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PS-naiset kokoontuivat Hämeenlinnassa. 
Kokouksessa oltiin huolestuneita digi-tv:n 
epäoikeudenmukaisuudesta.
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p e r u s s u o m a l a i n e n . t o i m i t u s @ s a u n a l a h t i . f i

Vaikeita kysymyksiä 
hoitoalalta

Yhteiskunnassa käydään 
arvokeskustelua siitä, mi-
kä on hoitamatta jättämis-
tä ja mikä ei? On lottovoit-
to syntyä paikkakunnalle, 
jonka talous on kunnossa. 
Silloin kunta pystyy lähet-
tämään esimerkiksi vaike-
aa syöpää sairastavan kal-
liisiin hoitoihin.

Pienessä kunnassa talous 
on heti sekaisin, jos kallii-
ta hoitoja vaativia potilai-
ta tulee useampia saman 
vuoden aikana. Määrära-
hat terveydenhoidon puo-
lelta loppuvat.

Samaan asiaan liittyvät 
elämää ylläpitävät koneet, 
jotka rikkaammassa kun-
nassa voidaan hankkia ter-
veyskeskukseen. Köyhässä 
kunnassa ei tähän ole mah-
dollisuutta. Lääkärit joutu-
vat päivittäin tekemään vai-
keita ratkaisuja siitä, kenet 
voidaan lähettää jatkohoi-
toon. Lääkärien omantun-
non kysymykset ovat kovia, 
samoin lääkärietiikan nou-
dattaminen vaikeissa tilan-
teissa, joissa tulevat talous-
asiat vahvasti mukaan pää-
töksentekoon. Haluttiin si-
tä tai ei.

Samoin käy sellaisissa ti-
lanteissa, jossa kunnan ter-

veyskeskuksessa on esimer-
kiksi vain yksi paikka hen-
gityskoneessa. Tämän pai-
kan täyttää jo useita vuosia 
siinä ollut potilas, joka it-
se  haluaisi virtojen katkai-
sua laitteesta ja poispääsyä 
tästä elämästä, mutta sitä ei 
voida tehdä. Samanaikai-

sesti nuori potilas voitai-
siin todennäköisesti pelas-
taa kyseisen laitteen avul-
la, muuta nyt häntä ei voida 
hoitaa kun laite ei ole va-
paana. Vaikeita kysymyksiä, 
eikö totta?

Lisää kysymyksiä

Näihin kysymyksiin ei ole 
olemassa selkeää vastaus-
ta. Ei ainakaan itselläni. 
Yhteiskunta ei voi mennä 
siihen, että ne ihmiset joilla 
on varaa maksaa yksityis-
sektorille terveydenhuol-
topalveluistaan saavat elää, 
ja ne jotka eivät tähän pys-
ty, saavat valita hoitojonois-

sa kovissakin kivuissaan jo-
nottamisen ja mahdollisen 
kuoleman ennen kuin tu-
lee oma vuoro yhteiskun-
nan tarjoamaan edulliseen 
hoitoon.

Jottei asia olisi liian help-
po, esitän vielä ilmaan hei-
tetyn kysymyksen, jota lu-
kijat voivat miettiä kukin 
tahollaan. On potilas, jolla 
syystä tai toisesta on kovia 
kipuja. Lääkärit antavat hä-
nelle ison annoksen morfii-
nia kipujen lievitykseen. Tä-
mä päätös lääketieteellises-
ti jouduttaa potilaan kuole-
maa, niin tuo lääke tieto-
jeni mukaan tekee. Kumpi 
siis on parempi, antaa iso 
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Puoluesihteeri
o s s i . s a n d v i k @ p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

Kunnallisvaalityö 
käyntiin

Puoluetyö on jatkuvaa 
kamppailua. Menestys vaa-
tii pitkäjänteistä työtä ja lu-
jaa uskoa omiin mahdolli-
suuksiin. Voitollisten vaali-
en ja onnistuneen puolue-
kokouksen jälkeen meillä 
on kautta koko maan hyvä 
mahdollisuus kasvaa kun-
nallisvaaleissa merkittäväksi 
paikallistason vaikuttajaksi. 
Perussuomalaiset on edus-
kuntapuolue, jolla on arvos-
tettu asema ja puolueen us-
kottavuus on reilassa. Käyt-
täkäämme se hyödyksemme 
ja haastakaamme rohkeasti 
uusia ihmisiä mukaan. Kyl-
lä se onnistuu.

Kunnallisvaalit on toki ko-
va haaste. Voitamme nekin, 
kunhan tarjoamme ihmisil-
le mahdollisuuden äänestää 
Perussuomalaisia ehdokkai-
ta entistä useammassa kun-
nassa ja asettamalla ehdok-
kaita myös suurissakin kau-
pungeissa. Pari ehdokasta sa-
dantuhannen asukkaan kau-
pungissa ei nyt kyllä riitä.

Tärkeintä onkin huoleh-
tia runsaasta ehdokashan-
kinnasta, eikä siinä pidä ai-
kailla. Ei ole liian aikais-
ta hakea ehdokkaita kun-
nallisvaaleja varten jo nyt. 

Emmehän halua antaa täl-
täkään osin tasoitusta muil-
le puolueille. Ehdokassuos-
tumuskaavakkeita ja tarvit-
taessa ohjeita saa puolue-
toimistolta ja piireiltä.

Syksyn kokouskierros va-
lintoineen on tulossa ja nyt 
kaivataan piiri- ja paikallis-
järjestöissä terävyyttä. Piiri-
en ja osastojen johtoon tar-
vitaan sellaiset henkilöt, jo-
ko entiset tai sitten uudet, 
jotka haluavat tehdä työtä 
selkeän päämäärän, kun-
nallisvaalien eteen. Meillä 
on paljon tehtävissään on-
nistuneita piirien ja osasto-
jen johtajia. jotka ovat teh-
tävässään onnistuneet. Toi-
von heidän jatkavan entis-
täkin ponnekkaammin.

Vapaaehtoinen pakko

Kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksesta annetun pui-
telain mukaan kuntien oli 
elokuun loppuun mennessä 
annettava valtioneuvostolle 
selvitys kunnassa toteutetta-
vista toimenpiteistä eräiden 
palvelujen järjestämisessä, 
sekä kunnan tulevaisuuteen 
liittyvistä asioista, kuten vä-
estö- ja palvelutarveanalyysi 
vuosille 2015 ja 2025.

Hyvää on se, että kunnat 
ovat tällä hankkeella ikään 

kuin pakotetut pohtimaan 
tulevaisuuttaan. Kunnilta 
edellytetään suunnitelmia 
vuosikymmeniksi, mutta 
niitten todelliset mahdol-
lisuudet riippuvat suurelta 
osin valtion toimista. Näin 
ollen valtiollakin olisi oltava 
visio, mihin suuntaan maa-
ta kehitetään pidemmällä 
ajanjaksolla. Taitaa vain ol-
la niin, että valtioneuvoston 
visio ylettyy enintään vaali-
kauden loppuun saakka.

Yleisesti on annettu syn-
tyä sellainen virheellinen 
käsitys, että kunnallisten 
palvelujen turvaaminen 
onnistuu ainoastaan kun-
taliitosten avulla. Kunta-
liitoshan sinänsä ei ratkai-
se yhtään mitään. Muuta-
man vuoden suoja-aika ja 
valtion tukirahojen vaiku-
tus ei pitkälle ylety. Tilan-
ne voi äkkiä olla entistäkin 
tukalampi, ellei ole rohke-
utta uudistuksiin.

Tämä on sensuuntaista 
ohjausta, että kuntien odo-
tetaan saneeraavan itsensä 
hengiltä. Välttämättä oli-
si pitänyt kiinnittää huo-
miota siihenkin, mitkä voi-
vat olla kuntien omien ke-
hittämistoimien mahdolli-
suudet. Tällaisia seikkoja 
ei ole nostettu esille. Olet-
tamus taitaa lähteä siitä, et-

tä kunnat eivät kykene ke-
hittymään lainkaan. Väes-
töennusteilla kyllä maalail-
laan kauhukuvia väkiluvun 
laskusta, mutta kuka lopul-
ta pystyy sanomaan mikä 
missäkin on tilanne neljän-
nesvuosisadan kuluttua.

Nyt ohjaus- ja päätösval-
taa keskitetään valtiolle ja 
kunnilta pyritään ottamaan 
pois tehtävien säätelyä. Tä-
mä rajoittaa kuntien omia 
mahdollisuuksia kehittää 
toimintaansa. Palvelura-
kenneuudistus on kuntien 
toiminnan saneerausmuo-
to, jolla niitä ohjataan teke-
mään vapaaehtoisia pakko-
liitoksia.

Perussuomalaisten mie-
lestä kuntaliitokset ovat 
suotavia ainoastaan silloin, 
kun ne perustuvat todel-
liseen vapaaseen tahtoon. 
Kuntaliitoksista olisi aina 
järjestettävä kunnallinen 
kansanäänestys, jonka tu-
los on sitova.

annos morfiinia ja lievittää 
kovia kipuja vai olla anta-
matta tuota lääkettä.

Toisaalta voidaan puhua 
myös ihmisarvoisesta elä-
mästä ilman kipuja. Näin 
eräänä päivänä lyhyen pät-
kän erään syöpäpotilaan 
haastattelusta, jossa hän to-
tesi haluavansa mieluummin 
lyhyen, kivuttoman elämän, 
kuin kipujen täyttämän pi-
demmän elämän.

Näissä asioissa riittää 
päättäjillä pohtimista, yh-
teiskunnan moraali ja arvo-
maailma tulee esille siinä, 
miten heikompiosaisten ja 
sairaiden asioita hoidetaan 
hyvinvointiyhteiskunnassa.
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Perussuomalaisilla on takanaan kahdet 
menestyksekkäät vaalit. Ei kahta ilman 
kolmatta. Tulevat kunnallisvaalit ovatkin 
todella kova haaste. Vaalit varmasti voi-
tetaan jos vertailukohdaksi otetaan vuo-
den 2004 vaalit, mutta se ei vielä anna ai-
hetta kovin suureen riemuun.

Perussuomalaisten suurin haaste on 
ehdokasasettelussa. Eduskuntavaaleis-
sa ehdokasasettelu onnistui kohtalaises-
ti. Vaalitulos muodostuu puolueen linjan 
ja ehdokasasettelun yhteisvaikutukses-
ta. Puolueemme kannatus on korkeampi 
kuin koskaan aikaisemmin. Tätä kanna-
tusta ja myötätuntoa ei saada ulos, jos ei 
ole hyvää ja monipuolista ehdokaslistaa. 
Sellainen lista pitää olla mahdollisimman 
monessa kunnassa.

Viime kerralla epäonnistuimme etenkin 
suurten kaupunkien ehdokasasettelussa. 
Tämä tilanne paranee nyt varmasti sekä 
määrän että laadun suhteen. Ehdokashan-
kinta on aloitettava välittömästi. Haas-
tankin jokaisen puoleen jäsenen hank-
kimaan vähintään yhden kunnallisvaali-
ehdokkaan. Jo se riittää moninkertaista-
maan viimekertaisen ehdokasmäärämme. 
Kun jokainen jäsen osallistuu, syntyy pie-
nistä puroista suuri ehdokasvirta. 

Puolue tulee tekemään ajantasaistetun 
kunnallisvaaliohjelman, joka hyväksytään 
ensi kesän puoluevaltuuston kokoukses-
sa. Eduskuntavaalien menestys pohjus-
tettiin hyvällä vaaliohjelmalla, joka hy-
väksyttiin Ikaalisissa pidetyssä puolue-
valtuuston kokouksessa kesällä 2006.

Puoluehallitus päätti kokouksessaan 
myös alueellisten koulutustilaisuuksien 
järjestämisestä kunnallisvaaleja varten. 
Näissä tilaisuuksissa käydään läpi kaik-
ki menestyksekkään kampanjan vaiheet 
ehdokashankinnasta rahoitukseen.

Jäsenvastuu

Puolueen muodostavat puolueen jäsenet. 
Perussuomalaiset poikkeavat muista 

puolueista ratkaisevasti siten, että meillä 
puolueen johdon valitsee puoluekokous 
suoralla vaalilla. Edustusoikeus puolue-
kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa 
maksaneella jäsenellä. Olemme tässä suh-
teessa aikaamme edellä. Muiden puoluei-
den on liikuttava suoran jäsenvaalin suun-
taan. Suora jäsenvaali on ehdolla olevil-
le monasti kova paikka, mutta sen jälkeen 
saatu mandaatti on kiistaton. 

Jäsenmaksun maksaminen on jokaisen 
jäsenen perusvelvollisuus, sitä kautta muo-
dostuvat myös jäsenoikeudet. Jäsenmak-
suilla on suuri merkitys myös puolueen ta-
loudelle. Kysymys on moraalista. Velvol-
lisuuksien hoitamisesta seuraa oikeuksia. 
Oman velvollisuuden hoitaminen on oi-
kein muita jäseniä kohtaan. Vuotuinen jä-
senmaksu on 25 euroa. Aatteen ihmiseltä 
sellainen summa vuodessa kyllä löytyy.

Iskukykyinen eduskuntaryhmä

Toisaalla lehdessämme on juttua eduskunta-
ryhmämme kesäkokouksesta Rautavaaralla. 
Ryhmäkokous oli kaikinpuolinen menestys. 

Kohti kunnallisvaaleja

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

”Haastan jokaisen 

puolueen jäsenen 

hankkimaan

vähintään yhden 

kunnallisvaali-

ehdokkaan ”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Saimme hyvin julkisuutta, linjasimme sel-
vät periaatelinjat budjettiin ja kaikki kan-
sanedustajat saivat tutustua Pohjois- Sa-
von kenttäväkeen. Paikalle oli tultu jopa 
Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta.

Rautavaaran Metsäkartanolla oli ta-
paamisessamme lähes sata ihmistä. Enää 
ei tarvitse kenenkään ihmetellä miksi 
saimme Pohjois-Savosta oman kansan-
edustajan, Pentti Oinosen. Kentän puur-
tajat lähtivät mukaan, uskoivat ehdok-
kaaseensa ja ehdokas kunnioitti kentän 
pitkäaikaista työtä ja tukijoitaan.

Olen myös iloinen siitä, että edusta-
jaamme Pirkko Ruohonen-Lerneriä vas-
taan nostettu törkeä kunnianloukkaus-
syyte kaatui Porvoon käräjäoikeudessa 
samana päivänä kun saavuimme Rauta-
vaaralta takaisin Helsinkiin. Kaupungin-
johdon tekemisiä ja tekemättä jättämisiä 
saa siis edelleen myös Porvoossa kysellä.

