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Muhamettilaisuudesta

Toistuvasti nousee esille 
pilapiirtäjiä, jotka haluavat 
ärsyttää ja herättää keskus-
telua. Tähän tarkoitukseen 
he ovatkin päässeet. Pidän 
näitä tekoja harkittuna 
provokaationa, jonka tar-
koitusperiä en täysin jaksa 
ymmärtää.

Yleinen tiedottamisen 
linja näyttää lähtevän sii-
tä ajatuksesta, että ennen 
muslimimaista muuttaneet 
ihmiset olivat ulkomaalai-
sia. Nyt he ovatkin yhtäkkiä 
kaikki muslimeja. Mielestä-
ni asia ei suinkaan ole näin, 
vaan monet muslimit ovat 

kääntyneet pois uskonnos-
taan, joka sortaa naisia ja 
asettaa heidät länsimaisen 
ajattelutavan mukaan hal-
paan asemaan.

Loukkaavia piirroksia

Taiteilija Lars Vilks ei mie-
lestäni kunnioita muslimien 
harrasta Muhammedin kos-
kemattomuutta, joka jokai-
sen pilapiirtäjän pitäisi ym-
märtää. 

Pi lapi irtäjän hyväl lä 
maulla toteuttama humo-
ristisuus on hyvää yhteis-
kunnallista keskustelua. 
Mutta kun piirros muut-
tuu loukkaavaksi joitten-

kin tahojen suhteen, niin se 
muuttuu myös hyvän maun 
vastaiseksi. On järjenvas-
taista tehdä moisia pilapiir-
roksia, joista jo tehdessään 
tietää saavansa muslimi-
en loukkaantuneet tunteet 
vastaansa.

Lars Vilkistä luvattu sa-
dan tuhannen euron tappo-

raha puolestaan noudatte-
lee samaa linjaa kuin ame-
rikkalaiset ovat luvanneet 
Al-Qaida -verkoston johta-
jista. Veriraha verirahasta.

Islamin esiinmarssi

Näen taustalla länsimaiden 
islamilaistumisen, joka ulot-
tuu myös Suomeen. Jos Tur-
kin sallitaan päästä mukaan 
Euroopan Unioniin, tulem-
me näkemään ympärilläm-
me näitä ilmiöitä yhä enem-
män ja enemmän.

Päättäjät, jotka pyrkivät 
molemminpuolisen vihan 
lietsomiseen islamilaisen 
maailman ja länsimaisen 

ajattelutavan välillä, pyr-
kivät tosiasiassa estämään 
islamin esiinmarssin länsi-
maissa.

Pelkona on Turkin ja en-
tisten Neuvostoliiton tasa-
valtojen kautta tuleva mus-
limien lisääntyminen länsi-
maisissa yhteiskunnissa.
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Epäonnistunut 
alkoholipolitiikka

Monille suomalaisille päih-
teet ovat suuri ongelma. Ai-
van kuin meillä kansakun-
tana olisi jokin tarve yrittää 
juoda itseämme pois maa-
ilmankartalta, samaan ta-
paan kuin intiaanit, eskimot 
ja aboriginaalit. Emme tar-
vitse enää yhtään lisää päih-
teitä, vaan tarvitsemme lisää 
syitä selkeisiin ja kirkkaisiin 
hetkiin. Niistä tällä kansalla 
on huutava pula.

Alkoholisairaudet ovat 
nykyään maamme suurin 
ja kallein kansanterveys-
ongelma. Hätkähdyttäväs-
ti eliniän odotteen Suomes-
sa on jopa ennustettu kään-
tyvän kymmenen vuoden si-
sällä laskuun, elintapasaira-
uksien vuoksi.

Alkoholikuolemat Suo-
messa ovat hinnan laskemi-
sen myötä lisääntyneet dra-
maattisesti. Alkoholista joh-
tuvista syistä kuolee nyky-
ään vuosittain parituhatta 
ihmistä ja alkoholin pysyväs-
ti vaurioittamia lapsia syntyy 
sadoittain, joidenkin arvioit-

ten mukaan jopa tuhat lasta 
vuodessa. Työikäisten mies-
ten alkoholikuolemat ovat 
lisääntyneet kolmanneksel-
la muutamassa vuodessa ja 
naisten osalta luku on perä-
ti kaksinkertaistunut vuosi-
kymmenessä.

Suomalaiset juovat yli 
kymmenen litraa puhdasta 
alkoholia kansalaista kohti 
vuodessa. Siis keskimäärin. 
Kun joukossa on paljon nii-
täkin jotka eivät juo yhtään 
tai vain vähän, tarkoittaa 
se sitä, että jotkut kittaavat 
melkoisen määrän. Suurin 
huoli on alaikäisten juomi-
sesta. Kansainvälisessä ver-
tailussa sekä suomalaiset ty-
töt että pojat yltävät maail-
massa viiden kärkeen.

Valtiolle alkoholi on tuot-
toisa tulonlähde, tosin mak-
simaalisten verotulojen var-
mistaminen vaatii uhreina 
melkoisen määrän ihmis-
henkiä.

Epäonnistunut alkoholi-
politiikka uhkaa tulevaisuu-
den Suomen taloutta ja kil-
pailukykyä ja sen seuraukset 
lisäävät väestön ikääntymi-
sen aiheuttamia paineita työ-

voimapolitiikan ja kansanta-
louden kestokyvylle. Meillä 
ei olisi varaa menettää työ-
voimaa alkoholin takia.

Hallitus on nostamassa al-
koholiveroa, mutta korotus 
tulee olemaan siksi vähäi-
nen, ettei se kulutusta juuri 
hillitse. Lisäksi ensi vuonna 
viinapullon korkin ja pohjan 
välistä on löydyttävä tarra, 
joka on varustettu varoitus-
tekstillä: ”Alkoholi vaaran-
taa sikiön kehityksen ja ter-
veytesi”. Ei tätäkään konstia 
ivata pidä, toivottavasti se 
ajatuksia herättää.

Asiantuntijat ovat yksi-
mielisiä siitä, että hinta on 
lähes ainoa tekijä mikä vai-
kuttaa alkoholin kulutuk-
seen Suomessa, lyhyellä ai-
kavälillä. Käytännössä hin-
taa ei voida paljoa nostaa 
pelkästään Suomessa, koska 
viinaralli ulkomailta kiih-
tyisi, eikä alkoholinkäyttöä 
voitaisi kontrolloida edes 
nykyisellä tavalla. Pimeät 
markkinat takaisivat viinan 
saannin, kysynnän ja tarjon-
nan lakien mukaan.

Alkoholin verotuksen nos-
taminen on tehokas ratkaisu 

siinä tapauksessa, että vero 
nostetaan koko EU-alueel-
la samalle korkealle tasolle. 
Miten tähän päästäisiin, se 
onkin jo toinen juttu.

Perussuomalaiset koros-
tavat päihdepolitiikan osal-
ta koti- ja tapakasvatuksen 
merkitystä nuorison kes-
kuudessa, jossa päihteiden 
käyttö on lisääntynyt ja jo-
ta pidetään jopa normaali-
na ilmiönä. Ryyppäämisen 
ihannointi tulisi lopettaa ja 
sensijaan alkoholittomaan 
kulttuuriin ohjaamista oli-
si tuettava. Ei jokaises-
sa vähänkään suuremmas-
sa tapahtumassa oluttelt-
taa välttämättä tarvita. Ny-
kyaikaiselle, kohtuutta ko-
rostavalle raittiusliikkeelle 
olisi tilaus olemassa.

Pahimmillaan tämä mer-
kitsee yhteiskuntamme laki-
en, ja kansalaisten asentei-
den muuttumista yhä tiu-
kempaan Koraanin mää-
rittelemään uskonnollisuu-
teen. Uskonnollisuuteen, 
joka ulottuu myös jokapäi-
väisiin toimintoihimme.
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Perussuomalaisilla menee nyt paremmin 
kuin koskaan aikaisemmin. Vauhti ei saa 
kuitenkaan sokaista meitä. Tiukkaan pol-
jettu kannatuksemme on 4-5 prosentin 
välissä. Saattaapa mennä jossakin mitta-
uksessa ylikin.

Puolueemme nauttii yleistä arvonan-
toa ja siihen liittyy suuria odotuksia. Suo-
mi on täynnä vanhoihin puolueisiin kyl-
lästyneitä kansalaisia. Suuri vaara on, 
että nämä ihmiset jättävät äänestämisen 
kokonaan, koska usko äänen voimaan ja 
merkitykseen on vakavasti horjunut.

Perussuomalaisia kannatetaan protes-
tiksi muita puolueita vastaan. En halua, et-
tä se on menestyksemme pääasiallinen syy. 
Osasyy se ilman muuta on. Meillä on olta-
va oma linja ja oma suunnitelma. Muuten 
olemme osa toisten suunnitelmia.

Eduskuntavaalimme oli hyvä ja sitä 
noudatetaan käytännön eduskuntatyössä. 
Perusta tulee puolueen linjasta ja ideolo-
giasta. Siksi on välttämätöntä, että puolu-
een nimissä esiintyvät ihmiset, mm. kun-
nallisvaaliehdokkaita hakevat henkilöt 
tuntevat linjamme ja ideologiamme.

Olen huomannut, että puolueen kanna-
tuksen nousu tuo ovillemme myös poliitti-
sia onnenonkijoita, joiden tavoitteena on 
hypätä mukaan, kun peli vetää. Nämä tu-
lokkaat yleensä tietävät lähes kaiken ja 
alkavat ensi töikseen sättiä talon vakituis-
ta väkeä. Pitkän poliittisen kokemukseni 
perusteella tunnen nämä arkkityypit.

Kaava on aina sama; hirmuinen kiire ja 
tarve päästä rahankäyttöön käsiksi. Jos 
henkilökohtaista menestystä ei nopeas-
ti tule, lähtevät nämä pilvenhattarat yh-
tä nopeasti kuin tulevatkin. Heistä ei ole 
pitkäaikaista apua kenellekään – ei heil-
le itsellekään.

Perussuomalaisten tavoitteena on saa-
da yhteiskunnassa henkinen johtajuus. Se 
tarkoittaa sitä, että meidän esiin nosta-
mat teemat ovat ajankohtaisia ja niihin 
on perusteellinen ja perusteltu linja. Hy-
vällä huulenheitolla ei pärjätä pysyvästi.

Perussuomalainen linja on itsenäisyy-
den ja itsenäisen ajattelun linja. Meidän 
pitää laajasti ymmärtää mitä maailmassa, 
Euroopassa ja Suomessa tapahtuu. Mi-
ten tähän päivään on tultu, mikä on yh-
teiskunnan todellisuus tänään ja mitä toi-
vomme sen olevan huomenna.

Perussuomalaiset on Suomen mielenkiin-
toisin puolue tällä hetkellä kahdesta syys-
tä. Meillä on suurin mahdollisuus kasvattaa 
kannatustamme ja meillä on suurin poliitti-
nen liikkumavara, koska emme ole sitoneet 
itseämme EU-myötäjuoksuun.

Helpolla henkistä johtajuutta Perussuo-
malaiset eivät Suomessa saa. Meidän on ol-
tava sen arvoisia.

Missä EU,
siellä ongelma

EU-politiikassa alkaa luu paistaa. Suomi 
on saanut köniinsä laajalla sektorilla. Mal-
lioppilasta on viety kuin litran mittaa. Val-
heet alkavat paljastua. Kun Suomea liitet-
tiin EU:iin, meille sanottiin, että maatalou-
den 141 artikla on pysyvä tuki etelän viljeli-
jöille. Nyt on paljastunut, että näin ei ole.

Huijaus ja valhe olivat aseena, kun kansa 
harhautettuna äänesti EU-jäsenyyden puo-
lesta. Suomea seurasi Ruotsi, ja nyt muka-
na on koko itäinen Eurooppa. Sinne uppo-
avat Suomen nettomaksut satoina miljooni-
na myös tulevina vuosina, ennen kuin länti-
nen kansojen kolhoosi romahtaa.

Suomi maksaa Iso-Britannian jäsenmak-
suhelpotusta ensi vuonna 141 miljoonaa eu-
roa, siis lähes 850 miljoonaa tapettua mark-
kaa. Tämä ei ole edes vielä kaiken rappion 
huippu. Saksa ja Ruotsi ovat jo vuosia neu-
votelleet ja saaneet helpotuksia tähän sil-
loisen rautarouva Thatcherin omilleen ju-
nailemaan etuun. Suomi ei ole edes yrittä-

Tavoitteena henkinen markkinajohtajuus

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

”EU:n uusi

perustuslaki on

vaarallinen hanke.

Haluan

kansanäänestyksen

perustuslaista.”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

nyt neuvotella helpotuksia. Tässä olisi 
nyt hallituksella tekojen paikka.

Perussuomalaiset esittävät syksyn bud-
jettiäänestyksissä, että tämä Iso-Britan-
nian perusteeton helpotusraha poiste-
taan Suomen valtion budjetista. Vähintä 
mitä hallitus voi tehdä, on aloittaa välit-
tömästi neuvottelut Suomen maksuosuu-
den laskemisesta.

EU:n uusi perustuslaki on vaarallinen 
hanke. Sitä runnotaan taas läpi. Haluan 
kansanäänestyksen perustuslaista. Sitä de-
mokratiasta puhuvat vanhat puolueet ei-
vät kansalle anna. Tulemme eduskunnas-
sa vastustamaan uutta perustuslakia, kos-
ka se edelleen siirtää kansallista päätäntä-
valtaamme Brysselin byrokraateille.

Kunnallisvaalityö on vauhdissa

Eri puolilla maata tehdään jo rajusti töi-
tä kunnallisvaaliehdokkaiden hankkimi-
seksi. Tämä on erittäin tärkeätä. Meidän 
on oltava liikkeellä hyvissä ajoin. Mei-
dän on ahkerasti osallistuttava tapahtu-
miin, markkinoihin ja erilaisiin näyttelyi-
hin, joissa on mahdollisuus tuoda Perus-
suomalaista linjaa esiin.

Jo nyt kannattaa varata tilat ja tarpeet 
syksyn ja ensi kesän tapahtumiin. Minulla 
on hyvä kokemus näistä tilaisuuksista. Pe-
russuomalaiset kiinnostavat kansaa. Puo-
lueen markkinointi ja ehdokashankinta 
on myös parasta ja tehokkainta kunnal-
lisvaaliehdokkaan omaa vaalityötä.

