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Ajatuksia Natosta

Uuden hallituksen ja edus-
kunnan myötä on herää-
mässä uudelleen esiin kes-
kustelu Suomen mahdolli-
sesta Nato -jäsenyydestä. 
Puolustusministeri kannat-
taa julkisesti jäsenyyttä ja 
tulee varmaankin ajamaan 
suomea kohti Natoa.

Olemme nähneet Viros-
sa yhden patsaskiistan nos-
tavan vastakkainasettelun 
taas pintaan, onhan Venä-
jällä tulossa pian presiden-
tinvaalit, jotka vaativat uh-
kakuvien luomista ja niihin 
varautumista.

Suomen ei missään tapa-
uksessa kannata lähteä ha-
kemaan Nato jäsenyyttä ja 
olemaan Venäjän sisäpo-
litiikan yhtenä nappulana, 
silloinhan meidän kauppa-
poliittiset suhteemme tule-
vat varmasti kärsimään ja 
sitä kautta tietenkin koko 
Suomen kansa joutuu kär-
simään.

Yhteistyössä on voimaa

Kannatan ajatusta, jota 
Kekkonenkin aikoinaan 
ehdotteli, eli pohjoismaiden 
kannattaa tiivistää yhteis-
työtä puolustusrintamalla 

tekemällä yhteisiä aseosto-
ja ja pitämällä yhteisiä puo-
lustusharjoituksia.

Pohjoismaista ei Venä-
jä saa uhkakuvaa luotua 
omille äänestäjilleen, mut-
ta olemme silti paremmassa 

asemassa kuin jos olisimme 
kokonaan yksin. EU:n no-
pean toiminnan joukot, jo-
hon Suomikin osallistuu, on 
kehittyessään jo tarpeek-
si iso ollakseen Venäjälle 
tarvittava uhkakuva jota 
voidaan käyttää presiden-
tin vaalikampanjassa. Suo-
men ei pidä osallistua rau-
haan pakottamiseen eikä 
minkään karvaisiin nopean 
toiminnan joukkoihin.

Voimmehan lähestyä
Natoa

Meidän kannattaa lähes-
tyä Natoa, mutta meidän 

ei kannata hakea jäsenyyt-
tä, kriisinhallintatehtävät ja 
erilaiset suunnittelutehtä-
vät ovat mielestäni omiaan 
Suomen kaltaiselle pienel-
le maalle. Tälläkin hetkellä 
käytämme erilaisia tiedus-
telutietoja puolin ja toisin 
Natomaiden kanssa, niin 
miksi emme jatkaisi samaan 
maltilliseen malliin tulevai-
suudessakin. Hankkisimme 
omille uskottaville puolus-
tusvoimillemme tarvittavaa 
tiedustelutietoa joka oli-
si hyödyksi omille joukoil-
lemme. Meidän geopoliitti-
nen rajammehan ei itänaa-
purin kanssa tule koskaan 
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Hyväosaisten hallitus

Perussuomalaiset tarjosivat 
hallitusohjelmaan oman ta-
sa-arvoa edistävän vaihto-
ehtonsa. Vastaukset halli-
tustunnustelijan kysymyk-
siin olivat selkeät ja hyvin 
perustellut. -Ne on julkais-
tu kokonaisuudessaan Pe-
russuomalainen –lehden 
edellisessä numerossa sekä 
ovat nähtävillä puolueem-
me nettisivuilla. Tuon oh-
jelman rungon laatimisesta 
vastasi ansiokkaasti puolu-
eemme varapuheenjohta-
ja Vesa-Matti Saarakkala. 
Muut eduskuntaryhmäl-
le osoitetun kysymyssarjan 
vastausten sisällön valmis-
teluun osallistuneet puo-
luehallituksen nimeämät 
hallitusneuvottelijat olivat 
Timo Soini, Raimo Vist-
backa, Marja-Leena Leppä-
nen, Hannu Purho ja Lauri 
Heikkilä.

Silloinen hallitustunnus-
telija, sittemmin pääminis-
teriksi noussut Matti Van-
hanen suhtautui Perussuo-
malaisten esittämään ohjel-
mavaihtoehtoon sekä esittä-
miimme puheenvuoroihin 
Kesärannassa asiallisesti 
ja suurella mielenkiinnol-
la. Kun 19.4.2007 nimetyn 
pääministeri Matti Vanha-
sen toisen hallituksen ohjel-
ma julkaistiin, ei Perussuo-
malaisten esittämistä vaih-
toehdoista näkynyt kuiten-
kaan valitettavasti juuri jäl-
keäkään.

Perustellusti voidaan sa-
noa, että maassamme on 
hyväosaisten hallitus, jo-
ka keskittyy rikkaiden tyy-
tyväisyyden turvaamiseen, 
heikompiosaisten kustan-
nuksella. Osa hallituspuo-

lueista vaihtui, mutta ko-
va linja jatkuu. Ripaus ra-
haa luvataan kyllä esimer-
kiksi lapsilisiin, niiden yk-
sinhuoltajakorotuksiin ja 
kansaneläkkeisiin. Mahdol-
liset korotukset leikkautu-
vat kuitenkin kokonaan 
pois niiltä, jotka elävät toi-
meentulon varassa. Toisella 
kädellä annetaan ja toisella 
otetaan. -Tällä menolla lei-
päjonot eivät lyhene, eikä 
muukaan vähäosaisten ah-
dinko vähene.

Yksityistäminen, kilpai-
luttaminen, ulkoistaminen 
ja muut raharikkaiden ter-
mit huokuvat hallitusohjel-
man korulauseiden seasta 
joka käänteessä. Tällaiset 
tavoitteet karmivat köy-
hän selkäpiitä, mutta saavat 
vuorineuvokset ja optiosaa-
listajat hieromaan tyytyväi-
sinä käsiään. Osa hallitus-
puolueiden vaalilupauksis-
takin unohtui jo vaaliyönä, 
kuten sairaanhoitajille lu-
vattu 500 euron palkanko-
rotus. Omaishoitajat, vete-
raanit, vammaiset, mielen-
terveysongelmaiset, pitkä-
aikaistyöttömät ja monet 
muut kaikkein heikoim-
massa asemassa olevat hal-
litus ohittaa rahan jaossa 
olankohautuksella.

Vähävaraisia muistetaan 
lähinnä sähkö- ja ympäris-
töveron korotuksilla sekä 
auton käyttömaksun siir-
tämisellä pääosin vanhoilla 
autoilla ajavien pienitulois-
ten niskaan. -Ensitöikseen 
ministeri- ja valtiosihteeri-
paikkoja lisännyt kovan ra-
han hallitus tulee valitetta-
vasti pitämään huolen siitä, 
että Suomi on jatkossakin 
noin kahdelle miljoonalle 

kansalaiselleen ”murheel-
listen laulujen maa”.

Puoluetukea esitetään 
nostettavaksi

Hallitusneuvottelujen joh-
toryhmän pöytäkirja kertoo 
15.4.2007 pidetyn kokouk-
sen tiimoilta mm. seuraa-
vaa: ”Puoluetoiminnan tu-
kemiseen ehdotetaan taso-
korotusta 1. 7.2007 alkaen 
siten, että puoluetuen taso 
olisi 90 000 euroa / edustaja. 
Samalla erillinen vaalituki-
järjestelmä lakkaa.” -Nou-
sua aiempaan puolutukita-
soon on noin 47 prosenttia. 
Samalla kertaa on sovittu 
myös lehdistötuen korotta-
misesta noin 30 prosentilla. 
Nämä ehdotukset löytyvät 
ehkä hieman ”häveliääs-
ti” sinivihreän hallitusoh-
jelman viimeiseltä sivulta. 
-Mainittakoon, että halli-
tusneuvottelujen johtoryh-
mään ei kuulunut ainutta-
kaan Perussuomalaista.

Lähinnä kepun lehdet 
ovat suureen ääneen toi-
tottaneet: ”Puoluesihteerit 
ovat sopineet, että puolue-
tukeen tehdään kerralla ta-
sokorotus ja lopetetaan sa-
malla vaalien alla jaetut li-
sätuet.” -Tämä ehkä siksi, 
että koko ajatuksen isä on 
ilmeisesti heidän oma puo-
luesihteerinsä.

Olen osallistunut kuu-
kausittain puoluesihtee-
reiden tapaamisiin. Helmi-
kuun 22. päivänä pidetyssä 
kokouksessa juteltiin moni-
en muiden asioiden lisäksi 
myös puoluetuesta. Mitään 
summia tai prosentteja ei 
mainittu. Päin vastoin, yh-
dessä vihreiden puoluesih-
teerin kanssa totesin, että 

on ”tärkeää lisätä puolue-
rahoituksen läpinäkyvyyt-
tä”. Lisäksi korostin, että 
”meillä Perussuomalaisissa 
näistä asioista sanoo viimei-
sen sanan eduskuntaryh-
mä”. Mitään yltiöpäisiä lu-
kuja ei kokouksessa vilahta-
nut, eikä sopimuspapereita 
esitetty, saati allekirjoitettu. 
Kaikki puoluesihteerit eivät 
olleet edes paikalla.

Odottelin, että em. asiaan 
palataan jossain myöhem-
mässä kokouksessa Ei pa-
lattu. Lehdestä sain lukea, 
että ”olen ollut sopimas-
sa kymmenien prosenttien 
puolue- ja lehdistötuen ko-
rotuksista”. Lähes 38-vuot-
ta politiikassa mukana ol-
leena, entisenä yrittäjänä 
olen oppinut, että keskus-
telu on keskustelu ja sopi-
mus on sopimus. Tosin, va-
litettavasti edes kirjalliset 
sopimukset eivät käytän-
nössä läheskään aina pidä. 
Kunnallispolitiikassakin 
23-vuotta vaikuttaneena 
olen havainnut, että kepu-
laiset ovat mestareita ”su-
denkuoppien” kaivelussa. 
Jotain uutta tuli silti taas 
opittua. Seuraavalla ker-
ralla jos joku kepulainen 
sanoo vaikka, että ”tuolla 
lentää harakka”, en uskal-
la myöntää: ”niin lentää”, 
sillä samalla olen saattanut 
”sopia” vaikka eduskunnan 
purkamisesta.

muuttumaan, niin uskon ja 
toivon.

Yhdysvallat ja Britannia 
ehdottelivat Suomelle viime 
syksyllä laajennettua Nato 
kumppanuutta, uuden halli-
tuksen myötä voisimme mai-
niosti jatkaa noita keskuste-
luita ja harkita yhteistyötä 
joillakin sektoreilla. Mutta 
ei koskaan niin, että olisim-
me jäsenmaa, jonka maa-
perällä olisi Natojoukkoja. 
Se tie vie varmasti Suomen 
kansan napit vastakkain suu-
ren veli venäläisen kanssa, ja 
kaikkihan me tiedämme mi-
ten siinä pienen Suomen tu-
lisi käymään.
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Kolmasosaa kansasta ei kiinnosta pätkän 
vertaa äänestäminen yhteisistä asioistam-
me. Usko oman äänen voimaan on monilta 
mennyt ja se huolestuttaa minua suuresti.

Akateeminen urani sai alkunsa syk-
syllä 1981. Tieto tiedekuntaan pääsystä-
ni saavutti minut Tampereella. Tulin Lin-
kosuon leipätehtaan kesäduunarina käm-
pille. Pöydällä odotti ruskea kirjekuori. 
Vaikka vastasin pääsykokeisiin Domuk-
sen luentosalissa, Porthanian pyöröovet 
imaisivat minut ensimmäisellä pyöräh-
dyksellä. Olin intoa täynnä.

Rehellinen työ, kuten termi hauskas-
ti kuuluu, leipätehtaan tuoksuissa jatkui 
kolmivuorossa vielä seuraavana kesänä. 
Sen jälkeen politiikka työnä löysi minut, 
ja minä olin löytänyt politiikan. Liityin 
SMP:n jäseneksi jo 16-vuotiaana. Isä-uk-
koni Martti tosin epäili ääneen, että kyl-
lä sinä järkiisi tulet. Tuo ”järkiintyminen” 
odottaa itseään tänäkin päivänä.

Politiikan arvostus jatkui laskuaan. Minä 
se vain jatkoin politikointia. En kylläkään 
usko, että nämä asiat olivat kytköksissä sil-
loin, saati nyt. Tänä päivänä kansanedusta-
jat, poliittiset sihteerit, toimitsijat ja muu 
politiikassa palkkansa edestä ahertava vä-
ki kelluu ammattien arvostushierarkiassa 
listojen ja ihmismielen häntäpäässä.

Tässä arvostuksen osoittamisessa on 
kuitenkin ristiriitaa. Toisesta suupielestä 
paheksutaan kansanedustajien hamuavan 
vain itselleen ja korottavan vain omia palk-
kojaan. Toisaalta olen iloa tuntien saanut 
kokea, kuinka mieluisana vieraana 50, 60 
ja 70-vuotispäivillä minut on vastaan otet-
tu. ”Että oikein kansanedustaja ehti tänne 
päivilleni kaiken kiireensä keskellä.”

Olen toiminut politiikassa, monessa ja 
paljon, nakutellut puolipohjia yhteiskun-
nan kenkiin, käytellyt naskalia politiikan 
suutarina kulloisellakin verstaallani. Ko-
kemusta on kertynyt puoluetoiminnasta, 
eduskunnasta sekä ryhmän toimihenkilö-
nä että kansanedustajana, Espoon kau-
pungin lautakunnista, kaupunginvaltuus-
tosta, ja kaupunginhallituksesta. 

Olen huolestunut politiikan tilasta, sen 
imagosta ja asemasta Suomessa. ”Politiik-
ka” maistuu monen suomalaisen suussa sa-
malta kuin hyvä juusto haiskahtaa. Sitäpä ei 
pidä haistella nokka nyrpällä, vaan on pu-
raistava kunnolla ja maistettava. Huomaa, 
että tämähän on hyvää, kun vain uskaltaa. 
Nyt en tarkoita päivänkohtaista porvarihal-
litusta, joka tietysti minua kaikkine minis-
tereineen ja EU-linjauksineen huolettaa. 

Minua valvottaa monien tolkun ihmis-
ten välinpitämättömyys poliittista toi-
mintaa ja päätöksentekoa kohtaan. Ilmiö 
on sama kuin taloyhtiöissä, joiden yhtiö-
kokouksiin osallistuu enintään kolman-
nes talon väestä. Yleensähän tavallisten 
ihmisten suurin omaisuus on juuri tuos-
sa talon asunto-osakkeessa.

Ajattelemme, että kyllä joku muu hoi-
taa. Että en viitsi mennä yhtiökokoukseen 
vessanhanajupinoita ja ikkunaremonttiesi-
telmiä kuuntelemaan. Niitä siellä riittää. 
Mutta ei minulla ainakaan ole turvallinen 
olo, jos suurimman omaisuuteni, oman ko-
tini ”hoito”, jäisi muutaman joka asiasta 
höyryävän ja hehkuvan aktiivin käsiin.

Minun on samoin vaikea ymmärtää 
opiskelijaa, joka ei voi ottaa 5000 - 10 000 
euron opintolainaa, mutta valmistuttuaan 
hän mennä tömäyttää ja ottaa 300 000 eu-

ron asuntolainan. Opiskelijoilta tulee vä-
hänlaisesti palautetta. Viime eduskuntakau-
della sain postia runsaammin vain kahdes-
ta asiasta; opintotuen 15 % korottamisesta 
ja hedelmällisyyshoitolaista. Toisen lobbaus 
minulta onnistui, toinen ei. Luotan lukijan 
arvostelukykyyn siitä miten näiden asioiden 
suhteen maa makaa kätteni jäljiltä.

Tilanne on sama kunta- ja valtakunnan-
politiikassa. Siellä asioistamme päätetään ja 
nämä asiat eivät saa jäädä yksin muutami-
en harvojen harteille. On hyvä, jos oma ään-
tään arvostaa vähintään siihen mittaan, et-
tä sen voi luottavaisena jollekin toiselle vaa-
leissa antaa. Jos kyvykkäät ihmiset vetäyty-
vät omiin ympyröihinsä, niin kuka kamarei-
hin jää, keitä tulee tilalle? 

Politiikkaa ei saa jättää yksin poliittisten 
psykopaattien ja puuhakkaiden höyrypäi-
den harteille. En kuitenkaan katso täysin 
kattavasti edustavani kumpaakaan mainit-
tua ryhmää. Jokainenhan meistä on jostain 
kohdin hauskasti kilahtanut. Silti politiikas-
ta löytyy mainittujen luonteitten puhtaim-
pia ilmenemismuotoja. Tämän vuoksi ei ole 
läheskään samantekevää, mitä valtio- ja yh-
teiskuntaoppia saaneet tulevaisuuden lupa-
ukset ajattelevat ja tekevät. Päinvastoin.

Vaikka virallisesti hyväksytty ja todistettu 
ahkeruus, sekä älykkyys yhdessä, eli tutkinto, 
ei suoranaisesti todista muusta kuin sitkey-
destä suorittaa vaaditut opinnot, pidän tut-
kintoja arvossa. Ne osoittavat kykyä kiinnos-
tua ja sitoutua asioihin pidemmäksi aikaa.

Vaikka Suomessa puolueuskollisuus on 
aviouskollisuutta yleisempää, joka mielestä-
ni on kummallista, moni meistä ei halua osal-
listua politiikkaan äänestämistä enempää.

Tyytymättömyyspuolueen puheenjohtaja-
na otan tässä suhteessa etäisyyttä rankkaan 
populismiin. Haluan, että politiikkaan käy-
tännön toimijoiksi tulee ihmisiä koulutetun 
väen piiristä, ennen kuin maailman karun 
kantapään logiikka vaatii ottamaan sen Ke-
pun ja SDP:n jäsenkirjan, jotta työpaikka 
pikkukunnassa tai SAK:ssa aukeaa.

En tietenkään suoranaisesti usuta ke-
tään liittymään mihinkään vanhaan puolu-
eeseen. Perussuomalaisethan ovat tietysti 
ihan muuta kuin nuo vanhat luudat oksai-
sine varsineen. Toivon, että uhraatte itsel-
lenne ja isänmaallenne tässä suhteessa aja-
tuksen ja toisenkin. Nykyinen maailma on 
haaste humanismin ja humaanisuuden vaa-
lijoille. Kyse on väkevästi inhimillisyydestä. 
Ei yhteiskunta ja maailma voi tuottaa hyviä 
tuloksia ilman hyviä aikomuksia ja hyvän 
tekijöitä. Sanoista tekoihin siirtäjiä.

Vaalitaisteluponnistelut ovat opettavaista 
aikaa. On riemukasta seurata, kuinka elitisti-
kin hytisee ostoskeskuksen tuulikaapissa val-

Politiikan arvoista, arvoistasi politiikkaa?

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

”Jos kyvykkäät ihmiset 

vetäytyvät omiin

ympyröihinsä, niin

kuka kamareihin jää,

keitä tulee tilalle?”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

mistautuen jakamaan karkkeja olkikorista. 
Yhtä mieltä kiinnittävää on seurata, kuinka 
sosialisti kaataa haaleata mokkaa pahvimu-
kiin ja likistää samalla ystävällistä ilmettä 
kasvoilleen Kontulan lähiöostarilla. Vaalit 
ovat politiikan viisukisat. Myönnettävä on, 
että näky ei ole kaksinen, mutta tosi se on. 
Niin kuin päättäjän on oltava tavattavissa ja 
hereillä myös vaalien välilläkin, sama kos-
kee äänestäjiä, meitä kaikkia. Politiikkaa 
tehdään ajassa. Nyt on sinun aikasi. 

Kouluvaaleissa, peruskouluissa ja luki-
oissa, poliittisen muutoksen mahdollisuus 
purskahtaa aika ajoin esiin. Vaalitulok-
set kouluissamme järjestetyissä vaaleis-
sa poikkeavat huomattavasti valtiollisissa 
vaaleissa annettujen äänien jakaumasta. 
Suurin heitto on vihreiden ja perussuo-
malaisten kohdalla. Molemmilla ylöspäin. 
Pitäisikö huolestua vai huojentua?

Todellinen politiikka ja sen tekeminen ei 
voi olla kepeää lajitovereitten jäljittelyä tai 
minäkeskeistä rönsyilyä vaan oikeata asiaa, 
kerralla vaateriin osuvaa yhteiskunnan pe-
rustusten muuraamista ja rakentamista.

Kaunokirjallinen lempiteokseni on 
ranskalaisen George Bernanosin Maa-
laispapin päiväkirja. Siinä kirjoittaja ke-
hottaa tutkimaan, tunnistamaan ja sovel-
tamaan sielujen mineraalirikkauksia. Sen 
ajatukset ovat vaikuttaneet minuun syväs-
ti. Olen lukenut sen kymmeniä kertoja, ja 
aina siitä saa jotakin uutta vasuunsa.

Jokainen ihminen ja jokainen elämä 
on arvokas. Jokaisella ihmisellä on oike-
us tulla kuulluksi ja huomioon otetuksi. 
Jokaisella ihmisellä on oikeus olla muka-
na. Politiikka on meidän yhteiseloamme, 
jokaista koskettavaa – myös sinua. Se on 
yhteisten asioittemme hoitoa.

Haluan, että hyvät ihmiset eivät vetäy-
dy politiikasta ja yhteiskunnallisiin asioi-
hin vaikuttamisesta. Haluan näin, koska 
minulla on asiasta laajasti käytännön ko-
kemusta. En ole tyytyväinen vallitsevaan 
nykytilaan, jossa tarvotaan nivusia myöten 
muodollisuuden liejuisessa suossa, tyydy-
tään latteuksiin ja lussuun poliittiseen kor-
rektiuteen. Ei tule taloa ilman tekijää, ei 
lämpöä ilman lämmittäjää. Ei tule politii-
kan kunnianpalautusta yhteiseksi hyväksi 
ilman kunniallisia tekoja sanojen jälkeen. 

Juhlan jälkeen tulee arki, jota elämäs-
sä on yleensä enemmän kuin juhlaa. Toi-
vottavasti moni lukijoista sallii politii-
kan ilmestyä arkeensa uudessa valossa, 
jopa sellaisessa kulmassa, että sen spekt-
riin voisi kuvitella mielihyvällä sekaantu-
vansa ja ottavansa osaa. 

Täällä etulinjassa on kyllä tilaa. Sydämil-
le ja sieluille ja niitä yhdistäville ajatuksille. 
Se on ihmisen työ pitää ihmisestä huolta.

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

”Jotenkin tässä on tämmöistä historiallis-
ta siipien havinaa, kun pääministerin suulla 
kuultiin, että mitä Saksa nyt päättää, sitten 
Suomi sillä lailla suhtautuu Venäjään. Vielä 
kun on oikeistohallituskin, niin jotenkin tu-
lee tämmöinen mielenkiintoinen asetelma.”
Pertti Virtanen 3.5.2007

”Kaikki kunnia eduskunnalle, mutta alko-
holiveron alennus eduskunnalta oli toisek-
si pöljin päätös, mitä vuosikymmeniin on 
eduskunta tehnyt. Pöljin päätös oli EU:hun 
liittyminen. Olisinkin mahdottoman kiitol-
linen, jos joku silloisista, jotka tätä veropää-
töstä tekivät ja joka on paikalla, kertoisi mi-
nulle, mitä hyvää tämä veronalennuspäätös 
on Suomen kansalle tehnyt.”
Pentti Oinonen 2.5.2007

”Hallitus on unohtanut lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin, kun se lupaa toteuttaa laajan 
ja erittäin kalliin kokeiluhankkeen, jonka 
tavoitteena on, että jokaisella peruskoulu-
laisella on oppimisen keskeisenä välineenä 
käytössään oppilaskohtainen tietokone. Ih-
metyttää, miksi koululaisille tarjotaan ny-
kyistä enemmän tietokoneita, kun tällä het-
kellä jopa meillä Etelä-Suomessa on kun-
tia, joilla ei ole varaa hankkia kaikille kou-
lulaisille edes henkilökohtaisia oppikirjoja. 
Ihmetyttää, mistä valtio ottaa rahat tieto-
koneisiin. Vai kuntienko on nämä hankin-
nat maksettava yhdessä joidenkin yksityis-
ten yritysten kanssa?”
Pirkko Ruohonen-Lerner 24.4.2007
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Kansanedustaja, Timo Soini
t i m o . s o i n i @ e d u s k u n t a . f i

Perussuomaisten 
eduskuntaryhmän 

ryhmäpuheenvuorossa 
kansanedustaja Timo 

Soini kommentoi Matti 
Vanhasen II hallituksen 

ohjelmaa:

Arvoisa puhemies

Pääministeri Matti Vanhasen II 
hallituksen ohjelma on koreile-
valla kynällä kirjoitettua porva-
rillista proosaa. Ei ole ihme, et-
tä pääministeri Vanhasen notke-
at apupuolueet, kokoomus, vihre-
ät ja Rkp ovat olleet sitä innolla 
hyväksymässä. Hallitusohjelma ei 
todellakaan uusilla ideoilla loista. 
Se on yleisesti hyväksyttyjen lat-
teuksien luettelo.