Eduskuntaryhmä on istuntovapaan 
jälkeen valmis töihin. Perussuomalai-
nen vaihtoehto ja ääni kuuluvat syksyn 
alusta alkaen voimakkaana ja kirkkaana 
eduskunnassa.

Eduskunnassa sanottua

Romantiikkaa

Koivuvanhus pihamaalla
yksin seisoo.

Viereltä nousee tuo
petäjä niin nuori ja hento.

Toisistansa tukea hakevat ja 
niin hellästi hyväilevät.

Irja Parviainen
Riistavesi

Eduskuntavaaleja 
uudistava 

toimikunta aloitti 
työnsä

Eduskuntavaalien vaalijärjestelmän uudis-
tamista valmisteleva toimikunta kokoontui 
ensimmäisen kerran 5. syyskuuta. Oikeus-
ministeriön asettaman toimikunnan tehtä-
vänä on pohtia, miten suhteellinen vaalitapa 
toteutuisi mahdollisimman hyvin ja yhtäläi-
sesti eri puolilla maata. Samoin olisi turvat-
tava eduskunnan alueellinen edustavuus.

Vaalien suhteellisuutta haittaa nykyisin 
vaalipiirien koon suuri vaihtelu. Pienissä 
vaalipiireissä, joissa äänestäjiä on vähän, 
vain suuret puolueet voivat käytännössä 
saada edustajiaan läpi vaaleissa.

Toimeksiantonsa mukaisesti toimikunnan 
tulee ehdottaa vaalijärjestelmän muuttamis-
ta nykyisen vaalipiirijaon pohjalta. Uudis-
tuksen perustana on vaalialuejärjestelmä, 
jossa vaalipiireistä muodostettaisiin suurem-
pia vaalialueita ääntenlaskentaa varten. Ää-
nestettäessä käytössä olisivat edelleen ny-
kyisenlaiset vaalipiirit. Vaalialuejärjestelmä 
pitää sisällään vaaliliittokiellon. Tavoitteena 
on, että uudistus olisi voimassa viimeistään 
vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Vaalien ajankohtiin muutoksia

Toimikunnan tehtävänä on myös tehdä eh-
dotus vaalien ajankohtien muuttamisesta. 
Eduskuntavaalit olisi tarkoitus siirtää huh-
tikuun kolmanteen viikonloppuun. Nykyi-
sin ne on pidetty maaliskuun kolmantena 
viikonloppuna. Uudistus otettaisiin käyt-
töön vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.

Presidentinvaalin ensimmäinen kierros 
suunnitellaan siirrettäväksi tammikuun vii-
meiselle sunnuntaille ja toinen kierros siitä 
kahden viikon päähän. Nykyisin presiden-
tinvaalin ensimmäinen kierros on viikkoa 
aikaisemmin, tammikuun kolmantena sun-
nuntaina ja toinen kierros siitä kahden vii-
kon päästä. Muutos tulisi voimaan vuoden 
2012 presidentinvaalissa.

Eduskuntatiedotus

Runohetki

Kansanedustaja Raimo Vistbacka avasi valtakunnallisen kalastuspäivän maakunnallisen tapahtuman ke 29.8. 
Jalasjärvellä. Tapahtumaan osallistui noin tuhat kävijää. Avauspuheessaan Vistbacka käsitteli vapaa-ajan 
kalastajia kiinnostavaa kalastuslain lakiremonttia, joka on alkamassa syksyn aikana eduskunnassa.
Kuva ja teksti: Päivi Sandvik
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Kansanedustaja, Raimo Vistbacka
r a i m o . v i s t b a c k a @ e d u s k u n t a . f i

Jokaista asevelvollista koskeva 
kotiuttamisraha poistettiin vuo-
den 1993 alusta lukien. Mm. Va-
rusmiesliitto ry on pitkään taistel-
lut tämän etuuden palauttamisen 
puolesta, koska juuri kotiuttamis-
rahan avulla voitaisiin tehokkaas-
ti tukea varusmiespalveluksensa 
päättävien henkilöiden siirtymis-
tä takaisin arkielämään.

Usein juuri ensimmäinen kuu-
kausi palveluksen päättymisen 
jälkeen on monelle nuorelle vai-
keinta aikaa. Edessä on usein työ- 
tai opiskelupaikan hankkiminen, 
mahdollisesti muutto omaan 
asuntoon. Kotiuttamisrahan pa-
lauttaminen vähentäisi myös kun-
tien, joiden talous on monin pai-
koin muutenkin tiukoilla, sosiaa-
limenoja, kun varusmiespalve-

Vistbackan tekemä kirjallinen kysymys
varusmiesten kotiuttamisrahan palauttamisesta

luksensa päättäneitä henkilöitä 
ei joutuisi samoissa määrin asioi-
maan sosiaalitoimistoissa etsimäs-
sä tukea tiukkaan taloudelliseen 
tilanteeseensa.

200 euron suuruisen kotiutta-
misrahan palauttaminen kaikkien 
28 000 varusmiehen osalta mak-
saisi Varusmiesliiton ry:n arvion 
mukaan valtiolle noin 5,6 miljoo-
naa euroa. Kun otetaan huomi-
oon samalla pienentyvät kuntien 
sosiaalimenot, sekä kotiuttamis-
rahan ennaltaehkäisevä vaiku-
tus nuorten syrjäytymisen ehkäi-
semisessä, ei summa ole kohtuu-
ton. Kun myös samaan aikaan val-
tionvarainministeriön budjettiesi-
tyksessä esitetään siviilipalvelusta 
suorittavien majoitusta maksetta-
vaksi valtion varoista, olisi jo tasa-

puolisuuden nimessä syytä palaut-
taa varusmiespalveluksen päättä-
vien kotiuttamisraha.

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

Mihin toimiin hallitus aikoo 
ryhtyä varusmiespalvelunsa päät-
tävien henkilöiden 200 euron suu-
ruisen kotiuttamisrahan palautta-
miseksi, jotta voitaisiin tukea pal-
veluksensa päättävien paluuta ar-
kielämään ja myös samalla vä-
hentää kunnille tästä aiheutuvia 
sosiaalimenoja?

Helsingissä 20 päivänä 
elokuuta 2007
Raimo Vistbacka

Uusi puoluehallitus järjesti 
ensimmäiseen kokouksensa 
torstaina 6.9.2007 klo 
12.00 puoluetoimistolla.

- Rautavaarassa eduskuntaryh-
män kokoontuminen sai porukat 
liikkeelle, mukana oli paljon sel-
laisia ihmisiä jotka eivät ole olleet 
toiminnassa ennen mukana.

Eduskuntaryhmällä menee hy-
vin, kaikki ryhmäläiset aloitta-
vat työskentelyn, jossa jokainen 
joutuu töihin. Ryhmäläiset ovat 
työnteossa selvästi innolla muka-
na, Soini totesi.

Soinin Natokanta on pysynyt 
kielteisenä. Suomea ollaan vie-
mässä askel askeleelta kohti Na-
toa kansalaisten sitä tiedostamat-
ta. Hyvä puoli Natossa on se, että 
Natoklubissa erilaiset asejärjestel-
mät saataisiin huomattavasti ny-
kyistä edullisemmin.

Turvallisuutta Nato ei Suomel-
le toisi, ja nykyisen asevelvolli-
suuden Nato myöskin romuttai-
si maassamme. Natokeskustelu 
pitää käydä avoimesti nyt julki-
suudessa, eikä käytäväkeskuste-
luissa julkisuudelta salassa, Soini 
summasi asiaa.

Timo Soini puhui puoluehallitukselle

Ville Vähämäki Vimpelistä ja Pirkko Mattila Muhokselta 
olivat uusina jäseninä aktiivisesti mukana.

Uusi puoluesihteeri Ossi 
Sandvik hoitamassa 
mallikkaasti omaa 
osuuttaan puheenjohtaja 
Timo Soinin rinnalla.
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Puolueen kristillinen toimikunta 
kokoontui Saarijärven Kalmaris-
sa Lomakeskus Rauhalan viihtyi-
sissä tiloissa 25.-26.8.2007.

Lauantaina tilaisuus aloitettiin 
yhteisellä kahvihetkellä. Ojen-
nuksen pariskunta oli tapansa 
mukaan loihtinut herkullisia voi-
leipiä ja makeaakin oli sitä halua-
ville. Ruokailusalissa oli lämmin 
ja mukava tunnelma. Varsinaisen 
ohjelman aloitti Harri Lindell, hä-
nen jälkeensä Reijo Ojennus toi-
votti yleisön tervetulleeksi.

Vapaaseurakunnan edustajana 
puhunut Anne Kukkonen Kiikoi-
sista kertoi kristittyjen luomista ra-
ja-aidoista eri seurakuntien välillä. 
Hänen mukaansa tämänkaltaiset 
raja-aidat ovat turhia, eivätkä ne 
ole raamatun tarkoittamia, kaikki 
olemme Kristuksessa yhtä.

Kukkonen kysyi, että saako 
toisten kirjoittamia kirjeitä lu-
kea? Saa lukea, ainakin Raama-
tussa olevien Apostolien kirjeitä. 
Niitä jopa pitää lukea, se on ih-
miselle vaan hyödyksi omassa elä-
män kaaressaan.

Toiseksi aiheekseen Kukkonen 
otti sokeuden. Vaikka me näkisim-
me fyysisillä silmillä, me emme sil-
ti useasti näe hengellisillä silmil-
lä asian totuutta. Jumala pysäytti 
Raamatun Saulin, joka tuli soke-
aksi fyysisesti mutta sittemmin sai 
fyysisen näkönsä Jumalan tahdosta 
takaisin. Saulin hengelliset silmät 
olivat auenneet tuon tapahtuman 
myötä, ja hän ymmärsi Jumalan 
tahdon ja kuuli hänen ääntään.

Maailmassa on kaksi henkeä. 
Jumalan henki, ja saatanan hen-
ki. Kumman käytössä me olem-
me? Mitä lähempänä olemme 
Herraa Jeesusta, sitä lähempänä 
olemme voittajaa, sillä Jeesus on 
jo voittanut saatanan, totesi Anne 
puheensa lopuksi.

Omakohtaisia kokemuksia

Vapaakirkko oli hyvin edustettu-
na, sillä päivän toinen puhuja oli 
Kalevi Niemenmaa Parkanosta. 
Hän puhui parantumisesta.

- Jeesuksen parantama rampa 
lähtee pyhäkössä kävelemään. Ho-

peaa tai kultaa Jeesuksella ei ol-
lut, mutta hän sanoi, ota vuotee-
si ja käy. Niin rampa sai kävely-
kykynsä takaisin. Rampa mies sai 
paljon enemmän kuin hän pyytä-
essään odottikaan saavansa. Tä-
näänkin fyysinen parantuminen on 
mahdollista. Jumala on sama eilen, 
tänään ja huomenna, hän parantaa 
meitä sisäisesti ja ruumiillisestikin. 
Meille annetaan mahdollisuuksia 
tavalla ja toisella. Voimme olla 
monella eri tavalla rampautuneita 
jos olemme erossa Jumalasta.

Kun Jumala pelasti minut 30 
vuotta sitten, olin pahasti alko-
holisoitunut ja rampaantunut ih-
minen. Sain turvan Jumalalta, sain 
puolustajan Pyhän Hengen, joka 
on raamatun lupauksen mukaan 
aina meidän kanssamme.

Kun vuonna -74 sain kohdata 
pelastajani ja parantajani Jeesuk-

sen, minulle tuli pyhä pelko alko-
holia tarjoavia paikkoja kohtaan. 
Mielestäni tuo pelko oli annettu 
ylhäältä päin minun parhaakseni.

Rampa mieskin sai kaikkien 
nähden tulla parannukseen ruu-
miillisesti ja henkisesti. Samoin 
kävi minulle, alkoholisoituneelle 
rammalle parkanolaiselle miehel-
le. Olen saanut tehdä hengellistä 
päihdetyötä alkoholistien paris-
sa. Oma taustani on auttanut mi-
nua työssäni, olen kiitänyt Juma-
laa siitä, että jouduin rämpimään 
omassa elämässäni alkoholin kah-
leissa. Kun nimemme on kirjoitet-
tu elävien kirjaan uskon ratkaisun 
tehtyämme, niin meidän ei tarvit-
se vilkuilla taaksepäin, sillä kaik-
ki mennyt on mennyttä, olemme 
uusi luomus Kristuksessa.

Tom Bollström Porista edusti 
kokouksessa Baptistiseurakuntaa. 

Tom kertoi matkasta Merikarvian 
leirintä alueelta kaukana merellä si-
jaitsevaan Ouran saareen. Matkal-
la oli tuullut aikalailla, kun matkaa 
taitettiin pienellä puuveneellä jos-
sa oli 12 hevosvoimainen mootto-
ri. Matkalla matkustajat olivat ky-
selleet toisiltaan, onko veljien asi-
at kunnossa jos jäämme matkalle. 
Takaisin kotisatamaan tullessa oli 
myötä aallokko. Tuon matkan aika-
na Bollström oli saanut laulun, jon-
ka hän esitti kitaraa soittaen ylei-
sölle. Laulussa todettiin, että olem-
me matkalla kotiinpäin. 

Tom Bollströmin vaimo oli tul-
lut uskoon vuonna 1993. Tuolloin 
Tom teki paljon kauppaa ja me-
nestyi hyvin. -Vietin komeaa elä-
mää, olin usein ravintoloissa las-
kemassa paksuja rahanippujani.

Vuonna 1994 tuli miehen elä-
mään pysähdys. -Kaksi hyvää ka-
veriani kuoli yllättäen. Toinen au-
to-onnettomuudessa ja toinen sai-
rauden murtamana. Mietin, mikä 
olisi mun ikuisuusosani, jos lähtö 
tulisi tästä ajasta. Muistin rippi-
kouluajaltani ”on onni olla Juma-
laa lähellä”. Vaimon rukoukset al-
koivat kantamaan, tunsin sen.

Tuli kotikokous, jossa oli paljon 
nuoria joiden silmät loistivat kuin 
mopon takavalot. Siellä oli yks Päi-
vi niminen tyttö, joka oli ollut sa-
massa koulussa kanssani. Mielestä-
ni nyt tuo tyttö muistutti kadotet-
tua puhtautta jota ihailin. Päivi ker-
toi kokouksessa omassa puhees-
saan koulussa lapsena pelänneensä 
kovasti yhtä mustalaispoikaa, jon-
ka nimi oli Tom Bollström.

