupuolirasismia ylläpitävät kel-
vollisia työhönsä?

Mikkelin piispainkokous otti 
naispappeuskysymykseen näen-
näisen selkeän kannan siten, että 
miespapin kieltäytyessä yhteistyös-
tä naispapin kanssa, voi se johtaa 
virasta irtisanomiseen, vaan näin-
hän ei todellisuudessa ole käynyt 
kertaakaan. Myöskään Porvoon 
hiippakunnan piispansauvaa kan-
tava Brörkstrand ei aio erottaa 
naispappeuden vastustajia, koska 
ei usko pakkokeinoihin.

Eikä naispappeuden puolesta-
puhujaksi barrikaadeille nouse ta-
savallan presidentti Halonenkaan, 
joka vielä viime lokakuussa julis-
ti Euroopan parlamentin ja EU:
n jäsenmaiden tasa-arvovaliokun-
tien kokouksessa (NCEO) halu-
aan toimia arvojohtajana myös ta-
sa-arvokysymyksissä.

Mikki Nieminen

Verenperintö
Kansanedustajaehdokkaana olles-
sani kuulin kentällä, että osa ihmi-
sistä on kuulemma saanut puolue-
kannan verenperintönä, se on kyl-
lä aikamoinen etu heille. Ei tarvit-
se ajatella, mitä puoluetta äänestäi-
si ja jos ollaan oikein tarkkoja, ei 
tarvitse ajatella eikä juuri ymmär-
tääkään yhtään mitään politiikas-
ta. Voi olla omalla tavallaan autu-
aan tietämätön paremmista vaihto-

ehdoista ja todeta vaan mikään ei 
muutu, ainakaan paremmaksi.

Tällaisessa tapauksessa mieles-
täni verenperintönä on tullut sai-
raus ja se vaatii kovaa työtä, jot-
ta saamme tämän kansanosan pa-
rantumaan eli herätettyä puolel-
lemme. Mutta uskon, että kaikki 
on mahdollista kunhan saamme 
myös nuoria ehdokkaita tuleville 
listoille, jotta nuoriso, joka kan-
nattaa gallupeissa isoilla prosen-
teilla meitä, myös äänestäisi sitten 
kun saa eli ikä sallii.

Muutos on alkanut jopa ilmas-
tossa, eikä valitettavasti tässäkään 
asiassa paremmaksi. Onkohan tä-
mä Luojan mielenosoitus vanhaa 
valtaa kohtaan, niin tämä ilmas-
ton muutos. Tiedä häntä, mutta 
sekään ei muuta kuin heilu, hei-
luttaako häntä koiraa? Näin tai-
taa olla, jos verenperintönä van-
ha valta. Nuorissa on tulevaisuu-
temme, niin väestön osalta kuten 
puolueidenkin, tähän voi jokainen 
varmaan yhtyä.

Harri Andersson
Jyväskylä

Ilmasto, 
terveys ja 
ydinvoima

Koska hiilen ja öljyn käyttö ener-
gialähteenä on yleisesti katsottu 
syyksi ilmaston lämpenemiseen, 
ovat ydinvoimalobbarit kiiruhta-
neet tarjoamaan ”puhdasta” ydin-
voimaa ongelman ratkaisuksi. Tä-
hän syöttiin haksahti myös moni 
hämmentynyt ehdokas vaalikam-
panjassaan äskeisen eduskunta-
vaalin alla.

Mutta kuinka puhdasta ydin-
voima oikein onkaan? Voiko ol-
la jopa niin, että ydinvoima vai-
kuttaa haitallisemmin maapallon 
ilmastoon ja otsonikerroksen tu-
houtumiseen kuin muut tunnetut 
ympäristösaasteet?