Bumaka on bumaka, mutta 
praktika on praktika. Hallituksen 
teot ovat toistaiseksi olleet niukat, 
mutta se vähä, joka on tehty, ei 
hyvää lupaa. Hallituksessa on täy-
sin ylimitoitettu määrä ministerei-
tä, peräti 20 salkunkantajaa, tämä 
ei perustu todelliseen tarpeeseen 
vaan poliittiseen peliin. 

Hallitus kirjoittaa ohjelmassaan, 
että hallintoa uudistetaan ja kan-
sanvaltaistetaan, päällekkäisyydet 
poistetaan ja vähennetään hallin-
toviranomaisten määrää. 

Tämä siis paperilla ja harmaana 
teoriana, mutta käytännössä tör-
sääjähallitus turvottaa ministeri-
en, valtiosihteerien ja muun po-
litrukkikunnan määrää avokäti-
sellä rahoituksella. Kansa kuma-
raan, herroille lisää rahaa.

Arvoisa puhemies

Päähallituspuolue keskustan ta-
lous on kuralla ylimitoitettujen 
vaalibudjettien vuoksi, mutta ei 
hätää, hallitus pistää Suomen kan-
san maksumieheksi.

Puoluetukea nostetaan jo 1.7. 
lähtien, korotus on yli 40 pro-
senttia. Hallitus siis huolehtii ensi 
töikseen pääministeripuolue kes-
kustan rahoitusvajeesta. Tämä aja-
tus hallitusneuvotteluissa tuli puo-
luesihteeriryhmästä. Sileäkätinen 
kokoomus ja punamullan tuoksui-
nen keskusta muistivat sosialisteja 
tappion hetkellä, lisätinaa tiskiin 
myös tovereille. Perussuomalaiset 
tulevat äänestämään puoluetuen 
korotusesitystä vastaan.

Virkistetäänpä hieman kansa-
kunnan muistia.

Hallitus on jo nimennyt ensim-
mäiset valtiosihteerinsä. Kokoo-
muksen silloisella ryhmäpuheen-
johtaja Ben Zyskowiczilla oli 
13.12.2004 näin ryhdikästä sanot-
tavaa valtiosihteereistä:

”Valtiosihteerijärjestelmää on 
myös perusteltu poliittisen ohja-

uksen vahvistamisella ministeri-
öissä. Asia on niin, että jos minis-
teri on pätevä, osaava, voimakas-
tahtoinen ja asiansa tunteva, niin 
siinä sitä poliittista ohjausta on 
ministeriössä kerrakseen.”

Kun tätä todistusta ei ole vie-
läkään mitään syytä epäillä, niin 
montako epäpätevää ministeriä 
kokoomuksella nyt ryhmän vara-
puheenjohtajan mielestä on, kun 
moisille valtiosihteereille nyt on 
kokoomuksenkin ministeriryh-
mässä tarvetta? Kokoomuksen 
eduskuntaryhmä tuolloin muuten 
ei nähnyt perusteita valtiosihtee-
rijärjestelmän luomiselle ja kan-
natti lakiesityksen hylkäämistä.

Vihreä Liitto on hallituskipe-
ydessään myynyt sekä aatteensa 
että periaatteensa. Hallitus ajaa 
Suomeen ydinvoimaa oikein kah-
malokaupalla. Vihreät fariseukset 
ovat todella vauhdissa. Toisesta 
suupielestä sanotaan, että voim-
me äänestää ydinvoimaa vastaan 
ja toisesta todistetaan, että ydin-
voiman lisärakentamista ei suo-
raan edistetä hallitusohjelmassa. 
Rappio kukkii.

Tuoreimpana esimerkkinä vih-
reistä virkasiepoista on tulossa 
oleva ilmastojohtajan virka. Meil-
lä oli Suomessa aikanaan jooga-
lentäjien puolue, jota konkreetti-
sesti johdettiin ilmasta käsin.

Arvoisa puhemies

Hallitusohjelmassa on muutama 
hyvä konkreettinen asia. Opinto-
tuki nousee, kansaneläkkeisiin tu-
lee 20 euron korotus ja pienimmät 
äitiyspäivärahat nousevat. Ruuan 
arvonlisäveroa lasketaan. Perin-
töveroa kevennetään verotetta-

van tulon alarajaa korottamalla se-
kä lesken ja alaikäisten lasten ase-
maa helpottamalla. Näitä esityksiä 
perussuomalaiset kannattavat.

Pienituloisten ja vaikeuksis-
sa olevien kannalta hallitusohjel-
maan sisältyy myös heikennyksiä. 
Kotitalouksien sähköveroa noste-
taan ja ympäristöverojen noston 
kautta varmasti korotetaan polt-
tonesteiden hintaa. Vaarana on, 
että suorat tuet vähempiosaisille 
tulevat kerättyä takaisin välillis-
ten verojen ja kunnallisten takso-
jen ja hoitomaksujen korottami-
sen muodossa.

Köyhyyden torjuntaa hallituk-
sessa ei ole lainkaan, jos hallituk-
sen ohjelman sisällysluetteloon 
on uskomista. Tämä on häpeällis-
tä. Köyhyyden ja syrjäytymisen 
torjunta pitää olla yhteiskuntam-
me ykkösasia. Rikkaat ja hyvätu-
loiset pärjäävät aina.

Vammaiset, mielenterveyson-
gelmaiset, työttömät ja muut pie-
nituloiset sekä vähäväkiset jää-
vät hallitusohjelmassa armottomi-
en murusten varaan.

Sotiemme veteraanien ja inva-
lidien osalta olisi jo vihdoin hal-
litusohjelmassa pitänyt olla kirja-
us, että kaikki sotavamman pro-
senttirajat etuuksia määriteltäes-
sä poistetaan. Kyse on keski-iäl-
tään 85-vuotiaista vanhuksista ja 
voimassa oleva laki puhuu etuuk-
sien saamisessa jopa työkyvyttö-
myysprosenttiedellytyksistä. Tä-
mä on perussuomalaisten mieles-
tä suorastaan häpeällistä.

Eläkepolitiikassa ei tapahdu mi-
tään todellisia muutoksia. Raken-
teelliset indeksikorjaukset jäävät 
tekemättä ja pohjaosan ryöstöstä 
ei puhuta yhtään mitään. Nykyjär-

jestelmällä sekä kansaneläkkei-
den että työeläkkeiden ostovoi-
ma suhteessa ansiotuloihin hii-
puu entisestään.

Arvoisa puhemies

Vaalien alla puhuttiin rönsyileväs-
ti ikäihmisten ja vanhusten huol-
losta sekä hoitohenkilökunnan 
palkoista.

Hallitusohjelman satsaukset 
näihin asioihin ovat perin vaati-
matonta luokkaa. Perussuoma-
laiset vaativat panostusta henki-
lökunnan lisäämiseen sekä uutta 
omaishoitolakia. 

Tosiasia on, että me emme Suo-
mesta mistään löydä niin monia 
hoitajia kun väestön ikääntymi-
nen väistämättä edellyttää.

Tarvitsemme pikaisesti uu-
den omaishoitolain, jossa maksa-
tus siirretään Kelalle ja luodaan 
tietty verovapaa omaishoidontu-
ki, jotta omaishoitajaksi ryhtyvät 
eivät kohtuuttomasti menetä esi-
merkiksi eläketulojaan omaishoi-
tajiksi ryhtyessään.

Opetustoimen alalla on erityi-
sen tärkeätä turvata kunnollinen 
perusopetus. Taito- ja taideainei-
siin kohdistuva painotus on hy-
vä maininta hallitusohjelmassa.  
Ruotsin kielen on oltava vapaa-
ehtoinen oppiaine. Ruotsin kielen 
pakollisuuden poistaminen yliop-
pilaskirjoituksista oli hyvä pään-
avaus, sillä tiellä tulee jatkaa.

Tie- ja radanpidosta puhutaan 
kauniisti, mutta määrärahasatsa-
ukset ovat täysin riittämättömiä.

Oikeuspolitiikassa hallitus jat-
kaa mies- ja naisparien oikeuksi-
en laajentamista. Perussuomalai-
set eivät tätä linjaa hyväksy. Kan-
salaisten oikeusturvaongelmat pi-
tää ottaa vakavasti. Erinomainen 
selvityskohde hallitukselle on te-
levision MOT -ohjelmassa 16.4. 
esitetty tilallisen tragedia.

Veropolitiikassa on verot ase-
tettava maksukyvyn mukaan. 
Vanhasen hallitus lähtee edelleen 
tuloerojen kasvattamisesta, vero-
tus kevenee, erotus levenee.

Arvoisa puhemies

Hallituksen hyväuskoisuus Eu-
roopan unionia kohtaan on suo-
rastaan liikuttavaa. Hallitus on 
päällään pystyssä Brysselin EU-
padassa, vain jalkaterät näkyvät 
ja pata se porisee.

Hallitus on kirjannut ohjel-
maansa, että se ”suhtautuu vaka-
vasti kansalaisten unionia koh-
taan osoittamaan kritiikkiin.” 
Missä hallitus näin tekee? Se 
kannattaa Suomen kansan vas-
tustamaa Turkin EU-jäsenyyt-
tä, hallitus kannattaa uutta EU:n 
perustuslakia, joka edelleen syö 
kansallista itsemääräämisoikeut-
tamme ja jonka edellinen edus-
kunta nöyristellen ja lapsenus-
kollaan ratifioi. 

Hallitus kannattaa EU:n kehit-
tämistä taloudellisena, poliittisena 
ja turvallisuusyhteisönä. Siis liit-
tovaltiolinjaa! Tämä hallitus jat-
kaa vanhojen puolueiden rikku-
matonta itsenäisyytemme ja itse-
määräämisoikeutemme alasajoa 
EU:n hyväksi.

Tätä linjaa perussuomalaiset ei-
vät hyväksy ja tämän teimme sel-
väksi myös pääministerille vasta-
uksessamme hallituksenmuodos-
tajan kysymyksiin.

Kalliisti lunastettu itsemäärää-
misoikeutemme ei ole kauppata-
varaa.

Yhteiskunnallinen oikeuden-
mukaisuus ja todellinen tasa-arvo 
ei ole mahdollista kolhoosiunio-
nissa, joka on saksalaisen rahaval-
lan ja ranskalaisen byrokratiaval-
lan yhteishanke. 

Keskusta käytännössä ratkai-
si Suomen liittymisen EU:n jäse-
neksi. Tällä ratkaisulla keskusta 
petti seisaalleen maakuntien Suo-
men ja jyrkensi suomalaisen maa-
talouden alasajoa.

On ironista, että juuri keskus-
tan ministeri saa tälläkin edus-
kuntakaudella todistella torjun-
tavoittojen sarjaa, kun suomalai-
nen maatalous jälleen kerran ve-
detään EU-kölin alta.

Hallituksen aluepoliittiset pa-
nostukset ovat sanahelinää. Sa-
malta vaikuttaa uusi metropoli-
politiikka, jossa etupäässä ediste-
tään maahanmuuttoa, monikult-
tuurisuutta ja kaksikielisyyttä.

Arvoisa puhemies

Puolustuspoliittisesti hallitus flirt-
tailee NATO:n kanssa. Perussuo-
malaiset eivät kannata suomalais-
ten joukkojen lähettämistä sen 
enempää EU:n kuin NATOnkaan 
nopean toiminnan joukkoihin.

Vaalitulos näkyy hallituksen oh-
jelmassa. Porvarihallitus vihreine 
viikunanlehtineen ja ruotsalaisi-
ne leppäkerttuineen on ideolo-
ginen hallitus, jonka talouspoli-
tiikkaa leimaa markkinaliberalis-
mi, energiapolitiikkaa ydinvoima, 
sosiaalipolitiikkaa resursseista pu-
huminen ilman rahoitusajatusta 
sekä EU:n syventäminen ja laa-
jentaminen. 

Arvoisa puhemies

Koska hallitusohjelma ei vastaa 
perussuomalaisten eduskunta-
ryhmän Suomen kansaa puolus-
tavaa linjaa, esitän perustelluk-
si päiväjärjestykseen siirtymisen 
sanamuodoksi seuraavaa:

Eduskunta toteaa, että halli-
tuksen esittämä hallitusohjelma 
jyrkentää kansan kahtiajakoa, li-
sää tulo- ja varallisuuseroja enti-
sestään ja jatkaa Suomen itsenäi-
syyden ja itsemääräämisoikeuden 
kaventamista, minkä vuoksi hal-
litus ei nauti eduskunnan luotta-
musta.

Porvarillista proosaa
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Puoluetoimiston
puhelinnumerot

ovat muuttuneet!
Puoluetoimiston uusi numero on  020 7430 800
Puoluetoimiston uusi fax numero on   020 7430 801

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

  Suora GSM
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.

Perussuomalaisten 
kansanedustaja Pentti 

Oinosen Vappupuhe 
Siilinjärvi/Kuopio:

Älkää antako komean otsikon hä-
mätä, sillä tiedossa on paljon kep-
piä ja vähän porkkanaa työläisel-
le. Hallituksen oikeistolainen puo-
luerakenne ja tätä myöten talous-
poliittinen linjaus takaa sen, että 
suuret työnantajat tulevat pors-
kuttamaan työväen kustannuk-
sella entistä pahemmin.

Uusi hallitus tulee vaaliohjel-
mansa painotusten mukaisesti 
vannomaan globalisaation, huip-
puteknologian sekä sen parissa ta-
pahtuvan tutkimuksen nimiin. Tä-
mä näkyy varmasti tulevaisuudes-
sa koulutuksen ja työvoiman entis-
tä vinoutuneempana rakenteena. 
Onhan jo nyt tiedossa, että monilla 
aloilla kärsitään työvoimapulasta. 

Vaikka hallitus lupaa ohjelmas-
saan täsmentää koulutusta ja li-
sätä aloituspaikkoja työvoimas-
ta kärsiville koulutusaloille, tulee 
hallitusohjelmaa lukiessa lähinnä 
sellainen olo, että perinteiset duu-
narit on unohdettu. Joka toinen 
sana tuntuu viittaavan korkea-
kouluihin ja yliopistoihin, ikään 
kuin meillä ei olisi jo nyt satoja, 
ellei tuhansia korkeasti koulutet-
tuja ihmisiä työttömyyskortistos-
sa. Pitää paikkansa, että koulutus 
tuo hyvinvointia, mutta rajansa 
koulutuksessakin.

Mutta minne on unohtunut hal-
litusohjelmasta Kokoomuksen lu-
paama 500 euron korotus hoitajien 
palkkoihin vai oliko tämä lupaus 
vaalisammakko? Varmuudella voi 
sanoa sen, että palkkauksen olles-
sa terveydenhoitoalan henkilöstöl-
lä kunnossa se myös luo kiinnos-
tusta nuorille aloittaa alan koulu-
tus. Tätä kautta saadaan korjattua 
krooninen hoitajapula terveyskes-
kuksissa sekä sairaaloissa. 

Tämä hallitusohjelman painotus 
tarkoittaisi sitä, että perinteiset put-

ki- ja rakennusmiehet sekä -naiset 
tullaan hakemaan sieltä, mistä hal-
vimmalla saadaan, koska kotimai-
nen koulutusjärjestelmä laahaa 
pahasti todellisen tarpeen jäljessä. 
Nykyinen hallituspuolue kokoomus 
jo viime eduskuntakaudella ehdotti 
oppositiossa ollessaan, että ihmisiä 
tuotaisiin Suomeen paikkaamaan 
työvoimapulaa, tekisi mieli sanoa 
laivalasteittain. Mikäs se olisi ko-
koomuslaisesta tai keskustalaises-
ta suurtilan tai suuryrityksen omis-
tajasta sen mukavampaa kuin istus-
kella kuistilla sekä lasikonttoreissa 
virkistysjuomia siemaillen ja ihail-
len kuinka ulkomaalaiset työnteki-
jät tekevät työt nälkäpalkalla suo-
malaisia halvemmalla. Sitäkö tässä 
halutaan? Paluuta sata vuotta sit-
ten vallinneeseen yhteiskuntara-
kenteeseen?

Meidän perussuomalaisten mie-
lestä emme tarvitse massoittain 
ulkomaista työvoimaa, kun sa-
maan aikaan työvoimatoimistois-
sa juoksutetaan satojatuhansia 
suomalaisia. Juoksee siellä myös 
kasvava joukko maahanmuutta-
jiakin. Ratkaisu ei siis ole tuonnis-
sa, vaan omissa käyttämättömis-
sä voimavaroissamme. Ammatil-
liseen uudelleenkoulutukseen tu-
lisikin panostaa entistä enemmän 
ja työttömyyskortistoista tulisi ak-
tiivisemmin kaivaa esille ne, joilla 
on sopiva koulutus. 

Teollisuuden työpaikkojen va-
luminen halvan tuotantokustan-
nusten maihin on iskenyt mouka-
rin lailla tuhoisasti monille perin-
teisille tehdaspaikkakunnille. Tätä 
siirtymistä on tapahtunut, vaikkei 
yritysten tulos sitä olisi edellyt-
tänytkään. Saamme kiittää tästä 
edellistä hallitusta ja globalisaa-
tiota. Sosialidemokraatit ja kes-
kusta ovat toimillaan, tai pitäisi-
kö sanoa haluttomuudellaan toi-
mia, tehneet kasvottomille osa-
keomistajille helpoksi tuotannon 
lakkauttamisen Suomessa.

Perussuomalaisten linja on 
se, että kannatamme yrittäjyyt-
tä, mutta vain reilua yrittäjyyttä. 

Kannatamme sellaista yrittäjyyt-
tä, jossa otetaan huomioon työn-
tekijän oikeudet. Nämä oikeudet 
ovat luovuttamattomia, ja niihin 
kuuluu oikeus saada tehdä työ-
tä oman perheen ja itsensä elät-
tämiseksi. Tätä periaatetta eivät 
entiset hallituspuolueet ole ha-
lunneet enää noudattaa, päinvas-
taisista puheistaan huolimatta. 
Viime vuosinahan on valtioval-
lan toimesta tuettu isoja yrityk-
siä muun muassa tuotekehityk-
sen saralla. Valitettavasti tämä ra-
ha ei ole hyödyttänyt kansalaisia 
eikä valtion kassaa, vaan päinvas-
toin monet kyseistä tukea saavat 
yritykset ovat lakkauttaneet toi-
mintansa Suomessa, lypsettyään 
ensin tukiaiset osakkeenomista-
jien taskuihin.

Asioilla onkin myös toinen 
puoli; sanonta ”sen minkä taak-
seen jättää, sen edestään löytää” 
pitää paikkansa. Tämän koki-
vat erityisesti sosialidemokraatit 
Kuusankosken Voikkaan tehtaan 
alasajon jälkeisissä viimeisimmis-
sä eduskuntavaaleissa. Perussuo-
malaiset nappasivat merkittävän 
osan sosialidemokraattien menet-
tämistä äänistä ja tämäkös nostat-
ti sosialidemokraattisen vastalau-
semyrskyn alueella. Tuskinpa asia 
yhtään sen paremmaksi muuttuu 
seuraavankaan neljän vuoden ai-
kana, sen verran erikoinen on 
hallitusohjelman keinovalikoima 
maan asioiden ajamiseksi.

Työttömyys tulee yhteiskun-
nalle taloudellisesti ja moraali-
sesti kalliiksi, joten sitä on pyrit-
tävä vähentämään. Viime vuosina 
on panostettu muun muassa yrit-
täjyyden ja yrittäjäksi lähtemi-
sen vaivattomuuteen starttirahan 
muodossa. Tämä on hyvä tapa tu-
kea toisen työnantajan palveluk-
sesta itsenäiseksi yrittäjäksi siirty-
vän henkilön kivikkoista alkua, ja 
pitkällä tähtäimellä tuottaa aloit-
tavaan yrittäjään panostetut tuet 
takaisin verotulojen muodossa. 
Kun yritys kokee kasvupaineita, 
joutuu yrittäjä kuitenkin huomi-

oimaan lisätyövoiman palkkaami-
sesta koituvat lisäkulut.

Perussuomalaiset lähtivät vaali-
ohjelmassaan siitä, että työllisyyttä 
ja kilpailukykyä voidaan parantaa 
alentamalla pysyvästi työnantaja-
maksuja sekä palveluiden arvon-
lisäveroa. Mielestämme työpaik-
kojen tulee säilyä koko maassa 
ja hallituksella on vastuu tämän 
asianlaidan säilymisessä. Asia on 
kirjattu ajatuksen tasolla myös 
uuteen hallitusohjelmaan, mut-
ta toimenpiteistä ei puhuta juuri 
mitään. Edellisen hallituksen ju-
nailema muuttoavustus ei mieles-
tämme tue tätä pyrkimystä, vaan 
päinvastoin kiihdyttää syrjäseutu-
jen kurjistumista työkykyisen vä-
estön muuttaessa pois. 

Käytännössä modernin tekno-
logian ja kehittyvän tietoliiken-
teen hyödyntäminen on uusien 
työpaikkojen luonnissa yhä tär-
keämmässä asemassa. Etätyö tar-
joaa mahdollisuuden tehdä työtä 
ajasta ja paikasta riippumatta.

Elinkeino toiminta ei kuiten-
kaan voi siirtyä pelkästään inter-
nettiin, vaan tarvitaan myös perin-
teisiä työpaikkoja. Kuljetus, maan-
viljelys ja oikeastaan kaikki elin-
keinotoiminta rakentuu loppujen 
lopuksi toimivan ja kunnossa ole-
van tiestön varaan. Nykyisin tun-
tuu olevan vallalla henki, jossa tiet 
jyvitetään säilyttämisen arvoisiin 
ja vähemmän tarpeellisiin. Liiken-
nekelpoinen tie verkosto on kui-
tenkin jo maaseudun elävänä py-
symisen kannalta elin tärkeää ja 
sitä tarvitsee joka kylä ja talo.  Vii-
me vuosina hallitusten painopis-
teenä on kuitenkin tuntunut ole-
van lähinnä etelän, sekä ministeri-
en omiin kotimaakuntiin liittyvät 
väylä ja tiestö hankkeet, joten lii-
kenneministeri Vehviläiseltä vaa-
ditaankin nyt panostusta Itä-suo-
men tie olojen korjaamiseksi.

Eräs epäkohta, joka on ollut pit-
kään tiedossa on pätkätyö. Kovas-
ti on valtiovalta yrittänyt paimen-
taa työnantajia palkkaamaan vaki-
tuista työvoimaa pätkätyöläisten 

sijaan. Tämä on kaksinaismoralis-
min huippu, sillä valtio ja kunnat 
ovat ne todelliset pätkätyöllistäjät. 
Uudessa hallitusohjelmassa puhu-
taan tässä yhteydessä työmarkki-
noiden joustavuudesta. Käytännös-
sä tämän voisi olettaa tarkoittavan 
heikennyksiä irtisanomissuojaan 
ja yleensäkin työläisen oikeuksiin. 
Me emme tätä hyväksy.

Hallitusneuvotteluiden tulok-
sena rikkaat saavat entistä enem-
män verohelpotuksia. Erityisesti 
osinkoverotuksen kevennys hyö-
dyttää sitä kansanosaa, jonka tu-
lot muodostuvat pörssikurssien 
kehityksen mukaisesti. Uusi hal-
litus siis jatkaa edeltäjähallituk-
sensa linjoilla.

Uudessa hallitusohjelmassa ei 
esimerkiksi viitata sanallakaan 
satoihin miljooniin kohoaviin op-
tioihin puuttumisesta saati sitten 
johtajien läksiäislahjana saamiin 
miljoonaluokan kultaisiin käden-
puristuksiin.

Ihmettelenkin suuresti jos uusi 
hallitus ei puutu Fortumin Liliuk-
sen saamiin etuuksiin . Ei ole mi-
kään puolustus se, että sopimuksiin 
on kirjattu optio mahdollisuus ja si-
tä ei voisi sieltä poistaa tai muuttaa 
prosentteja pienemmiksi. Varmasti 
tehtyyn sopimukseen voidaan teh-
dä jälkikäteen muutoksia rukattiin-
han Suomen perustuslakiakin kun 
kyseessä oli EU:n uuden perustus-
laki luonnoksen hyväksyminen.