Osat olivat vaihtuneet, nyt oli 
Tomin vuoro pelätä pientä hen-
toa uskovaista Päivi tyttöä, jol-
la oli jotakin sellaista suurta mi-
tä Tomilla ei ollut. Tuosta illasta 
tuli autokauppiaan suurin kaup-

pa, joka oli jo maksettu etukäteen 
meidän kaikkien puolesta: Jeesus 
Kristus maksoi ristillä meidän 
kaikkien puolesta meidän syn-
tiemme velan, hän sovitti meidät 
kertakaikkisella uhrilla.

Tom Bollström tuli uskoon 
tuossa kokouksessa vuonna 1994. 
Mies soittaa ja laulaa reippaita 
koskettavia hengellisiä lauluja, 
hänen elämänsä muuttui kerralla. 
Tom kehoitti kaikkia heittämään 
omat murheensa Kristuksen pääl-
le, sillä hän pitää meistä kaikista 
hyvän huolen. 

Iltaohjelmassa oli saunomis-
ta, uimista ja tietenkin perinteis-
tä makkaran paistamista nuotiol-
la. Samalla lauleltiin Bollströmin 
johdolla hengellisiä lauluja, mu-
kaan mahtui muutamia lastenlau-
lujakin, jotka omalta osaltaan pi-
ristivät mukavasti tunnelmaa.

Harri Lindell
jatkaa puheenjohtaana

Sunnuntai alkoi ruokailulla, jonka 
jälkeen pidettiin puolueen kristil-
lisen toimikunnan kokous. Puolu-
een kristillisen toimikunnan pu-
heenjohtajana jatkaa Harri Lin-
dell Huittisista, sihteeriksi valit-
tiin Lea Mäkipää Kihniöstä.

Toimikunta piti tärkeänä hen-
gellisten kirjoitusten jatkumista 
puolueen lehdessä PerusSuoma-
laisessa. Toimikunnan mielestä 
seuraaviin kunnallisvaaleihin puo-
lueen pitää saada mukaan hengel-
lisen vakaumuksen omaavia eh-
dokkaita. Vuonna 2008 lomakes-
kus Kalmarissa järjestetään hen-
gelliset tapahtumapäivät, joissa 
kristillisen toimikunnan mukana-
oloa toivottiin. Seuraava kokous 
järjestetään viimeistään vuoden 
päästä syksyllä.

Kristillisen toimikunnan kannanotto:

Sähköyhtiöiden optioista
Suomessa sähkön hinta nousee toistuvasti. Huolimatta siitä, tu-
leeko vettä taivaalta paljon tai liian vähän, aina on sähkön hin-
nassa korotuspaineita. Köyhät ja vähävaraiset ihmiset kärsivät 
näistä korotuksista kaikkein eniten, heidän ostovoimansa las-
kee laskemistaan.

Perussuomalaisten Kristillisen toimikunnan mielestä sähköyh-
tiöiden jakamat runsaskätiset optiot sähköyhtiöiden johtajille 
ovat suuri vääryys, kun samanaikaisesti lähimmäiset, vähäva-
raiset ihmiset joutuvat tekemään lisää reikiä vyöhönsä leipäpa-
lasen pienentyessä. Tästä toiminnasta lähimmäisenrakkaus on 
kaukana, trendinä on itsekkyys ja rahan ahneus.

Suomalaisen yhteiskunnan moraali on rappeutumassa. Moraa-
lin rappeutuminen oli historiallisen Roomankin valtakunnan tu-
hon syynä. Perussuomalaisten Kristillisen toimikunnan mieles-
tä köyhien ihmisten huomioon ottaminen on selkeä mittari yh-
teiskunnan moraalin tasosta. Toimikunta ehdottaakin, että op-
tiojärjestelmään tehdään lainsäädännön kautta selkeä muutos, 
joka estää hintojen nostamisen ja optioiden maksamisen yhti-
ön johtajille samanaikaisesti.

Lomakeskus Rauhalassa,
Saarijärven Kalmarissa
26.08.2007

Kristillinen toimikunta kokoontui
lomakeskus Rauhalassa

Tom Bollström muistaa, milloin hänen elämänsä muuttui.

Kristillisen toimikunnan kokouksessa pohdittiin myös tulevaa toimintaa.
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Julkinen valta on avainasemassa, 
kun työelämän eriarvoisuudesta 
halutaan päästä eroon. Eduskun-
tavaaleissa kaikki puolueet pu-
huivat lämpimästi vanhustenhuol-
losta ja hoitoalan henkilökunnan 
palkkojen korottamisen puoles-
ta. Nyt puolueiden on uskalletta-
va puolustaa hoitajia.

On selvää, että työmarkkinoil-
la jokainen etujärjestö puolustaa 
omiaan, ja se on heidän tehtävän-
säkin, mutta poliittisten päättäjien 
on osoitettava rohkeutta, tunnis-
tettava suurin kipupiste ja lunas-
tettava nyt hoitohenkilökunnalle 
annetut lupaukset.

Perussuomalaiset vaativat, et-
tä hallitus suoraselkäisesti osoit-
taa oman rahapanoksensa hoi-
tohenkilökunnan palkkauksen 

Perussuomalaisten naisten kokous 18.8.2007 
Hämeenlinnassa oli yleisömenestys

Annikki Jalava oli kokouksessa mukana kunniajäsenenä.

Pertti Virtanen puhui naisten ko-
kouksesta luovuuden tajunnan 
virrasta, joka pulppuaa häneltä 
kuulijoille. Jollekin se jysähtää 
tietoisuuteen heti, toisille kah-
den kuukauden päästä, joillekin 
ei koskaan.

Politiikka suurissa puolueissa 
on hyvin jämähtänyttä vanhoi-
hin kaavoihin, jossa käytetään ai-
na vanhoja malleja. Naiset, jotka 
pääsevät korkeaan asemaan tässä 
hierarkiassa, muistuttavat enem-
män miestä kuin miehet itse.

Empatia ja sympatia ovat Per-
tin mielestä enemmän naisten alu-
eita. Rikollisissa ei ole niin paljon 
psykopaatteja kuin politiikassa 
heitä on.

Yhteiskunnassa nainen halu-
aa olla enemmän humoristi, mies 
taas savolaistyyppinen hallitsija 
Huumoria pitäisi olla enemmän 
politiikassa, sillä se avaa tunteita. 
Ensin pitää vähän raottaa, sitten 
sulattaa, listasi Virtanen.

Vitsi on keino hallita alempana 
olevia, joita johtaja urokset käyt-
tävät vallan yhtenä välineenä mei-
dän yhteiskunnassamme.

Nyt me tajutaan ,että meitä 
sumutetaan. Isojen puolueiden tar-
koitus ei olekaan auttaa. Usein he 
vielä pettävät vaalilupauksensa, ja 

äänestäjä tietää sen jo äänestäes-
sään suuria puolueita. Tieto lisää 
tuskaa, mutta totuus vapauttaa.

Virtanen sanoo puhuvansa no-
peasti, mutta luottaa naisten ko-
kouksen yleisöön, että jossakin 
vaiheessa teillä kaikilla tämä pu-
he kolahtaa...

Timo Soini piti oman 
puheensa naisille.

Soini: nyt on uskallettava puolustaa hoitajia!
ja työolojen parantamiseen. Täs-
sä olemme valmiit tukemaan hal-
litusta ja ylimääräisen palkanko-
rotusvaran tiukkaakin rajaamista. 
Jostakin on uskallettava aloittaa.

Parantamalla hoitoalalla ole-
vien naisten ja miesten asemaa 
työelämässä, parannamme myös 
maamme vanhustenhuollon tasoa 
ja takaamme, että hoitoalalle saa-
daan tulevaisuudessakin osaavaa 
työvoimaa. Velvollisuutemme on 
huolehtia elämänsä ehtoopuolel-
la olevista ihmisistä, jotka raken-
sivat omilla uhrauksillaan ja työl-
lään Suomesta nykyisen korke-
an elintason maan, ja siinä sivus-
sa kasvattivat ja kouluttivat ny-
kyisen aktiiviväestön, sekä loivat 
maksuillaan pohjan nykyisille elä-
kejärjestelmille.

Naisten kokouksessa järjestettiin 
myös arpajaiset. Arpoja oli myy-
nyt kokousväelle Onni Hiltunen.

Arpaonni suosi
seuraavia henkilöitä:

Kristiina Kannus
Suoma Räsänen
Reijo Ojennus
Pirkko Veckman
Katariina Viherlähde
Annikki Jalava
Olavi Eteläinen
Heleena Pekkala
Onni Hiltunen
Sirkka-Liisa Lamminkoski

Arpajaisonnea PS-naisilla

Auli Kangasmäki esitteli naisjärjestön tilit kokousväelle.
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31.8.2007 loppuivat analogiset TV-
lähetykset, ja osa suomalaisista 
pääsi nauttimaan digitaalisista TV-
lähetyksistä syyskuun alusta. Tämä 
poliittisin ja markkinavoimin voi-
maan saatettu laki on epäoikeu-
denmukainen pienituloisille, työt-
tömille, vanhuksille ja varsinkin 
haja-asutusalueiden ihmisille, joi-
den televisiot pimenivät 1.9.2007.

Ongelma koskee satojatuhansia 
ihmisiä. Osalla ei ole varaa ostaa - 
eikä taitoa - ja ne ikäihmiset, jot-
ka ovat syntyneet öljylampun ai-
kaan, eivät ymmärrä koko asiasta 
mitään. Haja-asutusalueilla on tie-
dettävä, miten saadaan TV toimi-
maan. Katvealueella asuvilla on ol-
tava rahaa hankkia signaalin levi-
tin, joka tuo tullessaan sellaisen ar-
senaalin kaukosäätimiä tms. joista 
useimmat ikäihmiset eivät selviä.

Tietoyhteiskuntaamme rakenne-
taan nuorille, kauniille ja rikkaille. 
Tässä kaikessa vain unohdetaan ne 
ihmiset, jotka ovat mahdollistaneet 
ko. asiat. Yksinäisyys ja syrjäytynei-
syys on suuri ongelma muuttunees-
sa yhteiskunnassamme, ja televisio 
on monen yksinäisen ja syrjäyty-
neen ainoa ilo ja tiedonlähde.

Me Perussuomalaiset naiset vaa-
dimme, että digi-TV:n voimaantu-
loa siirretään, kunnes lähettimet 
kattavat koko maan, tai vaihtoeh-
toisesti analogisia lähetyksiä jat-
ketaan rinnan digilähetysten kans-

Hilkka Salonen oli mukana naisten kokouksessa. 
Hilkka on taiteen ystäviä, hän on tehnyt pitkään 
työtä saadakseen Hämeenlinnaan monipuolisen 
kulttuurikeskuksen. Hilkka on ajanut tätä asiaa jo 
vuodesta 1976, hän toimii myös taidesäätiön sihteerinä 
Hämeenlinnassa.

Kike Elomaa oli kiinnostunut tietämään, onko hoitoalalla 
olevia naisia puolueessa mukana.

1.Yleistä

Perussuomalaiset Naiset ry ko-
koontuu sääntöjen mukaisesti 
kerran vuodessa vuosikokouk-
seen. Hallitus pitää tarvittavan 
määrän kokouksia vuoden aika-
na, kuitenkin vähintään kaksi: jär-
jestäytymiskokous vuosikokouk-
sen jälkeen ja ns. tilikokous tilien 
luovuttamiseksi tilintarkastajille 
ennen vuosikokousta. Koulutus 
ja matkat kokouksiin yhdistyen 
ovat virkistävää naisia yhdistä-
vää toimintaa, joita järjestömme 
mahdollisuuksien mukaan py-
rimme toteuttamaan. Naisjärjes-
tönä emme eriydy, vaan pyrim-
me lisäämään tavoitteellista yh-
teistyötä kansanedustajiemme, 
puolueemme jäsenten ja sidos-
järjestöjemme kanssa. Maksaes-
saan Perussuomalaiset rp: n jä-
senmaksun, naiset voivat jäseni-
nä osallistua puolueen naisjärjes-
tön toimintaan. 

 
2. Poliittinen ohjelma

Perussuomalaiset Naiset ry nou-
dattaa kattojärjestömme Perus-
suomalaiset rp:n poliittista ohjel-
maa pyrkien pitämään esillä nais-
ten ja lasten näkökulman pää-
töksen teossa ja tiedottamisessa. 
Pyrimme toiminnassamme tasa-
arvoisuuteen ja tasapuolisuuteen 
niin miesten ja naisten välillä kuin 

myös asennoitumisessamme toi-
nen toisiimme (arvokeskustelui-
hinkin kannustava paikka suoma-
laisissa toimintakulttuureissa tä-
nään). Pyrimme siihen, ettemme 
harjoittaisi minkäänlaista disk-
riminointia, eli esim. ikä, varalli-
suus, koulutus, tai ulkonäkö eivät 
ole tärkein kriteerimme naisten ja 
miesten - tyttöjen ja poikien - asi-
oita arvioidessamme. Arvostam-
me itseämme ja ikääntyvien tie-
totaitoa ja kokemusta. Kutsumme 
nuoret naiset tervetulleina kehit-
tämään poliittista toimintaa kans-
samme ja jatkamaan sitä. 

3. Piirit

Järjestö on valtakunnallinen. Py-
rimme aktivoimaan naisia puo-
lueen piireissä esim. paikallisten 
osastojen perustamiseksi. Osas-
ton perustaminen on hyödyllistä 
silloin, kun käytännön toimintaan 
sitoutuvia naisia ilmoittautuu riit-
tävästi. ”Pöytälaatikko-osastoja” 
ei kannata perustaa. Ehdotetaan 
piireille toimintaa naisehdokkai-
den löytämiseksi vuoden 2008 
kunnallisvaaleja varten. 

4. Vaalit

Eduskuntavaaleissa 2007 puolu-
een naisehdokkaiden osuus oli 
n. 26 %. Vuoden 2008 kunnallis-
vaalit haastavat motivoimaan nai-

sia ehdokkaiksi puolueen kaikis-
ta piireistä. Naisjärjestö pyrkii 
tukemaan naisehdokkaita talou-
dellisesti. Tuki on ollut vaatima-
ton, mutta tulevaisuudessakin sil-
lä lienee myös moraalinen ja kan-
nustava merkitys oman ns. tausta-
järjestön antamana.