Meille on vakuutettu, että ydin-
voimalaitosten ainoa radioaktiivi-
nen jäte muodostuu kiinteästä ai-
neksesta, jonka loppusijoituspaik-
ka olisi peruskallio, mutta nyt on 
saatu kuulla, että ydinvoimalaitos-
ten käytön yhteydessä muodostuu 
samanaikaisesti myös suuri mää-

rä ydinjätettä kaasu- ja nestemuo-
dossa. Mihinkä ne joutuvat, kos-
ka niiden talteenotto kiinteän jät-
teen tapaan sanotaan olevan mah-
dotonta? Levitetäänkö siis vaaral-
liset kaasut, hiili-14 ja krypton-85, 
ilmaan korkeiden piippujen kaut-
ta, ja nestemäinen ydinjäte triti-
um-3 (vety-3) mereen lauhdeve-
den mukana? Sehän tarkoittaa 
siinä tapauksessa, että ilmake-
hän ja maapallon kaikkien vesi-
en aktiviteetti lisääntyy sitä mu-
kaan kuin uusia reaktoreita ote-
taan käyttöön.

Krypton-85 jalokaasun epäillään 
lisäävän ilmameren ionisoitumista 
ja vaikuttavan prosesseihin valta-
merien keskuksessa – alueella jos-
sa sääjärjestelmät syntyvät. Triti-
umpäästöt maailman meriin ovat 
suuria ja hyvin huolestuttavia, kos-
ka tietoa ei ole siitä mihin tritium-
päästöt tulevat johtamaan. Vety 
on keskeinen tekijä solujen toi-
minnassa ja tritiumin lisäämisellä 
planeetan vesiin voi olla kaikelle 
maapallon elämälle kohtalokkaat 
seuraamukset. Turvallista saannin 
tasoa ei tunneta tritiumille, jonka 
tiedetään aiheuttavan sikiövauri-
oita sekä syöpää ja mutaatioita.

On olemassa tutkimuksia jota 
osoittavat, että myös hiili-14 pääs-
töt tulevat aiheuttamaan syöpä-
kuolemia, mutta eivät ehkä mei-
dän elinaikanamme, vaan sijoittuen 
sattumanvaraisesti 10.000 vuoden 
ajalle tulevaisuuteen. Nämä odo-
tettavissa olevat kuolemantapa-
ukset eivät siis koske meitä, mutta 
emme voi paeta niitä vain selittä-
mällä että tarvitsemme ydinsähköä 
nyt. Moraalisesti onkin arvelutta-
vaa, että otamme hyödyn ydinvoi-
masta, mutta annamme tulevien 
sukupolvien vastata vahingoista.

Sven-Olof Jakobsson
Kokkola

Vaalien 
jälkipyykkiä

Eduskuntavaalit on käyty ja äänet 
laskettu. Siinäpä selkeä vaalimate-
matiikka! Etu- ja jälkikäteisspeku-
laatiot annetuista äänistä ovat mie-
lestäni jossain määrin vainoharhai-
sia. Ainakin ennen vaaleja kannat-
taa keskittyä pääosin vaalityöhön 
kuin ääntenlaskentaan. Vaalien 
jälkeen tietty harhaisuus on jopa 
viisautta, mutta maalaisjärki tulee 
säilyttää, jottei ”puhuttaisi kuin 
keitetystä lampaan päästä”.

 Mielenkiintoista jälkipyykkiä pe-
see Oulun vaalipiirissä Keskustan 
pitkäaikainen ex-kansanedustaja 
Tytti Isohookana-Asunmaa (sano-
malehti Kaleva 24.3.2007). Olisiko 
kyseessä jopa kepunvihreä kirjo-
pyykki? Kolumnistiko vai Tytti itse 
nimeää näitä vuoden 2007 vaaleja 
jopa muutosvaaleiksi. Hän varoit-
taa (omaa väkeään?), että ”Timo 
Soini joukkoineen voi tehdä kep-
posen keskustalle seuraavissa vaa-
leissa”. Samalla Isohookana-Asun-
maa lataa alkiolaisuuden ja vahvan 
aluepolitiikan puolesta, sillä ”Soini 