Työttömyyskortistoissa on täl-
läkin hetkellä varmasti 100 hyvää 
ja 200 vielä parempaa insinööriä, 
jotka pelkällä peruspalkalla teki-
sivät ne samat paperien allekirjoi-
tushommat kuin Lilius ja ilman 
minkäänlaisia miljoonaoptioita.

Perussuomalaiset tulevat peri-
aatteidensa mukaisesti puolusta-
maan pientä ihmistä ja työntekijöi-
den sekä pienyrittäjien oikeuksia 
jatkossakin. Tänään monet puo-
lueet ja kansanedustajat pitävät 
paljon puheita ja luovat ruusuisia 
mielikuvia. Älkää uskoko kaikkea 
mitä teille sanotaan. Muistakaa, et-
tä vain teoilla on väliä.

 ”Vastuullinen, välittävä 
ja kannustava Suomi”

Pentti Oinonen
kansanedustaja
Perussuomalaiset

PerusS nousi ohi RKP:n
Taloustutkimuksen Yle Uutisille tekemän viimeisimmän 
kannatusarvion mukaan Perussuomalaisten
kannatus on jo 4,5 prosenttia.
PerusS:n kannatus nousee kohisten!

Nyt kannattaa kaikkien muutostahtoisten
tulla mukaan PerusS:n toimintaan
ja joukolla myös
kunnallisvaali-
ehdokkaiksi.
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Parin viime vuoden aikana ovat 
toimittajat kiitettävästi tuoneet 
julki hoitovirheasioita. Näin myös 
potilaiden tietoisuus omista oi-
keuksistaan on lisääntynyt ja po-
tilaat ovat entistä enemmän kan-
nelleet hoidostaan. Vaikka meil-
lä on ollut potilasasiamiestoimin-
taa yli 10 vuotta, ei sillä ole ollut 
sanottavaa merkitystä potilaan oi-
keuksien toteutumiseen.

Potilasasiamiehet on yleensä 
sairaalan sisältä valittuja, oman 
viran ohella tähän toimeen pal-
kattuja. Näin ollen heidän mah-
dollisuutensa toimia potilaan hy-
väksi on vähäistä. Potilasasiamie-
hen toimenkuvaan kuuluu myös 
tiedottaa olemassaolostaan ja po-
tilaslaista, mutta tämä on jäänyt 
lähes tekemättä.

Usein potilaat kertovat saa-
neensa potilasasiamieheltä vain 
paperipinon postissa itse täytet-
täväksi valitusasioissa ja muu-
toinkin kohtelu on ollut sairaalaa 
puoltavaa. Tähän asiaan ollaan 
nyt kiinnittämässä huomiota, että 
potilasasiamiehen rooli tulee olla 
ulkopuolista, täysipäiväistä ja po-
tilasta palvelevaa toimintaa! Laki 
potilaan asemasta ja oikeuksista 
tulee saattaa maassamme muiden 
lakien tasolle. Valvontaa sen nou-
dattamiseksi on lisättävä.

Mitä tulee hoitovirheisiin, niitä 
tehdään koko ajan. Erehtyminen 

on toki inhimillistä, mutta mis-
sä on inhimillisyys hoitovirheen 
jälkeen? Potilaat jätetään hyvin 
usein yksin taistelemaan vakuu-
tusyhtiötä vastaan. Lääkärit eivät 
myönnä virheitään ja potilaat ker-
tovat jopa että hoitovirheen jäl-
keen ei saa hoitoakaan. Potilas-
vakuutuskeskus hylkää 70% va-
lituksista.

Potilaan oikeusturva ei toteudu 
käsittelyissäkään, sillä päätökset 
tehdään potilasasiakirjojen perus-
teella, jotka ovat usein virheellisiä 
ja puutteellisia. Potilaan kokemus 
mitätöidään, vaikka hän on ollut 
jokaisella vastaanotolla ja hoito-
toimenpiteessä mukana.

Lääninhallituksissa hylkäys-
prosentti on vielä suurempi, vaik-

ka lääninhallitus käsittelee po-
tilaslain perusteella asioita kun 
taas potilasvakuutuskeskus arvi-
oi vaan korvattavuutta. Onko siis 
oikein, että meillä on valitusjär-
jestelmä, joka ei ole potilasta var-
ten vaikka heitä varten se on luo-
tu? Onko oikein, että asioita kä-
sittelevät lääkärit, kollegat joista 
valitetaan? Jos esimerkiksi joku 

yritys mitätöisi näin suuren mää-
rän asiakasvalituksia, olisi se pian 
konkurssissa. Potilaita ei mielletä 
asiakkaiksi koska meillä ei ole 
järjestelmää, joka mahdollistaisi 
valita hoitopaikkansa, ellei käytä 
yksityisiä palveluja. Suomi onkin 
ainoita maita joissa näin on. Tut-
kimusten mukaan OECD-maista 
Suomessa saa huonointa hoitoa!

Ministerimme Hyssälä hyssytte-
lee asioita eikä halua kuulla pal-
velun käyttäjän, eli potilaan mieli-
piteitä saamastaan hoidosta. Hoi-
dosta valittavat on aina luokitel-
tu jotenkin hankaliksi potilaiksi 
sen sijaan että vastuuta tervey-
denhoitomme tasosta alettaisiin 
ottamaan.

Potilas on asiakas ja potilaslaki 
on laki. Potilaalla on siis oikeuk-
sia paperilla ja ne on käytäntöön 
myös saatava!

Kiitän perussuomalaisten kan-
sanedustajaehdokasta Timo Hir-
vosta, joka on yhdeksi vaalitee-
makseen otti potilaan oikeudet.

Inka Svahn

Perussuomalainen 
perushoitaja Mikkelistä,
Suomen Potilasliiton 
hallituksen jäsen,
Suomen Kuluttajaliiton 
kuluttajan oikeudet
-työryhmän jäsen

Potilaan oikeudet eivät 
aina toteudu käytännössä!

Jutun kirjoittaja epäilee, että potilaan oikeusturva ei toteudu. Kuva: Futureimagebank.

Vaalien alla lähi-, perus- ja sai-
raanhoitajille luvattiin kokoo-
muksen toimesta ”tasa-arvotu-
poa” ja tuntuvaa tasokorotus-
ta palkkoihin. Nyt on selvää, et-
tä tupoa ei tule, ja tuntuvan taso-
korotuksenkin kanssa on niin ja 
näin. Sen verran pieniä ovat ne lu-
vut, joita on kunnille ylimääräisi-
nä valtionosuuksina väläytetty.

Kokoomuksen keppihevonen

Miksi kokoomus, jolle pienitu-
loisten etujen ajaminen ei kos-
kaan ole ollut tärkeintä, sitten 
ylipäätänsä on nyt kokenut sy-
dämen asiaksi hoitajien nostami-
sen palkkakuopasta. Yksi syy on 
se, että kokoomuslaiseen ideolo-
giaan sopisi mainiosti julkisen ja 
yksityisen sektorin palkkaerojen 
kiinnikurominen. Niin, että julki-
sella puolella palkkoja nostettai-
siin koulutettujen kohdalla ja vä-
hemmän koulutettujen palkkake-
hitystä yksityisellä puolella jar-
rutettaisiin tuntuvasti. Tupon eli 
keskitetyn tuloratkaisun ja ylei-
sen prosenttikorotuksen ideahan 

on se, että jäisi varaa veronke-
vennyksille valtion veroon ja että 
niillä aloilla, jotka ovat ns. tuotta-
via, tuottavuuden kasvu saataisiin 
kanavoitua osakkeenomistajille 
osinkoina eikä lisäarvon luojil-
le eli palkansaajille palkankoro-
tuksina. Samaan aikaan veronke-
vennyksillä voidaan perustella si-
tä, että rahaa ei riitä palveluiden 
parantamiseen kunnissa.

Kokoomuslaiseen ideologiaan 
kuuluu myös keskeisenä ulkois-
taminen ja yksityistäminen sekä 
kilpailuttaminen. Jos näin ei oli-
si, vaatisi kokoomus palkankoro-
tusten lisäksi myös lisää hoitohen-
kilökuntaa kunnallisiin vanhain-
koteihin eikä rahastaisi vanhuk-
sia osoittamalla paikan vanhuk-
selle yhä useammin yksityisestä 
hoitokodista.

Monellako eurolla suut 
tukkoon?

Aika moni perushoitaja ainakaan 
maaseudulla ei ole ensisijaisesti 
palkan perään, vaan toivoisi, että 
voisi hyvällä mielellä tehdä työn-

sä vanhusten parissa ilman, että 
jokainen päivä olisi yhtä urheilu-
suoritusta ja riittämättömyyden 
tunnetta.

Koulutettuja hakijoita tervey-
denhuoltoalan toimiin on riittä-
västi ainakin maaseudulla, mut-
ta toinen juttu onkin sitten toimi-
en vakituinen täyttäminen ja jos 
jossakin on ongelmia, ovat syynä 
huonot työolot. Pääkaupunkiseu-
dulla elinkustannukset nousevat 
niin nopeasti, että niiden perässä 
ei kannata yhteiskunnan lähteä 
juoksemaan, vaan on tehtävä alu-
eellisesti kestäviä ratkaisuja. Ko-
rotuksia hoitajien palkkoihin tar-
vitaan, mutta on ikävää, jos ne räi-
keät epäkohdat, joita sairaaloissa, 
kuntien terveyskeskuksissa, van-
hainkodeissa ja oikeastaan koko 
julkisella sektorilla on, lakaistai-
siin maton alle muutamalla kym-
menellä eurolla per hoitaja.

Jokamiehen keinutuoli-
innovointia

On pöyristyttävää, että kunnissa 
johtavat luottamushenkilöt, joista 

pääosa alkaa itse olla keinutuoli-
iässä, puhuvat siitä, miten tervey-
denhuollon puolella on mahdol-
lisuus lisätä tuottavuutta toimin-
toja tehostamalla ja kehittämäl-
lä. Kannattaisi käydä katsomassa 
paikan päällä tai aidosti keskus-
tella hoitohenkilökuntaan kuulu-
vien ihmisten kanssa asioista. Siel-
lä on jo käytössä tietotekniikkaa 
ja nostolaitteita. Ja jos nostolait-
teita ei vielä jossakin ole, niin sii-
nä tapauksessa pitäisi paikallisten 
sosiaali- ja terveyslautakunnan jä-
senillä jo pikaisesti alkaa päässä 
sätiä. Myös käsite ”tuottavuus” 
olisi syytä määritellä itse kunkin 
uudelleen.

Demari kaahaa politiikan 
valtatiellä

Demarit ovat ottaneet oppositios-
sa räksyttävän rakkikoiran roolin. 
Paljon enemmän kuin kokoomus-
laisten ”tasa-arvotupot” pohjois-
maisen hyvinvointivaltion alas-
ajon keppihevosena itseäni ottaa 
päähän 12 vuotta vallassa ollei-
den demareiden röyhkeä käytös. 

Juuri tuli vaaleissa turpaan, ansai-
tusti, niin että luulisi sen näkyvän 
hiukan nöyrempänä ja vaalitulos-
ta kunnioittavampana asenteena, 
mutta häikäilemättömyydellä ei 
näytä olevan rajoja. Sinänsä se, et-
tä demarit ovat vaihtamassa kais-
taa äärioikealta vasemmalle, on 
aivan oikein. Saattaa kuitenkin ol-
la, että kanssamatkustajat ja muu 
liikenne eivät pidä jyrkistä äkki-
käännöksistä ja kaistanvaihdoista 
ilman vilkkua, etenkään, kun kus-
ki syyllistyy nyt ilmeisen törkeään 
ylinopeuteen.

P.S. Olen toiminut puolueemme 
1. varapuheenjohtajana nyt kak-
si vuotta. Vapaaehtoistyö on ol-
lut rankkaa, mutta antoisaa. Olen 
saanut mittavasti vaikuttaa siihen 
linjaan, jolla puolue on mennyt 
onnistuneesti eteenpäin. Suurim-
mat haasteet ovat kuitenkin vas-
ta edessäpäin, ja uskon, että kyke-
nemme yhteistyöllä koko puolue-
väen kanssa vastaamaan niihin.

Hoitajat
politiikan pelinappuloina

Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja
PerusSuomalaiset
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Lähes päivälleen kuusi vuotta 
sitten sain näillä sanoilla toivot-
taa lehdessämme perussuomalai-
set tervetulleeksi puoluekokouk-
seen Ouluun, läänimme pääkau-
punkiin.

Puoluekokouksen järjestelyt 
vaativat aina aktiivijäseniltä sä-
pinää. Niin silloinkin kun olimme 
pohjankartanon koululla, tilavissa 
tiloissa. Yhteisen asian eteen tehty 
työ loi hyvän hengen porukkaan. 
Hyvän mielen sai myös uurastuk-
sesta palkaksi, kun tuli kiitoksia ja 
yleensä mukavaa palautetta.

Puoluekokous on meille perus-
suomalaisille kesän kohokohta ja 
monille meistä se ainoa lomareis-
su, joka tehdään joskus kauem-
mas ja joskus se on lähellä, kuten 
nyt meille pohjois-pohjanmaalai-
sille ja kainuulaisille. Vaikka ko-
koustapahtuma on tiivis aikatau-
lullisesti, on mukavaa tavata enti-
siä jo hyvin läheisiksi tulleita ys-
täviä ja toivottaa uudet mukaan 
aivan kuin olisivat jo vanhoja tut-
tuja hekin.

Kun tutkii Suomen karttaa tark-
kaan, voi todeta Oulun ja Kai-
nuun piirin olevan todella laa-
jan. Jos Oulusta lähdetään koil-
liseen, tullaan takarajalla Kuusa-

moon. Itäpuolella on suuri alue 
Kainuuta pääkaupunkinaan Ka-
jaani. Eteläpuolella mm. Pyhäjär-
vi, Haapajärvi, Ylivieska, Kalajo-
ki -akseli. Lännessä sitten meri ja 
Ruotsin raja. Siinäpä sitä puheen-
johtajalla on kiertoajelua, kun käy 

tervehtimässä jäseniään kotiseu-
duillaan.

Itse olin piirimme puheenjohta-
jana lähemmäs kymmenen vuotta. 
Siinä ajassa tuli tutuksi monta pi-
täjää. On mukavaa vaikeidenkin 
aikojen jälkeen todeta, että ahke-

Tervetuloa Ouluun!

ria jatkajia löytyy. Nyt puheenjoh-
tajanamme on Ahti Moilanen. Vih-
doinkin puolueemme kannatuslu-
vut ovat nousseet ja uusia ihmisiä 
saadaan mukaan tiheään tahtiin.

Vaikka suurin kannatus on täl-
lä hetkellä enemmän keskitty-

nyt muille alueille kuin meidän, 
olemme iloisia saadessamme kui-
tenkin puolueen toimielimiin mu-
kaan oman alueemme henkilöitä. 
Meillä on ollut paljon pitkänlin-
jan miehiä ja naisia, jotka vielä-
kin ovat kannustamassa nuorem-
pia eteenpäin.

Aikataulullisesti nopealla tem-
polla, mutta niin iloisin mie-
lin olemme nytkin järjestämäs-
sä vuoden 2007 puoluekokous-
ta Ouluun. Paikka, aika ja tavat 
ovat eriä, kuin ennen. Palvelutkin 
ostamme eri tavalla.

Tervetuloa päättämään tärkeis-
tä asioista ja puolueemme johto-
henkilöistä. Kaikki me varmasti 
myös ansaitsemme hetken viih-
tyä ja viettää iltaa seurustelemal-
la, tanssimalla ja rentoutumalla, 
miten kukin parhaaksi näkee.

Toivomme runsasta osanottoa 
Oulun puoluekokoukseen! Hy-
vät kansanedustajamme, puolue-
toimistomme väki, jäsenet, van-
hat ja uudet, koetaan yhdessä iki-
muistettavia hetkiä!

Paula Juka, 
sekä Perussuomalaisten 
Oulun ja Kainuun väki

Etäisyyksiä Oulusta
Oulu - Helsinki  ........ 610.3 km
Oulu - Turku  ........... 621.2 km
Oulu - Kuopio  ......... 287.1 km
Oulu - Seinäjoki  ...... 325.6 km
Oulu - Lappeenta  ..... 537.5 km
Oulu - Tampere  ....... 489.3 km
Oulu - Rovaniemi  ..... 206.7 km

Nähtävyyksiä Oulussa
• Nuku, nuoriso- ja kulttuurikeskus

• Oulun kauppatorin alue

• Maailman suurimmat pohjoisimmat pyramidit

• Kasvitieteellisen puutarhan kasvihuoneet

• Linnanrauniot ja tähtitorni

• Rotuaari -kävelykatu

• Franzenin puisto

• Oulun tuomiokirkko

• Pikisaari,  vilkas teollisuusmiljöö aikoinaan

• Hupisaarilla voi ihastella kesäteatteria ja maisemia

• Potnapekka kävelykatu

• Musiikkikeskus

• Technopolis, Pohjoismaiden ensimmäinen
 teknologiakylä

• Arktiset askeleet,
 valtakunnallinen tanssitapahtuma

• Maratonpilkki

• Lasten ja nuorten teatteripäivät

• Tervahölkkä ja naisten kymppi

• Valkosipuliyö

• Keskiyön golf

• Tervasoutu

• Meri Oulu -festivaalit

Toistuvia tapahtumia Oulussa
• Terwamotoristien kokoontumisajot

• Qstock rokkifestivaalit

• Jalometalli hevimusiikkifestivaalit

• Klassinen yö

• Elojazz & Blues

• Oulun musiikkivideofestivaalit ja   
 ilmakitaransoiton mm-kisat

• Kansainvälinen Oulu tapahtuma

• Arktiset valot

© Oulun kaupunki.

© Oulun kaupunki.



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen   5/2007 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 8

Lauantai 09.06.2007 klo 12.00

Avausjuonto, puheenjohtaja Auli Kangasmäki
Suomen lippu tuodaan saliin
  – Siniristilippumme
Tervehdykset
  – Oulun kaupungin edustaja
  – PerusS:n Oulu-Kainuun piirin
   puheenjohtaja Ahti Moilanen
1. Puoluekokouksen avaus
  – PerusS:n puheenjohtaja Timo Soini
2. Kokouksen puheenjohtajien valinta
3. Kokouksen sihteerien valinta
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
6. Todetaan kokouksen laillisuus,
 päätösvaltaisuus ja osanottajat
  – kokouskutsu, jäsenet, läsnäolo-oikeus
7. Päätetään käsittelylistasta, puoluekokouk-
 sen toimintasäännöistä sekä muista tarpeel-
 lisista kokouksen menoon liittyvistä asioista
8. Valitaan puolueen puheenjohtaja
9. Valitaan puolueen varapuheenjohtajat (1–3)
10. Valitaan puoluesihteeri
11. Lähiajan tavoiteohjelman lähetekeskustelu
  – Ohjelmavaliokunnan esittely
12.  Valitaan puoluehallituksen muut jäsenet 
 (enintään 7)

Kokous keskeytyy klo 17.00 jatkuen
sunnuntaina klo 10.00

Perussuomalaiset – Sannfi nländarna rp
VII puoluekokous 09.–10.06.2007 Oulussa

Käsittelylista Muuta huomioitavaa:
Perjantaina 8.6. klo 18 puoluehallituksen kokous
 – erillinen kutsu jäsenille

Lauantaina 9.6. klo 10–11.30 toritapahtuma Oulun rotuaarilla
 – PerusS-kansanedustajat tavattavissa

Lauantaina 9.6. klo 10–12 jäsenyyden tarkastus ja kokousmateriaalin 
jako ennen puoluekokoussaliin astumista
 – toimistopäällikkö Tiina Sivonen

Lauantaina kokousohjelman jälkeen iltajuhla, jonka järjestää Oulu-
Kainuun piiri  – puheenjohtaja Ahti Moilanen

Varmista paikkasi ja äänioikeutesi

Jäsenyysasiat kuntoon 
puoluekokouksessa!

Puolueen tilillä on saapuneissa suorituksissa useita nimettömiä mak-
suja, joita valitettavasti emme pysty kohdentamaan oikeisiin henkilö-
suorituksiin. Joten puoluekokoukseen kannattaa ottaa mukaan mak-
sukuitti omasta jäsenmaksusuorituksesta. 

Epäselvissä tapauksissa kannattaa täyttää jäsenhakemus tai täyden-
tää omia henkilötietoja Oulussa puoluekokouspaikalla.

Puoluehallitus käsittelee vielä ennen puoluekokouksen alkua saapu-
neet viimehetken jäsenhakemukset ja maksusuoritukset.

Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita puoluekokoukseen.

Sunnuntai 10.06.2007 klo 10.00

Hartaus klo 9.30
  – Kirkkoherra Anssi Joutsenlahti
13. Selostus puolueen toiminnasta ja taloudesta 
 VI ja VII varsinaisen puoluekokouksen
 väliseltä ajalta
  – PerusS:n puoluesihteeri Hannu Purho
14. Selostus eduskuntaryhmän toiminnasta
 VI ja VII varsinaisen puoluekokouksen
 väliseltä ajalta
  – PerusS:n eduskuntaryhmän puheen-
   johtaja Raimo Vistbacka
15. Valitaan puoluevaltuuston jäsenet
  – puoluehallitus ja mahdollisuuksien
   mukaan piirien puheenjohtajat
   (vähintään 10, enintään 50)
16. Lähiajan tavoiteohjelman käsittely
17. Arvonta
18. Puolueneuvoston ansioituneiden jäsenten
 valintaperusteet
19. Sääntömuutosasiat
20. Muut päätöstä vaativat asiat
21. Poliittinen yleiskeskustelu
22. Kokouksen päättäminen

Huom! Kokouksen puheenjohtajan harkinnan 
mukaan voidaan tarpeen vaatiessa poiketa kä-
sittelylistan järjestyksestä paitsi henkilövalinto-
jen valintajärjestysten kohdissa.

Hotelli myy osallistujille kuponkeja seuraavasti: 
 la 9.6. .............Päivän keittolounas 16 €, alk. klo 12.00
 la 9.6. .............iltapäiväkahvi ja keksivalikoima 4 €
 la 9.6. .............päivällis-buffet, sis. salaatin, 2 lämmintä ruokaa
  (porsasta/kalaa) ja kahvin 19 €
 su 10.6.  ..........aamukahvi ja keksivalikoima 4 €
 su 10.6.  ..........Päivän keittolounas 16 €, alk. klo 12.00

 Koko paketti yhteensä: 59 €

Juomasuosituksia:
 - Jäävesi sisältyy hintaan
 - Kivennäisvesi ja virvokkeet:
    2,70 € / plo, laskutus kulutuksen mukaan
 III olut ....................3,90 € / plo
 Siideri .....................4,70 € / plo
 Lonkero .................4,60 € / plo
 Viinit alkaen ..........5,00 € / 12 cl

Majoituskiintiö osallistujille:
 Kiintiötunnus: ........PERUS
 Hotelli: ...................Radisson SAS Hotel, Oulu
 Huonemäärä: .........pe-la 10 kpl / la-su 50 kpl
 Huonehinta / yö: ...80 € / 1hh Standard
   85 € / 2hh Standard

Hinnat sisältävät Super Breakfast –buffetaamiaisen (ALV 22%), huo-
neosuuden ALV:n (8%) sekä saunan. Hinnat ovat NETTO, eli eivät si-
sällä komissiota.

Huoneiden vapautus:  Huoneet vapautetaan automaattisesti myyn-
   tiin 21.5.2007 klo 20:00.

Varaukset:
 Puhelin:  020 1234 700, yksittäiset huonevaraukset
 Sähköposti:  reservations.finland@RadissonSAS.com
 Mainitkaa ystävällisesti kiintiötunnus PERUS varausta tehdessä.

Maksutapa: Käteinen tai luottokortti.
  Klo 18:00 jälkeisen saapumisen pyydämme takaa-
  maan luottokortinnumerollanne.

Majoittuminen Oulussa
Puoluekokous siis järjestetään ho-
tellissa Radisson SAS. Jokainen 
kokousosanottaja tekee itse huo-
nevarauksensa suoraan hotelliin 
ja vastaa myös itse hotellilaskus-
tansa. Tunnus varattaessa huonei-
ta on ”perus”.