5. Koulutus

Osallistumme puolueen koulu-
tukseen ja pyrimme lähettämään 
edustajamme esim. sidosjärjes-
töjemme esittämiin tilaisuuksiin. 
Järjestämme vähintään yhden 
teemallisen koulutustapahtuman 
kuluvana vuonna. ”Käytännön 
toimet paikallista naisosastoa pe-
rustettaessa” on mielenkiintois-
ta ja tärkeää perustietoa, josta 
pj. Marja-Leena Leppänen lupa-
si pitää luennon. Tietoa on toi-
vottu kuntien yhdistymisen aihe-
uttamista seikoista. Kunnallisvaa-
lit, esiintyminen, naisen itsetunto 
ja arjessa jaksaminen ovat hyviä 
teemoja.

6. Tiedotus

Tuttu tiedotuskanava on Perus-
suomalainen -lehti, johon nais-
järjestön toimihenkilöiden lisäksi, 
haluamme lisätä naisten kirjoituk-
sia. Pyrimme saamaan näkyvyyt-
tä mm. lähettämällä ajankohtai-
sia kannanottoja / julkilausumia 

tiedotusvälineisiin. www.perus-
suomalaiset.fi on käytössä, sa-
moin ”nettitiedotuskanava”, jota 
Niinistön loman aikana hoitavat 
Kokko ja Peltomaa. Sihteeriimme 
Iiris Peltomaahan luottaen kehit-
telemme nettitiedotusta.

7. Talous

Hallitusohjelman mukaan puolue-
tuen naisten osuus noussee kah-
deksasta prosentista kahteentois-
ta prosenttiin.

Perussuomalaiset Naiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2007
Laatinut Marjo Pihlman

Marjo Pihlman luki toimintakertomusta kokousväelle.

Kokous valitsi yksimielisesti 
Marja-Leena Leppäsen Lap-
peenrannasta jatkamaan Pe-
russuomalaiset Naiset ry:n 
puheenjohtajana.

Muut hallituksen jäsenet: 
Anneli Annala (Kauhava), 
Helena Hiltunen (Orimat-
tila), Vaili K. Jämsä (Oulu), 
Auli Kangasmäki (Lemi), Ai-
ra Kosonen (Helsinki), Tuu-
la Kuusinen (Helsinki), Sirk-
ka-Liisa Lamminkoski (Äh-
täri), Lea Mäkipää (Kihniö), 
Ilona Nuorteva (Vantaa), He-
leena Pekkala (Ylöjärvi), Iiris Peltomaa (Pyhäranta), Marjo Pihl-
man (Espoo), Hilkka Salonen (Hämeenlinna), Jaana Sankilam-
pi (Kajaani).

Varajäsenet: Margareta Paulat-Palmroth (Savonlinna), Pirjo Rak-
kolainen (Savonlinna), Eija-Liisa Kiviharju-Ketola (Ylihärmä).

sa. Samoin vaadimme valtiovallal-
ta toimia niin, että myös vähempi-
osaiset saavat tarpeelliset välineet 
TV:n katseluun. Ehdotamme, et-
tä kaikille TV-luvan maksaneil-
le annettaisiin digiseteli, joka oi-
keuttaisi edullisen boxin hankin-
taan. Katvealueella asuville valtio 
tekee sopimuksen Canal Digita-
lin kanssa, joka toimittaa kaikille 

katvealueen asukkaille tarvittavat 
katselulaitteen lisätarvikkeet.

Asian kuntoon saattaminen ei 
vaadi kuin taloudellista ja poliit-
tista tahtoa, vai tuleeko taas joku 
broileri sanahelinän kanssa lu-
paamaan viisi hyvää ja kymme-
nen kaunista, kuten eläkeläiset ja 
monet muutkin lupauksiin petty-
neet ovat voineet jälleen todeta?

Perussuomalaisten Naisten julkilausuma:
Digi-tv epäoikeudenmukainen

Leppänen jatkaa 
puheenjohtajana
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Perussuomalaisten viisijäseninen 
eduskuntaryhmä kokoontui ke-
säkokoukseensa Pohjois-Savoon 
Rautavaaralle 30. elokuuta. Ryh-
mä ilmoitti pitävänsä äänestäjien 
pettämisenä, ellei hoitajien palk-
koihin ja yleensä terveyden- sekä 
vanhustenhuollon lisähenkilös-
töön satsata lisää rahaa.

– Ennen eduskuntavaaleja näi-
hin tarkoituksiin lupailtiin auliis-
ti yhdeksän hyvää ja kymmenen 
kaunista.  Äänten laskemisen jäl-
keen on vanhoissa puolueissa al-
kanut outo venkoilu, jossa vastuu-
ta sysitään pois omasta sylistä, to-
tesi puolueen puheenjohtaja Ti-
mo Soini. 

Lupaukset pidettävä

Perussuomalaisten eduskuntaryh-
mä ilmoitti, ettei se aio hyväksyä 
tällaista vaalijallitusta vaan edel-
lyttää, että tulevassa budjetissa 
osoitetaan kuntien valtionosuuk-
siin merkittävää lisäystä ja korva-
merkitään raha hoitohenkilökun-
nan palkkojen nostoon. 

– Poliittisten päättäjien on us-
kallettava sanoa, että nyt anne-
taan lupausten mukaisesti hoi-
tohenkilökunnalle enemmän 
kuin muille ryhmille, totesi edus-
kuntaryhmä julkilausumassaan.

Keppiä Kataiselle

Kansanedustaja Pertti Virtanen 
puolestaan kiteytti saman Juice 
Leskisen sanoin:

– Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki tee 
kerrankin miehen työ, Jyrki, Jyr-
ki, älä sanojasi syö…

Valtiovetoinen infl aatio 
hölmöläispolitiikkaa

Hallitus urakoi maksujen ja vero-
jen nostossa. Yleinen kustannus-
tason nousu vaarantaa tie- ja rau-
tatieinvestointien toteuttamisen.

– Tällaisessa tilanteessa valtio 
itse äyskäröi vettä omaan venee-
seen nostamalla jo muutenkin hi-
moverotettujen bensiinin ja die-
selin hintaa, muotoili Timo Soini 
eduskuntaryhmän kannan.

Hinnankorotukset kiertyvät vä-
littömästi kuljetuksiin ja kaupan 
tuotteisiin. Tällainen valtiovetoisen 
inflaation ruokkiminen on ryhmän 
mielestä vastuutonta politiikkaa.

– Polttonesteiden hinnankoro-
tus rappaa kaikkein pahiten syr-
jäseutujen asukkaita, jotka jou-
tuvat liikkumaan pitkiä etäisyyk-
siä omilla kulkuneuvoillaan, totesi 
kansanedustaja ja puolueen 1. va-
rapuheenjohtaja Pentti Oinonen.

Sähkön osalta eduskuntaryh-
män puheenjohtaja Raimo Vist-
backa linjasi, että olisi ensin kat-
sottava, mitä päästökaupan uusi 
vaihe vaikuttaa hintoihin.

Eduskuntaryhmä kiinnitti huo-
mionsa myös siihen, että hallitus 
esittää monenlaisten maksujen 
korottamista. Nämä korotukset 
iskevät kaikista kipeimmin pieni-
tuloisiin. Näin heidän suhteellinen 
asemansa entisestään huonontuu.

– Esillä on kaikenlaisia palve-
lumaksujen korotuksia. Eivät ne 
osu sellaisiin, joilla on varaa käyt-
tää yksityisen sektorin palveluksia 
vaan kaikkein pienituloisimpiin ja 
vähävaraisiin, päätteli Vistbacka. 

EU ulos Suomesta

Vistbacka toi ilmi Perussuoma-
laisten tunteman syvän huo-
len maaseudun tulevaisuudesta. 
Eduskuntaryhmä julkistikin maa-
seutupoliittisen kannanoton, jos-
sa suomittiin kovin sanoin EU:n 
toimia suomalaisen maatalouden 
alasajossa.

– EU on ajettava meiltä pois, 
osaamme laskea itsekin lehmäm-
me ja karhumme, sanaili puoles-
taan Soini.

Alkoholi- ja tupakkaveroa 
nostettava

Perussuomalaisten eduskuntaryh-
mä ilmoitti kannattavansa alkoho-
liveron yleistä nostamista ja esitti 
määräksi 20 prosenttia. Tupakka-
veroakin voisi korottaa kymme-
nellä prosentilla.

Säästölistalle eduskuntaryhmä 
sen sijaan ilmoitti laittavansa bud-
jetin eduskuntakäsittelyssä mm. 
puoluetukia, oopperan kaltais-
ta korkeakulttuuria, EU-maksu-
ja ja kehitysapua koskevat mää-
rärahat.

Teksti ja kuvat:
Jussi Niinistö

PerusS-eduskuntaryhmä kesäkokouksessaan Rautavaaralla:
Hoitajia uskallettava suosia

Kättelyvuorossa kunnanvaltuutettu Toivo Rissanen Rautavaaralta.

”Ilman kentän piiskaamista en olisi jaksanut 
kahtakymmentä vuotta”, sanoi kuudennen kauden edustaja 
Raimo Vistbacka, joka sai kenttäväeltä lämpimät aplodit.

Metsäkartanon illanvieton juonsi Rautavaaran oma poika, 
Savon ensimmäinen PerusS-kansanedustaja Pentti Oinonen. 
”Olen teitä kaikkia varten”, totesi Perus-Pena yleisölle.

Sana oli vapaa. Opiskelija Antti Ranta-Kokko kysyi 
kansanedustajien toimista pakkoruotsin poistamiseksi.
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”Voitto on Suomen”, lauloi Pertti ”Veltto” 
Virtanen puhetilaisuuden lopuksi, jonka jälkeen 
siirryttiin saunaan ja makkaranpaistoon.

”On uskallettava nousta pystyyn ja sanoa, että 
nyt on hoitohenkilökunnan ja vanhusten vuoro”, 
totesi Timo Soini.

KIITOS!
Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä 
kiittää kaikkia 

hienosti onnistuneen 
Rautavaaran 

kesäkokouksen 
järjestelyihin 
osallistuneita.

Raimo Vistbacka
Timo Soini

Pentti Oinonen
Pirkko Ruohonen-Lerner

Pertti Virtanen

Eduskuntaryhmä tiedotustilaisuudessa Rautavaaran Metsäkartanolla, vasemmalta Oinonen, Soini, Vistbacka, Ruohonen-Lerner ja Virtanen.
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Alpo Ylitalo
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Perussuomalaiset Presidentti Ahtisaari  

Rusi oikeudenkäynnissä
Alpo Rusin korvausoikeuden-
käynnissä kuultiin presidentti 
Martti Ahtisaarta 28.8.07. Jotkut 
”isokenkäiset” kieltäytyivät kun-
niasta. Tiedot Ahtisaaren istunto-
salilausunnoista jäivät vähäisiksi. 
Ulkopuolella ilmeni, ettei Suopon 
nauttima luottamus ole täydellis-
tä. Hän vaati sitä tunnustamaan 
virheensä ja piti oikeudenkäyntiä 
testinä siitä onko Suomi oikeus-
valtio. Vaikuttaako ex-presiden-
tin vaatimus?

Vuodesta 1969 oikeusratkaisuja 
seuranneena, vuonna 1986 Kansa-
laisen Oikeusturva ry:n perusta-
jajäsenenä sekä lukuisiin oikeu-
denkäynteihin osallistuneena on 
muodostunut omakäsitys oikeus-
hallinnon ja tuomioistuinten etii-
kasta. On helppo yhtyä president-
ti Ahtisaaren kysymykseen oike-
usvaltiosta. Etenkin, kun vastas-

sa on virka- tai hallintokoneisto, 
tavallisen ihmisen lienee mahdo-
ton saada oikeutta. Lisärasittei-
den pelossa kansalaiset mieluum-
min alistuvat vääryyden uhreina, 
kuin ottavat riskin viedä asiansa 
kalliin ja arvaamattoman tuomio-
istuimen ratkaistavaksi. Ratkaisu-
ja verrataan jopa lottoarvontaan.

Poistuessaan oikeussalista 29.08. 
sekä valtion että Rusin asianaja-
jat molemmat olivat varmoja voi-
tostaan. Tämä todistaa edellisen, 
jos saman koulutuksen saaneet la-
kimiehet ovat päinvastaista miel-
tä tulevasta oikeuden ratkaisusta. 
Mistä tuomioistuimen jäsenet saa-
vat taidon ratkaista asian oikein 
tapahtumiin ja voimassa oleviin 
lakeihin perustuen?

Tiedot siitä, että oikeus voi tuo-
mita voittaneen osapuolen mak-
samaan mielivaltaan perustuvat 

oikeudenkäyntikulut, estää osal-
taan tavallisen kansalaisen oi-
keudenkäyntiin turvautumisen. 
Lisäksi syntyy uhka joutua kos-
ton uhriksi!

Oikeudettomuudestaan hä-
tääntyneinä kansalaiset kirjoitta-
vat presidenteille. Kansliahenki-
lökunta, johon Alpo Rusikin kuu-
lui, kirjoittaa vuosittain melkoisen 
määrän vastauksia. Niitä kirjoitta-
vat (mm. Rusi ja Kalela) tietävät, 
että tapauksesta riippumatta vas-
tauksen sabluuna on lähes sama. 
Siinä todetaan mm., että kirjoit-
tajan asia on ratkaistu lainmukai-
sella tavalla. Presidentti Ahtisaari 
tietää hallintotavan ja oikeustur-
van tason. Hän olisi voinut sanoa 
paljon enemmänkin, mutta suojeli 
poliisi- ja oikeushallintoa sekä oi-
keusvaltion mainetta, vaikka tuki-
kin entistä alaistaan.

Rusi paljasti Stasi-listoista joh-
tavien vaikuttajien nimiä. Kiusal-
linen teko oli yllätyksetön. Paavo 
Lipponen oli jo aiemmin leiman-
nut listat Itä-Saksan sisäiseksi asi-
aksi, mutta silti  tahallisen tuntuis-
ta tietovuotoa käytettiin Suomen 
eduskuntavaaleihin valmistuvaa 
Rusia vastaan. HS:n 2.9. mukaan 
presidentti Koivisto sekä aamun 
tv-uutisissa Seppo Tiitinenkin tai-
puisivat ”Tiitisen Stasi-listojen” 
julkistamiseen.