Eduskunnassa sanottua

”On tietysti hyvä, että kansaneläkkeisiin on 
pieni korotus, mutta kyllä minä olen huo-
lestunut pelkällä kansaneläkkeellä elävi-
en ihmisten toimeentulosta, niin että olisi-
ko saatava sitten budjettiperusteinen eril-
linen 100 euron korotus sinne, että nämä 
ihmiset pystyisivät elämään edes ihmisar-
voista elämää... Myöskin täytyy toivoa, et-
tä veteraanipakettiin sisältyvä, RAY:n tuo-
tosta oleva 10 miljoonan euron lisäraha nyt 
takaa sen, että veteraaneilla on se kuntou-
tusraha koko vuodeksi, että ei käy niin kuin 
tänä vuonna, että se loppui eräissä kunnis-
sa jo kesken vuoden.”
Raimo Vistbacka 20.9.2007

”Tilanne pahenee, hyvät ystävät. Jatku-
vasti tulee kuonoon ja nyt ilmeisesti soke-
rin osalta. Tulen tänne kehumaan henkilö-
kohtaisesti ministeri Anttilan, jos hän pys-
tyy säilyttämään suomalaisen sokerituotan-
non. (Ed. Hemmilä: Se oli lupaus!) Mutta 
minä epäilen, hyvät ystävät, että nalli nap-
sahtaa ja sokerin tuotanto on loppu. Kan-
nattaako todella olla niissä pöydissä, joissa 
päätökset tehdään? (Ed. Haapoja: Soinin 
taistelu jatkuu!) - Taistelu jatkuu, ed. Haa-
poja, huomiseen asti, ja sen jälkeenhän se 
taistelu kepun kohdalta on loppunut ’tor-
juntavoittoon’.”
Timo Soini 25.9.2007

”Isännät ovat viljelleet peltojaan kautta 
vuosisatojen ja määränneet maansa käy-
töstä, kuten oikeus ja kohtuus on ollut. Nyt 
EU:n neropattibyrokraatit ovat saaneet 
päähänsä, että vuokralaisen kuuluu saada 
tukiaiset vuokra-ajan päätyttyä, vaikka se 
peltoläntti ei olisikaan hänen omansa. En-
pä ole aikoihin nähnyt näin röyhkeää ryös-
töyritystä EU:nkaan taholta. Tässähän taas 
kerran kävellään Suomen perustuslain yli 
niin että heilahtaa.”
Pentti Oinonen 25.9.2007

”Maatalousyrittäjien ja yleensä viljelijöit-
ten mielenterveysongelmat ovat kaikista 
eniten lisääntyneet ja suurimpia kaikista 
ammattinimikkeen alla olevista nykyään. 
Eli maaseudulla tämmöinen henkinen mie-
lenterveysongelma ja muu sairastuminen, 
psykosomaattinen, on räjähdysmäisesti li-
sääntynyt. Nyt helpostihan tulee normaa-
lityöläisille tai -yrittäjille sellainen olo, et-
tä siellä luonnonrauhassa auraillaan rau-
hallisesti ja nautitaan säiden vaihtelusta ja 
parannutaan siinä sitten, mukavaa oloa ja 
kaikkea, mutta juuri ehkä tämä EU:n on-
gelmallisuus näkyy kaikista pahiten siinä. 
Psykosomaattinen oirehtiminen on juuri si-
tä, että ei ole oikein turvaa eikä tukea mis-
sään eikä kenessäkään.”
Pertti Virtanen 28.9.2007

Mikkelin ja koko Etelä-Savon perus-
suomalaisten  aktiivisin sinivalkoinen 
ja isänmaallinen, rehti puolueveljemme 
Pertti eli ”Peeti” Vehviläinen sai sairas-
kohtauksen kotonaan ja menehtyi 61-
vuotiaana.

Tuota kohtalokasta sunnuntai-iltaa 
edelsi ”Peetin” urakoiman savusaunan 
valmistuminen Karkialammelle. Siellä 
Pertti aikoinaan palveli myös kantahen-
kilökuntaan kuuluvana ja edesauttoi ai-
emmin mm. Prikaatin saunarakennuksen 
valmistumisessa. Vielä eläkkeellä olles-
saan hän toimi pitkään myös saunama-

jalla ansiokkaana ja palvelualttiina ma-
jaisäntänä.

Meidän kaikkien perussuomalaisten ra-
kastama ”Peeti” oli pidetty yli puoluerajo-
jen. Mm. kansanedustaja Nepposelle (kok.) 
valmistui monet Pertin kokkaamat ja pai-
kalle tuomat padalliset hernerokkaa juuri 
vaalien aikaan.

Viime kevään kansanedustajavaaleista 
ei olisi varmaan tullut sellaista menestys-
tä ilman ”Peetiä”, joka jaksoi kantaa huol-
ta meistä ehdokkaista ja meidän koko kam-
panjasta. Kiitos Pertti! Me emme unohda Si-
nua ja valtavaa työtäsi puolueemme hyväksi. 

Me emme unohda ahkeruuttasi, tinkimä-
töntä rehellisyyttäsi ja auttamishaluasi!

Salme-vaimon ja koko muun perheen, 
ystävien ja tuttavien yhteiseen suruun me 
jokainen perussuomalainen puolueena-
kin otamme koko sydämestämme osaa.

Jäämme kaipaamaan Mikkelin osas-
ton puheenjohtajaa ja puoluevaltuutet-
tua Lepää rauhassa Pertti! Lämpimästi 
Sinua ”Peeti” aina muistaen! 

Suruun ottavat osaa:
lehden toimitus ja
Timo Hirvonen

Pertti ”Peeti” Vehviläinen on poissa
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Perussuomalaisten puheenjohtajan, 
kansanedustaja Timo Soinin kannanotto

EU:n sokeripäätökseen

EU vei sokerin suusta
Euroopan Unionin päätös sokeriuudistuksesta vie käytännössä 
kotimaisen sokerin suomalaisen kuluttajan suusta. Suomi ko-
ki EU:ssa jälleen täystyrmäyksen, jota ei voi enää millään seli-
tyksellä liittää Suomen hallitusten mainostamaan torjuntavoit-
tojen sarjaan.

Suomi on jatkuvasti pelannut EU:ssa mallioppilaan roolia. 
Näin myös sokeriuudistusasiassa. Suomi toteutti yhteisesti so-
vitut leikkaukset ja lakkautti toisen sokeritehtaansa. Useimmat 
muut maat eivät toteuttaneet omia osuuksiaan. Suuret maat 
Ranska ja Saksa eivät tinkineet omastaan käytännössä lain-
kaan. Suomi sai sääntöjen noudattamisen seurauksena napin 
otsaansa.

Tämä EU-päätös merkitsee käytännössä sokerijuurikkaan vil-
jelyn loppua Suomessa. Monet sokerijuurikkaan viljelijät tarttu-
vat luopumiskorvaukseen ja on todennäköistä, että tällä veruk-
keella Danisco voi lopettaa tehtaan Suomesta. Surkuhupaisaa 
asiassa on vielä se, että sokeritehtaan omistajat saavat hulppeat 
korvaukset siitä, että ne lakkauttavat kokonaan yhden tuotan-
tosuunnan Suomesta.

Ikävintä EU:n maatalouspolitiikassa on, että mikään sovittu ei 
pidä. Seuraava ”torjuntavoitto” odottaa jo nurkan takana, nimit-
täin artikla 141 -neuvottelut. Missä EU, siellä ongelma.

EU on tuottanut yllätyksiä mi-
tä ihmeellisimpien direktiiviensä 
ansiosta. On rekka-, urku- ja kon-
domidirektiiviä sekä kurkun käy-
ryyttä sääteleviä määräyksiä. On 
EU:n edellyttämät pyöriäistark-
kailijat, on määräyksiä liito-ora-
vista ja susista.

Eduskunnassa on keskusteltu 
syyskuun lopulla tilatukijärjes-
telmän täytäntöönpanosta an-ne-
tun lain muutosesityksen pohjalta. 
Lakiesityksen esittelijän, keskus-
talaisen ministerin Sirkka-Liisa 
Anttila näkemys on, että kyseises-
sä asiassa on nyt yksinkertaisesti 
otettava lusikka kauniisti käteen 
ja tehtävä EU-komission edellyt-
tämät muutokset.

Talonpojan oikeudet

Lakiesitys on perussuomalais-
ten mielestä erittäin arveluttava. 
Se tarkoittaisi totaalista muutos-
ta maatalousmaanomistajan oi-
keuksiin, jos hän vuokraa pelto-
aan. Vuokrakauden päättyessä 
omistaja ei enää saisi peltoonsa 
kuuluneita tilatukioikeuksia. Ne 
jäisivät vuokralaiselle niin sano-
tusti leijumaan ainakin kolmeksi 
vuodeksi vaikka entisellä vuok-
ralaisella ei olisikaan tukioikeut-

ta vastaavaa peltoalaa, mikäli tu-
kioikeudelle ei ole löytynyt kau-
pallisia markkinoita.

Tilanteen tekee ongelmallisek-
si se, että vain pari vuotta sitten 
eduskunta hyväksyi yksimielisesti 
voimassa olevan tilatukilain, johon 
eduskunnassa tehtiin yksimielises-
ti perustuslakivaliokunnan esityk-
sestä merkittävä lisäys. Se on lain 
20 pykälän 3 momentti: ”Maata-
lousmaata ennen tämän lain voi-
maantuloa tehdyn maanvuokra-
sopimuksen perusteella hallinnas-
sa pitävälle viljelijälle tämän lain 
mukaan myönnetty muu kuin tu-

kiasetuksen 60 artiklan mukaisen 
oikeuden sisältävä tukioikeus siir-
tyy vuokranantajalle vuokrakau-
den päättyessä, jollei vuokrasuh-
detta jatketa taikka vuokralaisen 
ja vuokranantajan välillä ole muu-
ta sovittu tai sovita eikä vuokra-
nantaja itsestään riippumattomas-
ta syystä saa tukioikeutta kansalli-
sesta varannosta.”

EU uhkailee

Nyt momentti esitetään kumotta-
vaksi. Tämä on perussuomalais-
ten mielestä ristiriidassa perus-

tuslakimme takaamien perusoi-
keuksien kuten omistusoikeuden 
ja elinkeinovapauden kanssa. On-
ko Suomi nöyrtymässä EU:n uh-
kailun edessä?

Asian tekee mielenkiintoiseksi 
myös perustuslakivaliokunnan ti-
latukijärjestelmästä annetun lau-
sunnon osa, joka käsittelee omai-
suudensuojaa EU:n osalta. Valio-
kunta toteaa: ”Omaisuudensuoja 
on EY:n tuomioistuimen vakiin-
tuneen oikeuskäytännön mukaan 
suo-jattu perusoikeutena myös 
EY:n oikeuden yleisissä oikeus-
periaatteissa. Primäärioikeuden 
tasolla on syytä mainita EY:n pe-
rustamissopimuksen 6 artiklan 2 
kohta, jossa viitataan Eu-roopan 
ihmisoikeussopimukseen ja jäsen-
valtioiden yhteiseen valtiosään-
töperinteeseen. Omaisuudensuo-
ja on mainittu myös EU:n perus-
kirjan 17 artiklassa. Lisäksi EY:n 
perus-tamissopimuksen 295 artik-
la estää antamasta yhteisötasolla 
sellaista sääntelyä, joka muuttaisi 
kansallisen omistusoikeusjärjes-
telmän perusteita.” 

Näitä EU:n periaatteita omai-
suudensuojasta ei mielestäni ole 
kumottu kyseisessä esityksessä. 
Voikin kysyä, mikä on EU:n vaa-
timusten takana. On muistettava, 

Tilatukijärjestelmän muutos arveluttaa
että meillä maanomistus perustuu 
useimmiten perheviljelmiin, jotka 
eivät EU:ssa ole vallalla.

Perusoikeuksia puollettava

Lain seurauksena moni pello-
nomistaja, joka on vuokrannut 
peltonsa muutamia vuosia sitten, 
joutuu tulkintaongelmien keskel-
le omistamansa maan tilatukioi-
keuksien kanssa. Lisäksi pello-
nomistaja, joka ei syystä tai toi-
sesta voi enää itse viljellä pelto-
jaan, joutuu todellisen pohdinnan 
eteen. Vuokratako pellot vai mitä 
tehdä, jos vaarana on vuokrakau-
den päättyessä pellon arvon to-
dellinen alentuminen, kun sillä ei 
olisi enää tukioikeuksia?

Jos laki ajetaan lävitse esitetys-
sä muodossa, pitäisi ainakin tuki-
oikeuksien menettäjille palauttaa 
tukioikeus kansallisesta varannos-
ta täysimääräisenä ilman korvaus-
velvollisuutta.

Toivon, että perustuslakivalio-
kunta asettuu puoltamaan kansa-
laistemme perusoikeuksia ja py-
syy aiemmassa kannassaan EU:n 
uhkailuista huolimatta.

Raimo Vistbacka
Kansanedustaja

Oppositiopuolueet 
jättivät perjantaina 
28.9. hallitukselle 
välikysymyksen.

Hallitusohjelman mukaan tavoit-
teena on turvata sosiaali- ja ter-
veydenhuollon vakaa rahoitus ja 
palvelujen saatavuus. Hallitus ha-
luaa säilyttää palvelujen järjestä-
misvastuun kunnilla ja rahoituk-
sen valtionosuuksiin ja kuntien 
omiin verotuloihin perustuvana. 
Vanhusväestölle luvataan oikeus 
hyvään hoitoon.

Hallitusohjelma on täynnä hy-
viä tahdonilmaisuja, mutta hy-
vinvointipalvelujen parantami-
seen on varattu koko vaalikaudel-
le vain 250 miljoonaa euroa. Edel-
lisellä kaudella kehyksen liikku-
mavarasta käytettiin sosiaali- ja 
terveydenhoitoon 400 miljoonaa 
euroa, eikä se riittänyt laadun pa-
rantamiseen ja saatavuuden tur-
vaamiseen. Ensi vuoden budjetis-
sa sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtionosuuksia korotetaan vain 
21,3 miljoonalla eurolla.

Panostukset terveys- ja vanhus-
palvelujen kehittämiseen ovat täy-
sin riittämättömiä tiedossa oleviin 
tarpeisiin nähden. Hallituksen po-
litiikka johtaa siihen, että kunti-
en alijäämä syvenee ja/tai kunti-
en on pakko kiristää verotusta ja 
nostaa palvelumaksuja turvatak-
seen välttämättömät hoivapalve-
lut vanhuksille ja lapsiperheille.

Hallitusohjelmaan on kirjat-
tu myös tavoite naisten ja mies-
ten välisten palkkaerojen selkeäs-
tä kaventamisesta tällä vaalikau-
della. Hallitus on sitoutunut omal-
ta osaltaan tukemaan työmarkki-
najärjestöjen keskinäisiä toimia 
sukupuolten tasa-arvon ja sama-
palkkaisuuden edistämiseksi.

Sukupuolten välinen palkkaero 
on Suomessa EU-maiden vertai-
lussa viidenneksi suurin. Sama-
palkkaisuustyöryhmä aloitti työn-
sä viime vaalikaudella Viime vaa-
likaudella tehtiin myös useamman 
vuoden kattava palkkaohjelma, 
jonka tuloksena oli lähes neljän 
prosentin ylimääräinen palkanko-
rotus kunta-alan työntekijöille.

Pääministeri Matti Vanhasen 
hallitus on ilmoittanut olevansa 
valmis tukemaan korotetulla val-
tionosuudella sellaista kuntasek-
torille syntyvää palkkaratkaisua, 
joka edistää naisvaltaisten alojen 
palkkojen kilpailukykyä. Halli-
tusohjelman mukaan korotetun 
valtionosuuden suuruus riippuu 
kuitenkin siitä, kuinka selkeästi 
kuntasektorilla tehtävää palkka-
ratkaisua onnistutaan kohdenta-
maan koulutetuille, naisvaltaisil-
le aloille, joiden palkkaus ei vas-
taa työn vaativuutta. Vuoden 2008 
talousarvioehdotukseen kaivattu-
ja lisäresursseja ei sisälly.

Hallitus ilmoitti ensin alkuun, 
ettei se ilmoita omaa panostaan 
ennen sopimusta - sitten kan-
ta muuttui ja hallitus ilmoittikin 
kesken neuvottelujen, että halli-

tuksen panos jää 150 miljoonaan 
euroon, joka tarkoittaa n. 40 eu-
ron kuukausikorotusta mm. hoi-
va-aloille. Hallituksen lupaamal-
la 150 miljoonan euron summal-
la rahoitetaan vain murto-osa sii-
tä palkankorotuksesta, mitä hoi-
tajille on luvattu. Satojen eurojen 
palkkakorjausta odottaneet hoi-
tajat ovat tyytymättömiä. Kunti-
en päättäjät puolestaan pelkää-
vät, että kunnat joutuvat halli-
tuksen ja valtiovarainministeri 
Kataisen lupausten maksumie-
hiksi. Lupausten ja tekojen ris-
tiriita on jo johtanut ennennäke-
mättömiin, suorastaan historial-
lisiin ongelmiin kunta-alan sopi-
musneuvotteluissa.

Hoitoalan henkilöstö ansaitsee 
kunnollisen palkan ja valtion teh-
tävänä on turvata kuntien resurs-
sit. Muutoin kuntien on pakko ko-
rottaa veroprosentteja tai heiken-
tää palvelujen laatua.

Samanaikaisesti erityisesti van-
hustenhuollon haasteet ovat suu-
ret ja ne kasvavat vuosi vuodelta 
suurten ikäluokkien tullessa elä-
keikään. Yksin vanhustenhuoltoon 
tarvitaan ainakin 4000 uutta hoita-
jaa. Koko sosiaali- ja terveyspalve-
luihin tarvitaan sosiaali- ja terveys-
ministeriön mukaan vuoteen 2011 
mennessä noin 20 000 uutta työn-
tekijää nykyiseen verrattuna.