Haluamme korostaa, että lau-
antain ruoka, kahvi ja etenkin il-
lallislipuja myydään heti ilmoit-
tautumisajasta lähtien, ja olisi toi-
vottavaa etenkin ravintolan kan-
nalta että ne ostettaisiin mahdol-
lisimman pian, koska emme ole 
voineet ilmoittaa ennakkoon tu-
lijamäärää.

Hotellilla on asukkaille omia 
parkkipaikkoja  takapihalla ja 
ylätasanteella. Hotellin edessä 
on koko torialueen iso parkki-
alue, joka on maksullinen lauan-
taihin klo 14 asti.

Iltaohjelma

Lauantaina hotellilla esiintyy 
Jorma Suo yhtyeineen. Orkesteri 
aloittaa kello 21.00 ja soittaa va-
lomerkkiin puoli yhteen (yöker-
ho toimii).

Väliajalla esiintyy itämaisen 
tanssin ryhmä, Cafe` Rai`, Mu-
hokselta.
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A. Asioiden käsittelyjärjestys
1. Osanottajille jaettu käsittelylista on 

asioiden käsittelyjärjestyksen pohja, jos-
ta kokouksen puheenjohtajan harkinnan 
mukaan voidaan tarvittaessa poiketa, pait-
si henkilövalintojen kohdalla. 

2. Puoluehallituksen ja/tai kokouksen va-
liokuntien esitys tai mietintö on aina kan-
natettu esitys.

B. Valmisteluvaliokunta
3. Valmisteluvaliokunnalle kuuluvat sään-

töjen lisäksi kaikki muut valmistelua vaati-
vat puoluekokouksen asiat paitsi ne, jotka 
lähetetään vaali- tai ohjelmavaliokuntaan.

4. Valmisteluvaliokunnan muodostavat 
puoluekokouksen puheenjohtajisto ja sih-
teeristö täydennettynä ennen puolueko-
kousta asioiden valmistelusta vastanneel-
la puoluehallituksella. Valmisteluvaliokun-
nassa puhetta johtaa puoluekokouksen pu-
heenjohtajisto ja kirjaa pitää puolueko-
kouksen sihteeristö.

C. Vaalivaliokunta
5. Vaalivaliokunnalle kuuluvat muut hen-

kilövalinta-asiat paitsi kokouksen järjestäy-
tyminen.

6. Vaalivaliokunnan muodostaa puolue-
hallitus täydennettynä piirien puheenjohta-
jilla. Vanha puoluehallitus vaihtuu uudeksi 
vasta, kun uuden valinta on suoritettu ko-
konaisuudessaan loppuun.

7. Vaalivaliokunnan on erityisesti puo-
luevaltuuston kokoonpanoesitystä tehdes-
sään otettava piirien toiminnallisuus huo-
mioon (kv-ehdokkaat, kunnanvaltuutetut, 
piiri- ja paikallisyhdistykset, piirien vaali-
tulokset, puolueen jäsenmäärä ja jäsenyys 
piirissä jne).

D. Ohjelmavaliokunta
8. Ohjelmavaliokunnan muodostavat 

puoluekokouksen puheenjohtajisto ja sih-
teeristö sekä puoluekokouksen valitsema 
määrä muita jäseniä. Valiokunta voi tarvit-
taessa pyytää kuultavakseen asiantuntijoita 
ja/tai ohjelmaehdotuksen tekijöitä.

9. Ohjelma-asioista käydään ensin puo-
luekokoussalissa yleiskeskustelu, jonka jäl-

keen asiat lähetetään käyty keskustelu ja 
tehdyt esitykset huomioiden ohjelmavalio-
kuntaan.

10. Kaikki valiokuntakäsittelyyn tarkoi-
tetut, kannatetut muutos- ja ponsiehdotuk-
set on jätettävä puoluekokouksen

sihteeristölle kirjallisesti. Ehdotusta, jo-
ta ei ole kannatettu, ei oteta valiokunnassa 
käsiteltäväksi, ellei valiokunta toisin päätä. 
Valiokunta päättää muutoinkin itsenäisesti 
omasta työskentelystään, esille otettavista 
asioista sekä mietinnöstään.

11. Valiokuntakäsittelyn jälkeen valio-
kunnan mietintö on käsittelyn pohjana. 
Puoluekokouksen käsitellessä valiokun-
nan mietintöä voidaan käsittelyyn ottaa 
vain kannatettuja kirjallisia esityksiä, jot-
ka on toimitettu puheenjohtajalle viimeis-
tään ennen äänestysjärjestyksen esittämis-
tä, jotta ehdotus voitaisiin ottaa käsittelys-
sä huomioon.

E. Ääni- ja puheoikeus
12. Puolueen suoran jäsenyyden perus-

teella ääni-, puhe- ja esitysoikeus on kaikil-
la puolueen jäseniksi hyväksytyillä ja vuo-
den 2007 jäsenmaksun maksaneilla puolu-
een jäsenillä. Päätöksentekoon voivat osal-
listua vain kuluvan vuoden jäsenmaksunsa 
maksaneet jäsenet. Kaikilla v. 1995 perus-
tajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. 
Kokouksen puheenjohtaja voi harkintansa 
mukaan lisäksi antaa puheoikeuden myös 
muullekin puoluekokouksessa läsnä oikeu-
tetulle henkilölle. Valtakirjalla ei voi edus-
taa eikä äänestää.

F. Puheenvuorojen käyttö
13. Puheenvuorot voidaan pitää mo-

lemmilla kotimaisilla kielillä, suomeksi tai 
ruotsiksi. Tehdyt ehdotukset ja päätökset 
saatetaan kokousedustajien tietoon suo-
menkielellä.

14. Kaikki puheenvuoropyynnöt toimi-
tetaan kirjallisesti kokouksen puheenvuo-
rosihteerille. Puheenjohtaja antaa puheen-
vuorot pyydetyssä järjestyksessä. Puheen-
johtaja voi harkintansa mukaan poiketa 
tästä järjestyksestä. Asian käsittelyjärjestys-
puheenvuoro on annettava ennen muita.

15. Puheenvuorot pidetään käsittelylis-
taan merkittyjä puheenvuoroja lukuun ot-
tamatta salissa kiertäviä mikrofonisihtee-
reitä ja heillä olevia langattomia mikrofo-
neja apuna käyttäen. Kannatuspuheenvuo-
rot voidaan pitää kokouspaikalta.

16. Puheenvuorojen pituus, esityslistaan 
merkittyjä ja muita valmisteltuja puheen-
vuoroja lukuun ottamatta, on asiakohdissa 
enintään 3 min ja henkilövaalikohdissa 1 
min. Puheenjohtaja voi tarvittaessa rajoit-
taa puheenvuoroja tai puheaikaa tai mo-
lempia.

17. Puheenjohtajan käskystä asiaton tai 
ylipitkä puhe on lopetettava. Puheessa on 
puhuttava vain esillä olevasta asiasta. Jos 
puhuja poikkeaa varsinaisesta aiheesta, on 
puheenjohtajan kehotettava häntä palaa-
maan asiaan. Ellei puhuja noudata puheen-
johtajan kehotusta, voi puheenjohtaja kes-
keyttää hänen puheenvuoronsa.

18. Mikäli puhuja haluaa puheensa ko-
ko sisällön, myös kesken jääneeltä osalta, 
merkittäväksi pöytäkirjaan liitteenä, tulee 
puhe toimittaa kokonaisuudessaan kirjalli-
sena kokouksen aikana kokouksen ensim-
mäiselle tai toiselle sihteerille.

G. Vastauspuheenvuorot
19. Puheenvuoroasioissa kaikki valtuudet 

ovat kokouksen puheenjohtajalla.
20. Vastauspuheenvuoro-oikeus on puo-

lueen puheenjohtajalla, varapuheenjohta-
jilla, puoluesihteerillä, taloudenhoitajalla, 
puolueen lehden päätoimittajalla, eduskun-
taryhmän puheenjohtajalla, varapuheen-
johtajilla ja sihteereillä puheenvuorojär-
jestyksestä poiketen.

21. Mikäli eduskuntaryhmän toimintaa 
käsiteltäessä esitetään kansanedustajalle 
itselleen kysymys tai arvostelu, on edelli-
sen kohdan lisäksi ao. kansanedustajalla oi-
keus käyttää vastauspuheenvuoro puheen-
vuorojärjestyksestä poiketen. Vastaava kos-
kee myös EU-edustajia.

H. Vaalit
22. Puoluehallituksen ja puoluevaltuus-

ton jäseniksi voidaan valita vain kuluvan 
vuoden jäsenmaksun maksaneita jäseniä.

23. Vaaleissa käytetään lippuäänestystä, 
jos kokouksen puheenjohtajisto suullises-
ti tai kymmenen (10) äänivaltaista kokous-
osanottajaa sitä kirjallisesti esittää ja kokous 
niin päättää. Puheenjohtaja, varapuheenjoh-
tajat ja puoluesihteeri valitaan kuitenkin ää-
nestyksessä suljetuin lipuin, mikäli kanna-
tettuja ehdokkaita on yhtä useampia.

24. Mikäli puolueen puheenjohtajaa, va-
rapuheenjohtajia tai puoluesihteeriä valit-
taessa on samalle paikalle enemmän kuin 
kaksi kannatettua ehdokasta eikä kukaan 
heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä 
yli puolta annetuista äänistä, järjestetään 
kahden ensimmäisessä äänestyksessä eni-
ten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen 
vaali, jossa valituksi tulee eniten ääniä saa-
nut. Mikäli puoluehallitusta valittaessa eh-
dokkaita on enemmän kuin valittavia jäse-
niä, järjestetään äänestys, jossa valituksi tu-
levat eniten ääniä saaneet. Äänten mennes-
sä tasan ratkaisee arpa.

I. Äänestys
25. Äänestys suoritetaan äänestyslippua 

(JAA/EI) käyttämällä tai nimenhuudolla, 
jos kokouksen puheenjohtajisto suullises-
ti tai kymmenen (10) äänivaltaista koko-
usosanottajaa sitä kirjallisesti esittää ja ko-
kous niin päättää. Äänten mennessä tasan, 
ratkaisee asian se mielipide, johon kokouk-
sen puheenjohtaja on yhtynyt.

J. Läsnäolo-oikeus
26. Läsnäolo-oikeus myönnetään puolu-

een perustajajäsenille, niille puolueen tuki-
joille, kokouksen toimihenkilöille ja avusta-
jille sekä tiedotusvälineiden edustajille, joil-
le läsnäolo-oikeutuksen osoitukseksi on an-
nettu osanottajamerkki.

K. Järjestyksen pito
27. Puheenjohtaja pitää kokouksessa jär-

jestystä ja kehottaa järjestysmiehiä poista-
maan häiritsijä kokouksesta. Jokaisen tulee 
pitää osanottajamerkkinsä näkyvillä ja vaa-
dittaessa näyttää se.

28. Puoluekokous voi puheenjohtajistonsa 
ehdotuksesta tehdä näitä puoluekokouksen 
toimintasääntöjä täydentäviä päätöksiä.

Puoluekokouksen toimintasäännöt
Puheenvuorojen käyttöoikeus ja muut puoluekokouksen menettelytavat

Paikalliset järjestelyt ja piiritoimikunta:
Paikallisjärjestelyjen yhdyshenkilö Paula Juka, puh. 040-539 3670

Puheenjohtaja Ahti Moilanen, puh. 040-413 4941, ahti.moilanen@elisanet.fi

Varapuheenjohtaja Jaana Sankilampi puh. 040-513 5038, JaanaS@kajaani.net

Varapuheenjohtaja Pirkko Mattila puh. 050-517 3595, pp.mattila@kolumbus.fi

Piirisihteeri Paavo Arffman puh. 0400-201 424, paavo.arffman@hotmail.com

Perussuomalaisten puoluekokous
Oulussa 9.-10.6.2007

Kokouspaikkana on Radisson SAS –hotellin kokoustilat, osoitteessa Hallituskatu 1, 90100 
Oulu, puh 020 1234 700.

Tiedotusvälineet toivotetaan tervetulleeksi runsaslukuisina seuraamaan puoluekokouk-
sen tärkeitä henkilövalintoja ja puolueemme tulevia poliittisia linjanvetoja. 

Tervetuloa kaikki jäsenet läheltä ja kaukaa.

Puoluekokouskutsu
Perussuomalaiset – Sannfinländarna rp:n VII varsinainen puoluekokous pidetään 
viikonvaihteessa 09.-10.06.2007 alkaen lauantaina 09.06 klo 12.00 Oulussa, Radis-
son SAS Hotelli, Hallituskatu 1, 90100 Oulu, puh 020 1234 700. Jokainen kokous-
osanottaja tekee itse huonevarauksensa suoraan hotelliin ja vastaa myös itse hotel-
lilaskustansa. Tunnus varattaessa huoneita on ”perus”.

Puoluekokouksessa on puhe- ja äänioikeus jokaisella puoluekokouksen alkuun men-
nessä puolueen jäseneksi hyväksytyllä henkilöjäsenellä ja kuluvan vuoden jäsenmaksun 
maksaneella henkilöllä. Kyseisen 25 euron jäsenmaksun voi suorittaa kokouspaikalla.

Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset puoluekokoukselle kuulu-
vat puoluejohdon ja puoluevaltuuston valitsemisasiat, ohjelma-asioita sekä mah-
dollisesti puolueen sääntöjen 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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Perussuomalaisten puheenjohtaja, 
kansanedustaja Timo Soini ava-
si puoluevaltuuston kokouksen 
la 5.5.2007 Helsingissä. Puheensa 
aluksi hän käsitteli maaliskuussa 
pidettyjä eduskuntavaaleja, kiittä-
en kokousväen kautta koko kent-
tää hyvin tehdystä ja tuloksellises-
ta vaalityöstä. Laajassa puheen-
vuorossaan hän totesi muun mu-
assa seuraavaa:

Perussuomalaisilta ei 
puoluetukien nostolle

Porvarihallitus on törsääjähallitus, 
joka ensi töikseen turvotti ministe-
rien, valtiosihteerien ja muun po-
litrukkikunnan määrää. Hallitus-
puolueet päättivät hallitusohjel-
maneuvotteluissa korottaa puolue-
tukiaisia runsaalla neljälläkymme-
nellä prosentilla. Perussuomalaiset 
eivät tätä hyväksy ja tulemme asi-
an eduskuntakäsittelyssä esittä-
mään korotusten hylkäämistä.

Puolueiden on näytettävä hy-
vää esimerkkiä, eikä pistää omaa 
leväperäisyyttään talousasiois-
sa Suomen kansan maksettavak-
si. Perussuomalaiset on velaton 
puolue, joka elää tulojensa mu-
kaan. Puolueen jäsenmaksutuo-
tot ovat viimeisen vuoden aikana 
lähes kaksinkertaistuneet.

Keskusta haastettava 
maakuntien Suomessa

Perussuomalaiset onnistuivat vaa-
litaistelussaan erinomaisesti mo-
nessa suuressa kaupungissa. Kan-
natushuippuna oli Vantaa, joissa 
puolueen kannatus kohosi 7,7 pro-
senttiin. Espoossa ja Tampereella 
menestyttiin niin ikään hyvin.

Perussuomalaisten vaalivoitto 
olisi ollut vieläkin suurempi, mi-
käli olisimme onnistuneet parem-
min maakuntien Suomessa. Kan-
natuksen nousu ei kuitenkaan 
muuttunut paikoiksi, sillä mo-
ni keskustaan pettynyt äänestäjä 
jätti äänestämättä osin Perussuo-
malaisten puutteellisen ehdokas-
asettelun vuoksi.

Kunnallisvaaleissa Perussuoma-
laisten on haastettava päähallitus-
puolue Keskusta maakuntien Suo-
messa. Suomessa on liikaa keskus-
tan yksinvaltaisesti hallitsemia 
seutukuntia. Perussuomalaiset voi 
uskottavalla ehdokasasettelulla is-
keä merkittävästi suonta keskus-
tan kannatuksesta.

Ydinvoimalat menneisyyden 
ratkaisu

Suomen on vallannut suoranainen 
ydinvoimakiima. Suomeen ollaan 
täysin kritiikittömästi haalimassa 
lisää ydinvoimaloita. Perussuoma-
laisten mielestä Suomen on voi-
makkaasti satsattava uusiutuvaan 
kotimaiseen energiaan, joka jät-
tää elinmahdollisuuksia myös tu-
leville sukupolville. Suomella on 
loistava mahdollisuus olla uusiu-
tuvan energiateknologian malli-

maa, tällä menolla hallitus on 
vihreiden myötäjuoksijoiden tu-
ella tekemässä Suomesta mennei-
syyden energiaratkaisun, ydinvoi-
man, nykymuseota.

Ydinvoimaan liittyvät ydin-
aseet ja ydinjätteet. Ydinvoiman 
kannattajien on turha moralisoida 
Iranin tai Pohjois-Korean ydinvoi-
maohjelmia vastaan. Samaa hurs-
kastelua on ydinvoiman kannatta-
jien uraanikaivosten vastustami-
nen Suomessa.

Kokous järjestyi Timo Soinin 
johdolla

Puoluevaltuuston kokouksessa 
puhetta johti Timo Soini, luovut-
taen kuitenkin puheenjohtajan 
nuijan ajassa 14.23 varapuheen-
johtaja Auli Kangasmäelle. Ko-
kouksen sihteerinä toimi Hannu 
Purho, joka suoritti myös nimen-
huudon. Kokous todettiin lailli-
sesti koollekutsutuksi ja päätös-
valtaiseksi. Lähes kaikki puolue-
valtuuston 51 -jäsentä olivat pai-
kalla. Pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin Helena ja Reijo Ojennus 
Parkanosta.

Toimintakertomus entistä 
laajempi

Puoluesihteeri Hannu Purho esit-
ti puolueen toimintakertomuksen 
vuodelta 2006. Tilintarkastuslain 
muuttumisen vuoksi kertomuk-
sessa käsiteltiin myös alkuvuoden 
2007 tärkeimpiä tapahtumia. Pur-
ho totesi vuoden 2006 olleen mm. 
puolueen suunnan kasvu-uralle 
kääntäneiden presidentinvaalien 
ja menestyksekkään eduskunta-
vaalikampanjan starttivuosi. Uu-
sia jäseniä toimintavuoden aika-
na oli puolueeseen liittynyt 379, 
kokonaisjäsenmäärän lisääntyes-
sä näin tasolle 2591.

Monia ns. tyhjiä kuntia sekä toi-
mimattomia osastoja on saatu el-
vytettyä mukaan toimintaan. Pu-

heensa lopuksi puoluesihteeri 
Purho kiitti pian toimintakauten-
sa päättävää puoluevaltuustoa hy-
vistä ja tuloksellisista päätöksistä 
niin poliittisten linjausten kuin ta-
loudenpidonkin osalta.

Puolueen talous kunnossa

Puheenjohtaja Timo Soini esitti 
puolueen tilit 2006 ja tilintarkas-
tajien niistä antaman lausunnon. 
Hän korosti, että puolue on koko 
olemassa olonsa ajan ollut vela-
ton ja on edelleen. Talous on erin-
omaisen hyvässä kunnossa.

- Puolueen toiminnan rahoi-
tuksessa näyttelee pääosaa val-
tion budjetista jaettava puolue- 
ja lehdistötuki, joitten korotuksia 
olemme eduskunnassa johdonmu-
kaisesti vastustaneet. Seuraavak-
si tärkeimpänä on jäsenmaksujen 
muodossa kentän ihmisten mak-
sama rahoitustuki ja sitten omana 
rahoitusmuotonaan Uuden Vuo-
den tervehdykset.

Tilintarkastajiksi vuodelle 2007 
valittiin Lea Mäkipää, Tapani Yli-
harju ja Tom Sandell, varalle Mar-
ke Tuominen ja Petri Kokko.

Käytännön päätöksiä

Puolueen jäsenmaksu 25 euroa 
päätettiin pitää entisellään. Myös 
vuoden 2008 jäsenmaksuista pää-
tettiin tilittää 5 euroa piireille ku-
takin maksanutta jäsentä kohti. 
Kokouksessa vahvistettiin myös 
puoluehallituksen tekemä päätös 
pitää seuraava puoluekokous Ou-
lussa 9.-10.6.2007.

Vaalien jälkipuintia

Eduskuntavaaleista 2007 ja tule-
vista kunnallisvaaleista 2008 käy-
tettiin runsaasti puheenvuoroja. 
Eduskuntavaalien todettiin men-
neen hyvin ja oltiin erityisen tyy-
tyväisiä siitä, että kansanedustaji-
en määrä nousi kolmesta viiteen.

- Suuri raha, media ja gallupit 
yhdessä vanhojen puolueiden jä-
senkirjatoimittajien kanssa kävi-
vät massiivista kampanjaa meitä 
vastaan, mutta kovalla kenttätyöl-
lä ja Timo Soinin tehokkaalla joh-
dolla menestyimme vaaleissa - oli 
yleinen arvio.

Puheenvuoroissa käsiteltiin 
myös nettien keskustelupalstoja, 
yhdistysten herättämistä henkiin, 
vaalituloksen analysointia ja vaa-
liliittojen onnistumista sekä piiri-
kohtaisia tuloksia.

Puheenvuoroja eduskuntavaa-
leista käyttivät muun muassa Olli 
Sademies, Ahti Moilanen, Osmo 
Kokko, Timo Hirvonen, Teemu 
Koivusalo, Erkki Rakkolainen, 
Pekka Leskinen, Ilmo Törmä, Er-
ja Kouvo, Raimo Vistbacka, Mar-

Perussuomalaisten puoluevaltuusto loi 
kokouksessaan pohjaa tuleviin kunnallisvaaleihin

ja-Leena Leppänen ja Vaili Kaa-
rina Jämsä.

Tulevien kunnallisvaalien osal-
ta toivottiin puoluejohdon tukea 
ns. tyhjien kuntien herättämisek-
si sekä kehotettiin välittömästi 
lähtemään ehdokashankintaan 
ja ”takomaan nyt, kun rauta on 
kuuma”.

Kannanottoja ja 
yleiskeskustelua

Perussuomalaisten Keski-Pohjan-
maan uusi piirisihteeri Teemu Koi-
vusalo esitti julkilausuma/kannan-
oton pohjaksi, että: ”Perussuoma-
laisten tavoitteena tulisi seuraavis-
sa kunnallisvaaleissa olla näyttä-
vä nuorten ehdokkaiden mukaan 
saaminen ehdokkaaksi”. Asia he-
rätti paljon positiivista keskuste-
lua puoluevaltuustossa. Perussuo-
malaisten Nuorten osalta toivot-
tiin tehokasta työpanosta nuorten 
ehdokkaiden hankkimiseksi.

Jorma Uski käsitteli jäsenlista-
asiaa uusien nimien osalta. Pekka 
Leskinen kysyi: ”Mihin valiokun-
tiin Perussuomalaiset pääsivät?”. 
Ryhmäjohtaja Raimo Vistbacka 
selvitti asiaa.

Vaili Kaarina Jämsä ehdotti, et-
tä puolueelle nimettäisiin tunnus-
kukka. Päivänkakkara sekä sau-
nakukka saivat kannatusta. Asi-
aan luvattiin palata tarvittaessa 
puoluekokouksessa. Taisto Ylhäi-
nen kauhisteli EU-byrokratiaa ja 
sen aiheuttamaa paperisotaa.

Pitkän linjan kunnallispoliitik-
ko Markku Pöyry Pertunmaalta 
esitti, että puoluevaltuusto pyy-
täisi Oulun puoluekokoukses-
sa puoluesihteeri Hannu Purhoa 
jatkamaan tehtävässään. Puolue-
valtuusto yhtyi Pöyryn esitykseen 
kättentaputuksin.

Satakunnasta ja Pirkanmaalta oltiin myös tultu kokoukseen.

Puoluevaltuusto kokokoontui runsaslukuisena.

Perussuomalaisia naisia.
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Perussuomalaisten Oulun ja Kai-
nuun piirijärjestön varapuheen-
johtajan Jaana Sankilammen pu-
he vappuna 2007 Kajaanin Raati-
huoneentorilla

Haluan ensiksi lausua teille par-
haimmat kiitokset meidän kaikki-
en kainuulaisten perussuomalais-
ten puolesta siitä tuesta minkä 
saimme maaliskuun eduskunta-
vaaleissa. Se tuki mahdollisti täl-
lä alueella perussuomalaisten vaa-
livoiton ja antoi meille kaikille us-
koa tulevaisuuteen.