Aamulehden ja Turun Sanomi-
en kirjoitusten 29.08.07 mukaan 
Stasi-listoja tutkineen Saksan kes-
kusrikospoliisin BKA:n asiantun-
tijana toimineelta Helmut Müller 
Engbergsiltä saatu tieto todistaa, 
että Suopo tiesi jo tammikuussa 
2003, ettei Alpo Rusi voinut olla 
Stasi-vakooja. Ex-kansanedustaja 
Kalervo Kummola kertoi keskus-

telleensa Suopon ylitarkastajan 
kanssa vakoiluepäilyistä jo vuon-
na 2002. Aihe oli julkinen edus-
kunnan käytävillä. Suopo kiistää 
kuitenkin vuotaneensa tutkinnan 
julki. Pelastaakseen uskottavuu-
tensa Suopon johto turvautuikin 
selitykseen, että taustalla oli myös 
muita tietoja kuin Stasi-listat.

Oikeudelle jätettyjen loppulau-
suntojen jälkeen A-studio käsitte-
li Rusin KGB-yhteyksiä Tanskas-
sa.  Julkinen mielipidemuokkaus 
enteilee Suopo-myönteistä pää-
töstä oikeudelta. 

Pääministeri Matti Vanhasen tu-
lisi ottaa ”vaarin” presidentti Ahti-
saaren vihjailuista oikeusvaltiotes-
tistä eikä edistää salailua. - Salai-
liko Suopo, kun julkivuodettu esi-
tutkinta esti Rusin eduskuntaan 
pääsyn? Milloin kansa herää ajat-
telemaan oikeusturvansa tasoa?

Perämeren rannikon kalastajilla 
on ollut vuosikymmeniä tapana 
järjestää kalastajajuhlia. Kalajoen 
Rahjan kalastajaseura järjesti ka-
lasatamassa perinteiset juhlat ka-
lajuhlien nimellä. Vaikka arvokala-
kantojen kadon ja silakan huonon 
hinnan vuoksi ammattikalastajien 
määrä on pudonnut Suomessa alle 
tuhannen ja sää oli pilvinen, pai-
kalle oli tullut lähes parituhatpäi-
nen yleisö. Yleisö nautti tarjolla 
olleista kalaruoista niin, että jot-
kut loppuivat kesken. 

Juhlapuhujaksi oli kutsuttu ai-
kanaan kuuluisan lohijoen saares-
sa syntynyt ja nuoruutensa siellä 
viettänyt fil.maist. Pirkko Matti-
la Muhokselta. Kalastusalan on-
gelmat tunteva yleisö totesi kuu-
lemastaan, että juhlapuhe piti si-
sällään tosiasiat joiden vuoksi, ka-
lastajien ammattikunta on loppu-
massa arvokalakantojen myötä.

Mattilan mielestä meillä ei ole 
varaa jäädä odottamaan kalakan-
tojemme tuhoutumista. Hallintoa 
tulisi painostaa korjaamaan salli-
mansa virheet. Näyttää siltä, että 
Suomesta tehdään EU:n pedoil-
le elinaluetta ja EU määrää nii-
den lukumäärän. Mattila ihmette-
leekin, milloin EU vaatii, että jo-
kiin kutemaan pyrkiville kaloille 
on nousukelpoiset väylät.

Mattila toi esille mm. 
seuraavaa:

”Sotien jälkeinen nopeutunut te-
ollistuminen lisäsi sähkön tarvet-
ta ja nosti elintasoa. Ansiokehitys 

mahdollisti kulutuksen kasvun, mi-
kä osaltaan vaati lisää sähköä. Li-
säenergian tarve käynnisti koski-
en patoamisen sähkön tuotantoon. 
Unohdettiinko jotakin tärkeää? 
Viime vuoden kalan tuontiluvut 
osoittavat, että kalakantojen elin-
mahdollisuudet jätettiin lähes huo-
miotta. Nyt tiedämme, että kalata-
loudesta tuli voimatalouden uhri.”

Sen lisäksi Mattila tähdensi ve-
sistöjen puhtauden merkitystä ar-
vokalojen esiintymiselle:

PerusSuomalaisten varapuheenjohtaja Pirkko Mattila
Kalajoen Rahjan kalajuhlilla

”Perämereen laskevia lohen 
nousujokia ovat enää Tornionjo-
ki ja Simojoki. Arvokalakantojen 
vähäisyyteen vaikuttaa osaltaan 
merivesien huono kunto. – Ojitus-
ohjelmat nopeuttavat veden valu-
ma-alueiden virtauksia, jolloin ra-
vinteikkaat humuspitoiset tulva-
vedet tuovat rehevöittäviä aineita 
mereen. Yhteisvaikutuksesta ka-
lastustulot ovat pudottaneet lo-
henkalastajien määrän jo vajaa-
seen viiteenkymmeneen.”

Myös hylkeiden lisääntymistä 
Mattila pitää kovana uhkana niin 
kalansaaliille kuin kalastajien ka-
lastusvälineillekin. Ympäristön-
hoitoon tulee kiinnittää jatkuvaa 
huomiota eikä herätä vasta sitten 
korjaamaan tai puuttumaan asioi-
hin, kun jotain tapahtuu. Mattila 
viittasi Keski-Pohjanmaan Luo-
donjärven viimesyksyisiin kala-
kuolemiin.

Rahjan kalajuhlat keräsivät mukavasti yleisöä. Jopa niin 
mukavasti, että osa kalaruoista pääsi loppumaan kesken.

Kalajuhlien juhlapuhujaksi 
oli kutsuttu Pirkko 
Mattila, joka tuntee 
ammattikalastajien 
ongelmat.
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Rääkkylässä oli perussuomalaisil-
la meininkiä. Yleisöä tuli paikal-
le kiitettävästi ja sää oli elokuun 
iltaa parhaimmillaan. Kivisalmen 
lava kauniissa rantamaisemas-
sa antoi parhaat mahdolliset olo-
suhteet illanviettoon.

Rääkkylän paikallisosaston 
kokkaama rantakala oli todella 
hyvää ja sitä kannatti jonottaa-
kin. Itse pyytämät hyvän kokoi-
set muikut olivat myös parhaasta 
päästä. Pojat osaa perinteisen ran-
takalan teon. Siitä vielä erikoiskii-
tos mestareille.

Vatsa täytenä siirryimme illan 
puheosuuksiin.

Urpo Leppänen tuli suoraan 
Forssasta varta vasten tähän tilai-
suuteen. Haikein mielin kuunteli 
kirjoittajakin Urpon kiitospuhet-
ta kaikesta menneestä ja mielen-
kiintoisesta ajasta, jota olemme 
yhdessä kokeneet yhteensä 37:n 
vuoden ajan.

Entinen kansanedustaja ja työ-
ministeri Urpo Leppänen halusi 
palata vielä eduskuntavaaleihin 
2007. Hän halusi kiittää kannat-
tajiaan, sekä vaalityössä muka-
na aktiivisesti ollutta kenttävä-
keä. Vaalitaistelu oli onnistunut 
ja mielenkiintoinen. Vain se lo-

pullinen päämäärä jäi saavutta-
matta.

Meillä ei ollut tällä kertaa mah-
dollisuuksia lyödä Kokoomuksen 
kärkeä äänimäärässä. Varsinkin, 

kun meidän äänestäjäkunnas-
tamme jäi suurin osa vaalipäivä-
nä kotiin ja he edustivat näin ol-
len nukkuvien puoluetta. Ehkä 
vaaliliitto Kokoomuksen kans-

Politiikka on jännä medialaji. Vii-
me viikkoina on pääministerimme 
Matti Vanhanen ollut taas kovas-
ti lööpeissä. Ei suinkaan naisseik-
kailujensa vuoksi, vaan komment-
tiensa takia. Varmaan osa teistä-
kin on hiukan ihmetellyt mistä 
nyt oikein tuulee, kun Vanhasen 
suusta kuulee kommentointikiel-
toja. Minusta ainakin on kummal-
lista, että pääministerimme kiel-
tää muita ministereitä kertomas-
ta omia mielipiteitään ajankoh-
taisista asioista. Kiellon perim-
mäisenä syynä on esitetty, ettei 
ministerien kuulu kertoa mieli-
piteitä toisten ministerien hallin-
nonalaan kuuluvista asioista. Jos 
todellakin näin on, ei hallituksen 
tarvitsisi kokoontua eikä neuvo-
tella lainkaan. Hoitaisihan jokai-
nen ministeri itse oman tonttinsa 
päätöksentekoa myöten. 

On pakko kysyä, onko maam-
me korkein johto ottamassa suun-
taa kohti edesmenneestä Neuvos-
toliitosta ja Kekkosen ajan Suo-
mesta tuttua tyyliä, jossa yksi ker-
too mitä muut saavat sanoa? Jos 
erehtyy sanomaan jotain muu-
ta, on edessä puhuttelu ja epäi-
lemättä tunariksi haukkuminen. 
Vanhasella riittää varmasti ihan 
riittävästi puuhaa vahtiessa puo-
luesihteerinsä sanomisia, joten en 
siltäkään kantilta katsoen oikein 
ymmärrä pääministerimme intoa 
tukkia ministereidensä suita.

Keskustassa tuntuvat rivit ole-
van muutenkin sekaisin. Keskus-
tan puoluesihteeri Jarmo Korho-
nenhan ehti äskettäin kosimaan 
puoluettamme, väittäen puolu-
eidemme aatteellisen pohjan ole-
van samanlaiset. Jos herra Korho-
nen on todellakin sitä mieltä, että 

maaseudun alasajo ja Euroopan 
Unionin nuoleskelu ovat myös 
osa perussuomalaisten aatteel-
lista pohjaa, olisi Korhosen syytä 
lukea puolueemme ohjelmaa hie-
man tarkemmin. 

Uskon, että jos joku tässä yhdis-
tyy johonkin, se on Keskustan ke-
pulipolitiikkaan ja maataloutem-
me alasajoon kyllästynyt äänestä-
jäkunta, joka liittyy Perussuoma-
laisiin. Me otamme mielellämme 
vastaan suurimman puolueen ase-
man ja oman paikkamme Euroo-
pan Unionin kabineteissa edusta-
essamme Suomea, tasavertaisina 
muiden EU:n jäsenvaltioiden kans-
sa. Niissä kabineteissa ei pidä istua 
hiljaa silloin kun esimerkiksi maa-
taloutemme eduista päätetään.

Maataloudesta puheen ollen, 
Maatalouden kehittämisrahasto 
eli Makera jäi ilman tarpeellista 
lisärahoitusta ennen Juhannusta 
pidetyissä eduskunnan viimeisis-
sä äänestyksissä. Hallitus ehdotti 
alun perin sadan miljoonan euron 
määrärahaa, jonka totesin olevan 
riittämätön. Ehdotinkin sadan 
kahdenkymmenen miljoonan eu-
ron määrärahaa ja ennustin, että 
jos valtio päätyy vain sataan mil-
joonaan euroon, loppuvat rahat 
saman tein. Näinhän siinä sitten 
kävi. Ei mennyt kauaa kun saim-
me lukea lehdistä, kuinka minis-
teriö joutui kieltämään Makeraa 
ottamasta vastaan hakemuksia ja 
käsittelemästä niitä, koska, yllätys 
yllätys, rahat loppuivat. Kaiken 
huipuksi osa keskustalaisista ää-
nesti korotusesitystä vastaan. Toi-
saalta täytyy olla kiitollinen, ettei 
demareiden esitys 50 miljoonan 
euron vähennyksestä Makeran 
rahoitukseen mennyt läpi.

Hallitus ilmoitti muutama päivä 
sitten keskituloisia eläkkeensaajia 
hyödyttävistä veronalennuksista. 
Tämä on nyt sitten osa sitä ke-
väällä julkaistua porvarihallituk-
sen hallitusohjelmaa, jossa elä-
keläisille luvattiin parempaa toi-
meentuloa. Valitettavasti tämä ve-
roalennus ei koske pienituloisim-
pia eläkkeensaajia. Esitin keväällä 
mielipiteenäni, että hallituksen 
pitäisi aloittaa eläkeläisten vero-
tuksen keventäminen niistä, jotka 
saavat  eläkettä kaikkein vähiten. 
Heillä on tällä hetkellä suurin hä-
tä ja huoli turvatusta toimeentu-
losta. On nurinkurista, että ensin 
maksaa koko ikänsä veroja pal-
kasta, ja sitten joutuu maksamaan 
kovaa veroa vielä vähäisestä eläk-
keestäkin. Vaikka hallitus nyt lu-
paileekin, että tämä veronalennus 
tuo eläkkeet samalle tasolle pal-
kansaajien kanssa, se ei valitetta-
vasti pidä paikkansa. Meillä tääl-
lä Suomessa nimittäin osataan tä-
mä kaksoisverotus. 

Mitä sitten Kokoomukselaisen 
valtiovarainministeri Kataisen 
keskiviikkona esittämä valtionta-
lousarvioesitys tuo tullessaan.

Ei ainakaan pienituloisille elä-
keläisille tuo lohtua tulevaisuuden 
näkymiin. Nyt luvataan 20 euron 
korotus mutta sehän on jo ennak-
koon syöty kun sähkö, polttoaine 
sekä terveyskeskusmaksut kallis-
tuvat, joita juuri eläkeläiset joka-
päiväisessä elämässään tarvitsevat 
ja kuluttavat.

Laittaakin miettimään onko 
eläkeläiset Suomessa lainsuo-
jattomia koska vuodesta toiseen 
heidän etujaan kavennetaan. 
Kyllä  Sudet ja muut villieläimet 
ovat nykyisenkin hallituksen saa-

Rantakalailta Rääkkylässä

sa ei ollut kannattajiemme mie-
leen.

Lopuksi Urpo totesi, että nämä 
vaalit olivat ehdottomasti viimei-
set hänen osaltaan ainakin edus-

kuntavaali tasolla. Aika politiikan 
parissa on ollut todella mielen-
kiintoista ja antoisaa, totesi Urpo 
puheenvuorossaan.

Kyllä ei puhetaito ole Urpolta 
kadonnut mihinkään. Hän on ol-
lut aina mestari puhuja ja on sitä 
edelleen. Olisi siinä Urpolle lisä-
ammatti, jos lähtisi kouluttamaan 
nykypoliitikkoja puhetaidoissa.

Lopuksi sai puolueveteraanim-
me raikuvat taputukset Pohjois-
Karjalaisilta ystäviltään.

Kansanedustajamme Pentti Oi-
nonen oli myös paikalla ja hänen 
puheensa oli sitä taattua Pentti-
mäistä ja jämäkkää kannanottoa 
maamme asioiden hoitoon.