Edellä olevan perusteella ja 
Suomen perustuslain 43 §:nään 
viitaten esitämme asianomaisen 
ministerin vastattavaksi seuraa-
van välikysymyksen: Mihin toi-

Opposition välikysymys: Hoidon laadun ja
ammattitaitoisen työvoiman turvaaminen

menpiteisiin hallitus aikoo ryh-
tyä, että valtio vastaa sitoumuksis-
taan paremmista kuntapalveluista 
ja lisähenkilöstöstä erityisesti ter-
veydenhoidossa ja vanhustenhoi-

dossa sekä mihin toimenpiteisiin 
hallitus aikoo ryhtyä, jotta kunti-
en henkilöstölle ja kunnille anne-
tut lupaukset palkkaratkaisun ra-
hoittamisesta lunastetaan?
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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

Perussuomalaisten 
ryhmäpuheenvuoro 

eduskunnassa 
3.10.2007 käydyssä 

välikysymyskeskustelussa 
koskien hoidon laadun 
ja ammattitaitoisen 

työvoiman turvaamista.

Arvoisa puhemies, 
Suomen valtiontalous on ollut 

ylijäämäinen koko 2000-luvun. 
Velkataakkammekin on keventy-
nyt takaisinmaksun ansiosta niin, 
että julkisyhteisöillämme, valtio 
mukaan lukien, on velkaa tämän 
vuoden lopussa 57,5 miljardia eu-
roa. Se on n. 32 % bruttokansan-
tuotteestamme. Vähän yli kymme-
nen vuotta sitten velkaa oli vielä 
70 % bruttokansantuotteesta.

EU-puolueillemme tiedoksi, et-
tä EU:n rahaliiton säännösten mu-
kaan velkaa saa olla enintään 60 % 
bruttokansantuotteeseen nähden. 
Toisin sanoen, valtio on siis mak-
sanut laman seurauksena aiheu-
tuneita velkojaan pois hyvin kuu-
liaisesti.

Kuntapuolueellemme tiedoksi, 
että kuntien velkataakka on kui-
tenkin 2000-luvulla lähes kaksin-
kertaistunut. Yhteistä hyvää ei ole 
jaettu sinne, missä sitä tarvittaisiin. 
Sen sijaan valtio on syytänyt kun-
nille uusia velvoitteita osoittamat-
ta niihin asianmukaista määrära-
haa. Kunnat ovat joutuneet nosta-
maan veroprosenttejaan eli vaikka 
verotusta on toisaalta kevennetty, 
on sitä toisaalla kiristetty.

Keskituloisten verotus on suh-
teellisesti ottaen kiristynyt. Muu-
tenkin verotuksen painopistettä 
on siirretty tai jätetty siirtämät-
tä poliittisin ratkaisuin niin, että 
suurituloisten kokonaisverotusta 
on käytännössä kevennetty muita 
enemmän. Erilaisten tutkimusten 
mukaan Suomessa lähestytäänkin 
tasaveroa eli sitä, että kaikki mak-
savat tuloistaan suhteessa saman 
verran veroa. Tämä ei ole perus-
suomalaisten mielestä oikein, kos-
ka verot tulee mielestämme suun-
nata maksukyvyn mukaan.

Usko päätöksenteko-
järjestelmäämme 
palautettava

Tulevan vuoden budjetissa halli-
tus haluaa keventää valtionvelkaa 
peräti 2 miljardia euroa. Samaan 
aikaan se ohjaa kunnille sosiaa-
li- ja terveydenhuollon valtion-
osuuksiin vain vaivaiset 21,3 mil-
joonaa euroa lisää rahaa. Siis sa-
dasosan siitä, mitä käytetään lai-
nojen takaisinmaksuun! Kehitys-
apuunkin hallitus aikoo suunnata 
90 miljoonaa euroa enemmän ra-
haa verrattuna viime vuoden ta-
lousarvioon, kehitysapumäärära-

hojen ollessa kokonaisuudessaan 
668 miljoonaa euroa.

On selvää, että meidän on koh-
tuudella tuettava kehitysmaiden-
kin tulevaisuutta ja pyrittävä hoi-
tamaan ongelmat siellä, missä ne 
syntyvät, mutta kun samaan ai-
kaan hallitus ohjaa 141 miljoo-
naa euroa myös Iso-Britannian 
EU-jäsenmaksun maksamiseen, 
alkaa tavallisesta tallaajasta tun-
tua kummalliselta, kun ensin huo-
lehditaan muiden maiden kansa-
laisista ja vasta sitten omista.

Arvoisat kansanedustajat ja 
Suomen kansa; Suomi maksaa lä-
hes yhtä paljon vuosittain rikkaan 
Iso-Britannian EU- jäsenmaksu-
osuudesta kuin hallitus lupaa ta-
sa-arvoerää!

Hallituksen olisikin aika ottaa 
lusikka kauniiseen käteen ja al-
kaa keskittyä muiden EU-maiden 
ja kaukomaiden gepardihattujen 
avustamisen sijasta kansalaistem-
me uskon palauttamiseen omaan 
päätöksentekojärjestelmääm-
me. Jos vaalilupauksia antaa, on 
ne myös lunastettava. Kamreeri-
puolueeksi tituleeratulle euroko-
koomuksellekin siis tiedoksi, et-
tä vaalilupaustenne lunastamista 
eivät estä nyt sen paremmin EU 
kuin valtiontalouden rahatilanne 
ja talousnäkymätkään. Rahaa ja 
tarvetta on ja eduskunta voi nä-
mä määrärahat lisätä.

Kukaan ei toivo lakkoa

Sairaanhoitajilla oli kanttia hylätä 
työehtosopimus, joka ei täyttänyt 
niitä lupauksia, joita valtionva-
rainministerin salkkua nyt kanta-

va kokoomus etunenässä oli vaa-
lien alla antanut. Ilman sairaan-
hoitajien rohkeutta ja tätä meidän 
tekemäämme välikysymystä hoi-
tajia ja hoidettavia tukevat kan-
salaiset olisivat vieläkin enemmän 
ymmällään, jos edes pahimmin 
petetyt itse eivät faktoista huoli-
matta uskaltaisi tai viitsisi puuttua 
koko kansakuntaa koskettavaan 
epäkohtaan, julkisen hoivasekto-
rin koulutettujen naisten palkka-
uksen vakavaan jälkeenjääneisyy-
teen ja kuntien määrärahojen riit-
tämättömyyteen sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa.

Lähellä kuitenkin oli, ettei ko-
koomus saanut vedettyä höplästä 
koko kansakuntaa. Ilman sairaan-
hoitajien periksi antamattomuut-
ta, vaikea olisi perussuomalaisten 
täällä eduskunnassa nyt yrittää asi-
aan kansalaisten toivomalla taval-
la vaikuttaa. Kukaan ei nimittäin 
varmasti toivo hoivasektorille lak-
koa, eivät edes sairaanhoitajat it-
se. Jokainen joka on katsonut sän-
gyn pohjalta kohti hoitajan autta-
via käsiä tietää mistä on kysymys. 
Kysymys on tämän työn hinnasta 
ja arvosta. Se on nyt asian ydin.

Vanhusten hoidon tarve 
kasvaa

Vanhusten määrä kasvaa tulevina 
vuosina huomattavasti, mikä tar-
koittaa sitä, että esim. laitospaik-
kojen määrän vähentäminen edes 
kotipalveluita ja omaishoidon tu-
kea lisäämällä ei ole näköpiirissä. 
Myös vanhusten hoidon tarve on 
jatkuvasti kasvanut, mistä on seu-
rannut, että hoitajat joutuvat te-

kemään yhä lujemmin töitä van-
hainkodeissa, terveyskeskuksissa 
ja sairaaloissa.

Henkilökuntaa on sosiaali- ja 
terveysministeriön antamiin suo-
situksiin nähden töissä liian vähän, 
koska kunnilla ei ole varaa palka-
ta työvoimaa. Yksityisellä puolella 
hoitajia on riittävästi hoidettaviin 
nähden, koska yksityisellä puo-
lella tuo suhdeluku määritellään 
lain nojalla. Niinpä monet kuntien 
palkkalistoilla olleet hoitajat ovat-
kin hakeutuneet yksityiselle puo-
lelle töihin, koska siellä työolot 
ovat paremmat. Julkinen tervey-
denhuolto on pelastettava ja ase-
tettava etusijalle vuokrafirmojen 
kassakoneiden kilinään nähden.

Lisää palkkaa, lisää hoitajia

Yhä useammalle vanhukselle jou-
dutaan osoittamaan paikka yksi-
tyisestä hoitokodista, jossa hoita-

minen tulee usein niin hoidetta-
valle kuin yhteiskunnallekin kal-
liimmaksi kuin julkisella puolella. 
Tämä ei ole kansantaloudellisesti 
järkevää. Jotta julkinen hoivasek-
tori voidaan pitää kilpailukykyise-
nä, on hoitajien palkkoja nostetta-
va ja hoitajien määrää lisättävä.

Markkinatalous ei saa olla it-
seisarvo, vaan väline. Kilpailuky-
vyn näkökulmasta ei ole yksinker-
taisesti järkevää pumpata esitetty-
jä rahasummia velanmaksuun, Bri-
tannian jäsenmaksuavustuksista 
nyt puhumattakaan ja samalla siis 
jatkossa kiristää lisää rahaa taval-
lisilta hoitopalveluita tarvitsevilta 
kansalaisilta! Miksi jakaa ilmaista 
rahaa yksityisille ja voittoa tavoit-
televille yrityksille tieten tahtoen? 
Sillä lailla mikä tahansa yritystoi-
minta saadaan kyllä kannattavak-
si, jos siihen tässä pyritään!

Koska jo nyt on nähty, ettei kai-
kille laitospaikkaa tarvitseville 
vanhuksille tarjota kunnissa laitos-
hoitoa, herää kysymys mikä olisi 
tilanne silloin, jos suuri osa hoito-
paikoista perustuisi yksityisen pal-
veluntarjoajan kanssa solmittamiin 
sopimuksiin eli ns. maksusitou-
muksiin? Yhtäkään maksusitou-
muksiin perustuvaa hoitopaikkaa 
ei ole olemassa, ennen kuin kunta 
tekee palvelutuottajan ja vanhuk-
sen kanssa asiasta sopimuksen!

Merkittävä palkkaratkaisu

Tämä nyt tehtävä palkkaratkaisu 
on omalta osaltaan poikkeukselli-
sen merkittävä, sillä kyse on pait-
si hoitotyön arvostuksesta ja hoi-
don tulevaisuudesta, myös kan-
sanvallasta, vaalilupausten pitä-
misestä ja edustuksellisen demo-
kratian toimivuudesta. Haluaako 
tämäkin hallitus taloussuhdanteis-
ta huolimatta todella jäädä histo-
riaan siinä, että se tietoisesti pur-
kaa perinteistä pohjoismaista hy-
vinvointijärjestelmää ja kiihdyttää 
sitä euroosiota, jolla terve perusta 
murennetaan, jossa julkiselta sek-
torilta ja siten myös kansanvallal-
ta pudotetaan pohja ja siirrytään 
kohti kylmän rahan aikakautta?

Kuvat: Jussi Niinistö

Lisää palkkaa, lisää hoitajia

Timo Soini puhui sairaanhoitajille 5.10 pidetyssä mielenilmauksessa.
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Kansanedustaja, yhteiskuntatie-
teiden maisteri Pertti ”Veltto” 
Virtanen uskoo hyvään ihmises-
sä. Hänestä jokaiselle tulisi antaa 
mahdollisuus toteuttaa omia edel-
lytyksiään ja taipumuksiaan par-
haan kykynsä mukaan.

Virtanen uskoo jokaisen ihmi-
sen yksilöllisyyden olevan yhteis-
kunnan tärkein voimavara. Ajatus 
on sama kuin oli koko sittemmin 
rapautuneen skandinaavisen hy-
vinvointiyhteiskunnan perustana.

– Minun elämänfilosofiani on 
sellainen, että antaa kaikkien 
kukkien kukkia, mutta tehdään 
se sillä tavalla että yksilön par-
haat puolet saadaan pinnalle. Py-
rin kaikessa toiminnassani vaikut-
tamaan siihen, että ihmiset suun-
taisivat kykyjään hyvään. Se tur-
hanaikainen peli johon ihmisten 
voimavarat on nyky-yhteiskun-
nassa valjastettu on aika sairas.

Virtanen kertoo toisinaan ve-
täytyvänsä kokonaan maailmasta 
ja yhteiskunnasta, joka jatkuvasti 
yrittää tehdä yksilön elämän mah-
dollisimman vaikeaksi. Toisaalta 
hän kokee ylimielisen hallituksen 
temppujen vastustamisen elämän-
tehtäväkseen.

– Digiuudistus on yksi hyvä esi-
merkki hallituksen harjoittamas-
ta rahastuksesta ja huijauksesta, 
mutta ei suinkaan ainoa. Fortumil-
la ja välttämättömyyshyödykesäh-
köllä miljardivoittojen huijaami-
nen kansalaisilta on pahin. Kyllä 
ihmiset alkavat jo pikku hiljaa ta-
juamaan, että jotain pitäisi tehdä.

Ei baskeri vaan baretti

Virtasta ärsyttää myös se, että me-
dia on virheellisesti nimittänyt hä-

nen kuuluisan päähineensä baske-
riksi. Oikea nimitys on baretti tai 
niin kuin Tampereella - fausti.

– Minun käyttämäni malli on 
niin sanottu laajennettu renes-
sanssibaretti, jota käytti muun mu-
assa tohtori Faustus Goethen kuu-
luisassa teoksessa. Faustus kyseen-
alaistaa ja polemisoi eikä hyväksy 
asioita annettuna, vaan uskaltaa 
asettua jopa jumalia vastaan.

– Baretti ei myöskään ole kesät 
talvet sama, vaan vaihtelee tun-
nelman ja tilaisuudenkin mukaan. 
Olen saanut ihailijoiltanikin kym-
menittäin omatekoisia baretteja, 
joista yksi on jopa tuohesta tehty. 
Joku lahjoitti minulle myös puus-

ta tehdyn kruunun, joten kyllä mi-
nulla päähineitä riittää.

Köyhien olojen vesa

Hämeenlinnassa syntynyt Virta-
nen syntyi hyvin köyhiin olosuh-
teisiin. Hänen äitinsä työskente-
li Hämeenlinnan verkatehtaalla 
ja oli vähällä vihkiä paikan omal-
la verellään Perttiä odottaessaan – 
Suomen tunnetuimman vastaran-
nankiisken taru meinasi loppua he-
ti alkuunsa keskenmenoon vuonna 
1951 verkatehtaan lattialle. Virta-
sen isä oli jakeluautonkuljettaja.

– Ensin minusta piti tulla urhei-
lija, mutta lopulta minusta tuli tai-

teilija, yhteiskuntatieteilijä ja kan-
santerapeutti. Kaikkia näitä olen 
edelleen.

Virtanen on myös rock-muusik-
ko, psykologi ja hypnologi. Musii-
kin tekemisen ja kirjoittamisen li-
säksi miehen harrastuksiin kuuluvat 
paitsi sarjakuvat ja Marvel-eloku-
vat, myös luonnossa liikkuminen.

– Kalastaminen on jäänyt vähän 
vähemmälle nykyään. Haluan kui-
tenkin liikkua luonnossa ja ajaa jo-
kamiehenoikeuksia. Mielestäni on 
väärin marjastajia ja sienestäjiä 
kohtaan, että jotkut riistäjät tuovat 
nykyään parhaille poimintapaikoil-
le tehokoneet viemään kaikki pois. 
Siinä viedään pois samalla monelta 
luonnossa liikkumisen ilo.

Virtanen mainitsee myös useim-
mille meistä miehistä tutun, mut-
ta harvemmin listatun kesäharras-
tuksen, naisten yleistarkkailun.

– Liikaa Suomessakin on jo pi-
lalle menneitä naisia, mutta kun 
vielä törmää sellaiseen tiettyyn 
puhtauteen ja ylevyyteen, niin 
kyllä sitä on pakko ihan harras-
tuksenakin ihailla.