Vaikka tällä kertaa emme saa-
vuttaneetkaan Oulun vaalipiirissä 
kansanedustajan paikkaa, ylitim-
me kuitenkin uskottavuuskynnyk-
sen ja kansanedustajan paikka oli 
todella lähellä. Valtakunnallises-
ti perussuomalaiset olivat vaalien 
suurvoittaja. Vaalien suurhäviäjiä 
olivat sosialidemokraatit, keskus-
ta ja vasemmistoliitto.

Vaalien alla tärkeimmiksi ky-
symyksissä nousivat eläkeläis-
ten ongelmien ohella työttömyys, 
vanhusten ja sairaiden asiat, opin-
toraha-asiat sekä oikeudenmukai-
nen verotus.  Lähes kaikki edus-
kuntapuolueet lupasivat, että vaa-
lien jälkeen kaikkiin näihin asioi-
hin puututaan. Jos puolueet ovat 
mukana hallituksessa, nämä asiat 
otetaan hallitusohjelmaan ja laite-
taan tulevan neljän vuoden vaali-
kauden aikana kuntoon.

Muun muassa hoito- ja hoiva-
alojen työntekijöiden palkkoja lu-
vattiin korottaa reilusti ja esimer-
kiksi kotona tapahtuvaan vanhus-
ten hoitoon luvattiin panostaa riit-
tävästi rahaa. 

Muutama päivä sitten uusi Kepu-
Kokoomus-johtoinen hallitus on 
julkistanut ohjelmansa. Hallituk-
sen ohjelmassa on lähes kokonaan 
unohdettu vaalien alla annetut lu-
paukset. Esimerkiksi kokoomus on 
julkisuudessa kieltänyt sen, että he 
olisivat luvanneet korotuksia hoi-
tohenkilökunnan palkkoihin, mut-
ta jokainen muistaa sen, että kor-
kealta taholta kokoomuksen pii-
ristä luvattiin sairaanhoitajille jo-
pa 500 euron kuukausikorotukset. 
Nyt tämä kaikki kielletään.

Pientä kansaneläkettä saaville 
on luvattu 20 euron korotukset. 
Sitä ei kuitenkaan ole sanottu, et-
tä tarkoittaako korotus 20 euroa 
kuukaudessa vai jotakin muuta. 
Jos tämä 20 euroa jaetaan neljälle 
vuodelle, tietää se käytännössä ko-
rotusta 5 euroa kuukaudessa. Eli 
niitä samoja murusia mitä edelli-
nen hallitus jakoi kaikkein vähä-
osaisimmille. Oikeudenmukaisiin 
kansaneläkkeisiin tulisi meidän 
mielestämme tehdä reilu tasoko-
rotus. Siihen Suomella on varaa.

Jo senkin vuoksi, että nyt eläk-
keellä ja erityisesti kansaneläk-
keellä olevat kansalaiset ovat nii-
tä, jotka nostivat Suomen sodan 
jälkeisestä ahdingosta vaikeissa 
olosuhteissa, kovalla työllä ja itse-
ään säästämättä. Tämä murusten 
jakaminenko on nykysukupolven 
poliittisen johdon ja valtaeliitin 

palkkio tälle raivaaja- ja rakenta-
jasukupolvelle? Me perussuoma-
laiset emme tätä hyväksy.

Heti vaalien jälkeen uusi edus-
kunta, sen kansanedustajat ja hal-
litus muistivat kuitenkin itseään 
ruhtinaallisesti: ensitöikseen kan-
sanedustajat nostivat omia palkko-
jaan 150 euroa kuukaudessa. Hal-
litusohjelmassa hallitus lupaa puo-
lueille todellisen jättipotin. Heinä-
kuun ensimmäisestä päivästä alka-
en tulevana kesänä puoluetukea 
korotetaan peräti 44 prosenttia. 
Näistä korotuksista ei ennen vaa-
leja puhuttu äänestäjille mitään.

Verotuksen osalta voin kertoa 
sen, että vaalien alla kaikki puo-
lueet lupasivat korjata eläkeläis-
ten verotuksen vääryydet ja muun 
muassa tehdä korjaukset perintö-
veroihin. Nyt näyttää kuitenkin 
siltä, että perintöverojen korjauk-
set menevätkin pääosin rikkaille 
sekä myös suuryrityksille.

Jos pienyritykset vapautetaan 
sukupolvenvaihdoksissa perin-
töveroista, sen me hyväksymme. 
Mutta vaadimme myös, että ta-
vallinen kansalainen joka omistaa 
esimerkiksi omakotitalon ja kesä-
mökin on myös vapautettava pe-
rintöverosta silloin kun perinnön 
saajina ovat rintaperilliset. Näin ei 
näytä kuitenkaan tapahtuvan. Val-
tapuolueet tulevat ehkä tekemään 
pieniä kosmeettisia muutoksia. 

Hyvät kuulijat!

Julkisuudessa olleiden tietojen 
mukaan keskusta on nähtäväs-
ti saanut hallitusohjelmaan vaa-
timansa ruuan arvonlisäveron 
alentamisen. Kehotan eläkeläisiä 
nyt suureen valppauteen. Seurat-
kaa tarkoin, suoritetaanko ruuan 
arvonlisäveron alentaminen si-
ten, että siinä käy samalla taval-
la kuin viinan hinnan alentamises-
sa, joka maksatettiin eläkeläisillä. 
Jos eläkkeitä ei irroteta indeksistä 
ennen ruuan arvonlisäveron alen-
tamista, maksumiehiksi joutuvat 
eläkeläiset. Se on suuri vääryys.

Sitten muutama sana ulko- ja 
turvallisuuspolitiikasta. Suomen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka on 
aikaisemmin nojannut siihen, et-
tä Suomen on pysyttävä suurval-

tojen eturistiriitojen ulkopuolella, 
vaalittava hyviä ja luottamukselli-
sia suhteita jokaiseen ilmansuun-
taan ja hoidettava oma sisäinen 
turvallisuuspolitiikka siten, että 
jokainen terve suomalainen nuo-
ri mies suorittaa varusmiespalve-
luksen. Eli meillä on niin sanottu 
yleinen asevelvollisuus. Sotilasva-
lassa jokainen alokas sitoutuu tar-
vittaessa puolustamaan Suomea 
ja sen rajoja mahdollista vihollista 
vastaan. Tämä on oikein. Sitä vas-
toin mielestäni on hyvin kyseen-
alaista se, että valtiovalta omilla 
toimillaan ja sopimuksillaan on 
sitoutunut kokoamaan ja lähet-
tämään Suomen nuoria esimer-
kiksi Euroopan Unionin nopean 
toiminnan taistelujoukkoihin ja 
mahdollisesti myös NATOn jouk-
koihin. Perussuomalaisten mieles-
tä Suomi tulisi pitää sotilaallises-
ti liittoutumattomana eikä tänne 
tarvita sen enempää NATOn kuin 
muitakaan sotilastukikohtia. Me 
emme halua, että tahallaan omil-
la toimillamme ja päätöksillämme 
lisäisimme alueellamme sotilaspo-
liittista jännitettä. 

Suomessa on perinteisesti toi-
minut hyvin niin sanottu vallan 
kolmijako. Sen muodostivat edus-
kunta, presidentti ja hallitus. Hal-
litus antoi lakiesitykset, eduskun-
ta käsitteli ne ja presidentti vah-
visti. Presidentillä oli muun muas-
sa näissä asioissa eräänlainen ve-
to-oikeus. Myös ulkopolitiikassa 
presidentillä on ollut vahva ase-
ma. Sen jälkeen kun Suomi liittyi 
osaksi mahtavaa Euroopan Unio-
nia, on presidentin valtaoikeuksia 
kavennettu ja käyty keskustelua 
presidentin valtaoikeuksien jopa 
kokonaan poistamisesta. Mieles-
täni näin ei tulisi menetellä vaan 
presidentin valtaa tulisi nykyises-
tään jopa ehkä lisätä. Tähän on 
viitannut esimerkiksi eduskun-
nan uusi puhemies, kokoomuk-
sen Sauli Niinistö. Ymmärrän kyl-
lä, mistä asioista on Niinistön pu-
heessa kysymys: hän on todennä-
köisesti melkoisen varma, että ny-
kyinen eduskunnan puhemies on 
tuleva Suomen tasavallan presi-
dentti ja Niinistöhän on tunnetus-
ti ovela ja hän henkilökohtaises-
ti ja kansallinen kokoomus ovat 

vallanhaluisia. Tämä kokoomuk-
sen vallanhaluisuus on tullut esil-
le muutama päivä sitten kun tuo-
re kokoomusulkoministeri Kaner-
va vaati Euroopan Unionia puut-
tumaan Viron sisäisiin asioihin 
eli Tallinnassa syntyneisiin muis-
tomerkkimellakoihin. On käsit-
tämätöntä, että vasta muutaman 
päivän toiminut hallitus on ajau-
tunut siihen tilanteeseen, että täl-
laisessa tärkeässä ulkopoliittisessa 
asiassa ulkoministeri ja pääminis-
teri ovat täysin eri linjoilla. Mitä 
ehtiikään vielä tapahtua, jos tämä 
hallitus pysyy koossa koko neli-
vuotiskauden?

Me perussuomalaiset olemme si-
tä mieltä, että ulko- ja turvallisuus-
poliittiset asiat ovat niin tärkeitä, 
että niissä ei saa tehdä hätiköity-
jä ratkaisuja vaan aina on ajatelta-
va ensisijaisesti Suomen ja Suomen 
kansalaisten välttämättömiä etuja. 

Lopuksi vielä hieman 
läheisempiä asioita

On ollut surullista havaita, että 
Kainuun maakuntahallintoko-
keilu on ajautunut talouskatast-
rofiin. Maakuntahallinnon katta-
maton alijäämä oli jo viime vuo-
den lopussa noin 11 miljoonaa eu-
roa. Vuoden 2006 loppupuolella 
maakuntavaltuusto vahvisti tälle 
vuodelle budjetin, joka oli tulok-
seltaan lähes tasapainossa. Tällä 
budjetilla maakuntahallinnon joh-
to, maakuntavaltuuston puheen-
johtaja Timo Korhonen, maakun-
tahallituksen jäsen Merja Kyllö-
nen, maakuntavaltuuston vara-
puheenjohtaja Raimo Piirainen 
ja maakuntavaltuutettu ministeri 
Paula Lehtomäki ynnä muut me-
nivät eduskuntavaaleihin väittäen, 
että maakuntahallinnon talousasi-
at ovat hyvin ja että minkäänlaisia 
ongelmia talouden kanssa ei oli-
si olemassakaan. Eduskuntavaa-
lien jälkeisenä maanantaina alkoi 
kuitenkin paljastua totuus. Tieto-
ni mukaan maakuntahallitus pi-
ti kokouksen, jossa todettiin, että 
alkuperäinen talousarvio ei pidä-
kään paikkaansa vaan lisätalous-
arviolla pitää korjata alkuperäis-
tä budjettia. Tappiota onkin tulos-
sa myös tänä vuonna huomatta-
vasti enemmän. Kysynkin koko 
maakuntahallinnon johtotroikal-
ta, tehtiinkö alkuperäinen bud-
jetti tarkoituksella ja tahallaan 
eduskuntavaalibudjetiksi? Viime 
maakuntavaltuuston kokoukses-
sahan käsiteltiin ja hyväksyttiin li-
sätalousarvio, jossa tälle vuodelle 
ennustetaankin alijäämää 4,9 mil-
joonaa euroa. Kokouksessa käyt-
tämässään alustuspuheenvuorossa 
maakuntahallinnon talousjohtaja 
Asta Tolonen sanoi kuitenkin, et-
tä pahimmassa tapauksessa tämän 
vuoden alijäämä voi nousta jopa 
12 miljoonaan euroon. Maakun-
tahallinnon johdolla olisi nyt aika 
kertoa kainuulaisille veronmaksa-
jille ja äänestäjille, millä keinoilla 
maakuntahallinnon entiset ja tu-
leva tämän vuoden alijäämä tul-

laan kattamaan. Käsitykseni mu-
kaan siihen on olemassa vain seu-
raavat keinot:

1. Maakuntahallintokokeilun 
eli maakunta-kuntayhtymän jä-
senkunnat joutuvat korottamaan 
maksuosuuksiaan, mikä tietää roi-
mia kunnallisverojen korotuksia. 

2. Toinen vaihtoehto on se - ja 
jota myös itse toivon - että val-
tio tulee apuun ja antaa vaikkapa 
harkinnanvaraista avustusta, jol-
la alijäämiä peitetään. Tähän val-
tion apuun tuloon on varmaankin 
olemassa myös realistiset mahdol-
lisuudet, olihan valtio yhtenä osa-
puolena käynnistämässä tätä hal-
lintokokeilua ja meillä edelleen 
on Kainuusta jäsen valtioneuvos-
tossa ja johtava hallituspuolue 
Suomen keskusta on ylivoimai-
sesti suurin puolue Kainuussa. 

Vajaan puolentoista vuoden 
kuluttua ovat maakuntavaltuus-
to- ja kunnallisvaalit. Kainuulais-
ten päättäjien ja meidän kaikki-
en tulee nyt vakavasti pohdiskella 
sitä, voidaanko nykymenoa enää 
jatkaa. Minun mielestäni ei voida. 
Joitakin muutoksia täytyy tehdä. 
Jo ennen eduskuntavaaleja kai-
nuulaiset perussuomalaiset teki-
vät valtioneuvostolle esityksen sii-
tä, että valtioneuvoston toimesta 
valittaisiin puolueettomista asian-
tuntijoista työryhmä selvittämään, 
miten Kainuun hallintoa tulisi ke-
hittää ja korjata ja että valtioneu-
vosto valmistelisi pikaisesti edus-
kunnalle korjauslakiesityksen, 
jolla maakuntahallintokokeilu 
saataisiin järkeistettyä. Esitim-
me myös, että valtion ensimmäi-
seen lisätalousarvioon pantaisiin 
riittävät määrärahat – ehkä noin 
10 miljoonaa euroa – maakunta-
hallinnon alijäämien kattamisek-
si. Meidän mielestämme hallinto-
remontti on välttämätön, näin ei 
voida jatkaa ja sillä remontilla on 
kiire. Maakuntahallinnon talous-
johtaja Asta Tolosenkin mukaan 
Kainuun kuntatalous ei kestä sitä, 
että maakunnan alijäämät maksa-
tettaisiin kunnilla.

Hyvät kuulijat

Perussuomalaiset aloittavat val-
mistautumisen maakuntavaltuus-
to- ja kunnallisvaaleihin. Me kut-
summe mukaan vaalityöhön ja eh-
dokkaiksi kaikkia rehellisiä kai-
nuulaisia, joita kiinnostaa omiin 
asioihimme vaikuttaminen. Erityi-
sesti toivomme, että nuoret tulisi-
vat mukaan ja antaisivat vaaleis-
sa oman panoksensa. Perussuo-
malaisten työ pohjautuu terveel-
le suomalaiselle ajattelulle ja sille 
pohjalle, että tässä hyvässä isän-
maassamme jokaisella täytyy ol-
la oikeus kunnolliseen asuntoon, 
kunnolliseen toimeentuloon ja 
myös tullessaan sairaaksi tai van-
haksi, myös oikeus hyvään hoi-
toon ja huolenpitoon. Näillä sa-
noilla toivotan teille kaikille hy-
vät kuulijat, erinomaista vapun 
jatkoa ja mitä parhainta kevättä 
ja tulevaa kesää.

Arvoisat kuulijat, hyvät ystävät!

Jaana Sankilampi puhui vappuna Kajaanin 
Raatihuoneentorilla.
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Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit

Tutkimus:
Kansalaisten työtaakka ja 
epävarmuus kasvavat

STT:n toimittaja Merja Könönen 
uutisoi 8.5. TNS Gallupin tekemäs-
tä kyselystä, jonka teettäjinä olivat 
SAK, STTK ja Akava. Mainitussa 
kyselyssä povataan suomalaisille 
työntekijöille tiukkoja aikoja työ-
elämässä jatkossakin. Noin puolet 
vastaajista uskoi, että palkansaa-
jien työtaakka ja työn kuormitta-
vuus lisääntyvät lähivuosina. Yhtä 
moni arveli työpaikkojen pysyvyy-
den ja varmuuden heikentyvän.

-Uusi sinivihreä hallitus ei ole ai-
nakaan vielä tuonut linjauksillaan 
työelämään kauan kaivattua va-
kautta ja tulevaisuudenuskoa. Ei-
kä se ole ihmekään, ovathan muun 
muassa massairtisanomiset jatku-
neet aivan viime päivinäkin pää-
ministeri Vanhasen ykköshallituk-
sen valtakauden malliin.

Schröder kehuskeli Putinia

Helsingin Sanomat kertoivat Sak-
san entisen liittokansleri Gerhard 
Schröderin piipahtaneen 8.5. Hel-

singissä. Monet tahot ovat kum-
mastelleet hänen varaukseton-
ta myötätuntoaan Venäjän presi-
denttiä Vladimir Putinia kohtaan. 
Schröder korosti jo muutama vuo-
si sitten, että ”Putin on kunnon de-
mokraatti”. Samaa mieltä hän ker-
toi olevansa edelleen. Hän ei pe-
rääntynyt myöskään Viroa närkäs-
tyttäneestä lausunnostaan, jonka 
mukaan neuvostoaikaisen sotilas-
patsaan siirtäminen pois Tallinnan 
keskustasta oli ”mautonta ja epä-
kunnioittavaa”.

Schröderin myötäsukaisia lau-
suntoja Putinista sekä Itämeren 
kaasuputkihankkeesta on ehkä 
helpompi ymmärtää kun tutkis-
kelee ”herrojen yhteisten bisnes-
ten taustoja”. Sosiaalidemokraatti 
Schröderhän on Itämeren kaasu-
putkea rakentavan venäläis-sak-
salaisen Nord Stream –yrityksen 
osakasneuvoston puheenjohtaja. 
-Raha ratkaisee.

EU:n höyhenenkevyet 
”turvatakuut”

Vanhasen kakkoshallituksen sini-
vihreässä hallitusohjelmassa sano-

taan EU-politiikasta muun mu-
assa seuraavaa: ”Suomi on aloit-
teellinen ja aktiivinen Euroopan 
unionin jäsenmaa, joka toimii 
unionin uudistamisen ytimessä. 
Yhtenäinen, toimintakykyinen ja 
avoimesti toimiva unioni vahvis-
taa Suomen turvallisuutta, talo-
utta, työllisyyttä ja hyvinvointia. 
Euroopan unioni on historiallisen 
rauhan, vakauden ja demokratian 
edistämisen yhteisö”.

Kuitenkin viimeksi Viron pat-
saskiistan yhteydessä saimme 
nähdä, että yksi virolainen patsas 
ja muutama venäläinen huligaani 
saavat koko EU:n neuvottomak-
si ja polvilleen. Höyhenenkevyitä 
tuntuvat olevan nuo EU:n paljon 
mainostetut ”turvatakuut”.

Satakunnan piirikokous pidet-
tiin 17.5.2006 Kankaanpäässä Va-
tajankosken Sähkön tiloissa. Ko-
kous alkoi klo 18 ja loppui noin 
klo 22, alkupaloiksi tarjoiltiin 
janssoninkiusausta, seuraavaksi 
oli vuorossa saunomista ja uimis-
ta uima-altaassa.

Anssi Joutsenlahti esitti muu-
tamia näkökohtia vaaleista Sa-
takunnan osalta. Jos kepulta oli-
si siirtynyt vajaa 300 ääntä Pe-
russuomalaisille, niin Anssi olisi 
mennyt läpi. Taas jos muualta olisi 
tullut ääniä vaaliliittoon niin 750 
ääntä olisi riittänyt läpimenoon.

Jos vaaliliittoon olisi otettu se-
nioripuolue, joka nyt sai 750 ään-
tä, olisi vaaliliitosta mennyt Anssi 
lävitse. Kristilliset kuitenkin vas-
tustivat senioripuolueen mukaan 
ottamista.

Vihreillä ei heidän oman kerto-
mansa mukaan ollut mitään mah-
dollisuutta, mutta he eivät halun-
neet olla pönkittämässä Anssin 
läpimenoa.

Eräskin lehti ennusti Perussuo-
malaisten vievän Satakunnassa 
paikan Kokoomukselta, mutta to-
dellisuudessa kepun paikka olisi 
ollut se joka olisi mennyt vaalilii-
tollemme. Tämä taas olisi aiheut-
tanut sen, että kepu ja kokoomus 
olisivat olleet valtakunnan tasolla 
tasoissa paikkajaon suhteen.

Satakunnassa puolueellamme ei 
ollut naisehdokasta, joka oli poik-
keavaa puolueemme valtakunnan 
tasoon verrattaessa. Joutsenlahti 
kertoi uskovansa, että mikäli oli-
simme saaneet naisehdokkaan 
listoillemme, puuttuva äänimäärä 
olisi silloin saatu.

Anssi Joutsenlahden vaalien kiitosjuhla ja 
Satakunnan piirikokous

Satakunnan piirin julkilausuma:

Taskusta toiseen
Uusi hallitus on päättänyt laskea ruuan arvonlisäveroa 5 pro-
senttia, 17%:sta 12%iin. Kuitenkaan alennus ei tulisi koskemaan 
lounaskahviloiden ja ravintoloiden veroa, joka on 22%. Ttämä 
10%n tappio tietää lisää työttömyyttä ravintola-alalla, joka ve-
ron laskiessa olisi työllistänyt lisää väkeä.

Toinen huolestuttava päätös on palkkaverojen alentaminen, joka 
otetaan takaisin polttoöljyn, bensiinin, kotitalouksien sähköveron 
korotuksina. Vähäosaisia ja pienipalkkalaisia lyödään vasten kas-
voja. Hyvätuloisten kukkaroon tämä ei vaikuta. Satakunnan Perus-
suomalaiset eivät tule hyväksymään tällaistä kaksinaamaisuutta.

Eduskuntavaaleja puidessa kä-
siteltiin monta seikkaa, mutta nyt 
mennään kohti vaalivoittoa kun-
nallisvaaleissa.

Tunnelma juhlissa oli hyvä, piiri-
toimikunta kokoontui välillä sau-
naosaston takkahuoneessa ja varsi-
nainen piirikokous pidettiin yleisö-
kokouksen kanssa samoissa tilois-
sa. Moni yleisöstä halusi puolueen 
jäseneksi saman tien, heidän mie-
lestään Perussuomalaiset ovat aa-
tepuolue, johon kannattaa liittyä.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Janssonin kiusaus oli maittavaa ja tervellistä.

Pitkä pöytä oli täynnä Joutsenlahden tukijoukkolaisia.

Muistathan maksaa 
jäsenmaksusi!

Perussuomalaisten puoluehallituksen 5.5.2007 tekemällä pää-
töksellä jäsenrekisterin osalta tullaan suorittamaan erityistar-
kistus. Niiden henkilöiden kohdalta, jotka eivät ole maksaneet 
jäsenmaksuaan, katsotaan jäsenyys rauenneeksi ja heidän kat-
sotaan eronneen puolueesta.

Muistathan siis maksaa jäsenmaksusi viimeistään ns. ”karhun” 
saatuasi, ettei suora vaikutusmahdollisuutesi Perussuomalaisessa 
puolueessa pääty ja Perussuomalainen -lehden tulo lakkaa.

Jäsenmaksuasioihin liittyvät tiedustelut: Tiina Sivonen, puh. 
020 7430 803 tai 0400-917 352.

DEMO ry kokousti
Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö (DEMO) ry 
piti kevätkokouksensa 18.4. Demon toimistolla. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin PerusS:n edustajana kevätkokoukseen 
nimetty Rolf ”Fred” Sormo.

Hyväksyttiin edellisen vuoden toimintakertomus, vahvistet-
tiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. De-
mo ry:n hallituksessa PerusS:ia edustaa Erkki Rakkolainen va-
ramiehenään Vaili Kaarina Jämsä.

Hannu Purhon e-mail 
muuttuu

Puoluesihteeri Hannu Purhon 
työ kansanedustaja Timo Soi-
nin avustajana loppuu 31.5.2007. 
Tästä syystä Hannu Purhon 
sähköpostiosoite tulee ole-
maan 1.6.2007 alkaen: hannu.
purho@perussuomalaiset.fi
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Vaalit olivat ja menivät, sekä kah-
vileivät että hernesopat on syöty ja 
juotu. Toiset saivat ruusuja tulevi-
en lupausten kera. Mikä tulee ole-
maan vaalituloksien saldo kansalle, 
se nähdään vaalikauden jälkeen.

Oli aikoja, jolloin Perussuo-
maiset eivät saaneet mediatilaa. 
Olimme ääriliikkeiden Haiderin 
kaltaista peloteaatetta, joka ran-
tautuu Suomeen. Kansa oli ja on 
menneen historian vankeja, kom-
munismin ja natsismin ajoissa.