Puheessaan Pentti keskittyi täl-
lä kertaa uuden hallituksemme te-
kemisiin ja tekemättä jättämisiin.

Loppuilta tanssittiin orkeste-
rin tahdissa ja vietettiin kesäiltaa 
mukavien ihmisten parissa. Myös 
kahvittelu ja palkintorikkaat arpa-
jaiset kuuluivat illanohjelmaan.

Tilaisuus oli erittäin hyvin jär-
jestetty ja näin ollen myös onnis-
tunut. Tällaisia tapahtumia pitää 
järjestää useammin ja joka puo-
lella Suomea.

Pekka Sivonen

Pentti Oinosen puhe Rääkkylässä 3.8.
ti sitten edellisen suojeluksessa ja 
niistä pidetään huolta mutta toi-
sin näyttää olevan eläkeläisten ja 
pienituloisten kohdalla.

Hoitohenkilökunnalle Kokoo-
mus lupasi vaalien alla reteesti 
500 euron kuukausi korotuksen, 
mutta kas kummaa  Kataisen ta-
lousarvioesityksessä siitä ei mai-
nittu sanakaan. Pahasti näyttää 
siltä että heidän vaalilupauksen-
sa olivat mätäkuun juttuja.

Toivon todellakin, että nyt kun 
rikkaiden ja keskituloisten asioita 
on pantu kuntoon, niin myös kaik-
kein köyhin kansanosamme, olivat 
he sitten nuoria opiskelijavanhem-
pia, työttömiä, sairaita tai eläkeläi-
siä, huomioitaisiin. Kokoomus ja 
ruotsalaiset ovat toistaiseksi huo-
mioineet vain omat äänestäjänsä 
toimiessaan hallituksessa. 

Nyt oppositiossa olevat sdp ja 
vasemmisto puolueet huutavat 
yhteen ääneen, että hallitus te-
kee väärin ajaessaan omien ää-
nestäjiensä etuja. Nämä samaiset 
herrat ja rouvat ovat itse istuneet 
hallituksessa vuosia, mutta mitä 
he itse tekivät omien äänestäji-
ensä hyväksi? Eivät mitään. Sen 
sijaan poistivat muun muassa va-
rallisuusveron, joka hyödyttää lä-
hinnä suurien porvaripuolueiden 
äänestäjiä.

Ilmeisesti tämän poiston tarkoi-
tus oli kalastella osakkeilla rikas-
tuneiden ääniä, sillä onhan monil-
la demarijohtajillakin näinä päivi-
nä mahtavat osakesalkut. 

Taisi siinä tohinassa demarien 
johdolta kuitenkin unohtua, että 
se onni mikä itsellä on, ei ole toi-
sella eli tässä tapauksessa köyhillä 
ja niillä, jotka kokivat puolueiden 
unohtaneen periaatteensa ja kaik-

kein tärkeimmän eli sen, keiden 
toimesta he ovat olemassa. Pei-
liin katsomalla ovat puolueet pe-
rinteisesti löytäneet syypäät vaa-
litappioihin, näin kannattaisi var-
masti SDP:n tehdä myös nyt. 

Eduskunnassa tarvitaan nyt uu-
denlaista oppositiojohtajuutta ja 
sen perussuomalaiset ovat valmii-
ta ottamaan, sellaista johtajuut-
ta, joka ei puhu yhtä ja tee tois-
ta. Nämä niin sanotut vasemmis-
topuolueet ovat unohtaneet köy-
hät ja vähäosaiset. Kun puolueen 
politiikka vaihtuu epätoivoiseksi 
ääntenkalasteluksi ja omien pe-
rusperiaatteidensa unohtamisek-
si, on kansan aika tehdä asiasta 
omat päätelmänsä.

Näin kävi kevään eduskunta 
vaaleissa. Suomalaisten vuoksi on 
tarpeellista, että uudet voimat as-
tuvat johtamaan ja puolustamaan 
Suomen kansan ja suomalaisen 
kansanvallan etuja.

Seuraavat vaalit ovat syksyllä 
2008 kunnallisvaalien muodossa. 
Meitä Perussuomalaisia pelätään, 
sen näkee siitä että kilpailevat 
puolueet vähättelevät ja haukku-
vat meitä kurat housuissa ja teke-
vät yhdistymisehdotuksia, joiden 
realistisuus on täysi nolla.

Olen varma siitä, että me Perus-
suomalaiset vahvistamme näissä 
tulevissa kunnallisvaaleissa oppo-
sitiojohtajuuttamme entisestään. 
Valtakunnantasolla me olemme 
ottaneet johtajuuden käsiimme 
ja kunnallisella tasolla sen vuoro 
tulee vuonna 2008. Palautamme 
suurpuolueiden pöytälaatikkoon-
sa unohtamien kansalaistemme 
asiat jälleen pöydälle. Sitä ei mi-
kään muu puolue kuin perussuo-
malaiset halua ja pysty tekemään.
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Piirien syyskokouksia

Oulun ja Kainuun piirin 
julkilausuma

Perussuomalaisten Oulun ja Kainuun piiri katsoo, että an-
siotulon veroraja tulisi olla 1000 euroa kuukaudessa. Täl-
lä helpotetaan pienituloisten selviytymistä. Omaishoitotu-
ki tulisi nostaa 500 euroon verottomana, jolla voitaisiin hel-
pottaa merkittävästi julkisen terveydenhuollon paineita ja 
luodaan inhimillisempää elämää omaishoitoa tarvitseville.

Omasta yrityksestä luopuminen vararikon kautta ilman ri-
kosta aiheuttaa mm.15 vuoden luottokelvottomuuden. Tätä 
tulisi lyhentää vähintään 10 vuodella, pitkä karenssiaika nos-
taa kynnystä lähteä uudelleen yrittäjäksi. Kuitenkin yrittä-
jällä on tietoa ja ammattitaitoa, jota voitaisiin jatkossa hyö-
dyntää, jos karenssiaikaa lyhennetään.

Vaasan Perussuomalaiset 
Vaasan Perussuomalaiset ry:n - Vasas sannfinländare rf:s 
SYYSKOKOUS la 29.9.2007 klo 12:00 alkaen Palosaaren 
järjestötalolla (2. kerros) Vapaudentie 27.

Tervetuloa kaikki perussuomalaisuudesta kiinnostuneet. 
Tule ja liity paikallisyhdistykseen! Keskustelua tulevista 
kunnallisvaaleista, myös sääntöjen määräämät asiat.

Keski-Pohjanmaan 
Perussuomalaiset

Keski-Pohjanmaan piirin Perussuomalaisten syyskokous 
21.10.07 Kokkolassa, paikkana Hotelli Nukkumatti. Puo-
lueen edustajina kansanedustaja Raimo Vistbacka ja puo-
luesihteeri Ossi Sandvik.

Piiritoimikunta kokoontuu klo 11.30, syyskokous alkaa 
klo 13.00. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kunnallisvaalei-
hin liittyvää keskustelua. Toivomme runsasta osanottoa.

Etelä-Pohjanmaan
Perussuomalaiset

Syyskokous lauantaina 20.10.2007 klo 13.00 Nurmon kun-
nantalolla valtuustosalissa (Keskustie 7).

Puolueen edustajina puheenjohtaja Timo Soini, kansan-
edustaja Raimo Vistbacka ja puoluesihteeri Ossi Sandvik.

Länsi-Helsingin 
Perussuomalaiset 

tiedottavat
Halutessasi liittyä jäseneksemme lähetä meille suljettu kirje 
seuraavin tiedoin: täydellinen nimesi, osoitteesi, syntymäai-
ka, puhelinnumero sekä mahdollinen sähköpostiosoite.

Osoitteemme on: Länsi-Helsingin Perussuomalaiset ry/ 
Aku Porkola, PL 37, 00351 Helsinki.

Muille kuin jäsenille käytämme tätä lehteä viralliseen 
tiedottamiseen. Jäsenille tiedotamme kirjeitse tai sähkö-
postilla. Tänä vuonna jäsenyys on maksuton.

Aku Porkola, puheenjohtaja

Järjestötoiminta

Lahden 
Perussuomalaisten 

julkilausuma

Lahden Perussuomalaiset ry:n syyskauden ensimmäi-
nen kokous järjestettiin maanantaina 3.9. Kokous kä-
sitteli syksyn 2008 kunnallisvaaliasioita ja ajankohtai-
sia kunnallisratkaisuja.

Lahden torin alle suunniteltu pysäköintihalli 
tarpeeton

Lahden Perussuomalaiset ry. pitää Lahden kauppato-
rin alle suunniteltua pysäköintihallia tarpeettomana ja 
kuntataloutta rasittavana sijoituksena. Järjestön mie-
lestä Kisapuiston ja Pikku-Vesijärven ympäristön py-
säköintialueet tulee säilyttää nykyisellään.

Järjestön mielestä Kisapuiston pysäköintialueelle 
kaavoitettu kerrostaloalue ei ole realistinen. Kisapuis-
ton pysäköintialueelle on kysyntää päivittäin ja tapah-
tuma-aikoina se on aivan täynnä.

Lahden Perussuomalaisten mielestä rakentaminen ei 
lähde todellisesta asumisrakenteen kehittämistarpeesta, 
vaan rakennusliikkeiden ja joidenkin poliittisten ryhmi-
en keskinäisen rahoitusriippuvuuden tarpeista.

Toimeentulotuet ajan tasalle

Lahden Perussuomalaiset muistuttavat, että Lahden 
kaupungin sosiaalitoimen toimeentulotukipäätökset 
eivät täytä vuoden vaihteessa voimaan tulevan palve-
lutakuulain aikamääritteitä.

Järjestö edellyttää, että Lahden kaupunginvaltuusto 
osoittaa tulevassa budjettiesityksessä riittävät määrän 
palveluhenkilöstöä toimeentulohakijoiden asiakaspal-
veluun ja hakemusten päätöskäsittelyyn.

Ohjelmallinen tupailta
Lapinlahdella

Perussuomalaisten ohjelmallinen tupailta su 21.10.07 
klo 15. Lapinlahdella Kauko Hiltusella, os. Päiväran-
nantie 50. Puhujana varapuheenjohtaja Pentti Oino-
nen. Tervetuloa!

Keski-Suomen piiri ry.

Piirin sääntömääräinen syyskokous 13.10. klo 14 hotelli Al-
bassa (Mattilanniemi). Puolueen edustajana puheenjohtaja 
Timo Soini. Puheenjohtaja Soinin puhetilaisuus Speaker`s 
Cornerissa kirkkopuistossa klo 13. Tervetuloa.

Helsingin
Perussuomalaiset ry.

Helsingin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syysko-
kous ti 2.10.2007 klo 18.30 Ravintola Henrikin kokousti-
loissa, os. Konalantie 6-8. Sääntömääräiset asiat.

Puolueen edustajina puheenjohtaja Timo Soini ja puo-
luesihteeri Ossi Sandvik.

Varsinais-Suomen 
Perussuomalaiset

PerusSuomalaisten Varsinais-Suomen piirin syyskokous pi-
detään keskiviikkona 3.10.2007 alkaen kello 19.00 Kahvi-
la-Ravintola Liedon Härkätien kahviossa (Liedon kunnan-
talo, Kirkkotie 13).

Puolueen edustajina varapuheenjohtaja, kansanedustaja 
Pentti Oinonen, puoluesihteeri Ossi Sandvik, sekä PerusS 
Nuorten toiminnanjohtaja Antti Valpas.
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Olen joutunut useamman kerran tilanteeseen jossa Jeesus kysyy 
”olenko Minä sinulle rakas”? On tilanteita, joissa mielellään oli-
si vaiti, eikä tahtoisi tuoda uskoaan julki. Silloin Jeesus katsoo 
suoraan ja sanoo nuo sanat:” olenko Minä sinulle rakas”? Jos 
on jo elämässään saanut kokea Taivaallisia tulevan ajan voimia- 
Jeesuksen läheisyys on konkreettista. Saa siinä arkisessa aher-
ruksessa kokea mikä ratkaisu tai teko on Jeesuksen mielenlaa-
tuun sopiva. ”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon”. Hänen 
sanansa tulee yhä selvemmin käytännön tasolla toteutetuksi.

Kun luen Raamattua voi olla etten sillä hetkellä saa siitä mi-
tään mutta tulee hetki, jolloin Pyhähenki tuo juuri tuon Raama-
tunpaikan kautta lohdutuksen ja rohkaisun sen hetkiseen elä-
mäntilanteeseen. Saan vastata kiitollisin mielin ”Sinä tiedät et-
tä olet minulle rakas”. Niin monta kertaa olin Sinut kieltänyt 
ja yhtä monta kertaa kysyt ”olenko Minä sinulle rakas”. Juuri 
rakkauden kaipuu sai minut polvistumaan  ristisi juurelle. Sii-
nä minun heikkouteni punnittiin. Siinä punnittiin myös se voi-
ma, jossa voin sanoa ”Sinä tiedät että olet minulle rakas”. ”Mi-
kä voimakas Herra on Jeesus niin Jeesus, mikä voimakas Her-
ra on Vapahtajain”.

Näiden laulun sanojen myötä voimaa sinulle ystäväni.

Unto Varonen

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

Olenko Minä sinulle rakas?

Tasa-arvo koulutuksen 
ohjenuoraksi

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

Tasa-arvokäsite muuttuu lisäksi nyky-yhteiskunnassa niin no-
peasti, että suurella todennäköisyydellä kyse on päättymättömäs-
tä ja alati muotoutuvasta toiminnasta.

11.9.1997 Peruss:n eduskuntaryhmä

Raimo Vistbacka budjetista:
- Euroopan unionin EMU-kurssin mallioppilas nimeltään Suomi 
on tehnyt jälleen koetehtävänsä huolella ja lopputuloksena on 
syntynyt valtion vuoden 1998 talousarvio.
Sisään viedään niin, että luut kolisevat ja kynnenjäljet jäävät 
ovenpieliin, kuvaili kansanedustaja Raimo Vistbacka värikkääs-
ti ensi vuoden talousarviota eduskunnassa 9.9.1997 PerusS:n ryh-
mäpuheenvuorossa..

Piireistä:

Lauri Heikkilä jatkaa
Uudessakaupungissa 7.9.1997 pidetyssä PerusS:n Varsi-
nais-Suomen piirin syyskokouksessa valittiin piirin pu-
heenjohtajana jatkamaan marttilalainen Lauri Heikkilä.

Lukijoiltamme:

Älä usko maakuntalehtiä
Kirjeeni teille ystävät täältä Ylä-Savosta. Olen lukenut 
meidän Perussuomalainen-lehteä ja ollut iloinen omas-
ta äänenkannattajasta.