Lempiruokia

Yksi Virtasen lempiruoista on 
jouluisin äidin tekemä hernemok-
ko, joka on itähämäläistyyppinen 
hernerokka. Arkiruoista parhai-
ten maistuu savustettu kala, eri-
tyisesti savustetut ahvenet.

– Hyvin savustettu kala on 
maultaan hieman kuivahkoa. Par-
haita ovat erityisesti pienikokoi-
set ahvenet, muikut ja savusila-
kat. Näissäkin asioissa se EU to-
sin meitä rankaisee. On järjetöntä 
määrätä että meidän pitäisi syödä 
enemmän kalaa ja samalla kieltää 

myrkyttömämpien pienten sila-
koiden myynti ihmisille.

Savustetun kalan kanssa mais-
tuu tietysti perunamuusi.

– Perunasta olen aina tykän-
nyt, ja paistettuja perunoita syön 
vähän liikaakin. Perunamuusin 
kanssa hyvä jauhelihakastike on 
myös erinomaista, ei savustetun 
kalan kanssa kuitenkaan.

Ruokajuomana Virtanen suosii 
perinteistä vissyä, ei mitään ”lait-
tia” vaan kunnon hyvää, kylmää 
kivennäisvettä. Toisinaan maistuu 
myös piimä.

– Viinaa en ole juonut kolmeen 
vuoteen enkä ennenkään sitä ko-
vin paljon juonut, joskus vain vii-
konloppuisin. Nykyään ei maistu 
enää senkään vertaa.

Suomalaisuuden syvin olemus

Virtaselta on juuri ilmestynyt ru-
nokirja nimeltä Kapulakielinen 
pilkunrakastaja. Tällä hetkellä hän 
kirjoittaa uutta kirjaa suomalaisuu-
den syvimmästä olemuksesta. Myös 
väitöskirjansa hän aikoo saada val-
miiksi parin vuoden sisällä. Siinä 
hän tutkii suomalaista luovuutta.

Myös musiikin saralla Virtaselta 
on odotettavissa uutta. Aivan pi-
an, mahdollisesti jo ennen joulua, 
ilmestyvällä Voitto on Suomen –
levyllä esiintyvät muiden muassa 
pituushyppääjä Tommi Evilä ja 
ehkäpä maan paras keilaaja Kim-
mo Lehtonen.

– Tulevaisuudessa haluan käyt-
tää viisaasti kaikkea sitä mitä mi-
nulle on annettu ja auttaa ihmisiä 
mahdollisimman paljon, lopettaa 
Virtanen.

Teksti: Mika Männistö

”Veltto” Virtanen uskoo ihmisen hyvyyteen
Antaa kaikkien kukkien kukkia

Kuvateksti: Kansanedustaja Pertti ”Veltto” Virtanen 
uskoo ihmisen perimmäiseen hyvyyteen, vaikka se onkin 
kieroutunut nyky-yhteiskunnan sairastuttavassa pelissä.

ja Euroopan islamilaistuminen
Maamme poliittinen kartta rikas-
tui, kun Suomeen perustettiin yh-
distys, jonka tarkoituksena on pe-
rustaa Suomeen Islamilainen puo-
lue. Tulevan puolueen asialistalla 
on mm. pyrkimys rikastaa suoma-
laista kulttuuria alkoholikieltolail-
la, ja sen puheenjohtaja Abdullah 
Tammi toivoo Suomeen myös is-
lamilaista sharia-lakia.

Mikäli nämä uudet kulttuurim-
me rikastuttamispyrkimykset to-
teutuisivat, ja sharia-laki tulisi 
käyttöön, Suomi muuttuisi maak-
si, jossa alkoholin käytöstä ran-
gaistaisiin yhtä kovasti kuin ko-
vien huumeiden käytöstä, naisil-
la ei olisi ihmisarvoa eikä sosiaa-
lisia tai poliittisia vapauksia, muut 
kuin islaminuskoiset joutuisivat 
maksamaan erillistä vääräuskoi-
silta perittävää veroa (josta saa-

dut varat käytetään islamin levit-
tämiseen), aviorikoksesta rangais-
taisiin julkisella teloituksella, sekä 
sanan- ja mielipiteenvapaudesta 
jäisi vain muisto.

Mielestäni pitäisi olla sanomat-
takin selvää, ettei Suomi ei tarvit-
se puoluetta, joka ajaa maahan 
uskonnollisuuden kaavussa tule-
vaa totalitarismia. Se hyvä puoli 
Islamilaisen puolueen perustami-
sesta kuitenkin on, että suomalai-
set toivottavasti viimeinkin herää-
vät tajuamaan, missä mennään ja 
miten maailma makaa.

Eurooppa on nimittäin isla-
misoitumassa kovaa vauhtia. Har-
wardin yliopiston professori, isla-
miin erikoistunut historiantutkija, 
Bernard Lewis varoitti viime tal-
vena antamassaan haastattelus-
sa, että jos eurooppalaisten syn-

tyvyys pysyy nykyisellään samaan 
aikaan kun siirtolaisuus Välime-
ren etelä- ja itäpuolisilta alueilta 
nykyvauhdillaan jatkuu, Euroop-
pa tulee muuttumaan enemmistö-
uskonnoltaan islamilaiseksi maan-
osaksi 10-30 vuodessa.

Eurooppalaisten syntyvyys ale-
nee koko ajan. Ranskassa ja Sak-
sassa syntyvyys on vielä nippa 
nappa vähän yli 1 lasta per syn-
nyttäjä, kun Etelä-Euroopassa ol-
laan jo tämän alapuolella. Samaan 
aikaan islamilaistaustaisten maa-
hanmuuttajien keskuudessa synty-
vyys vaihtelee maittain vähän va-
jaasta 5:stä lähemmäs 8:aan lasta 
synnyttäjää kohti. Eikä tahti pal-
joa ole vähentynyt toisen polven 
maahanmuuttajien keskuudessa. 
Ruotsissakin tilanne on se, että 
nykyisellä maahanmuuttovauhdil-

la ja syntyvyyksillä maa islamisoi-
tuu vuoteen 2050 mennessä.

Ratkaisevaa Euroopan islamisoi-
tumisen nopeuteen on Lewisin mu-
kaan se, tuleeko Turkista EU:n jä-
sen. Jos Turkista tulisi nyt EU:n jä-
sen, Eurooppa islamilaistuisi noin 
kymmenessä vuodessa. Jos Turkki 
jää ulkopuolelle, Eurooppa joka ta-
pauksessa islamisoituu noin 30 vuo-
dessa. Tämä merkitsee sitä, että et-
nisesti eurooppalaiset kantaväestöt 
EU-maissa jäävät lukumäärältään 
sekä etnisesti että uskonnollisesti 
vähemmistöiksi omissa maissaan, 
ja joutuvat antamaan myöten isla-
milaisen kulttuurin invaasiolle.

Esimerkiksi Ranskassa tilan-
ne on se, että maan väestöstä noin 
kymmenesosa on ensimmäisen 
polven islamilaisia maahanmuut-
tajia. Toisen polven maahanmuut-

tajia ei tilastoissa näy, koska heillä 
on jo Ranskan kansalaisuus, mut-
ta heitä arvioidaan olevan noin toi-
nen kymmenesosa. Ranska on EU-
maista kaikkein eniten vastustanut 
Turkin EU-jäsenyyttä, ja mielestäni 
Ranskalla on siihen hyvä syy; koko 
ranskalainen kulttuuri kamppailee 
henkiinjäämisestään islamin invaa-
sion edessä. Sama hidas mutta ko-
ko ajan nopeutuva kuolinkamp-
pailu on käynnissä myös Saksassa, 
Hollannissa ja Britanniassa.

Siksi on mielestäni korkea aika 
vakavasti kyseenalaistaa koko Eu-
roopan Unioni -nimisen valtiopro-
jektin mielekkyys, sillä nykyisellä 
kehityksellä, rajattoman maahan-
muuton ja vauhtisokean yltiölibe-
ralismin myötä, kuljemme mieles-
täni kohti eurooppalaisen kulttuu-
rin ja sivilisaation loppua.

Islamilainen puolue 
Veli-Pekka Kortelainen
opiskelija
puheenjohtaja,
Oulun seudun 
perussuomalaiset ry.
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… vai löytyykö? Uskon, että löy-
tyy. Työministeri Cronberg haluaa 
puhdistaa työttömyyskortistosta 
sellaiset työnhakijat, joita ei enää 
voida (tai haluta?) työllistää. Ihan 
hyvä ajatus, mutta mitä siinä on 
uutta? Homman olisi voinut hoi-
taa jo vuosia sitten. Kai siinä on 
ollut joku poliittinen ajatus taka-
na säilyttää työttömyysluvut kor-
kealla, jotta on voitu pitää kan-
sa nöyränä ja valmiina ottamaan 
vastaan minkälainen alipalkattu 
pätkä/osa-aikatyö tahansa.

Pitkään työttömänä olleen ansi-
osidonnainen päiväraha on saatu 
alenemaan vuosien mittaan sillä, 
kun on ollut pakko ottaa työ kuin 
työ vastaan, ettei tule karenssia ei-
kä tippuisi kokonaan peruspäivä-
rahojen ja työmarkkinatukien pii-
riin. Työeläkekään ei pääse kovin 
kummoiseksi kertymään, kun ih-
miset joutuvat olemaan työttömi-
nä ja osa-aikatöissä. Siinähän sitä 
säästöä syntyy ja kasvaa nöyrien 
kansalaisten joukko.

Taannoin tänä kesänä kaup-
pa- ja teollisuusministeriön kans-
liapäällikkö Erkki Virtanen ar-
vioi, että suomalaiset työttömät 
ovat vapaaehtoisesti siirtyneet 
pois työelämästä. Näinköhän on? 
Kuinka monta työtöntä mahtaa 
Virtanen tuntea. Kansliapäälli-
kön tuttavapiirissä tuskin on pit-
käaikaistyöttömiä tai sitten hän 
vain halusi avata keskustelun, tie-
dä häntä kun en henk.koht. tunne. 
Närkästystä tuollainen yleistämi-
nen kyllä aiheuttaa.

Itse olin Kajaanissa seitsemän 
vuotta työttömänä, ennen kuin 
sain määräaikaisen viran Helsin-
gistä. Noiden vuosien aikana kä-
vin kaksitoista erilaista työvoima-
poliittista koulutusta, opiskelin 
avoimessa korkeakoulussa ja olin 
kolmessa lyhytaikaisessa työllistä-

mistyössä. Aloitin iltaopiskeluna 
ammattikorkeakoulun mutta se 
jäi kesken kun muutin pois Kajaa-
nista. Kaikkiaan tuona aikana olin 
ilman tekemistä ja päivät kotona 
vajaan vuoden. Noinko olin sitten 
siirtynyt vapaaehtoisesti pois työ-
elämästä? Kävin kuukausittain, 
välillä viikoittain työvoimatoimis-
tossa kysymässä, mitä siellä olisi 
tarjolla. Eihän siellä mitään sil-
loin 90-luvulla ollut. Eikä minul-
la ollut suhteita, joita olisin voinut 
hyödyntää työpaikan saadakseni. 
Lähetin viikoittain hakemuksia 
jos jossain vain oli työtä tarjolla. 
”Parhaana” viikkona saattoi läh-
teä kymmenen hakemusta. Hake-
miani työpaikkoja haki yleensä 80 
– 240 muutakin merkonomia, jo-
ten turha ihmetellä, miksei valin-
ta osunut minuun… Ennen kuin 
sitten tärppäsi Helsingissä. Työn-
antaja piti minua aktiivisena eikä 
siellä mitenkään ajateltu, että ol-
tuani pitkään poissa säännöllises-
tä työstä olisin jotenkin ajautunut 
työkyvyttömäksi. Siellä arvostet-
tiin sitä, miten olin jaksanut osal-
listua kursseille ja opiskellut oma-
toimisesti.

Ketään ei kannata pakottaa 
muuttamaan

Työn ja tekijöiden kohtaamisessa 
on ongelma. Työpaikat ovat Suo-
messa kasvukeskuksissa ja pää-
kaupunkiseudulla. Työvoimaa on 
vapaana ja käytettävissä Itä- ja 
Pohjois-Suomessa, harvaan asu-
tuilla seuduilla. Mitä asialle pitäi-
si tehdä?  Ei voida olettaa tai vaa-
tia, että työtä tehdäkseen on ih-
misen pakko jättää kotinsa ja juu-
rensa ja lähteä työn perässä kau-
askin kotiseudultaan. Mikäs siinä, 
jos itse haluaa ja on innostunut 
muuttamaan niin sitten toki kan-

nattaa lähteä. Mutta ei sellaiseen 
pidä ketään pakottaa. 

Pitkään työttömänä olleen ih-
misen on melko hankalaa ihan 
käytännössä muuttaa työn ta-
kia toiselle paikkakunnalle. Mi-
ten käy kodin kotipaikkakunnal-
la? Jos on oma, niin pitääkö se 
myydä? Jos vuokrattu, niin pitää-
kö siitä luopua? Todennäköisesti 
kyllä ja kyllä. Ja millä rahalla jär-
jestää muuton ja uuden asunnon 
hankinnan uudella paikkakunnal-
la? 700 euroa on pieni raha silloin, 
kun siirrytään asumaan kokonaan 
satojen kilometrien päähän enti-
sestä. Mistä vuosia työttömänä 
ollut saa rahaa uuden asunnon 
takuuvuokraan tai ostamiseen? 
Kainuussa olevan omakotitalon 
hinnalla voi saada kaksion Hel-
singistä, jos ei ole sijainnista tai 
kunnosta niin väliä. Elämän laa-
tu saattaa kärsiä melkoisesti mut-
ta sekös täällä herroja ja päättäjiä 
kiinnostaa.

Jokaisella ihmisellä
on oikeus kotiin

SAK:n puheenjohtajan Lauri Iha-
laisen mukaan asuntopolitiikka on 
”rämettynyttä” ja esteenä työllis-
tymiselle. Markkinavoimat sane-
levat asumisen hinnan tänä päivä-
nä. Ihmiset ovat valmiita maksa-
maan lähes mitä tahansa siitä, että 
saavat katon päänsä päälle. Koti 
on perustarve eikä sillä soisi kei-
noteltavan. Yhtäältä on hyvä, et-
tä joillakin on rahaa hankkia sijoi-
tusasuntoja ja pystyvät vuokraa-
maan niitä edelleen asuntoa tar-
vitseville. Toisaalta on huono asia, 
että rahakkaat sijoittajat voivat 
maksaa kovaakin hintaa sijoituk-
sistaan mutta oikeasti kotia halu-
avalle se on pahasta. Kyllä jokai-
sella ihmisellä on oikeus kohtuu-

hintaiseen asumiseen ja etenkin 
oikeus kotiin. Ja koti se on olta-
va, jos haluaa tehdä töitä. Asunto-
lasta tai yömajasta on paha lähteä 
työelämään, puhumattakaan sillan 
alta. Kohtuuhintaisia asuntoja on 
rakennettava sinne, missä on työ-
täkin. Mitään ghettoja ja slumme-
ja ei kuitenkaan pidä päästää syn-
tymään. Juurettomuus aiheuttaa 
häiriöitä ja ongelmia ja missä on 
koottuna paljon juurettomia yk-
sinäisiä ihmisiä, siellä voi muuta 
kuin ongelmia syntyäkään.

Täystyöllisyyteen
ei pidä pyrkiä

Tärkeintä tuntuu olevan, että pi-
detään ääntä työvoimapulasta ja 
yritetään saada kansa pehmene-
mään maahanmuuton lisääntymi-
selle.  Ei siinä mitään, kyllä tän-
ne saa tulla töitä tekemään ja asu-
maan kunhan ei maahanmuuttaji-
en palkkoja polkemalla alenneta 
nykyistä palkkatasoa tai heiken-
netä työehtosopimuksia.