Tässä EU:n yhdistämispolitii-
kalla on tärkein tehtävä, todellisen 
rauhan luominen valtioiden välillä 
ja väestöryhmien tasa-arvoistami-
nen. Sekä köyhyyden että syrjäyty-
misen estäminen eri toimenpitein 
yksilön arvoa kunnioittaen.

Juuri nyt Perussuomalaiset ovat 
saaneet sekä kansan että median 
heräämään eri vaihtoehtoihin ta-
voitteineen. Tämä on paljolti sel-
väsanaisen, kansanomaisen ja 
esiintymistaitoisen Timo Soinin 
ansiota, häneltä ei ole huumorin 
kukkakaan kadoksissa.

Vistbacka teki uraa uurtavaa 
työtä – takkiaan kääntämättä – 
jota Soini omalla persoonallaan 
vie lähemmäksi rivikansaa.

Perussuomalaiset eivät tarvit-
se oman onnen onkijoita itsensä 
vuoksi, vaan yhteisen kansanomai-
semman tavoitteen luomista.

Taustalla on selvä poliittinen 
suunta nykyiselle järjettömälle 
EU:n direktiivi maksaja suunnal-
le. Jota eivät voi kansalaisetkaan 
kaikessa avoimesti tukea, kun näh-
dään miten useat väestöryhmät 
joutuvat arkipäivässä elämään.

Puolue on jo saavuttanut kak-
sissa vaaleissa voiton. Eikä se voi 
olla vaikuttamatta tulevaisuudes-
sa poliittisella kentällä, etenkin 

jos kannatus jatkuu nousten. Sillä 
nykyiset poliittiset tekijät ovat ka-
dottamassa tavallisen kansan pe-
ruselämän arjen tarpeet taakseen. 
Perussuomalaisten perusaatteet, 
arvot ja tavoitteet eivät katoa ih-
miselämässäkään, sillä vahvat mo-
raaliset elämänpilarit ovat myös 
poliittinen selkäranka. Ne eivät 
saisi olla myytävänä poliittisella 
areenalla edes hallituskipeytenä. 
Kansa tarvitsee elämänturvaa glo-
baalissa maailmantaloudessa EU:
n nettomaksajan roolissa.

Puolue on saanut uutta veres-
tä voimaa riveihinsä, se on merk-
ki tulevaisuuden uskosta. He saat-
tavatkin tuoda uusia näkemyksiä 

muuttuvaan yhteiskuntaamme, 
ryyditettyinä vanhoilla hyvillä 
perusarvoilla jotka ovat puolu-
een sydän.

Toisinaan kuulee Perussuoma-
laisista käytettävän sanaa ”Impi-
vaara”, aivan kuin jopa rasisti, po-
pulisti, kun pelätään meidän ole-
van vaaraksi valtapolitiikan muu-
tostarpeille.

Tarvitsemme aatteen ja perus-
ideologian, vision tulevaisuudes-
ta, realismia sekä uskon rehtiyden 
unelmaan. Tavoitteisiin on kuljet-
tava horjumatta.

Esimerkkejä tavoitteista: yksi-
lön vapaus valita ja valintatilan-
teiden tukeminen eri tilanteis-

sa. Pienituloisten aseman paran-
taminen, järjettömän byrokrati-
an purku. Maaseudun todelliset 
kehittämissuunnitelmat asuntoi-
neen, varsinkin pienyrittäjyyden 
tukeminen maaseudulla työsken-
televille. Pienviljelyn ja jalostuk-
sen tukeminen, kaikenlaisten es-
teiden poistaminen työpaikkojen 
syntymisen tieltä. Maaseudun mo-
ninainen markkinointi eläväksi ja 
toimivaksi yhteisöksi. Vai joko ol-
laan menetetty laidunmaat EU:n 
tehokilpailulle?

En voi ymmärtää edelleen jat-
kuvaa tarkoituksenhakuista vas-
takkainasettelua. Monet pienyrit-
täjät ja työntekijät ovat samassa 

veneessä tässä yhteiskunnassa, on 
turha ruokkia epäsopua vaalien 
alla, varsinkaan pelotteilla!

Luulisi edes SDP:n ja ammatti-
yhdistysliikkeen jotain oppineen 
yhteiskuntarauhan tärkeydestä. He 
eivät osaa hävitä, vaikka itse ovat 
omaa kuoppaansa kaivaneet!

Perussuomalaisilla on monessa-
kin suhteessa näytön paikka, ett-
emme leimaudu leimakirveeksi, 
joka hutkii Soinin mainostamaa 
Tupu, Hupu ja Lupu –ketjua – il-
man todellista tavoitetta.

Perussuomalaiset ovat hyvällä 
tiellä, puolueesta ei kuitenkaan saa 
muodostua hallituksen apupuolu-
etta. Otetaan neuvoksi Vistbackan 
toiminta – takkia ei käännetä.

Poliittinen yhteiskuntajärjestel-
mä yhdistettynä kansanvallalla on 
yhteispeliä niin hyvässä kuin pa-
hassakin. Neuvottelutaidon ja yh-
teisymmärryksen merkitystä ei voi 
koskaan vähätellä, päinvastoin.

Kaiken lopuksi, väärin ja väki-
valloin anastettu Karjalamme olisi 
rauhan keinoin palautettava Suo-
melle. Alueen ongelmat ovat var-
maan nykyisin monisyiset, mutta 
samankaltaisia aluetapauksia on 
menossa Euroopassa.

Yhteistyötä Karjalan tulevai-
suudesta pitäisi pitää yllä monin 
eri keinoin. Niin Venäjän valtion 
kuin Karjalan väestönkin osalta. 
Tästä saattaisi olla molemmille 
osapuolille hyötyä tulevaisuutta 
ajatellen.

Olisi mielenkiintoista tietää, et-
tä monenko perussuomalaisen su-
kujuuret nivoutuvat Karjalan kan-
naksen maaperään, Vienan Karja-
laa unohtamatta.

Seppo Muurinen
Ruovesi

Vaalit olivat ja menivät

Jutun kirjoittaja suosittelee perussuomalaisille Vistbackan mallia - takkia ei käännetä.

Ilmastokeskustelu kiihtyy, kesät 
lämpenevät ja aikaistuvat. Valveu-
tuneet ihmiset ovat havainneet 
muutokset ympärillämme meidän 
omina toimenpiteinä ja tapahtu-
maketjuina, jotka varmasti omal-
ta osaltansa vaikuttavat kiihdyttä-
västi muutosprosesseihin.

On havaittavissa innokkaita ih-
mistä puolustavia ahaa-ilmiöitä, 
ettei pienen ihmisen vaikute muu-
takaan ilmastoa. Kädenvääntöä 
harjoittavat tutkijat, elinkeinoelä-
mä ja kuluttajat. Ihminen on mes-
tari antamaan itselleen positiivi-
sia ja vapauttavia synninpäästöjä. 
Ihminen on mestari myös siirtä-
mään vaikeita ja lopullisia päätök-
siä - suljemme silmämme työntä-
en päämme pensaaseen.

Auringonottajat ovat tohkeis-
saan, kun paistaa niin kuumas-
ti, että suojakertoimia pitää lisä-
tä kesästä toiseen. Punaniskoja ja 
paahtuneita ”kahvinpapuja” sei-
laa kaupunkien ja maaseutujen 
rannoille. Samaan aikaan eläin- 
ja kasvitieteilijät pongaavat uu-

sia lajeja kotoperäisten joukosta. 
Säätieteilijä selostaa, että on nii-
tä kuumempiakin kesiä ollut, ai-
nakin viimeisen sadan vuoden ai-
kana. Grönlannin jäätikötkin tun-
tuvat sulavan nopeammin.

Ihminen on lyhytnäköinen, 
jos hän todistelee itselleen kulu-
tuksen mandraa ja sen vaikutet-
ta kansantalouteen ja jatkuvaan 
kasvavan hyvinvoinnin autuaal-
lisuuteen. Tosiasiassa merkittävin 
seikka on se, että ihminen käyt-
tää apuvälineitä, jotka ovat tehdyt 
materiamuutoksilla käyttämällä 
ulkoista ihmisestä riippumatonta 
energiaa. Ihmisen hyvinvoinnin-
tavoittelu ja kasvuhegemonia pe-
rustuvat juuri nimenomaan näi-
hin kiihtyviin materiamuutoksiin 
ja ulkoisen, kierrossa olevan lai-
naenergian käyttöön.

Juuri nyt poltamme autojemme 
moottoreissa sitä kasvuenergiaa 
kierrosta, joka syntyi miljoonia 
vuosia sitten. Me porasimme sen 
esiin ja syydämme jätökset muus-
ta eliökunnasta välittämättä ilma-

kehään. Ihminen on mestari siirte-
lemään itseään ja tavaroitaan pai-
kasta toiseen, itse asiassa koko elä-
mämme toinen kliimaksi on siinä. 
Ensimmäisen me tiedämmekin.

Eläinkunta ei käytä harmoni-
assaan apuvälineitä, ne saalista-
vat suoraan ja eliminoivat heikot 
ja huonokuntoiset pitäen populat 
elinvoimaisina ja lisääntymiskykyi-
sinä kokonaistasapainon järkky-
mättä, tiedostamattaan. Ihminen 
haalii toimeentuloansa eliönaapu-
rilta; muulta kokonaiskasvustolta 
siihen tahtiin, että riittävyyden ra-
jat häämöttävät. Ihminen on on-
nistunut tuhoamaan jo menneisyy-
dessä omia erillispopulaatioitaan 
mm. ryöstöviljelemällä tai omalla 
nahistelulla omistamisesta ja val-
lanhalusta. Ihmiselle ei riitä luon-
tainen sille kuuluva reviiriys.

Ilmasto muuttuu oli ihmistä tai 
ei. Ihminen ei tiedä kaikkia muu-
tosprosesseja eikä tapahtumajat-
kumoita, joita on nopeita ja ää-
rimmäisen hitaita. Tiede selostaa 
aina enemmistöperiaatetta ja tie-

deyhteisön hyväksyntää. Me vain 
unohdamme sen, että osuutemme 
ja tietomme syyn ja seurauksen 
laeista ovat tuntemukseltaan hä-
viävän pieniä. Emme pelasta itse-
ämme selittelemällä osallistumat-
tomuuttamme ilmastomuutoksiin. 
Pitkässä skaalassa emme pelasta 
itseämme millään tutkimustulok-
sella tai uskomuksella.

On vastuuntunnotonta pole-
misoida vaikutetekijöitä ilmas-
ton muutoksien osalta auringolle, 
taustasäteilylle, avaruuden hiuk-
kasmyrskyille tai muille vetovoi-
maisille aiheuttajille niin ajatuk-
sina kuin tieteellisenä ”totuute-
na”. Olisi mielekästä myös tut-
kia osuuttamme omiin ongelmiin, 
koska ne vaikuttavat säteilevästi 
myös muihin eliöryhmiin ja elä-
män edellytyksiin. 

Ylihuomenna voimme varau-
tua mm. yksityisautoilun loppumi-
seen, rusketus- ja uteliaisuusmat-
kailun päättymiseen, lisääntyvien 
apuvälineiden kehittelyn ja kas-
vattamisen vähenemiseen.

Ihminen voisi etsiä omaa luon-
nonrauhaansa sisältänsä hyväksyen 
tasapainon, joka menetettiin, kun 
huomattiin käden jatkeeksi nuija, 
kuokka ja itse-ehtoisesti tehty tuli. 
Elinpiiri- ja mukavuudenhaluevo-
luutio hoiti hommat tähän päivään, 
jossa 100 vuodessa poltimme tai-
vaan tuuliin ilmastomuutoksien sie-
meniksi energiamäärän, jonka val-
mistamiseen muulta luonnolta meni 
esimerkiksi 30 miljoonaa vuotta.

Ihmiselossakin toisen ihmi-
sen syyllisyys on itsekkäästi to-
dennäköisempi kuin oma, ...ai-
nakin niin me itsellemme usein 
perustelemme. Juuri me ihmiset 
olemme antaneet sen aluksi pie-
nen, mutta suurenevan kiihdyk-
keen, joka nopeuttaa prosesse-
ja ilmastossa havaitsemallamme 
tavalla. Ratkaiseviin muutoksiin 
olemme valmiit vasta sitten, kun 
se pakko ja tällöin se on usein 
myöhäistä. On aika valita vastuul-
lisen elomme keskipiste.

Ilkka Luoma

Ilmasto muuttuu aina ihmisen kanssa ja ilman ihmistä
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

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

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

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 syntyisin Lestijärveltä, 
Keski-Pohjanmaalta.

2. Asun Vaasassa, joka on mie-
lestäni Suomen kaunein kau-
punki.

3. Olen naimaton, joten per-
heeseeni kuuluu vanhempani 
ja yksi isoveli.

4. Minulla ei ole lemmikkieläi-
miä.

5. Olen kotoisin melko kes-
kustalaisesta ympäristöstä. 
Isältäni olen oppinut ajattele-
maan asioita monesta eri nä-
kökulmasta. Olen äänestänyt 
aina, myös presidentin vaalien 
toisella kierroksella kahdesta 
huonosta vaihtoehdosta vali-
ten. Itse olen osallistunut yh-
teiskunnalliseen vaikuttami-
seen sitoutumattomissa opis-
kelijajärjestöissä.

6. Liityin Perussuomalaiseen 
puolueeseen viime kesäkuus-
sa. Puolue on minulla ennen 
kaikkea yhteistyöryhmä, ja 
siksi en ole katsonut tarpeelli-
seksi liittyä aikaisemmin. Olin 
myös hieman epätietoinen Pe-
russuomalaisten suhtautumi-
sesta puoluekurin käyttöön. 

7. Perussuomalaiset ovat ainoa 
eduskuntapuolue, joka vastus-
taa Suomen EU-jäsenyyttä. 
Ainoa puolue, joka toimii sen 

puolesta, mistä puhuu ja puhuu sii-
tä ymmärrettävästi ja rohkean re-
hellisesti. Myös, koska perussuo-
malaiset ymmärtävät, että valtio 
ja kansantaloudenohjaus ovat ole-
massa ensisijaisesti yhteiskunnan 
ihmisyyden turvaamista varten ei-
kä tiettyjen eturyhmien toiminta-
edellytyksien vahvistamiseksi.

Perussuomalaiset on aatepuolue 
eikä eturyhmäpuolue, kuten mo-
net muut.

8. Puolueen keskeiset arvot voitai-
siin määritellä selkeämmin, vaik-
ka se onkin muotia yritysmaail-
massa nykyään. Keskeisiksi ar-
voiksi voitaisiin sopia esimerkiksi 
seuraavat: kansanvaltaisuus/perus-
tuslaillisuus, kristillinen ihmiskäsi-
tys, rehellisyys, kansallismielisyys 
ja kriittisyys.

Keskeisiksi arvoiksi ei pidä kui-
tenkaan määritellä liian monia 
arvoja. Nämä sisältävät jo pal-
jon muita arvoja itsessään. Arvot 
voivat olla myös eri järjestykses-
sä. Tällainen olisi minun ehdotus. 
Perussuomalaisten perusvärinä tu-
lisi säilyttää keltainen; luovuuden 
ja ilon väri.

Perussuomalaisten pitäisi laatia 
alustava suunnitelma, siitä kuin-
ka ETA-sopimuksen ulkopuolelle 
jäävästä maataloustuotteiden kau-
pasta tulisi sopia EU-maiden kans-
sa. Perussuomalaisten ei pidä men-
nä mukaan hallituksiin, joiden hal-
litusohjelmaan ei kuulu Suomen 
EU-jäsenyyden irtisanominen.

Koska perussuomalaiset arvos-
tavat suomenkieltä, lainasana po-
pulismi voitaisiin vaihtaa sanaan 
kansanvaltaisuus. Silloin väärinym-
märryksiäkään ei syntyisi niin pal-
joa kuin nykyään. Ja populisti: kan-
sanvaltainen (henkilö), kansanval-
taisuuden kannattaja.

9. Currykanakastike perunoilla tai 
riisillä. Kaloista savustettu ahven 
on kaikkein parasta.

10. Valmistumalla eduskuntavaa-
leihin tekemällä nettisivujani ja lu-
kemalla, mutta myös rentoutumal-
la kauniissa ulkoilmassa.

S  Mika Kivimaa
Liiketaloustieteen opiskelija

1. Olen syntyisin Sievistä

2. Siikajoki

3. Lapsia minulla on kolme. 26 
vuotias tyttö sekä 24 ja 19 vuoti-
aat pojat. Itse olen yksinasuja.

4. Ei ole

5. Kunnanvaltuuston jäsen 1997-2005 
SDP:n riveissä, ja 2006-2008 Perus-
suomalaisten riveissä. 2007-2008 uu-
den kunnan Ruukki-Siikajoki val-
tuustossa sekä monissa lautakunnis-
sa. 2001-2004 hallituksen jäsen.

6. 2006 helmikuusta lähtien.

7. Puolueena käsittelemät asiat on 
minun mielestä oikeudenmukaiset, 
mitä Suomen kansan ehdottomas-
ti kuuluu saada.

8.Tuoda esille kaikki ne asiat, jot-
ka ovat uhaksi meidän itsenäisel-
le Suomellemme.

9. Hernekeitto, ruisleipä sekä pii-
mä.

10. Moottoripyöräilyä suurin 
osin.

S  Esko Sikkilä
Varastonhoitaja

1. Olen syntynyt ja asunut 21 vuot-
ta Hämeenlinnassa.

2. Muutin Espooseen 1998, jos-
sa olen asunut siitä lähtien. Aluk-
si asuin muutaman kuukauden 
Espoon keskuksessa, mutta pian 
muutin Leppävaaraan, jossa olen 
viihtynyt siitä lähtien.

3. Asun yksin, mutta Hämeen-
linnassa asuvat vanhempani sekä 
pikkusiskoni.

4. Itselläni ei ole, mutta Hämeen-
linnassa on kaksi kissaa, kaksi he-
vosta ja poni.

5. Perussuomalaiset rp on ensim-
mäinen puolueeni, mutta olen ol-
lut yhteiskunnallisesti aktiivinen 
nuoresta saakka. Vuonna 1998 
olin mukana perustamassa Suo-
men Sisua, joka on valtakunnal-
lisesti tullut tunnetuksi sananva-
pauden puolustajana. Olin ehdol-
la kunnallisvaaleissa 2005 sitoutu-
mattomana valitsijamiesyhdistyk-
sen ehdokkaana, mutta vaalien 
jälkeen liityin puolueeseen.

Olen Espoossa teknisen lau-
takunnan varajäsen ja tiejaoston 
varsinainen jäsen. Olin myös eh-
dolla vuonna 2005 ylioppilaskun-
nan edustajistovaaleissa, mutta en 
kampanjoinut lainkaan. Keräsin 
silti ääniä keskivertoehdokkaan 
verran.

6. Liityin 2004 kunnallisvaalien jäl-
keen. Tällä hetkellä olen Espoon 
paikallisyhdistyksen hallituksessa 
ja vuoden alusta Uudenmaan pii-
ritoimikunnassa. Olen myös eh-
dolla eduskuntavaaleissa.

7. Voisi sanoa, että päädyin Pe-
russuomalaisiin karsimalla kaik-
ki epäsopivat vaihtoehdot pois. 

Olen seurannut puoluetta koko 
sen historian ajan, mutta tyyty-
nyt tarkkailijan ja kommentaatto-
rin rooliin. Lopulta tarve vaikut-
taa kasvoi ja asetuin ehdolle kun-
nallisvaaleihin. Vaalimenestyksen 
jälkeen liityin puolueeseen, jonka 
katsoin kasvaneen vakavasti otet-
tavaksi vaihtoehdoksi.

8. Perussuomalaiset kasvaa tällä 
hetkellä melkoista vauhtia. Kent-
täorganisaatio tarvitsee vahvistus-
ta ja osaamista selviytyäkseen tu-
levista koitoksista. Kokemus kan-
sainvälisestä toiminnasta on vält-
tämätöntä, jotta äänestäjät uskal-
taisivat luottaa Perussuomalaisille 
hallintovastuuta.

9. Perunat jauheliha- tai lihapulla-
kastikkeen kera, pasta ja se parjat-
tu ”roskaruoka”.

10. Viime kesänä minulla ei var-
sinaisesti ollut kesälomaa, vaan 
tein opinnäytetyötäni kesäisellä 
tahdilla. Yleensä olen pyrkinyt te-
kemään ulkomaanmatkan johon-
kin eurooppalaiseen kulttuurikoh-
teeseen.

S  Teemu Lahtinen
FIL.YO.
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Ehkä lupasin, ehkä en 
Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen 
PerusSuomalaiset

Hallitusohjelma lupaa kansan-
eläkkeeseen tasokorotuksena 20 
euroa. Onhan se tuntuvasti enem-
män kuin edellisen hallituksen 12 
euroa, mutta edelleen tuskallisen 
kaukana Liisa Hyssälän 300 eu-
rosta. Pitkän aikavälin tavoittee-
na - kuten Hyssälä itse vaalilu-
paustaan selitti - tavoitteen saa-
vuttamiseen menisi 60 vuotta ai-
emman 100 vuoden asemasta. 
Kovin moni nykyisistä eläkeläi-
sistä ei ole enää tuotakaan toteu-
tumista näkemässä.

Taitetusta indeksistä Ben Zys-
kowicz kirjoitti Helsingin Sano-
missa 25.4. otsikolla ”Kokoomus 
piti vaalilupauksensa”. Siinä hän 
myönsi kokoomuksen luvanneen 
”korjata eläkeindeksejä” ja sitee-
rasi hallitusohjelmaa:

”Selvitetään, kohteleeko sosiaa-
lietuuksien ostovoimaa turvaavi-
en indeksitarkastusten kulutusko-
ri tarkoituksenmukaisella tavalla 
erilaisia kulutusrakenteita omaa-
via kansalaisia, kuten eläkettä ja 
työeläkettä saavia ikäihmisiä.”

Vaalien alla Pekka Kuosmanen 
ja 18 muuta kokoomuslaista teki-
vät lakialoitteen LA 52/2006 nk. 
tasaindeksiin siirtymisestä. Ben 
Zyskowicz puolestaan ilmoitti 
17.6.2004 eduskunnassa taitetusta 
indeksistä: ”ei kokoomus ole lu-
vannut sitä poistaa eikä poista.”

Kokoomus ei näytä itsekään tie-
tävän mitä se haluaa. Mutta ehkä 
kulutuskorin ”tarkoituksenmukai-
suuden selvittämisellä” sekin selvi-
ää. Täysin oma lukunsa on, korjau-
tuuko taitetun indeksin eläkkeitä 

leikkaava ominaisuus kulutusko-
rin sisältöä rukkaamalla. Tuskin.

Jos kokoomuksella ei aikuisten 
oikeasti ollutkaan tarkoitus korjata 
taitettua eläkeindeksiä - niin kuin 
kansalaiset näyttävät tuon lupauk-
sen ymmärtäneen - niin korrektia 
olisi ollut oikaista väärinkäsitys en-
nen vaaleja. Ei vasta vaalien ja hal-
lituksen nimittämisen jälkeen. Se 
olisi ehkä ollut pitkällä aikavälil-
lä järkevääkin. Vaaleissa ei ole rat-
kaisevaa se, mitä kokoomus todella 
tarkoitti, vaan se, mitä kansalaiset 
ymmärsivät sen tarkoittava.

Kokoomuksen koottuja seli-
tyksiä kuullaan myös matala- ja 
naisvaltaisten alojen kuoppako-
rotuksista. 

Eduskunnassa hallitusohjelmas-
sa käydyssä keskustelussa syntyi 

kinastelua etenkin vasemmiston 
ja Jyrki Kataisen välille kokoo-
muksen lanseeraamasta tasa-ar-
votuposta. Vasemmisto syytti ko-
koomusta lupauksensa syömises-
tä ja Katainen peräsi näyttöä siitä, 
että kokoomus olisi luvannut ra-
haa naisalojen palkkoihin.

Vaalien alla kokoomuksen sil-
loinen ryhmäjohtaja Jyri Häkä-
mies muotoili tavoitteen:

”Seuraavassa tupossa koulute-
tuille naisvaltaisille aloille, kuten 
opetus- ja hoitoaloille, pitääkin 
sopia keskimääräistä korkeam-
mat palkankorotukset, joita val-
tion on tuettava ylimääräisellä 
valtionosuudella”

Tarkkaan lukien kokoomus ei 
todellakaan luvannut tiettyä raha-
summaa - esimerkiksi puoluesih-

teeri Taru Tujusen esittämää 500 
euroa -, vaan tulkinnanvaraisem-
man ”usealla yksittäisellä ratkai-
sulla” toteutettavan määräämät-
tömän summan. Analogia Hys-
sälän ”pitkän aikavälin eläketa-
voitteeseen” on hämmästyttävän 
identtinen.