Olen demokratian kannattaja siitä lähtien, kun äiti 
housuihini taskut teki. Siitä sai alkunsa luonteeni voit-
taa esteet elämässä.
Niilo Hujanen

Opiskeletko Helsingin Yliopis-
tossa? Kiinnostaako vaikuttami-
nen? Perussuomalaiset keräävät 
nyt ehdokkaita HYY:n edustajis-
tovaaleihin.

Edustajistovaalit pidetään 
kahden vuoden välein. Vaaleis-
sa valitaan HYY:n ylin päättä-
vä elin, 60-henkinen edustajisto. 
Vuoden 2007 vaalit pidetään 6.-
7.11.2007. Ehdokasasettelu päät-
tyy 24.9.2007 klo 12.00.

Edustajiston tehtävänä on: 

1) valita ylioppilaskunnan pu-
heenjohtajisto; 
2) valita ylioppilaskunnan hallituk-
sen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
ja vapauttaa heidät tehtävistään; 
3) valita ja vapauttaa tehtäväs-
tään ylioppilaskunnan pääsihtee-
ri ja Ylioppilaslehden päätoimit-
taja sekä ylioppilaskunnan talous-
johtaja; 
4) valita ylioppilaskunnan toimin-
tatalouden ja kiinteistötalouden 

tilintarkastusyhteisö, jonka tulee 
olla molemmille sama; 
5) päättää ylioppilaskunnan toi-
mintatalouden vuotuisesta talous-
arviosta ja lisätalousarvioista; 
6) hyväksyä sellaisenaan tai hy-
lätä hallituksen esittämä hallitus-
ohjelma; 
7) käsitellä hallituksen antamat 
kertomukset ylioppilaskunnan 
toiminnasta ja taloudesta sekä 
päättää niiden aiheuttamista toi-
menpiteistä; 
8) päättää ylioppilaskunnan toi-
mintatalouden ja kiinteistötalou-
den tilinpäätösten vahvistamises-
ta ja vastuuvapauden myöntämi-
sestä hallitukselle ja muille tilivel-
vollisille; 
9) päättää ylioppilaskunnan suo-
raan omistamien kiinteistöjen 
vuotuisesta tavoitebudjetista; 
10) päättää kiinteistön ostami-
sesta, myymisestä ja vaihtamises-
ta sekä tilusvaihdon toimittami-
sesta ja kiinteistön tai sillä olevan 
rakennuksen tai laitoksen kiinnit-

tämisestä ja uudisrakennuksen ra-
kentamiseen ryhtymisestä; 
11) päättää lainan ja takauksen 
antamisesta, siten kuin taloussään-
nössä tarkemmin määrätään; 
12) hyväksyä ylioppilaskunnan 
säännöt, vaalijärjestys, edustajis-
ton työjärjestys, taloussääntö, hal-
lituksen työjärjestys sekä muut 
ohjesäännöt. Ylioppilaskunnan 
säännöt ja vaalijärjestys on alis-
tettava yliopiston rehtorin vah-
vistettaviksi.

Edustajistovaalit ovat portti 
vaikuttamiseen. Monille ne ovat 
myös ensiaskel politiikkaan. Jos 
tunnet haluavasi vaikuttaa HYY:
n toimintaan Perussuomalaisin ar-
voin, ota rohkeasti yhteyttä!

Johannes Nieminen
Perussuomalaiset Nuoret ry.
sihteeri/rahastonhoitaja
p. 044 550 0655
johannes.nieminen@ps-
nuoret.net

Edustajistovaalit 2007

Paula Juka 60 vuotta
Paula Juka, pitkän linjan perus-
suomalainen ja puolueen entinen 
varapuheenjohtaja täytti pyöreitä 
vuosia 9.9. Juhlapäivää vietettiin 
perhepiirissä Muhoksella.

Paulalla riittää edelleen innos-
tusta osallistua päivän politiik-
kaan Muhoksella sosiaali- ja ter-
veyslautakunnassa sekä tarkastus-
lautakunnassa. Se on hyvä, sillä 
hänellä on paljon tietoa ja koke-
musta luottamustoiminnasta. Li-
säksi Paula on urheiluseura-aktii-
vi ja varsinainen vauhtilautakun-
nan puheenjohtaja!

PerusSuomalainen –lehti onnittelee tasavuosien johdosta.

Merkkipäiviä



Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi PerusSuomalainen   9/2007 Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 14

PerusS:n puoluehallitus:
 Timo Soini, puheenjohtaja
 Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
 Puh. 050-511 3027, 09-4321*
 E-mail: timo.soini@eduskunta.fi 

 Pentti Oinonen, 1. varapuheenjohtaja
 Rautavaara
 Puh. (09) 432 3131
 E-mail: pentti.oinonen@eduskunta.fi 

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

 Pirkko Mattila, 3. varapuheenjohtaja
 Muhos
 Puh. 050-517 3595
 E-mail: pp.mattila@kolumbus.fi 

 Ossi Sandvik, puoluesihteeri
 Lintulantie 88, 61270 Luopajärvi
 Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
 E-mail: ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi 

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

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

 Lasse Lehtinen
 Torikatu 35 B 5
 67100 Kokkola
 Puh. 0500-704 956

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

 Marjo Pihlman
 Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 Espoo
 Puh. 0207 430 802, 0400-917 351
 Email: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi 
 
 Vesa-Matti Saarakkala 
 Tourulantie 10 A 40, 40100 Jyväskylä
 Puh. 050-919 6079
 E-mail: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi 

 Ville Vähämäki
 Ahontie 65, 62800 Vimpeli
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Piirien puheenjohtajat:
Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
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Pj Osmo Kokko, Vakkosalmenkatu 20, 80200 JOENSUU
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Pj Marjo Pihlman, Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 ESPOO
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E-mail: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi  
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Puheenjohtaja
Timo Soini
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2. varapuheenjohtaja
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 raimo.vistbacka@eduskunta.fi 
 Avustaja:  Toni Kokko, (09) 432 4186
  toni.kokko@eduskunta.fi 
 
 Timo Soini (vpj.) (09) 4321
 (Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)
 Avustajat: Jukka Jusula, 0400-060 6220
  jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi 
  V-M Saarakkala, 050-919 6079 
  vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi 
 
 Pentti Oinonen Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472
 pentti.oinonen@eduskunta.fi 
 Avustaja: Antti Valpas, (09) 432 4131
  antti.valpas@eduskunta.fi 

 Pirkko Ruohonen-Lerner
 Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
 pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi 
 
 Pertti Virtanen
 Puh. (09) 432 3111, 050-512 2373
 pertti.virtanen@eduskunta.fi 
 Avustaja: Kimmo Lehtonen, (09) 432 4111
  kimmo.lehtonen@eduskunta.fi 

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

 Eduskuntasihteeri: Toni Kokko
 Puh. (09) 432 4186 
 toni.kokko@eduskunta.fi 

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

Perussuomalaiset Naiset:
 Puheenjohtaja: Marja-Leena Leppänen
 Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta  
 E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi 
 Puh. 05-416 9500, 040-775 1757
 Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman
 Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
 Sihteeri: Iiris Peltomaa 

Perussuomalaiset Nuoret:
 Puheenjohtaja:  Vesa-Matti Saarakkala
 Varapuheenjohtaja: Ville Vähämäki
 Sihteeri: Johannes Nieminen 
 Myyrmäentie 4 B 12, 01600 Vantaa
 Puh. 044-550 0655
 johannes.nieminen@ps-nuoret.net

Vuoden 2008 kunnallisvaalit ovat 
kuntademokratian kannalta hy-
vin ratkaisevat. Perussuomalais-
ten vaalimenestyksellä on siinä 
suuri osuus. Kuntiin on muodos-
tunut suurten puolueiden muo-
dostamia valtaklikkejä, jotka yhä 
edelleen toimivat ns. sulle-mulle -
periaatteella. 

Demokratia ja kuntalaisten ää-
nen kuuluminen on päätöksen-
teosta  hyvin kaukana. Jopa osa 
suurten puolueiden luottamus-
henkilöistä huomaa olevansa 
täysin ulkona varsinaisesta pää-
töksenteosta.  Valtapuolueiden 
voima näkyy myös kuntien vir-
kamieskunnassa. Tärkein kriteeri 
virkamiesvalinnoissa on jäsenkir-
ja. Tampereella kykypuolue ko-

koomus sitouttaa kunnallisvaali-
ehdokkaansa tulevan pormesta-

riehdokkaan taakse. Tärkein kri-
teeri pormestariehdokkaalla on 

kokoomuksen jäsenkirja. Muuta 
kunnallisvaaliehdokkaan ei tarvit-
se tietääkään sitoutuessaan toimi-
maan ylhäältä annettujen ohjei-
den mukaan.

Samanlaista toimintaa harjoit-
taa toinen maaseutukuntien val-
tapuolue, keskustapuolue. Parin 
kolmen ukon ”piiri pieni pyörii” 
ja muu joukko nyökkii päätök-
senteossa mukana.

Vielä ennen esimerkiksi val-
tuuston kokousta rohkeimmat 
uhoavat tekevänsä omia päätöksiä 
ja ilmoittavat olevansa eri mieltä. 
Kokouksessa mieli on kummas-
ti muuttunut, ja kaikki menevät  
kuin lammaslauma johtajansa pe-
rässä. Parhaassa, tai pahimmassa 
tapauksessa, johtaja antaa teksti-

viestillä ohjeet puhelimeen miten 
käyttäydyt, ellei asiaa ole etukä-
teen juntattu. 

Näin toimii valtapuolueiden de-
mokratia. Kun se näin toimii, se 
ei varmasti ole kuntalaisen edun 
mukaista.

Kuntien yhdistyessä ja päätös-
vallan siirtyessä taas kauemmaksi 
kuntalaisesta, on demokratian to-
teutuminen päätöksenteossa en-
tistä heikompaa.

Perussuomalaisilla on tulevis-
sa kuntavaaleissa näytön paik-
ka. Koskaan ei ole liian aikais-
ta lähteä vaalityöhön. Kunnalli-
seen päätöksentekoonkin hae-
taan nyt vaihtoehtoja. Meillä tu-
lee olla valmiuksia tarjota niitä 
vaihtoehtoja.

Reijo Ojennus
puheenjohtaja
Oikeutta Eläkeläisille 
ry. Kuntalaisten ääni kuuluviin 

kunnallisessa päätöksenteossa

Valtapuolueiden demokratia käytännössä? Riviedustajan 
rohkeus ei riitä omien mielipiteiden esittämiseen.
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Vapaa sana

Miksi vain 
Koivistoa 

syytetään?

Miksi Karjalan Liiton puheenjoh-
taja Markku Laukkanen osoitte-
lee vain presidentti Mauno Koi-
vistoa aktiivisuuden puutteesta 
Karjalan ja muiden luovutettu-
jen alueiden palauttamiseksi ta-
kaisin Suomelle.

Tosiasiahan on, että presidentit 
Martti Ahtisaari ja Tarja Halonen 
ovat olleet myös täysin tumput 
suorina tässä asiassa toisin kuin 
presidentti Urho Kekkonen.

Stalinin kommunistinen sota-
koneisto murhasi satojatuhansia 
suomalaisia ja otti haltuunsa yli 
10 prosenttia maan pinta-alasta. 
Nykyistä Venäjän hallintoa voi-
daan perustellusti syyttää ryöstö-
saaliin hallussapidosta.

Kuitenkaan presidentit ja muut 
valtion johtoon kuuluvat eivät ole 
panneet rikkaa ristiin, jotta neu-
vottelut Karjalan palauttamiseksi 
käynnistyisivät, tässä Suomen soti-
en jälkeen tärkeimmässä asiassa.

On touhotettu EU:hun ja Na-
toon liittymisen ja muiden Suo-
men kansalle vahingollisten asi-
oiden kanssa ja keksitty selityk-
siä miksi he eivät voi toimia ak-
tiivisesti tässä asiassa.

Selitykset ovat niin nauretta-
via, että tuskin he itsekään nii-
hin uskovat. Karjalan palautus 
maksaisi muka Suomelle 64 mil-
jardia markkaa. Jos minä tai ku-
ka tahansa saisi tuon alueen, oli-
sin välittömästi rikkaampi kuin 
Suomen valtio ja lyhyessä ajassa 
hyödyntämällä alueen mahdolli-
suuksia omaisuus moninkertais-
tuisi. Ei kai heidän ole tarkoitus 
ostaa ryöstösaalista?

Edelleen he selittävät, että Pa-
riisin rauhansopimuksessa on so-
vittu Suomen rajat. Saman rau-
hansopimuksen mukaan Viro, 

Latvia ja Liettua kuuluvat Neu-
vostoliittoon. Kaikki me tiedäm-
me, että ne ovat jo kauan olleet 
itsenäisiä valtioita.

Minun mielestäni nämä valtio-
miehemme pitäisi haastaa val-
takunnanoikeuteen Suomen ja 
Suomen kansan vastaisesta toi-
minnasta.

Erkki Rakkolainen
Savonlinna

P.S. Kyselyjen mukaan lähes 40 
prosenttia Suomen kansasta kan-
nattaa Karjalan palauttamista.

Olen usein 
miettinyt...

Olen usein miettinyt, miksi päät-
täjien tekemät valinnat eri asioi-
den osalta eivät oikein aina tun-
nu onnistuvan. Nähtävästi nämä 
korkeasti koulutetut päättäjät 
ovat tyystin unohtaneet päätök-
siään tehdessään sen, että ”järjen 
käyttö on sallittu”. Onko heidän 
ajatusmaailmansa täysin hämärty-
nyt realistisen elämän osalta? On-
han se tietty totta, että kun elinta-
so on niinkin korkea, niin ei voi-
si kuvitellakaan kuinka tulisi toi-
meen esim. 1500 euron nettokuu-
kausiansiolla.

Useimmiten näyttää siltä, että 
erilaisia lainmuutoksia yms. poh-
justetaan ja työstetään erilaisten 
työryhmien avustuksella. Sitä en 
kiellä, etteikö se olisikin ihan hy-
vä ratkaisu, mutta useimmiten 
näissä työryhmissä on mukana 
matemaatikkoja, tilastotieteilijöi-
tä ja päättäjiä ko. alan elimistä, ja 
silloin mielestäni heidän päätök-
sensä muutoksista pohjautuu ai-
noastaan tilasto- ja matemaatti-
siin tietoihin.