Uskon, että nykyisissä, pitkään-
kin työttöminä olleissa ihmisissä 
on vielä työkykyisiä ja -halukkai-
ta kunhan heille vain annetaan 
tilaisuus. Täsmäkoulutus tehtä-
viin, joihin erityisen kipeästi ha-
lutaan tekijöitä, tuottaa varmasti 
hedelmää. Hoitohenkilökunnas-
ta on huutava pula mutta mitä ta-
pahtuu; hoitajakoulutukseen pää-
syä halutaan tiukentaa. Ihan kuin 
ei haluttaisi kouluttaa tarpeeksi 
hoitajia sairaille. Voi onko tässä-
kin takana kysynnän ja tarjonnan 
laki? Kun on ollut vaikeaa pääs-
tä opiskelemaan jotakin alaa, voi-
daan pitää palkkoja alhaalla, sil-
lä uskotaan, että alaa opiskellut 
on valmis tekemään työtä mil-
lä palkalla tahansa, missä olois-
sa hyvänsä. 90-luvulla koulutet-

Jaana Sankilampi
Kajaani

 Nyt  on työtä tarjolla, 
ja työntekijöitä löytyy omasta takaa

tiin sairaanhoitajia työttömiksi ja 
nyt kun heille olisi kysyntää – ja 
tulevaisuudessa etenkin – ei tun-
nu opiskelupaikkojen lisääminen 
mitenkään onnistuvan.

Pitkään työttömänä olleen on 
joskus hankalaa aloittaa opiske-
lu taloudellisesta syystä. Muistan 
hyvin, miten itse olisin halunnut 
opiskella uuden ammatin, mutta 
siihen ei yksinkertaisesti ollut va-
raa. Opintolainan entisistä opin-
noista olin juuri saanut makset-
tua ja heikko työllisyystilanne ei 
innostanut ottamaan uutta lainaa 
jos vaikka olisin sattunut koulut-
tamaan itseni edelleen työttö-
mäksi. Ihmisellä on vain yksi elä-
mä mutta ammatteja voi olla use-
ampi. Opintotuen tulisi olla sellai-
nen, että sillä oikeasti elää. Eikö 
työttömästä opiskelijaksi siirtyväl-
le voisi maksaa kunnon opintotu-
kea? Nyt en tarkoita ensimmäis-
tä opintoaan suorittavan nuoren 
opintotukea vaan aikuisen, työ-
elämässä kenties jo aiemmin ol-
leen henkilön. Lainanotossa ottaa 
aina riskin eikä kaikki välttämät-
tä saa edes lainaa. 

Täystyöllisyys on sellainen asia, 
ettei siihen voida pyrkiä. On kaik-
kien etu, että on vapaata reserviä 
puolin ja toisin mutta tärkeintä 
on se, että työttömyyskortistossa 
ei kenenkään tarvitse olla vuosi-
kausia vaan siellä olisi ”luonnol-
lista” vaihduntaa. Työttömyys voi 
kohdata ketä tahansa mutta tär-
keintä on se, että se ei jää kenel-
lekään pysyväksi olotilaksi tai elä-
mäntavaksi

 Kyllä se porkkana on keppiä 
tehokkaampaa ja rohkea uudel-
leen koulutus sekä elämänhallin-
nan tukeminen ovat ennen pit-
kää hyväksi vuosikausiakin työt-
tömänä olleelle ja sitä kautta ko-
ko Suomelle.

EU:n suurten jäsenvaltioiden 
päättäväisyys ja piittaamattomuus 
osoittaa, että pieniä jäsenvaltioita 
ei kuunnella. Suuret tekevät, mi-
tä tahtovat ja pienet, kuten Suo-
mi: alistuu niiden vaatimuksiin. 
Nöyristely on saamassa ansaitse-
mansa jatkon. Suomen sokerituo-
tannon loppusoiton alkutahdit on 
kuultu Brysselissä eli EU vie so-
kerinkin suusta.

Tilakokojen kasvatus on jär-
keistänyt maataloutta. Mutta seu-

rauksena yltiöpäisyydessä paisu-
tetusta tuotannosta tiloille on tul-
lut jaksamisongelma. Siihen ei ole 
varauduttu riittävällä vakavuudel-
la. Loppuunpalamisia on jo tapah-
tunut eivätkä ne ainakaan vähe-
ne jatkossa. Keski-iän saavutta-
neet viljelijät alkavat väsyä, sillä 
pitkään jatkunut liian raskas fyy-
sinen rasitus alkaa ilmetä myös 
psyykkisenä.

Sokerituotannon uudelleenjaos-
sa mallioppilaalle näytettiin kaa-

pin paikka. Suomi on sopeutta-
nut tuotantonsa sovittuihin puit-
teisiin, jonka vuoksi toinen soke-
ritehdas jo loppui. EU:n suuret 
Saksa ja Ranska eivät ole pyrki-
neetkään supistamaan tuotanto-
aan. Nyt toinenkin tehdas ajetta-
neen alas.

EU maksaa huippukorvaukset 
lopettaville tehtaille ja luopumis-
tuella houkutellaan sokerinviljeli-
jät lopettamaan. Näin eurooppa-
laisille tuottajille ja tehtaille saa-

daan lisää markkinatilaa. Vähene-
vä kilpailu antaa tilaisuuden nos-
taa hintoja. Näinhän viljan osalta 
on jo käynyt. Maito lienee seuraa-
vana pudotuslistalla.

Valitut Palat kirjoitti Suomen 
kuuluvan maailman puhtaimpien 
maiden joukkoon. EU tekee Suo-
mesta petojen asuinaluetta - luon-
tomatkailumaata. Täytyyhän EU:
n rikkailla olla mahdollisuus pääs-
tä seikkailemaan metsästys- ja ka-
lastusmatkoille. Tietojen mukaan 

16.4.1998 Natura 2000-verkostoon 
kuului 1.442 aluetta pinta-alaltaan 
4,78 miljoonaa hehtaaria. Vaik-
ka muut suojelualueet lasketaan 
päälle, se ei vielä riitä.

Ei liene kaukana aika, kun EU 
vaatii, että kaikki Suomen joet 
avataan vapaiksi ja vaelluskaloil-
le nousukelpoisiksi. Lohi- ja siika-
kantojen elpyminen 50-luvun ta-
solle parantaisi saalisvarmuutta, 
jolloin Suomi olisi mielenkiintoi-
sempi luontomatkailukohde.

Alpo Ylitalo
puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
Perussuomalaiset Pieniä jäsenvaltioita  

ei kuunnella
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Talvipakkasilla on mukavaa lait-
taa lämpimän paahtoleivän pääl-
le kullankeltaista, kesänmakuista 
hunajaa. Viime kesän lopulla mi-
nulla oli mahdollisuus tutustua 
mehiläistarhaajan työhön. Sitten 
talven tullen on mukava muistel-
la helteistä kesää kun pakkanen 
polttelee poskia pihalla, ja lumi 
on verhoillut maiseman. Ja sisäl-
lä lämpimässä haukata hunajalei-
pää tai lorauttaa hunajaa höyryä-
vän kuuman teen sekaan. 

Olo on hieman kuin Pelkoker-
roin-ohjelmassa, kun sonnustau-
dun mehiläistarhaajan valkoiseen 
asuun. Päässä on verkkohattu, ja 
puku tuo mieleen avaruusmie-
het. Hanskat suojaavat käsiä, ja 
housunlahkeetkin tulee suhteel-
lisen huolellisesti vedettyä kenki-
en päälle. Istahdan Timo Viitalan 
pakettiauton kyytiin ja matkaam-
me mehiläispesille. Timo Viita-
la on tarhannut mehiläisiä muu-
taman vuoden, ja pesiä on kym-
menkunta.

– Toiminta on suhteellisen pieni-
muotoista, ja hunaja menee myyn-
tiin pääasiassa kotipaikkakunnan 
Kiikoisten kauppoihin, kertoo Ti-
mo Viitala. Myös suoraan tilalta  
myydään  kullanväristä herkkua.

Timon kiinnostus mehiläisten-
hoitoon sai miehen kurssittamaan 
itsensä Suonenjoella tarhaajan 
ammattiin. Tilallisena mehiläis-
tenhoito kiinnosti myös pölytyk-
sen takia, marjasato lisääntyy jo-
pa 20-30 % siivekkäiden työtove-
reiden ansiosta. Timon tilalla vil-
jellään mansikkaa ja tyrniä.

Haasteellisimpia asioita tarhaa-
jakurssilla käydyistä asioista on 
emon kasvatus. Kuningatar vaih-
detaan muutaman vuoden välein. 
Kuningattarella on tärkeä rooli 
mehiläisyhdyskunnassa, se on ai-
noa lisääntymiskykyinen naaras 
porukassa. 

Timo ottaa talteen mehiläisten 
keräämää hunajaa pesästä, jo-
ka on metsikön katveessa pellon 
reunamalla. Vaikuttavaa on  näh-
dä kolmekymmentä tuhatta me-
hiläistä kerralla kuhisemassa laa-
tikon päällä ja ympärillä. Ne kop-
sahtelevat lentäessään välillä päin. 
Minua ei liiemmin hirvitä, verk-
kohatun alla tuntee olevansa tur-

vassa. Timo liikkuu rauhallisesti 
ja tottuneesti, harjaa kehistä me-
hiläisiä pois ja vie kehät autolle. 
Vahakannet kertovat kehissä ole-
van kypsää hunajaa. Timon mie-
lestä harjaaminen on mehiläisille 
hellävaraisempaa kuin esimerkik-
si lehtipuhaltimen käyttö samassa 
hommassa. Mietin, miten mehiläi-
set suhtautuvat pesän putsaami-
seen ja hunajan keräämiseen. En 
ihmettelisi, vaikka mehiläiset vä-
hän hermostuisivatkin kun niiltä 
viedään talviruuat.

– Itse taitaisin hermostua enem-
män. Tuon niille kyllä tilalle syö-
tävää talveksi, Timo sanoo. Tilal-
le tuotava ruoka on sokeriliuosta, 
se kelpaa mehiläisille murkinoita-
vaksi talvikauden aikana.

– Tämä on sellaista rauhallista 
hääräilyä, Timo virnistää vaikka 

kehiä kiikuttaessa ja umpinaises-
sa puvussa mehiläisparven keskel-
lä taitaa hiukan hikikin tulla. 

Hunaja kerätään talteen 
syksyisin

Keväällä mehiläistenhoitoon kuu-
luu lentoaukkojen tarkastaminen, 
niiltä poistetaan mahdolliset esteet. 
Kevättalvella kun lumi alkaa sulaa, 
puhdistetaan myös pesien pohjat.

– Pitää seurata myös, että syk-
syllä annettu ruoka riittää siihen 
saakka, kunnes paju alkaa kukkia, 
Timo kertoo.

Pitkin kesää täytyy seurata me-
hiläisten parveilua, pesillä käy-
dään 1-1,5 viikon välein tarkis-
tamassa tilannetta. Syksyllä ke-
rätään hunaja talteen ja huoleh-
ditaan ruokinnasta ja sairauksien 
torjunnasta talvea vastaan.

Talvella pesä talvehtii, mehiläi-
set kerääntyvät pallomaiseen muo-
dostelmaan. Siten ne lämmittävät 
toisiaan, ja pallon lämpötila pysyy 
koko talven ajan 20-30 lämpöas-
teessa. Ulommainen porukka vaih-
tuu aika ajoin. Viisaita otuksia.

Mehiläispesän kohtaloksi voi 
koitua epäonnistunut talvehtimi-
nen tai sairaudet. Jos yhdyskunta 
on muuttamassa pesästä, on sekin 
tarhaajan ammattitaidolla estettä-
vissä. Yleensä mehiläiset viihtyvät 
hyvin pesissään, ja talven kylmyys-
kin harvemmin pääsee yhdyskun-
taa verottamaan. Hyvin mehiläi-
sistään huolehtiva saa myös hyvän 
hunajasadon. Alkuun pääsemi-
seksi kannattaa kouluttautua alal-
le kursseilla. Mehiläisyhdyskuntia 
voi ostaa suuremmilta tarhoilta.

Kotimaisen hunajan hankinnassa

Timo Viitala vie mehiläisiltä talvimurkinan - hunajan, mutta tuo tilalle sokeriliuosta.

Mehiläiset - Apis Mellifera

• kuuluvat mesipistiäisten heimoon
• jokaisessa pesässä asuu kolmenlaisia mehiläisiä;
 yksi kuningatar eli emo, muutama sata kuhnuria ja 
 kymmeniä tuhansia työmehiläisiä 
• mehiläinen sekoitetaan usein ampiaiseen tai   
 kimalaiseen; ainoastaan mehiläinen kerää kuitenkin  
 hunajaa
• mehiläiset keräävät myös siitepölyä toukkien   
 ravinnoksi ja proteiininlähteeksi
• mehiläisyhdyskuntaan kuuluu 15 000-60 000   
 mehiläistä
• ei ole Suomessa luonnonvarainen, tuotiin maahan   
 1700-luvulla 

Hunaja

• hunaja on pitkään tunnettu herkku,
 jo luolamiehet tunsivat sen
• muinoin hunajaa kerrotaan käytettäneen    
 maksuvälineenä veronkannossa
• käytetään makeutus- ja säilöntäaineena ja    
 marinoinnissa
• sopii ruuanlaittoon ja leivontaan, ja nautittavaksi   
 sellaisenaan
• voidaan käyttää ulkoisesti haavojen, palovammojen
 ym. hoitoon sekä kauneudenhoitoon
• hunajaa ei suositella alle 1-vuotiaille
 (saattaa sisältää Clostridium botulinum-bakteerin
 itiöitä, yli 1-vuotiaille vaarattomia)
(lähteet: www.hunaja.fi , www.hunajainen.fi , www.oi.phkk.fi , wikipedia)Mehiläisyhdyskunnassa on tarkka hierarkia ja eri työtehtä-

viä eri mehiläisille. Kuhina pesälaatikon ympärillä on kova.

Timo arvelee pakettiauton pe-
rään koottua saalista. Hunajaa 
on reissulla kertynyt huimat kuu-
tisenkymmentä kiloa yhdestä pe-
sästä, se on paljon. Yhtäkään pis-
toa ei ole tullut meistä kummalle-
kaan. Timo sanoo, että hän ei ko-
ko tarhausaikana ole montaa pis-
toa saanut.

– On harvinaista, että mehiläi-
set pistävät tarhaajia, oma rauhal-
lisuuskin vaikuttaa. Jos mehiläisis-
tä tulee kovin äkäisiä, emon vaih-
taminen voi auttaa asiaa. 

Teksti ja kuvat:
Anne Kukkonen
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Me aktiiviset vammaiset Jarko 
Jokinen ja Sanna-Maija Luoma 
pidimme tilaisuuden Lohjantäh-
den kauppakeskuksessa, tilaisuus 
järjestettiin 7.-8. syyskuuta. Tilai-
suuden tarkoitus oli tavata ihmi-
siä ja saada heidät suhtautumaan 
myönteisemmin vammaisiin. Itse 
olen lohjalainen näkövammainen 
ja toimin useissa yhdistyksissä ak-
tiivisesti vammaisten asioiden pa-
rantamiseksi. Sanna Luoma taas 
on seinäjokelainen ms-tautia sai-
rastava kirjailija, joka istuu pyörä-
tuolissa ja kirjoittaa kirjoja vam-
maisuudesta ja sen tuomista vai-
keuksista.

Tilaisuuden aikana Sannan kir-
jaa myytiin mukavasti ja minä ta-
pasin lohjalaisia fiksuja ihmisiä. 
Kaikki osastollamme vierailleet 
ihmiset jäivät jutteleman kahvimu-
kin ajaksi. Ihmisiä tosiaan kiinnos-
ti vammaisten asiat ja kysymyksiä 
esitettiin. Kerroin heille omasta 
sairaudestani ja sen vaikutuksesta 
päivittäiseen elämääni. Näissä kes-
kusteluissa sain paljon tietoa mui-
den vammaisten, mutta myös ter-
veiden ihmisten ongelmista.

Olen lähtenyt mukaan myös 
politiikkaan, jossa haluan edistää 
vammaisten asiaa. Tämä askel oli 

Perussuomalaisen puolueen jäsenet Jarko Jokinen Lohjalta ja Juha 
Malmi Vantaalta suunnittelivat ja toteuttivat Lohjan Omenakarne-
vaalien aikana mielipidekyselyn lohjalaisille tärkeistä asioista. Mu-
kana avustamassa ja suurena apuna olivat Inga Helin-Savolainen ja 
Pertti Savolainen Espoosta.