on henkilö, joka hyvällä ehdokas-
joukkueellaan voi ottaa syrjäytyväs-
tä ja passivoituvasta joukosta suu-
remman osuuden, jos keskusta ei 
ajoissa ryhdy herättämään nukku-
via”. Jopas sen Tytti somasti sanoi; 
olemme hyvä ehdokasjoukkue! En-
pä voisi olla enempää samaa miel-
tä. Täällä Oulunkin piirissä teimme 
töitä olan takaa, se vain ei riittänyt 
omaan edustajaan, mutta saimme 
7 986 ääntä. Erikoista Isohookana-
Asunmaan lausunnossa on se, että 
hänen mukaansahan viisaus ei voi 
näköjään asua muualla kuin kepus-
sa tai ehkä sitten kepun hyväksy-
mässä TupuHupuLupu –porukassa. 
Ohhoh. Onko aluepoliittinen viisa-
us juntattu tupailloissa kepulle ku-
ten luonnonsuojelu vihreille tai am-
mattiyhdistys vasemmistopuolueil-
le?!? Siis – otaksuuko Isohookana-
Asunmaa, että alkiolaisuus voidaan 
pukea eri pakettiin ja tarjoilla pe-
russuomalaisena vaihtoehtona? 

Isohookana-Asunmaa perään-
kuuluttaa alkiolaisia juuria ja va-
roittaa Soinin mahdollisuudesta 
”tehdä uudet Vennamot”. Niinpä 
niin. Alkiolaisuus alkaa olla Kes-
kustasta yhtä kaukana kuin se Na-
poleonin aikainen kirves museossa 
– terä ja varsi ovat vaihdettu mo-
neen kertaan. Politiikassa yksi tär-
keimpiä doktriineja on omilla po-
liittisilla juurillaan pysyminen. Sii-
nä Perussuomalaiset ovat onnistu-
neet kaikista parhaiten ja se näkyy 
vaalituloksessa. Keskusta on hör-
höillyt maatalous-, kunnallis- ja 
EU- politiikassaan ja sekin näkyy 
vaalituloksessa. Keskusta ei juu-
ri maatalouspolitiikkaa maininnut 
ennen vaaleja, saati köyhän asi-
aa. Keskusta menetti Oulun piiris-
sä 9 523 ääntä eli 3,5% edellisiin 
vaaleihin. Veikkaan, että suuri osa 
näistä keskustalaisista nukkui, sillä 
niin on eräs pitkän linjan perussuo-
malainen aikoinaan todennut että 
”ennen keskustalainen vaimoaan 
vaihtaa kuin puoluetta”. Niinpä mi-
nä veikkaan myös, että me saimme 
osan nukkuvista hereille jo nyt, sa-
malla kun keskusta tuuditti uneen 

omiaan. Köyhän asiaan ei tarvita 
erityisesti Keskustaa, vaan puolue, 
joka muistaa sen vaaleista toiseen. 
Se puolue on Perussuomalaiset. Al-
kiolaisuus taisi humpsahtaa keskus-
tan käsistä kuin tuura avantoon.

Veikko Vennamo ja SMP olivat 
aikansa lapsia. On äänestäjien ali-
arviointia lähteä vertaamaan Timo 
Soinia Veikko Vennamoon. Tein 
graduni Veikko Vennamon työtä 
likeisesti sivuavasta suomalaises-
ta asutustoiminnasta, joten väitän, 
että tiedän mistä kirjoitan. VV teki 
huikean työn ASO:n johtajana toi-
sen maailmansodan jälkeen, mis-
tä ei enää paljon kirjoitella, mut-
ta vuoden 1970 vaalivoitosta kyllä-
kin. Kyllähän poliittiset kannukset 
jossain hankitaan, VV:n kannukset 
vain tietyissä piireissä unohdetaan – 
aivan tarkoitushakuisesti. Timo Soi-
ni teki huikean vaalikampanjan nyt 
ja presidentinvaaleissa. Sitä verra-
taan vuoden 1970 SMP:n vaalivoit-
toon. Se on tahallinen poliittinen 
sumutusyritys ja perussuomalaisen 
ideologian väheksymisyritys.  

Nyt on hyvä lähteä kunnallis-
vaaleihin, sillä Perussuomalaisilla 
on nostetta. Kunnallisvaalit ovat 
paikallisvaalit eli paikallinen tun-
temus nousee arvoonsa, se on osat-
tava hyödyntää. Henkilökohtaista 
uskottavuutta saavutetaan myös 
esimerkiksi järjestöissä ja yhdis-
tyksissä toimimalla. Toivonkin, et-
tä osastot kukin tahoillamme ym-
päri Suomen aktivoidumme kun-
nallisvaaleihin. Meillä ei ole Timo 
Soinia omassa vaalipiirissämme, 
mutta monta muuta hyvää ehdo-
kasta. Meillä on jo olemassa pal-
jon poliittista kompetenssia, use-
assa kunnassa on perussuomalai-
sia valtuutettuja. Uskalletaan voit-
taa myös kunnallisvaalit, poliittiset 
juuret kannattavat meitä. Nöyrä 
ja uuttera työ palkitaan, sitä ei voi 
olla huomaamatta. Sen sai myös 
Veikko Vennamo osakseen aikoi-
naan – työ palkittiin vaaleissa.