Jos kokoomuksella ei aikuisten 
oikeasti ollutkaan tarkoitus antaa 
siihen rahaa - niin kuin kansalai-
set näyttävät tuon lupauksen ym-
märtäneen - niin korrektia olisi 
ollut oikaista väärinkäsitys ennen 
vaaleja. Ei vasta vaalien ja halli-
tuksen nimittämisen jälkeen.

Nyt valittu venkoilu muistut-
taa erään Matin (ei Vanhanen) 
lähes kuolemattomaksi teke-
mää lausahdusta: ”Ehkä otin, 
ehkä en.”

Hallitusohjelma ei lupaa todel-
lista parannusta hoito-ongelmiin. 
Ministerivalinnoissa nostoväkeä-
kin on kutsuttu hallitukseen

Perussuomalaisten Hämeen pii-
rin mielestä vastanimitetyn halli-
tuksen ohjelma ei sisällä todellisia 
parannuksia omaishoitajien ase-
maan. Omaishoitajien ja heidän 
läheistensä asema ei tule kohene-
maan, koska hoitotukea tarvitse-
vien määrä kasvaa eikä hallituk-
sen kaavailemat lisäykset tuo riit-
tävää tukea ja toimeentulomah-
dollisuuksia omaishoitajille, to-
teaa Perussuomalaisten Hämeen 
piiri piirikokouskannanotossaan 
Hollolassa.

Osa hallituksen ministerinimi-
tyksistä on kuin tuulahduksia en-
tisajan Moskovan punaiselta to-

Perussuomalaisten Hämeen piirin 
kevätkokous pidettiin lauantaina 
21.4. Hollolassa. Puolueen vaali-
menestys voitiin todeta myös ko-
koukseen osallistuvien runsauden 
perusteella.

Pääteema kokouksessa oli, että 
kuinka tästä eteenpäin kunnallis-
vaaleihin. Päätettiin että piiritoi-
mikunta, johon kuuluu Minna Lil-
jamo, Onni Hiltunen, Hilkka Sa-
lonen, Pekka Rautkoski, Johan-
nes Hannukkala, Merja Muronen, 
Seppo Hauta-aho, Aki Rantanen 
ja Marko Laakso, toimii jatkos-
sa myös vaaliorganisaationa. Vas-
taavasti puheenjohtaja Harri Ke-
rijoki, toimii myös vaalipäällikön 
ominaisuudessa.

Kokous hyväksyi oheisen jul-
kilausuman liittyen hallitusohjel-
maan.

Merja Muronen, piirisihteeri
Riihimäki

Hämeen piirin kevätkokous Hollolassa

Perussuomalaisten Hämeen piirin kevätkokous Hollolassa. 
Puoluesihteeri Hannu Purho kävi kiittämässä piiriä 
tehdystä eduskuntavaalityöstä ja kannustamassa kohti 
kunnallisvaaleja.

rilta. Perussuomalaiset ennusta-
vat Vanhasen kakkoshallitukselle 
vielä monia vaikeuksia ministeri 
Paavo Väyrysen kanssa. Suurten 
puolueiden voima on niin vähissä, 
että nostoväkikin on kutsuttu hal-
litukseen mukaan, toteaa Perus-
suomalaisten Hämeen piiri.

Perussuomalaisten mielestä 
eläkeindeksi tulee laskea periaat-
teella, jossa puolet lasketaan ylei-
sen ansiotason nousun perusteel-
la ja puolet kuluttajahintaindek-
sin mukaan.

YLE:n digisekoilu etsii vertais-
taan lähihistoriassa. Suomen oli-
si tullut ottaa jo aikaa sitten mal-
lia sekä Virosta että Ruotsista, 
joissa uudistus on tehty jousta-
vasti ja tuo paremmat järjestel-
mät kuin Suomessa. Kansalaiset 

ja laitteiden myyjät ovat joutu-
neet YLE:n sekoilun kärsijöik-
si eikä loppua ole vielä näköpii-
rissä. YLE:n johto on asetetta-
va vastuuseen hallitsemattomis-
ta ratkaisuistaan, vaatii Perussuo-
malaisten Hämeen piiri.

Työministeriön uudelleenjär-
jestely on sisäisen palvelutoimin-
nan osalta järkevä ratkaisu, mut-
ta ministeriöiden keskinäinen jak-
karoiden vaihtelu ei tuo muutos-
ta itse työllistämiseen. Perussuo-
malaisten mielestä työttömillä 
pitää olla oikeus ansaita 200 eu-
roa kuukaudessa menettämättä 
yhteiskunnallisia tukiaan. Työllis-
tämistä on tuettava pienyritysten 
sivukulujen alentamisella ja por-
rastamalla arvonlisävero yritysten 
liikevaihdon mukaan.

Hämeen piirikokouksen julkilausuma

Varsinais-Suomen piirin 
kevätkokouksen julkilausuma

Helsingin Sanomien 1. pääkirjoitus ke 25.04.07 oli järkyttävää luet-
tavaa. EK:n ylilääkäri ehdottaa ko. järjestön Prima-lehdessä, että sai-
rausajan palkkaa pitäisi laskea 20%. Kuten HS itsekin on oivaltanut, 
ehdotus on vähintäänkin ristiriitainen. Ensinnäkin lehti on otsikoinut 
kirjoituksensa ”Sairausajan palkkaa ei ole järkevää pienentää”, ja li-
säksi heti 2. kappaleessa toteaa, ”[kannanotto] hämmästyttää eten-
kin siksi, että samaan aikaan työnantajajärjestö vaatii kevennyksiä 
palkkaverotukseen. Terveiden palkansaajien siis pitäisi saada entistä 
enemmän rahaa ja sairaiden tulla toimeen entistä pienemmällä kor-
vauksella.” - Siis köyhät kyykkyyn, entistä syvemmälle!

Ruotsin eduskuntavaaleissa 17.09.06 kansa päätti valita porvarit 
valtaan. Tämän joukon kaikki kolme ensimmäistä toimenpidettä 
suuntautuivat työttömien aseman heikentämiseen. Turun Sanomat 
kirjoitti 16.12.06, että ”Ruotsin kansa katuu jo valintaansa.” Tähän 
meni siis vain kolme kuukautta.

Nyt me Perussuomalaiset jäämme mielenkiinnolla odottamaan, 
miten kauan kestää, ennen kuin Suomen kansa ymmärtää katua 
omaa, yhtä lailla väärää valintaansa - ja ennen kaikkea sitä, kestää-
kö tämän katumuksen muisto myös seuraaviin vaaleihin asti. Oli-
siko kansan ymmärrys jo silloin riittävä, että se huomaisi, mihin tä-
mä linja johtaa?

Raahen perussuomalaiset
kokoontuivat

Raahen seutukuntain perussuomalaiset ry kokousti Siikajoella. Pu-
heenjohtajana oli Urpo Viitala Lampinsaaresta, sihteerinä Kimmo 
Hokkanen Raahesta. Kokous käsitteli muun muassa tulevia kunnal-
lisvaaleja koskevia asioita. Vaaliasioita hoitaa Esko Sikkilä Siikajo-
elta. Kokouksessa todettiin osanottajien seisovan puolueen puheen-
johtajan takana puoluetuen nostoa vastustamassa.

Raahen seutukuntain perussuomalaisten hallituksessa jatkaa: Päi-
vi Martikkala, Aune Juola, varalla Oiva Viitala, Raahe. Martti Esko-
la, Esko Sikkilä varalla Timo Hirvaskari, Siikajoki. Vappu Rautio, 
Jyri Viitala, varalla Timo Rautio, Siikajoki. Paavo Ojalehto, Vihan-
ti. Tilintarkastajina Jouko Kivelä ja Erkki Turpeenoja, varalla Ossi 
Pitkänen ja Ensio Taavetti.

Julkilausuma

Kokousväki ei ole tyytyväinen hallituksen tekemiin päätöksiin kos-
kien eläkeläisten 20 euron korotusta. Vaadimme indeksitarkistuk-
sen, työttömät ja vähäosaiset jäivät paitsi; nälkä kasvaa.

Kokous keskusteli  hoitohenkilökunnan työmäärään, henkilöstön 
lisäykseen ja palkkaukseen liittyvistä epäkohdista.
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Piirien kevätkokouksia

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 tarjoilun järjestämiseksi Marjo Pihlma-
nille, p. 020 7430 802 ja 0400 - 917 351.

Pohjois-Savon piiri
Pohjois-Savon piirin kevätkokous Kuopion kaupuginkirjas-
tolla lauantaina 19.5.2007 klo. 10.00. Paikalla puolueen pu-
heenjohtaja Timo Soini ja kansanedustaja Pentti Oinonen. 
Kahvitarjoilu alkaa klo 9.30. Vapaa tilaisuus kaikille.

 Oulun ja Kainuun piiri
 
Pidetään ylimääräinen piirikokous Muhoksella su 27.5.2007 
alkaen klo 15.00. Kokous on Metsästysseurojen monitoimi-
talolla (ampumarata), Lummelammentie. Piiritoimikunta 
kokoontuu klo 14.00, sama paikka.

Kajaanin Perussuomalaisten 
paikallisyhdistyksen 

kevätkokous
Sunnuntaina 20.5.2007 klo 13 alkaen Blues Cafessa, Kaup-
pakatu 13, Kajaani. Paikalla myös kansanedustaja Pentti 
Oinonen Rautavaaralta. Tervetuloa.

Bussikyyti Ouluun
Etelä-Savosta

Etelä-Savon piiri yrittää järjestää linja-autokuljetuksen Ou-
lun kevätkokoukseen!

Linja-auton reitti olisi:
Mikkeli - Juva - Varkaus - Kuopio - Iisalmi - Oulu

Auto lähtisi Mikkelistä lauantaina, kesäkuun 9. päivänä ja 
paluumatka tapahtuisi samaa reittiä sopivalla ajankohdalla.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Pertti Vehviläiselle (Mik-
keli) puh. 0400 974 722 tai Margareta Palmroth (Savonlin-
na) puh. 050 321 9213.

Bussilla puoluekokoukseen 
Pohjois-Savosta

Perussuomalaisten Pohjois-Savon piiri järjestää linja-au-
to kuljetuksen omakustannushintaan puoluekokoukseen 
Ouluun 9-10.6 2007.

Majoituksesta ja kuljetuksesta tarkemmin piirin ko-
kouksessa 19.5 tai piirisihteeri Jari Kuosmaselta puh. 
0407211237.

Järjestötoimintaa

Kiitämme kaikkia perustustyöhön osallistuneita jä-
seniämme. Erityiskiitokset lähetämme seuraaville 
”kätilö”herrolle: Hannu Purho, Raimo Vistbacka, Timo 
Soini ja Vesa-Matti Saarakkala. Lämmin kiitoksemme 
siitä avusta, mitä olette meille suoneet kiireellisten lei-
pätöidenne ohella.

Toiminnan perussäännöt:

Yhdistys tekee ruohonjuuritasolta alkaen Perussuoma-
laisuutta tunnetuksi ja edistää puolueen äänen kuulu-
mista. Toimintaamme voivat liittyä kaikki ne halukkaat 
henkilöt, jotka ovat täysi-ikäisiä ja nuhteettomia Suo-
men kansalaisia. Puolueen jäsenyys ei ole pakollista, 
mutta suotavaa, koska kannatamme Perussuomalais-
ta politiikkaa.

Kannatamme tasa-arvoa ja myöskin kaikki naiset 
ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.

Länsi-Helsingin Perussuomalaiset ry. perustettu!
Toiminnassamme ei ole tilaa öykkäreille, joiden tarkoi-

tuksena on hyökätä puolueen virallista linjaa vastaan, va-
hingoittaa muutoin puolueen mainetta tai vaikeuttaa eh-
dokkaiden vaalityötä.

Emme myöskään hyväksy syrjintää tai kannata rasismia 
missään muodoissa.

Yhdistyksen puheenjohtajana teen myöskin tiettäväksi, 
että suhtaudumme äärimmäisellä vakavuudella kaikkiin ni-
missämme läheteltyihin tiedonantoihin/ketjukirjelmiin.

Yhdistyksen toiminnan tuloksista, edistymisestä ja tiedotus-
menetelmistä kerromme lisää tässä lehdessä kesän aikana.

Mikäli joku haluaa liittyä meihin, lomakkeen voi ottaa 
puolueen sivuilta.

Länsi-Helsingin Perussuomalaiset ry:n puolesta:

Aku Porkola
Puheenjohtaja

Kymen piirin kevätkokous
Perussuomalaisten Kymen piirijärjestön 30.4 Taavetissa 
pidetyssä kevätkokouksessa suoritettiin seuraavia hen-
kilövalintoja. Piirin ensimmäiseksi varapuheenjohtajak-
si valittiin tulkkikoordinaattori Juho Eerola Kotkasta. 
Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kouvolalainen 
hallintonotaari Eeva Riitta Pitko, joka tiukassa jäsen-
äänestyksessä voitti Jari Lindströmin Valkealasta. Piirin 
puheenjohtajana jatkaa edelleen puoluesihteeri Han-
nu Purho Luumäeltä ja piirisihteerinä Lappeenrannas-
sa vaikuttava Marja-Leena Leppänen.

Kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua kevään 
eduskuntavaaleista. Perussuomalaisten eduskuntapaik-
ka jäi pienestä kiinni. Kaikki tehtiin mitä voitiin, mutta 
rahaa mainontaan olisi tarvittu hiukan enemmän. Pe-
russuomalaiset on kuitenkin saavuttanut uskottavuutta 
ja kannatusta eduskuntavaaleissa tuli Kymen vaalipiiris-
tä 5, 3 %. Kasvua edellisiin vaaleihin huikeat 4,9 %.

Perussuomalaisten Kymen piirin kevätkokous tote-
si, että puolueen kannatus on erityisen suurta nimen-
omaan nuorten parissa. Koululaisille järjestetyissä var-
jovaaleissa Perussuomalaisten tulos oli veret seisautta-
va. Kannatusta tuli peräti 11,9 % ja neljänneksi suurim-
man puolueen asema. Nuorten toimintaa piirin alueel-
la tehostaakseen valitsi Kymen Perussuomalaiset piirin 
nuorisojaoston vetäjäksi anjalankoskelaisen konetek-
nikko Juha-Pekka Koposen. Nuorisojaoston muina jäse-
ninä ovat Juho Eerola ja Laura Rita Lappeenrannasta.

Piirijärjestön kokous päätti että tulevissa kunnallis-
vaaleissa Perussuomalaiset ovat asettamassa ehdokkai-
ta omalla listalla kaikkiin alueen kuntiin. Kuntaliitoksia 
Perussuomalaiset vastustaa ehdottomasti. Ilman kan-
sanäänestystä ei kuntaliitoksia tule toteuttaa missään 
olosuhteissa.

Tulevan kesän puoluekokouksen valintoihin otettiin 
myös kantaa. Piirijärjestö ehdottaa puoluesihteerik-
si Hannu Purhoa Luumäeltä ja puolueen varapuheen-
johtajaksi yrittäjä Auli Kangasmäki Lemiltä. Molemmat 
ovat vastaavissa viroissa toimineet tähänkin asti.

Lapin piiri ry:
pelastushelikopteri 
Aslakin kotipaikka 

säilytettävä Sodankylässä
Perussuomalaisten Lapin piiri piti sääntömääräisen kevät-
kokouksensa 14.04.2007 Sodankylässä Hotelli Karhussa. 
Kokousta valmistelleen piiritoimikunnan puheenjohtaja-
na toimi Matti Säärelä ja sihteerinä Juha Antinkaapo. Puo-
lueen edustajana kokouksessa oli tiedotuspäällikkö Rolf 
“Fred” Sormo, joka selosti poliittisia ja järjestöllisiä asioi-
ta sekä eduskuntavaalien jälkeistä tilannetta. Keskustelua 
käytiin myös jo seuraavia kunnallisvaaleja ajatellen.

Piirikokouksessa valittiin yksimielisesti puheenjohta-
jaksi Rolf “Fred” Sormo ja sihteeriksi Juha Antinkaapo.

Kokouksessa jäseniä oli kaikkiaan 12 osallistujaa ja 
samalla päätettiin Sodankylän ja Savukosken paikallis-
osastojen perustamisesta. Alustavaa keskustelua käytiin 
myös Meri-Lapin paikallisosaston perustamisesta.

Piirikokouksessa keskusteltiin myös pelastushelikop-
teri Aslakin kotipaikkakunnan säilyttämiseksi Sodanky-
lään, josta kaikki piirin jäsenet olivat yksimielisiä.

Esityslistalla olevista poliittisista asioista ei ajan puut-
teen vuoksi ehditty käsittelemään ihan kaikkia asioita, 
mutta muuten keskustelu oli vilkasta ja antoisaa. Pää-
tettiin siirtää esityslistassa mainittuja asioita piiritoimi-
kunnalle ja piirin syyskokoukseen.
- Keskustelua ja kannanottoja Vuotoksen tekoaltaan ra-
kentamisesta.
- Vesivoiman hyödyntämistä Kemijoen mahdollisissa ve-
sivoimalahankkeissa, johon liittyen lohikannan palautta-
minen Kemijokeen lohiportaiden rakentamisen avulla.
- Keskustelua kaivostoiminnasta Lapissa.
- Itä-Lapin uraaniesiintymien haitat ja hyödyt mahdol-
lisissa kaivostoiminnoissa.
- Poronhoito Lapissa ja porottomien maanomistajien 
näkökannat.
- Valtion maiden metsävarojen hyödyntäminen puun-
jalostuksessa.
- Vanhusten hoitopalvelut Lapissa.
- Keinoja puolueen jäsenmäärän lisäämiseksi Lapissa.
- Keskustelua kunnallisvaalien ehdokasasettelusta.
- Keskustelua PerusS:n vaalimenestyksestä ed.vaaleissa.
- Keskustelua keinoista, millä tavoin saadaan puolueen 
toiminta ja toimintaperiaatteet ihmisten tietoisuuteen 
sekä tiedotusvälineiden ja toimittajien mielenkiinnon 
herättäminen Perussuomalaisia kohtaan.

Puheenvuoroissa myös mietittiin mahdollisimman 
laajaa osallistujamäärää kesäkuiseen puoluekokouk-
seen Oulussa.

Kokouksen lopuksi Rolf “Fred” Sormo piti puheen-
vuoron edesmenneen Lapin piirin kansanedustajaeh-
dokkaan agronomi, maatalousmuseon johtajan Matti Sil-
lanpään muistolle ja pidettiin minuutin hiljainen hetki. 

Matti Säärelä, puheenjohtaja
Perussuomalaisten Lapin piiri ry

Kanta-Häme voitti
Päijät-Hämeen

Päijät-Häme oli haastanut Hämeen muun osan kisaan 
eduskuntavaaleissa ja hävisi kisan. Yhteensä ääniä ker-
tyi 4182, joista 2172 ääntä tuli Kanta-Hämeen ehdok-
kaille. Kasvu oli 1,7%. Onnittelun arvoinen tulos, vaik-
ka ei tavoitteiden mukainen!

Jo vuosien 2004-2006 aikana oli havaittavissa Hä-
meenlinnassa yli kymmenkertainen äänimäärän kasvu 
edelliseen aikaan nähden, joten ns. maakuntavoitto oli 
jopa odotettavissa.

Onnea koko perussuomalaiselle eduskuntaryhmälle 
ja kiitoksemme äänestäjillemme!

Hilkka Salonen
Hämeenlinna
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Tasa-arvo koulutuksen 
ohjenuoraksi

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän lausunto hallituksen tasa-
arvo-ohjelmasta ja sen toteuttamisesta:

Tasa-arvo -käsite muuttuu nyky-yhteiskunnassa niin nopeas-
ti, että suurella todennäköisyydellä kyse on päättymättömästä ja 
alati muotoutuvasta toiminnasta. Ryhmän mielestä on aina ky-
seenalaista, mikäli tasa-arvoon pyritään pakottamalla tai tiukko-
ja kiintiöitä määräämällä. Parhaiten mahdollisimman täydelliseen 
tasa-arvoon päästään silloin, kun tasa-arvo otetaan kaiken koulu-
tuksen ohjenuoraksi heti lapsesta lähtien.
11.9.1997 PerusS:n eduskuntaryhmä

Lukijoiltamme:

Älä usko maakuntalehtiä
Kirjeeni teille ystävät täältä Ylä-Savosta. Olen lukenut meidän Pe-
russuomalainen-lehteä ja ollut iloinen omasta äänenkannattajasta. 
Olen demokratian kannattaja siitä lähtien kun äiti housuihini tas-
kut teki. Siitä sai alkunsa luonteeni voittaa esteet elämässä.
Niilo Hujanen

Raimo Vistbacka 
budjetista:

Euroopan unionin EMU-kurssin mallioppilas nimel-
tään Suomi on tehnyt jälleen koetehtävänsä huolella 
ja lopputuloksena on syntynyt valtion vuoden 1998 ta-
lousarvio. Budjettikirja on sisällöltään kannesta kan-
teen EMU-suodattimen läpi laskettu, ja sen ainoan 
kantavana johtoajatuksena on ”saattohoitaa” Suo-
mi ensimmäisten joukossa talous- ja rahaliittoon. Tä-
mä saattohoito ei ole kuitenkaan hellää eikä osaaotta-
vaista, vaan se muistuttaa enemmän entisten puukko-
junkkareiden putkaanvientiä: sisään viedään niin että 
luut kolisevat ja kynnenjäljet jäävät ovenpieliin, kuvaili 
kansanedustaja Raimo Vistbacka värikkäästi ensi vuo-
den talousarviota eduskunnassa 9.9.1997 PerusS:n ryh-
mäpuheenvuorossa.

Armo-sana toistuu Raama-
tun lehdillä useita kertoja eri-
laisissa yhteyksissä. Sen ym-
pärille kiteytyy myös eräs pe-
lastushistoriamme keskei-
simmistä kysymyksistä, mi-
ten Jumalan käskyt rikkonut, 
perisynnin turmelema ihmi-
nen kelpaa Jumalalle ja kes-
tää Hänen edessään.

Armo on ansion vastakohta. 
Jumalan armo - anteeksianta-
mus - on ihmisille tarjottu lah-
ja, jonka on tehnyt mahdolli-
seksi Kristuksen sovitustyö, 
edestämme maksettu velka. 
Me ihmiset olemme luonnos-
tamme sellaisia, että haluai-
simme tehdä jotakin, vaikka-
pa vain osittain ansaita itse sie-
lumme autuuden. Tällä tiellä ei 
kuitenkaan voitaisi puhua lah-
javanhurskaudesta, tai ansait-
semattomasta armosta.

Mekin monesti - ehkä tie-
dostamattamme - ajattelem-
me omien uskonnollisten suo-
ritustemme, ja hyvän, kunnial-
lisen elämämme auttavan mei-
tä jotenkin taivaaseen pääse-
misessä. Ehkä jotakin tällaista 
sisältyy myös Pietarin kysy-
mykseen: (Matt. 19:27) ”Kat-
so, me olemme luopuneet kai-
kesta, ja seuranneet sinua, mi-
tä siitä saamme?” Me huo-
maamme, että lukiessamme ev. 
tekstiä eteenpäin, ettei Vapah-
taja tuomitse tai nuhtele Pie-
taria, vaan lupaa hänelle ja jo-
kaiselle Vapahtajan seuraami-
sen tähden menetyksiä kärsi-
neelle nuo menetykset monin 
verroin takaisin jo tässä ajas-

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

Ansaitsematon armo (Room: 3:23-24)

sa ja vielä armosta iankaikkisen 
elämän.

Ansaitsematon armo etsii jo-
kaista syntielämässä vaatteensa 
tahrannutta ihmistä. Muistamme, 
kuinka tuhlaajapojan isä juok-
si poikaansa vastaan, hänen vie-
lä ollessaan kaukana isän kodista. 
Tällainen on Jumalan rakkaus. Jo 
heikko kaipaus, tai salainen huo-
kaus Vapahtajan puoleen huoma-
taan taivaassa. Jumalan ennättä-
vä armo rientää vakuuttamaan: 
täällä taivaassa odotetaan juuri si-
nua, taivaan ovi on auki - tule. Si-
nä saat kaiken menneisyytesi an-
teeksi, ja saat aloittaa ikään kuin 
alusta matkan Herran seurassa.