Kyselyn tuloksen mukaan lähes 75 % lohjalaisista kannattaa kan-
sanäänestyksen järjestämistä jätteenpolttolaitosasiassa. Myös Nato-
jäsenyydestä tulisi järjestää kansanäänestys, jos asia tulee ajankoh-
taiseksi. Tätä mieltä oli 72,4 % kyselyyn vastanneista. Lohjan kau-
punginvaltuuston päätöstä ostaa Elcoteqin kiinteistö ja vuokrata se 
edelleen Enics Oy:lle piti oikeana 65 % vastaajista. Tulosidonnaisen 
alle 3 vuotiaiden lasten kotihoidon tuen kuntalisän eli Lohja-lisän 
palauttamista toivoi jopa 86,7 % kyselyyn osallistuneista.

Kysely tehtiin 5.-8. syyskuuta puhelimitse ja katukyselynä Ome-
nakarnevaalin ympäristössä. Kyselyyn vastasi 326 ihmistä. Vaikein 
kysymys oli valtuuston päätös ostaa Elqotecin kiinteistö ja vuokra-
ta se edelleen Enics Oy:lle. Siihen osasi sanoa kantansa 74% vas-
taajista, kun taas Lohja-lisä kysymykseen vastasi lähes kaikki eli 
97% vastaajista. Kaiken kaikkiaan lohjalaiset olivat suorastaan us-
komattoman valmiita ilmaisemaan kantansa annettuihin kysymyk-
siin Kokonaisvastausprosentti oli lähes 90%. Kysely toteutettiin, 
koska Perussuomalainen puolue haluaa kuunnella kansan mielipi-
dettä ja edistää demokratian toteutumista.

Me vammaiset
vammaisten asialla

Lohjan Omenakarnevaaleissa!

Vasemmalta lukien Jarko Jokinen, Sanna-Maija 
Luoma(kirjailija) ja Juha Malmi.

rohkeutta vaativa teko ja siihen 
johdatteli elämäni erivaiheet. Olin 
ehdokkaana viime eduskuntavaa-
leissa Perussuomalaisten puolu-
eessa. Kun kerroin ihmisille, että 
olen ehdolla Lohjan valtuustoon 
vaikuttamaan, he osoittivat tuke-
aan ja kannustivat minua työhön 
valtuustopaikan saavuttamisek-
si. Tähän vastasin, että se on vai-
keampaa kuin ns. terveelle mutta 
yritän parhaani.

Tämä tilaisuus oli todella antoisa 
ja saimme kaikki siitä paljon uut-

ta ajateltavaa. Erityiskiitokset ha-
luan esittää Securitas Oy:n Lohjan-
tähden vartijoille, jotka tekivät työ-
tään kiitettävällä asenteella ja pal-
velualttiudella. Lohcase ry:n Sa-
tu Uroselle myös suurkiitos hyvin 
järjestetystä tilaisuudesta ja palve-
luista joita saimme. Lopuksi haluan 
vielä kiittää lohjalaisia, jotka vasta-
sivat mielipidekyselyymme. Tästä 
on mukavaa jatkaa kohti kunnal-
lisvaaleja ja uusia projekteja!

Jarko Jokinen

PerusSuomalaisten  
tehoisku Lohjalla!

Näin lohjalaisilta 
kysyttiin:

KYLLÄ   74,7% EI  25,3%

1. Pitäisikö jätteenpolttolaitoksesta järjestää 
kansanäänestys Lohjalla?

n = 300  (ei osaa sanoa 26) 

KYLLÄ   72,4% EI  27,6%

2. Pitäisikö Nato-jäsenyydestä järjestää 
kansanäänestys?

n = 312  (ei osaa sanoa 14)

KYLLÄ   65,0% EI  35,0%

3. Lohjan kaupunginvaltuusto päätti ostaa 
Elcoteqin kiinteistön ja vuokrata sen edelleen 
Enics Oy:lle. Oliko päätös mielestänne oikea?

 n = 240  (ei osaa sanoa 86)

KYLLÄ   86,7% EI 
13,3%

4. Pitäisikö 1.8.2007 lakkautettu Lohja-lisä 
palauttaa käyttöön?                     

n = 316  (ei osaa sanoa 10)

Mielipidekyselyn kautta viesti-
timme että Perussuomalaiset ovat 
lähellä kansaa ja  kiinnostuneita 
paikallisista asioista. Samalla li-
säsimme puolueen tunnettuutta 
jakamalla 350 puolueen lehteä ja 
keskustelemalla paikallisten ih-
misten kanssa.

Osoituksena siitä, että vallassa 
olevat puolueet todella pelkää-
vät meitä, oli Omenakarnevaali-
en järjestelytoimikunnan päätös 
kieltää viime hetkellä puolueen 
näkyvä markkinointi vuokratul-
la paikalla.

Se ei haitannut. Jalkauduimme 
ympäristöön.

Etukäteen oli myös sovittu, et-
tä Länsi-Uusimaa -lehti julkaisee 
mielipidekyselyn tulokset. Ei jul-
kaissut. Politiikka on herkkää toi-
mintaa, mutta puolueen menes-
tystä ei voida kielloilla estää.

Kyselyn yhteydessä moni loh-
jalainen kertoi pettyneensä oman 
puolueensa harjoittamaan poli-
tiikkaan ja ilmaisi tukensa Perus-
Suomalaiselle puolueelle. Hei-
dän mielestään nykyiselle epäoi-
keudenmukaiselle ja kansalaisten 
perusturvaa heikentävälle politii-
kalle on tultava loppu.

PerusSuomalainen -lehti teki hy-
vin kauppansa. Keskustelut lohja-

laisten kanssa osoittivat, että puo-
lue on kovassa nousussa myös Loh-
jalla. Useat henkilöt halusivat lä-
hettää terveisiä puheenjohtaja Ti-
mo Soinille. He toivoivat, että hän 
ja puolueaktiivit jaksavat taistella 
köyhien ja epäoikeudenmukaisesti  
kohdeltujen ihmisten hyvinvoinnin 
turvaamiseksi myös jatkossa.

Eräs lohjalainen vanhus esitti 
voimakkaan vetoomuksen paikal-
lisen Teboil-aseman säilyttämiseksi. 
Hän pyysi välittämään tämän päät-
täjille. Paikka on hänen mukaansa 
ainoa, josta vanhukset ja vähätuloi-
set saavat palvelua ja voivat korjata 
autonsa pikkuviat kohtuuhinnalla.

Politiikka on herkkää toimintaa...

Helsingin Sanomien 22.9.2007 julkistama gallup 
näyttää Perussuomalaisille edelleen 5,0 %
kannatusta, taakse jäävät niin KD kuin RKP 
(molemmilla 4,6 %). PerusS:n kannatus on 
siis yhä selvästi korkeammalla kuin viime 

eduskuntavaaleissa (4,1 %).

Kannatus yhä 
korkealla
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Otsikossa mainittu kaupunki on 
laitettu sitaatteihin, koska Äänis-
linna oli olemassa vain  syksys-
tä 1941 kesään 1944, kun suoma-
laiset valtasivat kaupungin. So-
tavuosien jälkeen kaupungin ni-
mi muutettiin jälleen Petroskoik-
si (Petrozavodsk). Kaupungissa 
elää yhä vireä suomalaiskulttuu-
ri ja varsinkin monet vanhemmat 
ihmiset osaavat myös suomea ja 
karjalan kieltä.

Petroskoi on monella tavalla 
suomalaiselta näyttävä kaupun-
ki. Äänisen rannalla sijaitsevaa 
kaupunkia tekee vieläkin mieli 
kutsua Äänislinnaksi. Ja niin van-
hemmat ihmiset kutsuvatkin. Ää-
ninen on Euroopan kolmanneksi 
suurin järvi. Sen sanotaan saanen 
nimensä siitä näytelmästä, kun 
jäät ryskyen keväisin pakkautu-
vat läntisille rannoille.

Syyskesän päivinä kaupunki 
näytti turistille parhaat puolensa 
kirkkaassa auringonpaisteessa. 
Rantakadulla saattoi kuulla välil-
lä myös paikallisten asukkaiden 
puhumaa selvää suomea.

Petroskoissa opetetaan suomea 
yliopistossa; siellä on äskettäin il-
mestynyt uusi suomenkielinen sa-
nakirja. Kaupungissa toimivat lu-
terilainen kirkko ja suomenkieli-
nen teatteri, jonka suuri remontti 
valmistuu vuonna 2009.

Neuvostoliiton aikana Petros-
koissa asui noin 15.000 suomalais-
ta. Silloin siellä ilmestyi suomeksi 
Punalippu, joka nykyisin on saa-
nut muodon Carelia. Viikottain il-
mestyy suomenkielinen sanoma-
lehti Karjalan Sanomat, joka on 
luettavissa myös internetissä.

Suomalaisten juuret Petroskois-
sa juontavat 1930-lukujen ja 1950-
lukujen siirtolaisuuteen. Ensin 
kaupunkiin rantautuivat suoma-
laiset kommunistit ja myöhemmin 
sinne asettui asumaan inkeriläisiä. 
Vaikka Petroskoissa nykyisinkin 
kuulee suomea, kielemme asema 
on heikentynyt koulutettujen ih-

misten muuttaessa pois kaupun-
gista, usein Suomeen. Silti Pet-
roskoista löytyy muun muassa 
karjalaista ruokaperinettä vaali-
va ravintola Karelskaja Gornit-
sa; keittiötä tosin vetää joensuu-
lainen keittiömestari Tarmo Wa-
senius. Kaupungin suomalaisista 
piirteistä kertonee jotain sekin, 
että Markku Pölönen filmasi uu-
sinta elokuvaansa ”Suomalainen 
syrjäkylä” Petroskoin laitamilla. 

Ei suomalainen kaupunki

Vaikka Petroskoista löytyy pal-
jon suomalaista kiehtovia yhte-

PerusSuomalainen Karjalassa
Vielä kuulee suomea ”Äänislinnassa”

yksiä, kaupunkia ei kestävin pe-
rustein voi kutsua suomalaisek-
si kaupungiksi. Petroskoi on Ve-
näjä Federation Karjalan tasaval-
lan pääkaupunki, jossa asuu noin 
265.00 asukasta. Suomalaiset ovat 
isännöineet kaupunkia vain lo-
kakuun alusta 1941 kesäkuuhun 
1944; neuvostoliittolaiset valloit-
tivat Petroskoin 28.6.1944.

Sotavuosina Äänislinna oli mer-
kittävä sotilas- ja hallintokeskus. 
Siellä toimi hallinto, joka oli pe-
rustettu vastaamaan vallatun Itä-
Karjalan asioista.

Suunnitelmat eivät toteutuneet. 
Äänislinna vaihtui jälleen Petros-

Moni suomalainen kaipaa yhä Äänisen aaltoja. Tykit muistuttavat menneestä.

koiksi ja kyyhötti vuosikymmenet 
hiljaiseloaan niin kuin ”harmaa-
silmä Aunus” ja muutkin Karjalan 
syrjäiset alueet.

Uusi aika on tuonut kaupun-
kiin uudet tavat. Vaurastuva kes-
kiluokkainen nuoripari saattoi 
kesäisenä lauantai-iltana kutsua 
suomalaisturistin osalliseksi hää-
juhlaansa Äänisen rantakadulla.

Teksti: Pentti Eerikäinen  
Kuvat: Paavo Ikonen

Otto Ville Kuusisen patsas seisoo yhä Petroskoin 
hallintoaukiolla Muuan kuva Karjalan kunnailta
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Tuttu, lyhyt, puheenjohtajamme 
Timo Soinin lausahdus. Nyt luet-
tavana olevan tarinan edetessä 
tultaneen huomaamaan, että lau-
sahdukseen voisi jo kirjoittaa jat-
ko-osan: ”...ja missä euro, siellä 
vielä suurempi ongelma”.

Näin siksi, että kaikki EU-maat 
eivät ole ottaneet euroa käyttöön, 
ja näin ollen jäljempänä ilmene-
vät ongelmat eivät koske(ne?) 
näitä ”kaukoviisaita” siinä määrin 
kuin euro-ansaan langenneita.

Muutamia havaintoja EU-”uudis-
tus”-sopimuksen (vai mikä sen ni-
mi tätä la 22.9 kirjoittaessani lienee-
kään - sanaa ”perustuslaki” sen yh-
teydessä ei ainakaan saa mainita: sii-
tä kun voisi seurata kansallisella ta-
solla paineita kansanäänestykseen, 
jota tietyt EU-vouhakkeet pitävät 
koko nyt esillä olevan katastrofin 
yleisen hyväksymisen kannalta ka-
malimpana uhkana!) nykytilasta.

HS ke 0606, 1. pääkirjoitus: ”EU 
valinnee perustuslain sijaan paika-
tun tilkkutäkin”, ja heti to 0706 ko-
konaista 22 riviä tilaa vienyt yhden 
palstan juttu, häveliäästi sisäsivun 
A5 alareunaan häivytettynä, ”Pe-
rustuslakivaliokunta esittää uutta 
yksikköä lainvalmisteluun”. Siinä 
sanotaan mm., että ”Valiokunnan 
mielestä sen pöydälle tulee lakiesi-
tyksiä, joiden perustuslainmukai-
suus olisi ollut pääteltävissä valio-
kunnan aikaisemmista päätöksis-
tä” - kas näin pyritään häivyttä-
mään pl-vk:n edellisessä versiossa 
ilmennyt loukkaus, jossa Ahvenan-
maan maakuntapäivien (mahdol-
lisesti kielteistä!) kannanottoa jo 
ennakolta lähes haukuttiin!

Eivätkö viime aikojen tapahtu-
mat, koskien ministeri Häkämie-
hen ja muun valtioneuvoston se-
kä tasavallan presidentin välistä 
debattia (puhumattakaan kulu-
neen viikon Sarkozy-uutisista!), 
vielä riitä osoittamaan, että isän-
maan sisäinenkin tilanne on var-
sin sekava? Miksi pitäisi vielä pe-
rustaa lisää kallispalkkaisia vir-
kamiesinstituutioita (samaan ka-
tegoriaan kuulunevat ministeri 
Pekkasen ”varaministerit”!), kun 
on olemassa tällä hetkellä voimas-
sa vallitseva perustuslaki (jota ei 
ainakaan vielä ole kumottu!)? 
Liikuttavan yksimielisesti sekä 
presidentti että valtioneuvoston 
puheen”johtaja(?!)” kuitenkin to-
teavat, että perustuslain mukaan 
toimitaan. - Asiaan voi tutustua 
esim. HS:n su 1609 sivuilta A2, 
Erkki Pennasen kolumnista, sa-
man sivun ”Muut lehdet” Keski-
suomalainen-sitaatista, A4 Kaar-
to-Mikkosen sekä A5 Jarmo Huh-
tasen artikkeleista, näin alkuun...

Edellinen jääköön hautumaan 
lukijain - ja äänestäjien! - mie-
liin seuraavia vaaleja odoteltaes-
sa; jatkossa sen sijaan hieman laa-
jemmin monsieur Sarkozyn uu-
simmista ”kujeista”.

HS ma 1709, 1. pääkirjoitus: 
”Talouden linjaukset jakavat Kes-

ki-Euroopan jättiläisiä” - miten 
olikaan Euroopan Yhteisön asi-
an laita? Eikö pitänyt olla ”yh-
teisö”, jolla on yhteiset, multila-
teraalisiin valtiosopimuksiin pe-
rustuvat säännöt - vai eikö alus-
ta alkaen edes pitänytkään? Oli-
ko kyseessä suuri puhallus, jossa 
EU:n ”jättiläiset” ottaisivat mi-
tä suinkin vain haluaisivat ja ky-
kenisivät, ja antaisivat (varsinkin 
pienten ja näin ollen ”äänivallat-
tomampien” yhtiömiesten!) tulla 
toimeen kuten pystyvät?