Pirkko Mattila
Muhos

Naispappeus kuohuttaa kirkon piirejä.
Kuvituskuva: Futureimagebank. 

Puoluekokouskutsu

Perussuomalaiset – Sannfinländarna rp:n VII varsinainen puo-
luekokous pidetään viikonvaihteessa 09.-10.06.2007 alkaen lau-
antaina 09.06 klo 12.00 Oulussa, Radisson SAS Hotelli, Hallitus-
katu 1, 90100 Oulu, puh 020 1234 700. Jokainen kokousosanotta-
ja tekee itse huonevarauksensa suoraan hotelliin ja vastaa myös 
itse hotellilaskustansa. Tunnus varattaessa huoneita on ”perus”.

Puoluekokouksessa on puhe- ja äänioikeus jokaisella puolueko-
kouksen alkuun mennessä puolueen jäseneksi hyväksytyllä henki-
löjäsenellä ja kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneella henkilöl-
lä. Kyseisen 25 euron jäsenmaksun voi suorittaa kokouspaikalla.

Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset puolue-
kokoukselle kuuluvat puoluejohdon ja puoluevaltuuston valit-
semisasiat, ohjelma-asioita sekä mahdollisesti puolueen sääntö-
jen muuttamisehdotus.

Perussuomalaiset - Sannfi nländarna rp

Timo Soini   Hannu Purho
puheenjohtaja   puoluesihteeri

Vesa-Matti Saarakkala  Auli Kangasmäki Ahti Moilanen
l. varapj   2. varapj  3. varapj
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Kirkosta eroaminen käy helpoim-
min osoitteessa www.eroakirkos-
ta.fi. Valinnan vapautta pitäisi ol-
la. Eikä niin että vauvana sinut 
merkitään veronmaksajaksi ha-
lusitpa tai et.
 
   • • •
 
Sekoilu digitaalisten ja analogis-
ten tv lähetyksissä on hullunku-
rista edestakaisin venkoilua. Vas-
tuun pitäisi kantaa pääjohtajan ja 
ilmoittaa erostaan.

   • • •

Hammaslääkärien  jonot jopa 2kk 
ovat aivan liian pitkiä tätäkö me 
saamme verorahoillamme??
 
    • • •

Kun oppilaat hakevat yhteisha-
uilla johonkin kouluun jännittää 

lyhyet

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

tietenkin pääseekö kouluun. Mut-
ta sen jälkeen kun tieto valinnas-
ta on tullut alkaa uusi jännitys lo-
petetaanko koulu vai ei.
 
    • • •
 
Eläinten hautausmailla olevat ko-
reat haudat ovat mielestäni rie-
nausta jos siellä on kiveen kulla-
tun tekstin lisäksi palavat kyntti-
lät ja kaiken kukkuraksi risti ko-
ristaa rotan hautakiveä vaikka ris-
tit ovat mielestäni kiellettyjä.

    • • •
 
Kannattakaa pehmeitä arvoja, äl-
kää aina olko menestyjien ja ra-
harikkaiden puolella. Ihmisiä ovat 
kaikki ihmiset, silloin kun oltiin 
juoksuhaudoissa niin kaikki oli-
vat samanlaisia ja samanarvoisia-
kin, nyt tilanne on toinen asioiden 
todellinen tilanne on unohdettu.