Vaikka armoa ei voi ansaita-
kaan, niin ei pidä luulla, että se 
tarkoittaisi sitä, että saamme elää 
miten tahansa. Ei siltikään, vaik-
ka on olemassa armo ja anteeksi-
antamus. Jumalan Sana ei missään 

kohdin anna lupaa synnin te-
kemiseen. Muistamme kuin-
ka Jeesus sanoi eräälle paran-
tamalleen ihmiselle: ”Mene, 
äläkä tästedes syntiä tee.” Ju-
malan rakkaus on siis oikein 
omistettu silloin, kun se an-
taa voiman synnin pois pane-
miseen ja rakkauteen kaikkia 
ihmisiä kohtaan. Lapset saavat 
voiman rakastaa vanhempiaan 
ja vanhemmat lapsiaan. Tulee 
tarve pyytää ja antaa anteek-
si, sekää ottaa sana kiitos use-
ammin käyttöön.

Me emme voi esimerkiksi 
kantaa kaunaa, tai vaeltaa an-
teeksiantamattomalla mielellä 
jotakin kohtaan, ja silti pitää it-
seämme kristittyinä - ei. Juma-
laa emme voi pettää. Ansait-
semattoman armon pitää saa-
da muuttaa meidät kokonaan 
toisenlaisiksi, kuin mitä ennen 
olimme. Tavoitteen on oltava 
korkealla, mutta aina on myös 
muistettava tämä Raamatun 
sana: ”Kun olette tehneet kai-
ken, (mitä teidän pitää teke-
män) sanokaa; me olemme an-
siottomia palvelijoita.”

Kristus on pyhällä verellään 
lunastanut meidät hyviä teko-
ja varten, että me niissä vael-
taisimme. Mutta, koska me 
hyvine tekoinemmekin jou-
tuisimme iankaikkiseen vai-
vaan, jää meille lopulta kuo-
leman tullessa ainoaksi pelas-
tumisen mahdollisuudeksi an-
saitsematon armo.

Unto Lähteenmäki
Kankaanpää

Metsäteollisuus on ostanut vuosittain Venäjältä n. 17 milj. m3 raa-
kapuuta eli noin viidenneksen kokonaistarpeesta. Nyt Venäjä on 
nostamassa puun vientitullia vastoin EU:n kanssa tekemiään va-
paakauppasopimuksia.

Pääosin ulkomaalaisten omistukseen ajautuneet metsäyhtiöt vies-
tittävät avunpyyntönsä Suomen hallitukselle, miten heidän edulli-
nen raakapuunsaantinsa Venäjältä turvataan. 

Halpa tuontipuu on pitänyt suomalaisen puun hinnan matalana, 
metsänomistajien tilit pieninä ja metsäyhtiöiden voitot suurina. Puu-
pula uhkaa eniten Itä-Suomessa toimivia tehtaita. Metsäteollisuus 
ry:n toimitusjohtajan Anne Brunilan mukaan hakkuita Suomessa 
voitaisiin lisätä ainakin 15 milj. m3 vuodessa.

Metsäteollisuuden hätä esitettiin ministeri Paavo Väyryselle, jot-
ta tämä ottaisi asian komissiossa esille. Hän vastasi, ettei kokouk-
sen asialistalla ole sellaista, joten hän ei voi puuttua asiaan tässä ko-
kouksessa, mutta kylläkin jatkossa.

Ajaako ministeri Väyrynen metsäteollisuuden ulkomaalaisten 
osakkeenomistajien vai suomalaisten metsänomistajien etuja pyy-
täessään komissiolta apua sopimustenvastaisen vientitullin perimi-
sen estämiseksi?

Perussuomalaisten piirikokous 
antoi julkilausuman Kälviällä
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Metsänomistaja
puolustuskyvytön?

Alpo Ylitalo
Puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
PerusSuomalaiset

Kansainvälistyneet metsäyhti-
öt ovat joutuneet kiinni kahdes-
ti kilpailua rajoittavasta ja hintoja 
säätelevästä kartellista. Niille on 
esitetty tuntuvia sakkoja. Metsä-
teollisuuden voiton kasvu on met-
sänomistajilta pois. Voitot hyödyt-
tävät pääosin ulkomaalaisia osak-
keenomistajia.

KHO totesi päätöksessään 
20.12.2001: Mikkelin seudulla 
Metsäliitto, Stora Enso ja UPM- 
Kymmene ovat vuosina 1993-97 
noudattaneen raakapuun hintaa 
ohjaavaa sopimusta. Yhtiöt syyl-
listyivät kilpailulain vastaiseen 
toimintaan. Metsäliitto Osuus-
kunta toimi vielä omistajiensa 
etujen vastaisesti.

Kilpailuvirasto esitti Mark-
kinaoikeudelle päätöksessään 

21.12.2006 määrättäväksi sakkoja 
em. yhtiöille vuosilta 1997-2004. 
UPM-Kymmene vapautettiin il-
miantajana ja Metsäliiton sak-
koa pienennettiin 30 % siksi, et-
tä se avusti tutkinnan edistymi-
sessä. Stora Enso OYJ:n sakko on 
30 milj. ja Metsäliiton 21 milj. eu-
roa. Asiasta vaiettiin, sillä kartellin 
myyjille aiheuttamat valtavat va-
hingot ja keskustelu niistä, olisivat 
voineet vaikuttaa vaalitulokseen.

Toiminnan lainvastaisuus antaa 
puuta myyneille mahdollisuuden 
vaatia kartellin vuoksi saavutettu 
hyöty takaisin. Koko metsäomai-
suuden arvo on alentunut, joten ai-
heuttaja lienee myös korvausvelvol-
linen! Eri asia onkin, kuka uskaltaa 
käynnistää korvausprosessin. Olisi-
ko tässä ryhmäkanteen paikka?

Kahdeksan vuotta vaikuttanut 
kartellisopimus on laskenut ja va-
kiinnuttanut metsäpinta-alojen ar-
vot käypää hintaa alemmalle ta-
solle. Vaikutus tuntuu myös suku-
polvenvaihdoksissa, testamenteis-
sa jne. Metsäalan ammattilaisen 
mukaan vahingon määrä on toki 
laskettavissa, mutta se vaatii ai-
kaa. Metsäomaisuuden arvonalen-
nus on pelkästään Perho- ja Lesti-
jokilaaksossa noin 200 milj. euroa. 
Kartellin vaikutukset koko yhteis-
kuntaan ovat valtavat.

Metsäyhtiöt ostavat 4/5 vuotui-
sesta 50-60 miljoonan kuution hak-
kuumäärästä. Arvattavasti kartel-
lin johdosta puun hinta on ollut 
ainakin 10 euroa/m3 alempi kuin 
vapailla markkinoilla. Raakapuuta 
myyneiden tappioksi saadaan ai-

nakin noin 500 milj. euroa/vuosi. 
Kun kartelli oli toiminut kahdek-
san vuotta, määrä kerrotaan tietys-
ti kahdeksalla. Tällöin puunmyyji-
en tappioarvio olisi ainakin 4.000 
milj. euroa eli noin 24.000.000.000 
markkaa. – Miksi kuitupuun hinta 
on tasaisen huono?

Metsäalaa seuraava, arvostettu 
tohtori vauhditti puukauppaa ja 
kertoi muutama vuosi sitten Kes-
kipohjanmaassa, että puun hin-
ta on seurannut muuta hintake-
hitystä viidenkymmenen vuoden 
ajan. Ts. puukuutiosta saatavalla 
rahamäärällä olisi sama ostovoi-
ma kuin 50-luvulla. Tuolloin myös 
kansanedustaja Mika Lintilä ke-
hui Kälviällä hintoja innostaak-
seen isäntiä puun myyntiin. Mi-
kä on MTK:n asema puukaupas-

sa, kun pj. Michael Hornborg vaa-
tii hallitusohjelmaan kirjausta sii-
tä, että metsäteollisuuden pitää 
saada vaivatta edullista puuta Ve-
näjältä?

50-luvun alkuvuosina metrisel-
lä priimapölkyllä sai tienvarres-
sa jopa 5.600 mk/m3. Kun maa- ja 
metsätalousyrittäjä hakkasi 50-60 
m3 puutavaraa, hän saattoi ostaa 
sen ajan vaatimustason traktorin 
työkoneineen. Perhe eli suhtees-
sa ympäristöön jopa kadehdit-
tavasti. Jotta nyt yltäisi samaan 
elintasoon ja hankintoihin, isän-
tä joutuu myymään puuta tuhan-
sia metrejä eivätkä useimpien ti-
lojen metsävarat edes riitä vastaa-
viin hankintoihin.

Joskus joutuu epäilemään, ke-
nen etuja ”kermaporukka” ajaa.
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Vapaa sana

YLE:n
puolueellisuuden 

perusta

Satuin löytämään mielenkiintoi-
sen vaalilain muutoksen, mikä 
lain mukaan oikeuttaa Yleisradi-
on johdon itse päättämään, mis-
tä puolueista tai poliittisista asi-
oista yleisö on kiinnostunut. Tä-
mä on ilmeisesti myös todellisena 
perusteena sille Perussuomalais-
ten nuorisojärjestön syrjinnäl-
lä YLE:n radio-ohjelmassa, josta 
kerrottiin Perussuomalaisen nro:
ssa 3/2007.

Puoluelain (10.1.1969/10) kym-
menennen pykälän mukaan ”Val-
tion viranomaisen sekä valtion tai 
sen määräämisvallassa olevan yh-
teisön tai laitoksen on kohdelta-
va kaikkia puolueita tasapuo-
lisesti ja yhdenmukaisia perus-
teita noudattaen.” Tähän pykä-
lään on tehty 20.7.1992 muutos 
(20.7.1992/653), joka kuuluu: ”Oy 
Yleisradio Ab voi soveltaessaan 1 
momenttia yhtiön vaaliohjelmiin 
ottaa huomioon myös ohjelmalli-
sia näkökohtia.” Muutosasetuk-
sen voimaantulosäädöksissä sää-
detään lisäksi vielä: ”Ennen lain 
voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeelli-
siin toimenpiteisiin”.

Huh, huh. Olipahan siis tältä-
kin osin EU-jäsenyyden läpiaja-
miseen valmistauduttu huolelli-
sesti. 1992 vuonnahan Suomi jätti 
EY-jäsenhakemuksensa.

Valtiopetos- ja maanpetossää-
dösten muuttamisesta rikoslais-
sa 1990-luvun alussa voi lukea 
Ilkka Hakalehdon jo kauan sit-
ten julkaistusta kirjasta ”Itsenäi-
syys vaarassa”. Ko. kirjassa on hy-
vin paljon myös mielenkiintoista 
muuta tietoa, esim. vertailu Suo-
men ”integraatioon” keisarilli-
sen Venäjän kanssa sekä Keskus-
tapuolueen surkeasta puoluepo-
liittisesta taktikoinnista vaalien 
1991 jälkeen, mikä johtui pohjim-
miltaan puoluejohdon kiintymyk-
sestä EU-valtaan.

Mika Kivimaa
Vaasa

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

Suvaitsevuuden
koulutusta

Tiedotusvälineissä olleen uuti-
sen mukaan: ”Varusmiesten kou-
lutuksen osaksi aiotaan liittää su-
vaitsevaisuuskoulutusta. Suvait-
sevaisuuden koulutuksesta tulisi 
myös osa armeijan kantahenkilö-
kunnan ja kadettien koulutusta. 
Aloite tulee pääesikunnan hen-
kilöstöosastolta ja on osa tasa-ar-
vo ja yhdenvertaisuuslakien vaa-
timuksia. Koulutukseen kuuluu 

muun muassa syrjinnän tunnista-
mista. Suvaitsevaisuuskoulutuk-
sesta voi tulla osa armeijan kou-
lutusta aikaisintaan ensi vuoden 
alusta lähtien.”

Tuttuja ääniä menneisyydes-
tä. Kun minä, YYA-aikakautena, 
suoritin varusmiespalvelukseni 
oli meilläkin suvaitsevaisuuskas-
vatusta. Silloin suvaittiin Neuvos-
toliittoa, tuota kaikkien kansojen 
ystävää. Kerran viikossa komp-
paniapäällikkö luennoi monoto-
nisella äänellä Suomen ja Neu-
vostoliiton kansojen välisestä ys-
tävyydestä. Tosin seuraavana yö-
nä saatettiin harjoitella väijytys-
tä, vihollinen tuli, niin kuin aina, 
idästä ja sen ajoneuvot oli merkit-
ty punaisin tähdin.

Mitä tästä opimme. Kenraalit, 
tai ainakin osa heistä, ovat edel-
leen yhtä innokkaita miellyttä-
mään poliittisena eliittinä pitämi-
ään ja meillä on aina joku mantra 
jota hoemme, 1980-luvulla se oli 
neuvostovastaisuuden kitkeminen 
Suomen nuorisosta, nyt se on ra-
sismin vastustaminen.

Kim Lindblom
Helsinki

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 epäil-
lään lisäävän ilmameren ionisoi-

tumista ja vaikuttavan prosessei-
hin valtamerien keskuksessa – 
alueella jossa sääjärjestelmät syn-
tyvät. Tritiumpäästöt maailman 
meriin ovat suuria ja hyvin huo-
lestuttavia, koska tietoa ei ole siitä 
mihin tritiumpäästöt tulevat joh-
tamaan. Vety on keskeinen tekijä 
solujen toiminnassa ja tritiumin 
lisäämisellä planeetan vesiin voi 
olla kaikelle maapallon elämälle 
kohtalokkaat seuraamukset. Tur-
vallista saannin tasoa ei tunneta 
tritiumille, jonka tiedetään aihe-
uttavan sikiövaurioita sekä syö-
pää 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

Tasa-arvo 
kirkossa

Suomalaiset eroavat kirkosta yhä 
enemmän ja käyvät kirkossa yhä 
vähemmän. Sosiaalinen oikeuden-
mukaisuus, jota kirkossa ei kaikil-
ta osin noudateta, on kansalaisil-
le tärkeää. Suomalaisista reilut 90 
prosenttia hyväksyy naispappeu-
den, mutta silti papistosta liki kol-
mannes vastustaa tasa-arvon to-
teutumista työssään ja arvomaa-

ilmassaan, eikä se voi olla vaikut-
tamatta heidän arkiseen työhönsä 
seurakuntalaisten 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

”Mallioppilaan” 
avoin vekseli

EU:n perustuslaillisen sopimuk-
sen hyväksyminen ei ollut tur-
haa, sillä hyväksymisellään Suo-
mi vahvisti sen, että maamme on 
aina valmis alistumaan isojen poi-
kien ehdottamiin  sopimuksiin.

Sen verran Suomella oli kuiten-
kin vielä sisua, että röyhkeästi us-
kalletaan edes toivoa, että lopulli-
seen sopimukseen voitaisiin ehkä 
tehdä joitakin muutoksia.

Sotaveteraani
Yrjö Saraste
Helsinki

Yleisradion toiminta kummastuttaa edelleen. Se mitä 
Pasilasta tulee, onkin täysin YLE:n johdon päätettävissä.

Ohjeet
Vapaaseen sanaan

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

Toimituksella on oikeus käsitellä ja muokata tekstejä. Teks-
tien mahdollisesta palauttamisesta pitää sopia tapauskohtai-
sesti. Kuvia emme Vapaa Sana -osastolla julkaise. 

Suosimme omalla nimellä kirjoittavia. Nimimerkillä voi kir-
joittaa, mutta sen suojissa ei saa arvostella tunnistettavaa hen-
kilöä tai yhteisöä. Poikkeuksena tähän sääntöön on se, jos 
oman nimen käyttö aiheuttaisi kirjoittajalle erityistä haittaa. 
Myös julkista instituutiota voi poikkeuksellisesti arvostella ni-
mimerkillä, mutta silloinkin oman nimen käyttäminen lisää kir-
joituksen uskottavuutta.

Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana on oltava kir-
joittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin julkaise-
maan nimimerkillä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei 
julkaista.
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Laittomat lakot on saatava kuriin, 
jos teet jonkun laittomuuden niin 
siitä saa yleensä rangaistuksen 
joka tuntuu. Laittomasta lakosta 
ei saa käytännöllisesti katsottu-
na mitään tuntuvaa rangaistusta. 
Työnantajapuoli kärsii huomatta-
via taloudellisia tappioita ja siinä 
ohessa moni muukin taho.

   • • •

Silmälasien hinnat ovat pilvissä, 
toista tonnia on aivan normaa-
li alennettu hinta, köyhillä ei ole 
enää varaa ostaa edes silmälaseja 
nyky-yhteiskunnassa.

   • • •

Sananvapauden päivää vietettiin 
3.5.2007 Mutta suomessa ei ole 

lyhyet

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

sananvapautta, elämme suljetus-
sa neuvostoliittomaisessa valtios-
sa, jossa virkamiesvalta rehottaa. 
Monet virkamiespaikat ovat po-
liittisia paikkoja vähän samaan 
malliin kuin neuvostoliitossa puo-
lue päätti kaikkien tärkeiden vir-
kamiesnimityksistä.

   • • •

Sdp oli hallituksessa reilut kym-
menen vuotta, mutta minun koh-
dallani olen köyhtynyt entises-
tään, vaikka kehuvat olevansa 
pienituloisten palkansaajien puo-
lella, mielestäni näin ei ole ollut. 
Toivottavasti porvarihallitus te-
kee köyhien olon Suomessa pa-
remmaksi.

   • • •

Kehityspoliittinen toimikunta (KPT)  luovutti maaliskuussa 2007 viimei-
sen vuosilausuntonsa silloiselle ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Pau-
la Lehtomäelle. Lausunnossaan KPT tarkastelee Suomen kehityspolitii-
kan toimeenpanoa koko toimikautensa 2003–2007 ajalta.

KPT on valtioneuvoston asettama Suomen kehityspolitiikan – ei siis 
pelkästään kehitysyhteistyön - neuvoa-antava elin, joka ohjaa maamme 
kehityspoliittista työtä, arvioi kehityspolitiikan laatua ja vaikuttavuut-
ta sekä seuraa julkisten kehitysmäärärahojen tasoa. Toimikunta edis-
tää globaaleista kehityskysymyksistä käytävää keskustelua ja voimis-
taa kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin roolia kehityspolitii-
kassa. Toimikunta edistää suomalaisen kehityspolitiikan johdonmukai-
suutta ja varmistaa, että maamme kehityspolitiikka tukee YK:n vuosi-
tuhatjulistuksen päämääriä.

Kehitysmaiden köyhyyden vähentäminen on Suomen kehityspolitii-
kan keskeisin päämäärä. Äärimmäinen köyhyys on myös suurimpia ih-
misoikeusongelmia. Maailmanlaajuisen hyvinvoinnin suurimmat haas-
teet, kuten turvallisuusuhat, terrorismi, aids ja ympäristöongelmat ovat 
globaaleja. EU on kehityspolitiikan johdonmukaisuuden edistämisen 
tärkein areena. KPT:n jäsenet edustavat poliittisia puolueita, etu- ja 
kansalaisjärjestöjä sekä akateemista maailmaa. Toimikunnassa ovat li-
säksi olleet mukana kolmentoista ministeriön asiantuntijajäsenet. KPT:
ssa PerusS:ia on edustanut Rolf ”Fred” Sormo varajäsenenään Vaili 
Kaarina Jämsä.

PerusS:n linja KPT:ssa:
Köyhyys ei ole eristettävissä, mutta on poistettavissa

Lausunnon valmistelussa Perussuomalaiset toivat erityisesti esiin sen, 
että köyhyys on maailmasta poistettavissa, jos vain tahtoa on. Perus-
suomalaisten esityksestä 40-sivuiseen lausuntoon otettiin hyvänä esi-
merkkinä ”Nobelin rauhanpalkinto, joka annettiin tänä vuonna bang-
ladeshilaiselle Grameen -pankille ja sen perustajalle, Muhammad Yu-
nusille. Pankin toimintaideana on pienlainojen antaminen köyhille yrit-
täjille. Rahallisesti pienten investointien kautta erityisesti köyhät naiset 
ovat voineet työllistää itsensä ja taata säällisen toimeentulon perheil-
leen. Palkintolautakunta vahvisti uudenlaisen rauhan määritelmän, kun 
se palkitsi merkittävän köyhyyden vastaisen toiminnan rauhanraken-
tamisen työnä. 

Kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä on kyse mahdollisuuksien 
luomisesta. Köyhyys ei ole köyhien ihmisten syy – eikä heidän aiheut-
tamansa – aivan niin kuin Muhammad Yunus totesi vastaanottaessaan 
rauhanpalkinnon.

Köyhyys ei ole eristettävissä muusta maailmasta. Tämä pätee yhtä 
lailla teollisuus- kuin kehitysmaidenkin politiikkaan. Köyhyyden pois-
taminen vaatii kehitysnäkökulman tuomista poliittisten päätöksente-
koprosessien ytimiin, osaksi politiikan arkipäivää. Olivatpa köyhyyden 
poistamisen motiivina moraalinen velvoite tai kansallisen hyödyn näkö-
kohdat, on kestävän ratkaisun saavuttaminen köyhyysongelmaan pie-
nentyvässä maailmassamme välttämättömyys.”

Kehityspoliittinen toimikunta:
”Äärimmäinen köyhyys on 

suurimpia ihmisoikeusongelmia”

Tahdon jakaa 
ajatukseni näin 
Sotaveteraanien 
päivän aattona 
jäsentemme ja 

kannattajiemme 
kanssa sekä 
muistuttaa 

vastuustamme.

Suomessa on enää noin 80 000 
veteraania, jotka lunastivat 
maamme meille kalliilla hin-
nalla. Sotaan joutuivat sekä 
aikaiset miehet että nuorukai-
set. Ystäväni oli ollut vielä al-
le 20 vuoden, kun hän oli jou-
tunut astumaan palvelukseen 
ja rintamalle.

Ystäväni oli ensimmäinen 
mies, jonka olen kuullut ker-
tovan omista tuntemuksis-
taan juoksuhaudassa. Oli yh-

distyksemme miesilta, jossa olin 
mukana kuljettajan roolissa. Mie-
het puhuivat rauhasta, sen tärke-
ydestä ja sen vaalimisesta. Ystä-
väni perhe oli kärsinyt kansalais-
sodan, mikä veljessotana oli jaka-
nut Suomen kansaa. Hirmuteot ja 
kiusanteot itsenäisyytemme alku-
vaiheessa, kun oli ollut vallanjaon 
aika uudessa kansakunnassa, oli 
lyönyt syvät arvet perheisiin. Mut-
ta isänmaan tarvitessa puolustus-
ta, miehet tarttuivat aseisiin hyök-
kääjiä vastaan ja naiset haavasitei-
siin sekä auran kahvoihin.

Kyyneleet valuivat ystäväni ja 
meidän kaikkien silmistä, kun 
hän kertoi, miten oli vain nousta-
va ylös juoksuhaudassa ja aletta-
va ampumaan noita, nyt johtajien 
vihollisiksi tekemiä miehiä. Yhtä 
nuoria ja yhtä shokissa. Ystävää-
ni oli pelottanut ja kauhistuttanut 
hirveästi, mutta tappamatta mui-
ta hänet olisi tapettu noissa hyök-
käysaalloissa. Moni haavoittui ja 
moni kuoli noina hirveinä vuosi-
na. Kotona odotettiin työnteki-

jöitä ja jatkajia. Sodasta ei pa-
lanneet samat henkilöt kuin 
sinne lähti. Haavat olivat jo-
ko näkyviä tai sitten sielussa. 
Kunpa ei kenenkään tarvitsi-
si tulevaisuudessa lähettää lä-
heistään sotaan.

Perjantaina 27. huhtikuuta 
on jälleen kansallinen veteraa-
nipäivä. Muistan sinua ja koh-
talotovereitasi kiitollisuudel-
la. Vielä viimeisistä sankareis-
ta on pidettävä kunnolla huol-
ta. Vaurastuvalla Suomella on 
siihen varaa. Riittävät ja yksi-
lölliset koti-, kuntoutus- ja lai-
tospalvelut on taattava näille 
miehille ja naisille, jotka omil-
la kärsimyksillään lunastivat 
Suomen itsenäisyyden.

Haluan myös onnitella 50-
vuotista juhlavuottaan viet-
tävää Suomen Sotaveteraa-
niliittoa.

Vaili K. Jämsä
Oulun Perussuomalaiset

Edesmenneelle ystävälleni
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