HS ti 1809, tunnetun EU-apolo-
geetta Olli Kivisen (hänen yleisen 
asenteensa huomioonottaen häm-
mästyttävän kriittisestä!) kolum-
nista sivulta A2 ”Sarkozy haluaa 
johtaa EU:ta”, seuraava lainaus: 
”[EU:n yhtenäisyyden saavutta-
misessa] pätee peruskoulun eka-
luokkalaisillekin painotettu yleis-
inhimillinen perusasia: yhteispe-
lillä se sujuu -- [yhtenäisyys] puo-
lestaan nojaa yhteisesti sovittujen 
sääntöjen noudattamiseen.

Keskeinen ärtymyksen aiheut-
taja onkin Ranskan piittaamatto-
muus yhteisistä sopimuksista - en-
nen muuta euron perustana ole-
vasta vakaussopimuksesta.

Suomen tapaisille pienille mail-
le [Sarkozy] on tehnyt [jo aiem-
min] selväksi, ettei hän välitä pie-
nistä maista --.”

Taidatkos sen selkeämmin sanoa 
- mitä ”Suomen kaltaisilla pienil-
tä mailta” ylipäätään on tekemis-
tä tässä suuressa sirkus- ja ilveily-
kappaleessa, jota EU:ksikin kut-
sutaan? - Etsimättä tulee mieleen 
Jukolan Juhani, jonka heinänteon 
keskeytti ukkosmyrsky: ”Minä ky-
syn: mitä on Taivaan sontaratasten 
tekeminen minun pelloillani, kos-
ka minä vasta heinää teen?” - mitä 
on EU:n ”sontaratasten” tekemi-
nen itsenäisen kansallisvaltio Suo-
men asioissa? Tyhmyyttäänkö, tie-
tämättömyyttäänkö - vai välinpi-
tämättömyyttäänkö! – Suomi ää-
nesti siihen liittymisen puolesta? 
Voi voi sentään...!

Miten ollakaan, saman leh-
den SAMALLA sivulla, on Mat-
ti Luodon ”Vieraskynä”-kirjoi-
tus, jonka otsikkonakin on ”Sepa 
on euroakin suurempi muutos”, 
ja alaotsikkona ”Vastedes kan-
salliset pankki- ja automaattikor-
tit poistuvat käytöstä”. Sen sitee-
raaminen veisi liiaksi palstatilaa, 
joten jätän jokaisen luku- ja ajat-
telu! - taitoisen luettavaksi ko. ju-
tun. Joka tapauksessa: jäljet pelot-
tavat - eikö juuri hiljattain MOT-
ohjelmassakin jo käynyt ilmi, mi-
ten haavoittuvia ylikansalliset in-
ternet-yhteydet ovat? 19-vuotiaan 
nuorukaisen haittaohjelmilla saas-
tutettiin miljoonia kotikoneita!

Toteutuuko NYT se historialli-
nen ”finis Finlandiae”, jota eräs toi-
nen taho jo runsas vuosisata sitten 
ajoi, jopa kahteen eri otteeseen?

Mutta palataan asiaan. Vielä 
saman päivän HS B1 tietää ker-

toa, että ”Ranska lähenee USA:
ta Iran-kovistelussa. Ulkominis-
teri Kouchner varoitti ’sodasta’”. 
Jatkossa saman toimittajan, He-
li Suomisen kommentti ”Epädip-
lomaattista diplomatiaa” (mis-
tä syystä tuleekin mieleen Häkä-
miehen Washington-puhe!). Vielä 
samassa yhteydessä Ilkka Ahtiai-
sen jälkikirjoitus, otsikoitu ”Mer-
kel kieltäytyi Sarkozyn ydinase-
tarjouksesta. Sarkozyn kerrotaan 
loukkaantuneen (!!!) yhteistyö-
tarjouksen torjumisesta.” (Täs-
tä muistuu mieleen USA:n ulko-
ministeri Ricen (eräs) Lähi-idän 
vierailu, jossa hän toi julki ”syvän 
närkästyksensä” muslimien itse-
murhaiskuista - ikään kuin USA 
olisi niihin TÄYSIN syytön!) - 
Tällä tavalla siis presidentti, joka 
ITSE kieltäytyy noudattamasta 
yhteisesti sovittuja pelisääntöjä!

Kuin pisteeksi i:n päälle ”kovis-
telusta”, EDELLEEN sama lehti 
ja sivu, Kalle Koponen, Uutisana-
lyysi: ”Ruotsin porvarihallitus ui 
rauhallisesti vastavirtaan. Huonot 
kannatusluvut eivät huoleta Rein-
feldtia”.

Mutta siirrytään seuraavaan 
päivään, ke 1909. HS B2, Anna-
mari Sipilä: ”EU:n uudistussopi-
mus on jo yli puoliksi valmiina” 
- tästäkin lyhyt lainaus: ”Kuinka 
monta juristia tarvitaan kirjoitta-
maan EU:lle uusi sopimus? Tasan 
54. Ja vielä kaksi valvojaa päälle.

Edustaja[n pitää olla] terävä-
päinen ranskan- ja englannintai-
toinen lakimies. -- Sopimusluon-
nos käydään läpi sana samalta ja 
rivi riviltä. [Joskus] yhtä sanaakin 
punnitaan pitkään.”

Herää kysymys: pitääkö sopi-
musluonnosta tutkia näin mikro-
skoopin tarkkuudella (ja mitä se 
maksaa!), jos sopimuskumppanit 
voivat luottaa toisiinsa? Vastaan 
siihen saman tien: ylipäätään-
kin täytyy , ja erityisesti, kun on 
jo nähty, mihin nämä ”erinomai-
set sopimukset” EU:n kanssa ovat 
Suomenkin johtaneet!

Saman lehden sivulla B7 jatku-
vat sankari-Sarkozyn luonneku-
van paljastukset. Annamari Sipi-
lä kirjoittaa, otsikolla ”Ranskan 
omapäinen talouslinja ärsyttää 
muita EU-maita” seuraavaa. En-
sin hän kuvaa, miten Sarkozy on 
valtiovarainministerikokouksessa 
Portugalissa onnistunut suututta-
maan sekä EKP:n puheenjohtaja 
Trichetin että euromaiden ryhmän 
puheenjohtaja Junckerin. Ja näin 
itse kokouksessa: ”[T. ja J.] kuun-
telivat S:n referaatteja kivikasvoi-
sina. – Herroista näki, että he oli-
sivat toivoneet suuren euromaan 
presidentiltä hieman toisenlaista 
asennetta. -- Talouskomissaari -- 
näpäytti, että ’Ranskan pitäisi [en-
sin] nähdää vaivaa [oman budjetti-
vajeensa korjaamiseksi, johon uu-
si johto ei ole ollut halukas]’. [Si-
pilä jatkaa] Mutta pitäisikö Rans-
kan sitten nähdä vaivaa?

Logiikka menee näin: jos iso 
euromaa on välinpitämätön euro-
alueen tavoitteiden suhteen, kär-
sivät siitä pian muutkin, yhtenäi-
syys rakoilee ja eripura lisääntyy. 
Vajeeseen taipuvaiset alkavat ot-
taa kapinallisesta mallia”.

Olen joskus aiemmin kirjoitta-
nut sopimuksista ja niiden pidet-
tävyydestä ”pacta sunt servanda”-
hengessä, joka on ainoa tae sille, 
että voimme luottaa sopimuksen 
toisiin osapuoliin; en voisi lain-
kaan vakuuttavammin kuvata asi-
aa kuin Sipilä yllä!

Mutta Sarkozya ei pidetä ”häi-
rikkönä” pelkästään euro-maiden 
joukossa, vaan myös itse ”mahti-
valtion” sisällä. Heti edellisen ar-
tikkelin vieressä Heli Suominen 
otsikoi ”Sarkozyn uskottavuus ko-
etteilla kotimaassakin” (!). Tämä 
ilmenee seuraavasta: ”’S:lla on hy-
viä (!) ajatuksia, mutta nyt hänel-
lä on ongelmia tyylin, muotoilun ja 
uskottavuuden kanssa’, arvioi eko-
nomisti Laurent. -- Vaikein on us-
kottavuusongelma. L. jatkaa: ’Us-
kottavuusongelma tulee ristiriidas-
ta. S. haluaa euromaiden toimivan 
entistä tiivimmässä -- yhteistyössä, 
mutta hän ei noudata sopimuksia, 
joita on yhteistyössä tehty’”

Tässä yhteydessä viittaan jo ai-
emmin esillä olleeseen Annamari 
Sipilän HS:n artikkeliin ke 19.9! - 
Toisaalta voidaan yhtä hyvin kysyä: 
mitä virkaa on tällä valtaisan juristi-
joukon vaivannäöllä, jos sopimusta 
siitä huolimatta rikotaan niin huo-
lettomasti kuin edellä on esitetty? 
Muistaakseni S. suvaitsi ”ilmoit-
taa” (miten taaskin nousee etsimät-
tä mieleen oman pääministerimme 
”ilmoitus”, jonka mukaan EU-pe-
rustuslaista ei järjestetä kansanää-
nestystä - ja asia oli sillä selvä!) heti 
tultuaan presidentiksi, että Ranskaa 
alkaa noudattaa budjettikuria vasta 
vuonna 2010 - nyt tätäkin on lykätty 
jo kahdella vuodella eteenpäin!

Eivätkä Sarkozyn ”urotyöt” 
vielä tähänkään päättyneet... HS 
to 20 B1, Heli Suominen: ”Sar-
kozy karsii Ranskan virkamies-
kuntaa”, ja tämän alla: ”Opetta-
ja: Luokkien koot jo äärirajoilla.” 
Sekä Ranskan että Ruotsin kovis-
telut näyttävät vain voimistuvan 
(oliko muuten Ruotsin esimerk-
ki niin ”kiehtova”, että harhautti 
Suomenkin äänestäjät?).

Olkoon tässä ensin alkuun lyhy-
esti pohdittavaa; jotain saattoi näin-
kin lyhyellä aikavälillä jäädä pois-
kin, mutta kun uutisten tarjonta on 
tätä suuruusluokkaa, ei kaikkea 
MILLÄÄN ehdi - hyvä kun juuri ja 
juuri SEURATA ehtii! - kommen-
toida! Kyseessä ovat niin suuret ja 
kiireelliset asiat, että hyvä, kun tä-
hänkin asti kykenee venymään!

Vielä lisää pohdittavaa. Kun sa-
notaan, että tällainen sananvään-
tö ja –kääntö on pelkkää pilkun-
viilaamista (tai -*:sta), retoriikkaa, 
juristeriaa jne, miksi näin sitten 
menetellään? Tietysti halutaan, 

että asiat tehdään yksiselitteisik-
si, eikä niitä tarvitsisi alvariinsa 
hypätä lakituvassa tulkitsemassa. 
Mutta siellä ovat TAAS samat pil-
kun- jne. vastassa. Jotkut jopa sa-
novat, että antaa herrojen hoitaa 
tuollaiset asiat: tarkoittaako tämä 
sitä, että Suomen kansa, jolle val-
ta (toistaiseksi kumoamattoman!) 
perustuslain mukaan kuuluu, on 
sellaista ”tiedotonta, tahdotonta, 
toivotonta ja aivotonta massaa”, 
jollaiseksi Hannu Karpo takavuo-
sina sanoi silloisen tieliikennease-
tuksen leimaavan jalankulkijat?

Jakob Söderman ainakin oli tois-
ta mieltä, kun hän Turun Sanomis-
sa su 220804 toteaa, että EU:n pe-
rustuslaki on aivan liian suuri asia 
jätettäväksi pelkästään poliitikko-
jen päätettäväksi! - Eli juoni jat-
kuu: jos sopimus hyväksytään, se 
(ilmeisesti!) perustuu siihen, että 
osapuoliin luotetaan - jos EI luo-
teta, miksi hyväksytään koko sopi-
mus? Jos selkeästi osoittautuu, että 
sopimuskumppanit ovat epäluotet-
tavia, miksei sopimusta sanota ir-
ti, viimeistään nyt, kun uusi EU-
pl on tulossa (ja jos Suomen julki-
sen vallan tähänastisista mielen ja 
sielunliikkeistä jotain voi päätellä, 
niin myös hyväksyttäväksi)?

Vielä epilogi

Kun nyt vääjäämättä näyttää siltä - 
edellä esitetystä huolimatta! -, että 
uutta sopimusta Suomessakin vaan 
posket hehkuen puuhataan, jätän 
avoimeksi kysymyksen: Mitä muita 
keinoja on käytettävissä kuin kan-
sanäänestys? Lyhyt konsultaatio Tu-
run Yliopiston valtio-opin professo-
ri Matti Wibergin kanssa näet osoit-
ti, että kansanäänestys voi Suomes-
sa juridiselta statukseltaan olla vain 
neuvoa-antava, mutta ei lopullisen 
päätöksen tekijöitä sitova.

Pitäisikö NOPEASTI ruveta tut-
kimaan KKO:n entisen presidentin 
Leif Sévonin ennen edellisen pää-
töksen tekoa 051206 esittämää Ah-
venanmaa-kysymystä VIELÄ ker-
ran? Oliko vai eikö se ollut voimas-
sa olevan perustuslain vastainen? 
Jos oli, ei UUTTAKAAN päätös-
tä voida tehdä juuri syistä, jotka 
Sévon esitti - jos ei ollut, jää jäljel-
le enää YKSI murheellinen kysy-
mys: mitä virkaa on eduskunnalla, 
joka voi tulkita perustuslakia oman 
isänmaansa etua vahingoittamalla 
tavalla? Eikö tällaista menettelyä 
tavata kutsua maan- tai valtiope-
tokseksi?

Viimeksi eilen saatiin näyttöä ny-
kyisestä hulinamenosta, kun puhe-
mies joutui kopauttamaan nuijal-
la pöytään ja toteamaan, että ellei 
parlamentti nyt rauhoitu, istunto 
täytyy keskeyttää. Tästäkö mallia, 
miten anarkismiin edetään? Seura-
ukset täytyy sitten vaan kestää, se-
kä päättäjien että niihin syyttömi-
en kansalaisten - ellei kansalaisten 
syyksi sitten lasketa sitä, että hehän 
eduskunnan ovat valinneet!

poliittisesta retoriikasta

Manu Vuorio
Valtiotieteen 
tohtori
Turku”Missä EU, siellä ongelma!”
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Siitä päivästä lähtien, kun 
Suomi Esko Ahon halli-
tuksen toimesta huiputet-
tiin massiivisen propagan-
dakampanjan siivittämänä 
Euroopan Unioniin vuon-
na 1995, on Suomen kansa 
ollut kuin yksinäinen ajo-
puu suuressa eurooppa-
laisessa koskessa, muiden 
vietävänä. Erityisesti maa-
talous ja omavaraisuutem-
me on ollut tuuliajolla.

EU:n äskettäin tekemä 
päätös suomalaisen sokeri-
tuotannon alasajosta hakee 
vertaistaan nöyryyttämi-
sen historiassa. Suuret EU-

maat vähät välittävät EU:
n päätöksistä, jos ne ovat 
heille epäedullisia. Näin he 
tekivät oman sokerintuo-
tantonsa kanssa. Miksi Suo-
mi ei pitänyt kiinni kansal-
lisista eduistaan?

Keski-Euroopassa ei ym-
märretä suomalaisen ilmas-
ton meille asettamia haas-
teita ja Euroopan Unionin 
muodostamia uhkia maa-
taloustuotannolle, vaikka 
Brysselissä onkin tunne-
tusti parhaat suomalaisen 
maatalouden asiantuntijat. 
Artikla 141:sta käydään, ai-
nakin julkisuudessa, kovaa 

vääntöä. Lopputulos vaan 
tulee suurella todennäköi-
syydellä näyttämään näi-
den kahdentoista EU-vuo-
den aikana tutuksi tulleelta: 
täystyrmäys. Tosin homma 
saadaan suomalaisten neu-
vottelijoiden puheenvuoro-
jen perusteella näyttämään 
veret seisauttavalta torjun-
tavoitolta.

Hyvin ei mene metsästyk-
senharrastajillakaan. Met-
sästysharrastajien parissa 
on seurattu huolestuneina 
EU:n kaavailuja aseenkan-
toluvan ikärajan nostami-
sesta 15 vuodesta 18 vuo-

teen. Tällä kertaa ovat EU:
n neropattilainsäätäjät kek-
sineet vedota YK:n niin sa-
notun Palermon sopimuk-
sen tuliasepöytäkirjaan.