Kiitän kaikkia niitä Teistä, jot-
ka ajatuksin, sanoin ja teoin tuit-
te kampanjaani! Olin PerusS Uu-
denmaan listan kuudenneksi pa-
ras vain, mutta ehdokkuuteni tär-
kein päämäärä toteutui! PerusS 
sai lisäpaikan Uudellamaalla ja 
Hangon, Inkoon, Karjaan, Kirk-
konummen, Pohjan, Siuntion, 
Tammisaaren, Lohjan, Karjaloh-
jan, Nummi-Pusulan, Sammatin, 
Vihdin ja Karkkilan vuoden 2003 
äänisaalis vähän yli 600 ääntä kas-
voi näissä vaaleissa Perussuoma-
laisilla noin 3900 ääneen.

Tärkein voittoni oli Inkoolai-
sena se, että RKP hävisi Inkoos-
sa yksinkertaisen enemmistöase-
mansa vaalituloksessa saaden 
vain noin 47 % äänistä, joka en-
si kerran historian aikana jäi al-
le 50 %:n. Näin todistettiin, että 
Inkoota ei missään tapauksessa 
saa viedä pakolla Raaseporin vir-
tuaalikuntaan, eli suomenruotsa-
laiseen reservaattiin, joka jo nyt 

on suurine alijäämineen, velkaan-
tumisineen ja korkeine veropro-
sentteineen, taxoineen ja maksui-
neen Suomen yksi konkurssikyp-
simmistä alueista RKP:läisen po-
litiikan seurauksena.

On järkyttävää, että nyt on 
”rantaruotsalaisten” raivo sel-
laista, että sähköpostiini lähete-
tään minulle kehoituksia muut-
taa välittömästi ”takaisin Ura-
lin taa” eikä kiusata paikallista 
”svensktalande SFP-Urbefolknin-
gen”. Näyttää työni todella teke-
vän kipeää RKP:lle, jonka kieli-
rasistiset lähtökohdat täällä Län-
si-Uudellamaalla ovat kasvaneet 
säälittäviin mittoihin.

Aikaisemmin olen tehnyt hyvää 
yhteistyötä pitkään RKP:n kans-
sa. Sitä en kadu, muuta häpeän 
heidän linjanmuutostaan ”rasisti-
seksi liikkeeksi”!

Inkoossa 24.3.2007
Heimo Hakala

Kiitos tuesta!

Kuvassa ”Heimon vaali-ilmavalvontatutka” Inkoon 
Degerbyssä. Kyseessä on Army Shopin pysyväismainos, 
johon Heimo sai luvan laittaa omat merkit vaalien ajaksi.

Puoluekokous Oulussa 9.-10.6.2007
PerusS:n puoluehallitus esittää 5.5. Helsingissä kokoontuvalle puoluevaltuustolle, että
Perussuomalaisten VII varsinainen puoluekokous pidetään Oulussa 9.-10.6.2007.

Tarkemmat tiedot kokouspaikasta, ohjelmasta sekä majoituksesta seuraavassa, toukokuussa il-
mestyvässä PerusSuomalainen lehdessä. Kokoukutsu on tämän lehden sivulla 19.

Puoluekokoukseen liittyvät tiedustelut: 
Paula Juka, Oulun piiri, puh: 040-5393670.
Puoluetoimisto: Tiina Sivonen 020 7430 803 tai 0400-917 352

Perussuomalaislehden aikataulu
Eduskuntavaaleista johtuen edelliset lehdet ilmestyivät poikkeuksellisella aikatau-
lulla. Tästä numerosta lähtien palataan normaaliin ilmestymisaikatauluun, joka 
on kuukauden 15.päivä. Jos ko. päivämäärä osuu viikonlopulle, niin lehti il-
mestyy seuraavana arkipäivänä.

Lehteen tuleva aineisto tulee lähettää toimitukseen seuraavan 
aikataulun mukaisesti:

Lehti nro. Aineisto Ilmestyy

5/2007 .......................................... 2.5.2007 .......................................... 15.5.2007
6/2007 .......................................... 1.6.2007 .......................................... 15.6.2007
7/2007 .......................................... 2.7.2007 .......................................... 16.7.2007
8/2007 .......................................... 1.8.2007 .......................................... 15.8.2007
9/2007 .......................................... 3.9.2007 .......................................... 17.9.2007
10/2007 ...................................... 1.10.2007 ........................................ 15.10.2007
11/2007 ...................................... 1.11.2007 ........................................ 15.11.2007
12/2007 ...................................... 3.12.2007 ........................................ 17.12.2007
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