Hyvänä esimerkkinä voin pitää 
eläkelakiuudistusta, jossa lasket-
tiin, että eläkelakeja yksinkertais-

tamisella saadaan ihmisten työssä-
oloaika pidemmäksi ja vakuutus-
maksujen suuruus pysyisi hyvällä 
tasolla. Tämäkin päätös perustui 
työryhmän tekemiin laskelmiin ja 
tilastoihin. Olisi varmaankin ihan 
hyvä päättäjien ennen päätöstään 
tulla myös käytännön tasolle kat-
somaan, miten se vaikuttaa työn-
tekijöihin.

Meillä eläkelaskennan puolella 
joudumme kuljettamaan eläkettä 
laskiessamme mukanamme koko 
lainsäädäntöä vuodesta 1962 alka-
en, koska jokainen työsuhde las-
ketaan työsuhteen päättymisvuo-
den mukaisen eläkelain mukaan. 
Toisekseen eläkelait lyödään luk-
koon loppuvuodesta (muistaakse-
ni marraskuussa), jolloin systee-
min vaatimiin muutoksiin oli lop-
pujen lopuksi aikaa vain pari kuu-
kautta. Tämä tarkoitti sitten sitä, 
että kun vuosi vaihtuu, joudumme 
jokaisen eläkelaskelman tarkista-
maan käsin, koska systeemin toi-
mivuuteen ei voi luottaa.

Onneksi eläkeyhtiössä pidetään 
kuitenkin tarkasti kiinni siitä, et-
tä jokainen osaa laskea ainakin 
yhden eläkelajin alusta loppuun, 
muuten systeemi syöttäisi vääriä 
eläkkeitä sydämensä kyllyydestä. 
Tämä tietenkin aiheuttaa painei-
ta työntekijöille, joiden ammat-
titaito on todella kovilla ja kos-
ka eläkeyhtiöistäkin on jäämässä 
paljon eläkkeelle henkilöitä, joil-
la tätä vanhaa tietoa on, niin pai-
neet ovat suuret.

Toivon vain että päättäjät voi-
sivat pariksi kuukaudeksi jalkau-
tua alaistensa piiriin varsinaisen 
työn pariin, jotta tämä maalais-
järkikin sieltä pikku hiljaa nos-
taisi päätään. Suosittelisin kovas-
ti Suomessakin sitä Englannissa 
tehtyä sarjaa, jossa esitettiin joh-
tajia, jotka joutuivat kuukaudek-
si tekemään alaistensa töitä. Se 
auttoi heitä ymmärtämään alaisi-
aan paremmin. Eikä varmaan te-
kisi pahaa hallitukselle ja kansan-
edustajillekaan tällainen ”pakolli-
nen työnkierto”.

Yksi perussuomalainen Terhi

Poikien 
rituaalinen 

ympärileikkaus 
on kiellettävä 

Turun hovioikeus on päättänyt, 
ettei pojalleen ympärileikkauk-
sen teettänyttä äitiä tule rangais-
ta. Nyt on uuden eduskunnan syy-
tä säätää laki, jolla tällaiset järjet-
tömyydet estetään jatkossa. Poiki-
en rituaalinen ympärileikkaus on 
epätasa-arvoista. Lisäksi se on ris-
kialtis ja vahingollinen tapa.

Suomen ev.-lut. kirkossa ei saa 
kieltäytyä työskentelemästä nais-
papin kanssa. Olisi absurdia, et-
tä poikia saa silpoa perinnäista-
pojen vuoksi, kun uskonnollisen 
vakaumuksen takia ei vanhan vir-

kakäsityksen mukainen pappi saa 
kieltäytyä työskentelystä naispap-
pien kanssa.

Kulttuurikaan ei voi olla perus-
te. Poikalasten silpominen ei kuu-
lu suomalaisuuteen.

Antti Rantakokko, 
Laboratorioanalyytikko,
Kuopio

Uusi 
turvallisuus- 
ja puolustus-
poliittinen 
selonteko

Nykyinen valtiovarainministeri 
kiittää ulko- ja puolustusministe-
reitä nopeista avauksista Suomen 
ja muiden maiden kahdenvälisten 
suhteiden luomisessa. Eikö meillä 
muka ole jo iät ja ajat ollut hyvät 
ja kiinteät suhteet ulkomaihin?

Kataisen mielestä aktiivisuus 
ja tavoitteellisuus ovat hallituk-
sen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
keskeiset periaatteet. Näillä tar-
koitetaan ensisijaisesti pyrkimys-
tä viedä Suomi Natoon.

Valtiovarainministeri on mainin-
nut, ettei reunavaltioksi jääminen 
ole maamme etujen mukaista. Ei 
tietenkään, mutta emmehän mah-
da sille mitään, että olemme EU:
n itärajalla. Myöskin on mainittu, 
että on varauduttava siihen, että 
muuttuvassa maailmassa saatetaan 
joutua tekemään uusia linjauksia. 
On luonnollista, että muutoksiin 
on tarvittaessa pystyttävä reagoi-
maan nopeasti. Voisi olla syytä va-
rautua jopa siihenkin, että USA ja 
Nato saattavat joutua vetäytymään 
esim. Afganistanista ja Irakista.

Nato - jäsenyyttä kannatetaan 
sillä perusteella, että se muka toi-
si meille turvan mahdollisia ulkoi-
sia uhkia vastaan. Nykytilanteessa 
emme voisi kuitenkaan, edes Na-
to-jäsenenä, olla varmoja merkit-
tävän avun saannista. USA on jyr-
kästi vähentänyt sotilaallista läs-
näoloaan Euroopassa. Keski-Eu-
roopan maat ovat yleisesti vähen-
täneet sotilaallista valmiuttaan. 
Mahdollisen kriisin syntyessä niil-
lä olisi täysi työ jo oman alueensa 
turvaamisessa. Ruotsi on jo hyvin 
pitkälle luopunut oman alueen-
sa puolustamisesta. Onneksi Suo-
messa on sen sijaan säilytetty ylei-
nen asevelvollisuus, jolla lisäksi on 
kansan enemmistön vankka tuki.

Miten joku voi olettaa, että 
kansanvälinen apu, jos sitä lain-
kaan tulisi, saapuisi ajoissa ? Käy-
tännössä sen tulo saattaa kestää 
kuukausia. Vertaa esim. talvisota 
ja Darfur- kriisi. Eri maissa kes-
kustellaan nyt kuukausikaupalla 
lähetettäisiinkö Afrikkaan 100 vai 
1000 miestä. Suomessa harkitaan 
viiden (!) poliisin lähettämistä. Li-
säksi maat haluaisivat varmistua 
siitä, ettei vaan tulisi paluurahti-
na lyijyarkkuja.

On pelättävää, että turvallisuus-
poliittisesta selonteosta pyritään 
muokkaamaan Nato- mainos, jol-
la yritetään vähentää kansan Nato 
-kielteisyyttä. Suomen kaltaiselle 
maalle laaja yhteisymmärrys ul-
kopoliittisesta linjasta on tärkeä. 
Sehän meillä onneksi onkin kun 
kansan enemmistö vastustaa Na-
toon liittymistä.

Kansainvälisessä kriisinhallin-
nassa tulisi ensisijaisesti ajatella 
paikallista siviiliväestöä. Nyt vai-
kuttaa kuitenkin siltä kuin tär-
keintä olisi miellyttää Yhdysval-
toja ja Natoa.

Valtiovarainministeri toivoo et-
tä selonteko tarjoaisi pohjan re-
helliselle ja järkevälle keskuste-
lulle Nato-jäsenyyden vaikutuk-
sista. Lisäksi hän jalomielisesti lu-
paa, että oppositiolla täytyy olla 
mahdollisuus olla eri mieltä!

Yrjö Saraste
Sotaveteraani
Helsinki

”Ei korppi 
korpin silmää 

noki!”
”Ei korppi korpin silmää noki!” 
oli vanha sanonta. Näköjään tä-
nä päivänä tuo viisaus on saanut 
väistyä romukoppaan uskomus-
tietona. On jännää huomata, että 
mitä kauempana ihmisyyden kes-
keisistä alueista työtä tehdään, si-
tä paremmaksi palkka käy. Ihmi-
syyden olennaisimpia alueita, eli 
huolenpitoa ja kasvatusta ja yh-
teiskuntaturvaa palvelevat am-
mattialat saavat työn yhteiskun-
nalliseen arvoon nähden surkeaa 
korvausta tekemästään työstä.

Lauantain 18.8.07 Keskisuoma-
laisessa hoitoalan ammattiliiton ja 
neuvottelujärjestön puheenjohta-
ja tilitti tuntojaan palaverista, jos-
sa niukkuutta jaetaan. Naisval-
taiset julkisen sektorin alat ovat 
palkkakuopassa, hoitotyöntekijöi-
den palkat ovat olleet tapetilla ja 
nyt opettajat, siivoojat ja muutkin 
palvelu-, huolenpito- ja kasvatus-
tehtävissä toimivat vaativat aivan 
perustellusti osuuttaan.

Seurauksena mistään ei päästä 
yhteisymmärrykseen, sillä naisten 
kesken vallitsee tämä sisaruuska-
teus. Enpä ole huomannut että 
esimerkiksi eri teollisuuden alo-
jen miehet olisivat käyneet kes-
kinäiseen taistoon saman potin 
äärellä! Kukin vuorollaan pääsee 
jaolle. Mutta me naiset jaksamme 
kiukutella toisillemme.

Oli ennen toinenkin sanonta: 
”hajota ja hallitse”. Naisvaltaiset 
alat eivät pääse eteenpäin niin 
kauan kun olemme hajallamme 
ja kinastelemme siitä, kenen työ 
on arvokkainta! Muistattehan sis-
kot, että hyödyn siitä korjaa aivan 
joku muu kuin kukaan meistä. 

Minna Mäkinen
Jyväskylä

”Ei korppi korpin silmää noki”, kuuluu vanha sanonta. 
Vieläkö se pitää paikkansa.?
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Kännykkäviestit
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan 
allekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut 
viestit numeroon 0207 92 0362 (Norm. viestin hinta.)

Viinaverossa tullaan käymään sa-
manlainen farssi läpi kuin lisäjar-
ruvaloissakin käytiin. Välillä nos-
tetaan ja välillä lasketaan veroa.

   • • •

Herrojen ylisuuret palkitsemiset 
pitää lopettaa, riittää että he saa-
vat huippuhyvää palkkaa samalla 
kun irtisanotaan työntekijöitä.

   • • •

Kissoille ja koirille järjestetään 
hierontoja ja stressihoitoja. On 
aikoihin eletty, samaan aikaan 
köyhät ihmiset näkevät nälkää ja 
ovat ilman lääkkeitä kun rahat ei-
vät riitä. Tessu ja Misse ajaa ohitse 
kura lentäen mustan auton taka-
penkillä pyylevän tätimäisen rou-
van lämpöisessä sylissä.

Työtodistuksen tekeminen on 
täyttä huuhaata, totuutta ei saa 
kirjoittaa vaan pitää valehdella. 
huonoa työtodistusta kun ei saa 
antaa. Vaikka työntekijä ryyp-
päisi, huijaisi ja valehtelisi kuin-
ka paljon, vaan jos töissä nyt sat-
tuisi krapulassa olemaan pari päi-
vää viikossa.

   • • •

Venäjän valta alkaa Suomessa on-
neksi jo helpottaa, olemme pääse-
mässä Venäjän vallan alta jo vih-
doinkin pois. Kepu ja Kokoomus 
pitää valtaa eduskunnassa, toivot-
tavasti maakuntien valtasuhteet-
kin alkavat pikkuhiljaa muuttu-
maan myöskin.

   • • •

Päätoimitttajan numero
on muuttunut.

Harri Lindellin uusi numero on 
tästä eteenpäin 0207 920 362.

 

Oulun seudun Perussuomalaiset osallistuivat piirijohtajansa 
kanssa 2007 Kiiminkipäiviin.
Kuvassa Waili Jämsä, istumassa taka-alalla Ahti Moilanen 
ja edessä seisoo Timo Isola. Kuvan otti Vaili K. Jämsä. 
Saimme taas uusia nimiä kunnallisvaaleja varten.

Aina vähänpäästä kuulee ja lu-
kee valituksia, kuinka huonosti 
asiat ovat maassamme. Milloin 
mikin ongelma: köyhyys, työttö-
myys, terveydenhoito, palvelut, 
liikenne, viina ja tupakka. Jopa 
sääkin usein vääränlainen. Vali-
tusvirret kaikuvat vuodesta toi-
seen.

Totta toinen puoli. Ei käy kiis-
täminen, etteikö epäkohtia löy-
tyisi, ja paljon. Hyvinvointival-
tio ei ole valmis. Kehitys kehit-
tyy, kuten sanonta kuuluu.

Mutta mitä hyvää Suomesta 
löytyykään? Kai jotakin, kun 
oikein etsitään.

Tämähän olisi maailman pa-
ras maa asua ja elää, jos: kesäl-

lä ei olisi liian kuuma, eikä talvel-
la kylmä...eikä sataisi juuri kos-
kaan. Jos kaikki ihmiset pärjäi-
sivät kohtuullisesti ansioillaan ja 
jokaisella olisi jokin katto pään 
päällä. Jos rikoksia ja vääryyksiä 
tehtäisiin hyvin vähän tai ei lain-
kaan. Jos ”elämän pikku nautin-
not” sallittaisiin...

Jos ja jos. Toivottavasti pär-
jäämme täällä ”lintukodossa” 
keskenämme. Sanotaanhan, että 
laihakin sopu on parempi kuin li-
hava riita.

Hyvin menee...mutta monia uh-
kia leijuu ilmassa: sodat, ilmaston-
muutos, globalisaatio, politiikan 
rappio ja vaikkapa inhimillisen 
ajattelun romahdus!

Muuten: pitääkö Suomen se-
kaantua koko maailman sotiin 
ja terroreihin ja vielä maksaa 
siitä? Siitähän juuri esim. valtio-
mies Paasikivi aikanaan varoitte-
li. Tähänkö on tultu? Parasta pi-
tää huolta oman maan turvalli-
suudesta, sillä siel´ leipä vieraan 
karvast ois ja sana karkeaa...

Parasta olkoon perussuoma-
laisuus ja Suomen kansa. Tul-
koot kaikki yhteiskunnalliset 
voimat pelastamaan Suomen 
pahalta maailmalta! Meillä on 
missio.

Pauli Artturi Luttinen
kirjailija, fi losofi 
Vantaa

Parasta Suomessa!
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