Asedirektiivin muutoksen 
takana on pelko kansainväli-
sen rikollisuuden lisääntymi-
sestä, terrorismintorjunnasta 
sekä naiskaupan estämises-
tä. Voisiko nyt kuitenkin ol-
la niin, että nuoret metsästä-
jät kuuluvat kulttuuriimme? 
Nämä syyt eivät mielestäni 
millään tavoin liity suoma-
laisten nuorten metsästys-
harrastukseen. Jos asedirek-
tiivin muutosehdotus hyväk-

syttäisiin, tarkoittaako tämä 
myös sitä, että noin kymme-
neltä tuhannelta alle 18-vuo-
tiaalta metsästyksen harras-
tajalta perutaan jo hankittu 
aseenkantolupa?

EU ei ole mielestäni se 
väylä, jossa Suomi voi toi-
mia tasa-arvoisena muiden 
jäsenmaiden rinnalla. Olisi-
ko Suomen siirryttävä ene-
nevässä määrin pohjois-
maisen yhteistyön lisäämi-
seen? Nyt on Suomen kan-
san korkea aika herätä huo-
maamaan missä mennään. 
Nyt on Suomen kansan va-
litsemien päättäjien kor-

Torjuntavoitto?
Pentti Oinonen
Kansanedustaja
1. varapuh.joht.
PerusSuomalaiset

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä jätti liittyen valtion 
talousarvioesitykseen vuodelle 2008 yhteensä 106 talous-
arvioaloitetta. Alla on muutamia aloitteita jokaiselta ryh-
mämme kansanedustajalta.

Pentti Oinonen:

– Valtionvelan lyhentämiseen ehdotetun määrärahan
 vähentäminen
– Määrärahan osoittaminen kuntien järjestämän sosiaali-
 ja terveydenhuollon valtionosuuden korottamiseen
–  Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden
 valtionapuun
–  Määrärahan osoittaminen Maatilatalouden kehittämis-
 rahaston avustuksiin
– Määrärahan osoittaminen valtakunnallisten nuoriso-
 keskusten toiminnan ja investointien tukemiseen

Pirkko Ruohonen-Lerner:

– Määrärahan osoittaminen väestöltään kasvavien maa-
 kuntien ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämiseen
–  Määrärahan osoittaminen vankeinhoitolaitoksen
 henkilöstön lisäämiseen
– Määrärahan osoittaminen perustienpitoon Uuden-
 maan tiepiirin alueella
– Määrärahan osoittaminen Vanhan Porvoon rakennus-
 ten ja ympäristön säilyttämiseen
– Määrärahan osoittaminen Etelä-Suomen vesistöjen ja 
 Itämeren suojeluun

Timo Soini:

– Määrärahan osoittaminen omaishoidon tuen lisäämi-
 seen
–  Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien päivä-
 kuntoutuksen lisäämiseen
– Määrärahan osoittaminen lapsilisien korottamiseen
–  Määrärahan osoittaminen valtion mielisairaaloiden 
 toimintamenoihin
–  EU:lle suoritettaviin maksuihin ehdotetun määrärahan 
 ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnettävän jä-
 senmaksuhelpotuksen vähentäminen

Pertti Virtanen:

– Määrärahan osoittaminen suomalaisen elokuvan tuo-
 tannon tukemiseen
– Määrärahan osoittaminen säveltaiteen edistämisen
 tukemiseen
– Määrärahan osoittaminen Suomen keilamaajoukkueen 
 henkiseen ja tekniseen valmennukseen sekä nuoriso-
 keilailun kehittämiseen
– Määrärahan osoittaminen Narubassofestivaali/Pispala 
 Folk tukemiseen
– Määrärahan osoittaminen Niskoslammen, Niskosjoen 
 ja Viinamäenlahden kunnostamiseen Kihniöllä

Raimo Vistbacka:

– Määrärahan osoittaminen vaikeavammaisille suunna-
 tun henkilökohtaisen avustajajärjestelmän
 kehittämiseen
– Määrärahan osoittaminen pelkkää kansaneläkettä saa-
 ville maksettavaan perustoimentulolisään
– Määrärahan osoittaminen metsäautoteiden rakenta-
 miseen ja kunnossapitoon
– Määrärahan osoittaminen metsän uudistamiseen,
 nuoren metsän hoitoon ja energiapuun keräämiseen
–  Määrärahan osoittaminen perusradanpitoon

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 
Suomen kansaa puolustavia 

talousarvioaloitteita liittyen
vuoden 2008 budjettiin

Puheenjohtaja Timo Soini kirjoittaa parhaillaan 
muistelmateosta. Kustannusosakeyhtiö Tammi jul-
kaisee sen ensi maaliskuussa.

Kirja on ollut työn alla jo jonkun aikaa. Soini käy 
kirjassa läpi henkilöhistoriaansa lukiolaispojasta 
kansanedustajaksi ja presidenttiehdokkaaksi. Mat-
kalle mahtuu paljon värikkäitä tapahtumia: suuria 
onnistumisia ja katkeria tappioita.

Kirja tuo esiin uutta tietoa henkilöistä ja tapahtu-
mista. Soini kertoo mm. yhteistyöstään Veikko Ven-
namon ja Tony Halmeen kanssa.

Soini kertoo, että kirja antaa mahdollisuudet teh-
dä tilit selväksi menneiden kanssa ja avaa näkökul-
maa tulevaan.

– Olen uskon ja aatteen mies, heteromies, lihan-
syöjä, isä, aviomies ja ravimies. Olen näköistaiteen 
ystävä, sellainen tulee kirjastakin, Timo Soinin nä-
köinen, toteaa kirjoittaja.

Timo Soinin kirjaa tullaan myymään myös Perus-
suomalaisten jäsenille.

kea aika lopettaa ”KYL-
LÄ KYLLÄ, RAKAS” –
EU-politiikka. Suomi ei tar-
vitse EU:ta, eikä EU meitä. 
Meidän ei tarvitse eristäy-
tyä, sillä Suomi ei ollut eris-
täytynyt ennen EU:ta eikä 
maamme ole sitä EU:sta 
eroamisen jälkeenkään.

Ihmetyttää kuinka kauan 
maanviljelijät jaksavat tä-
tä jatkuvaa kiusaamista ja 
alistamista? Kuinka kauan 
poliitikot aikovat tätä sie-
tää? Miksi neuvottelijam-
me Brysselissä mielistele-
vät ja nöyristelevät Brysse-
lin virkamiesten edessä?

Timo Soini julkaisee kirjan:

”Olen näköistaiteen 
ystävä, sellainen tulee 

kirjastakin”



 PerusSuomalainen  10/2007 Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 13

Keväällä 2006 tapahtuneen viral-
lisen perustamisensa jälkeen nuo-
risojärjestömme on kasvattanut 
jäsenmääräänsä, yhtenä harvois-
ta poliittisista nuorisojärjestöis-
tä. Erityisen voimakasta kasvu 
on ollut kesäkuusta 2007 lähtien, 
jolloin internetsivuillemme www.
ps-nuoret.net lisättiin sähköinen 
jäsenhakemuskaavake.

Kasvun johdosta on välttämätön-
tä syventää toimintaa paikallistasol-
le. Käytännössä tämä tarkoittaa pii-
rijaon luomista Nuorisojärjestön si-
sälle ja piirikohtaisten yhteyshenki-
löiden valintaa nuorisojärjestön jä-
senistön parista. Piirijako noudattaa 

tarkoituksella puolueen piirijakoa, 
näin yhteistyö puolueen piirien ja 
paikallisosastojen kanssa saadaan 
mahdollisimman vaivattomaksi.

Eräs yhteyshenkilöiden pääteh-
tävistä onkin nuorten toiminnan 
aloittaminen paikallistasoilla; tä-
hän asti toimintaa on ollut lähin-
nä pääkaupunkiseudulla. Muita 
yhteyshenkilöiden tehtäviä ovat 
mm. jäsenhankinta, piirien kans-
sa tehtävän yhteistyön syventämi-
nen ja osallistuminen paikallista-
son tapahtumiin (messut yms.). 
Väistämättä jäsenmäärämme kas-
vu tulee johtamaan myös paikal-
lisosastojen perustamiseen. 

Ne nuoret, jotka ovat kiinnos-
tuneita osallistumaan nuorisojär-
jestön toimintaan, voivat ottaa yh-
teyttä oman alueensa yhteyshen-
kilöön. Niissä piireissä, joissa ei 
ole vielä nimettyä yhteyshenki-
löä, on haku päällä. Jos itse olet 
kiinnostunut toimimaan yhteys-
henkilönä vielä vapaassa piirissä 
tai tiedät tehtävään sopivan nuo-
ren henkilön, ota yhteyttä. 

Antti Valpas
Toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret ry
050-561 4334
antti.valpas@ps-nuoret.net

Perussuomalaiset Nuoret 
syventää organisaatiotaan

Etelä-Pohjanmaa:
Anu Mäntylä - etela-pohjanmaa@ps-nuoret.net

Etelä-Savo              Helsinki
-paikka auki-         -paikka auki-

Häme
-paikka auki-

Keski-Pohjanmaa:
Tuomo Ojala - keski-pohjanmaa@ps-nuoret.net 

Keski-Suomi:
Minna Mäkinen - keski-suomi@ps-nuoret.net

Kymi:
Juha-Pekka Koponen - kymi@ps-nuoret.net

Lappi
-paikka auki-

Oulu ja Kainuu:
Veli-Pekka Kortelainen - oulujakainuu@ps-nuoret.net 

Pirkanmaa:
Tiina Elovaara - pirkanmaa@ps-nuoret.net

Pohjois-Karjala
-paikka auki-

Pohjois-Savo:
Antti Rantakokko - pohjois-savo@ps-nuoret.net

Satakunta
-paikka auki-

Uusimaa:
Simo Grönroos - uusimaa@ps-nuoret.net

Varsinais-Suomi:
Teemu Välimäki - varsinais-suomi@ps-nuoret.net

Yhteyshenkilöt
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Viime eduskuntavaalien jälkeen 
Perussuomalaisten toiminta Var-
sinais-Suomessa on jatkunut vilk-
kaana. Piirin väkeä on ollut toreil-
la kahdeksassa paikassa yhteensä 
yksitoista päivää viime kesän ja al-
kusyksyn aikana. Uusia kunnallis-
vaaliehdokkaitakin on mukaan lu-
pautunut jo muutamia eri paikka-
kunnilta, vähitellen varmaan pitää 
ruveta jo kokoamaan suostumus-
lomakkeita, että lupauksista saa-
daan mustaa valkoiselle. Ennen tä-
män lehden ilmestymistä käydään 
vielä Uudessakaupungissa 6.10.

Turunpäivänä 16.9. oltiin kaup-
patorilla ja kojullamme oli jatku-
va jono, koska tarjolla oli ilmaisia 
räiskäleitä, mehua, keksiä ja kark-
kia. Jaossa oli myöskin tuoretta 
tietoa Perussuomalainen lehden 
ja esitteiden muodossa. Myynnis-
sä on ollut kotimaista hunajaa ja 
omenoita. Turussa räiskäletaiki-
naa kului 40 litraa Hannulan Per-
tin, Eskolan Päivin ja muiden ak-
tiivien paistaessa räiskäleitä ko-
ko päivän. Läheiseltä pääminis-
teripuolueen teltaltakin kävivät 
vuorotellen maistamassa räiskä-
leitä ja katsomassa, että mikä saa 
aikaan jatkuvan jonon Perussuo-
malaisten teltalle. Keskustan kan-
sanedustajat ja ministerit tarjoili-
vat suureen ääneen porkkanoita 
kansalle. Tietty vähän ilkeämieli-

senä periaatteen miehenä kävin 
toteamassa paikanpäällä, että nä-
mähän ovat vain porkkanan siivu-
ja. Kehitysehdotuksena mainitsin, 
että nykyisin on olemassa mini-
porkkanoita, jos ei muuten raaski 
koko porkkanaa antaa. Ehkä ovat 
jo tottuneet minuun, kun vältyin 
kepiltä, puheistani huolimatta.

Sunnuntaina 30.9. olimme Lie-
don torilla, paikalla oli päivän mit-
taan toista kymmentä piirimme 
aktiivia. Räiskäletaikinaa kului 25 
litraa ja positiivista palautetta tuli 
runsaalta toriyleisöltä mukavasti 
pitkin päivää. Muutama kunnallis-
vaaleista kiinnostunutkin poikkesi 
teltalla. Viikolla teltamme oli kol-
me päivää Salon markkinatorilla, 
jossa kerättiin jäseniä puolueelle 
ja mahdollisia kunnallisvaalieh-
dokkaita tulevaan Suursaloon, jo-
hon vuoden vaihteessa liittyy yh-
deksän ympäristökuntaa.

Lähtekäähän joukolla kerää-
mään kunnallisvaaliehdokkaita 
eri puolilla Suomea, nyt on vaali-
keli mitä parhain eikä tarvitse hä-
vetä ollessaan perussuomalainen. 
Satopään Kalevi Salosta lohkaisi, 
että nyt on jopa trendikästä olla 
Perussuomalaisten ehdokkaana 
tulevissa kunnallisvaaleissa.

Terveisin,
Lauri Heikkilä

Varsinais-Suomessa veto jäi päälle

Kuvassa iskuryhmäämme Liedon torilta: Vasemmalta Juhani Hannula (Mynämäki), Pertti 
Hannula (Lieto), Janne Louhi (Raisio), Seija Kaarilahti (Paimio), Teemu Välimäki (Turku) ja 
Päivi Eskola (Turku). Kuvan otti Lauri Heikkilä

1
0
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PerusSuomalainen



 PerusSuomalainen  10/2007 Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi 15

Kainuulainen vaikuttaja ja yrit-
täjä Matti Puuronen juhli kuusi-
kymmenvuotista taivaltaan ystävi-
ensä seurassa 26.8.07 Salmijärven 
kammissaan. Hänen syntymäpäivä 
on tarkalleen 22.8.  Kammi taas on 
maan sisään rakennettu tila, joka 
on varustettu ravintolatoiminnan 
palveluiden edellyttämine laittei-
neen. Erilainen ja hieno paikka 
järjestää perhe- ym. juhlia.

Matin synttäreillä vieraili seitse-
misenkymmentä onnittelijaa. Ku-
ten olettaa sopii, jo vilkaisu ruu-
anlaiton mestarin pöydän anti-
miin nostatti veden kielelle. Tilai-
suus alkoi yhteisruokailulla, mutta 
juomaakaan ei oltu unohdettu.

Perussuomalainen-puoluetta 
edustivat kolmas varapuheenjoh-
taja (kouluttaja, FM) Pirkko Mat-
tila Muhokselta ja kansanedusta-
ja Pentti Oinonen Rautavaaral-
ta. Perussuomalaisten Keski-Poh-
janmaan piirin tervehdyksen esitti 
piirin puheenjohtaja Alpo Ylitalo 
Helena-vaimoineen. Ajoittain po-
liittissävytteistäkin luonnetta saa-
nut tilaisuus oli tunnelmaltaan mie-
liinpainuvan lämminhenkinen. 

Matin luonteen iloisiin piirtei-
siin ovat varmasti vaikuttaneet 

Matti Puuronen 60 vuotta
Kajaani PS AY

isän karjalaiset juuret. Hän on yh-
deksänlapsisen ortodoksiperheen 

jäsen. Sota ajoi isän kotiväen Suo-
järven Vekaruksen -kylästä evak-
koon Alahärmään, mistä isä löy-
si puolison. He menivät naimisiin 
isän viisi vuotta kestäneen sota-
reissun aikana.

Äiti myi Pohjanmaalta talon ja 
välirauhan aikana perhe palasi 
Karjalaan, josta jatkosodan puh-
jettua tuli lähtö kahden pienen 
lapsen kanssa Savoon Airakselan 
asemalle. Siellä perheeseen syn-
tyi yksi jäsen lisää. Seurasi muut-
to Kuluntalahden kylään Kainuu-
seen, jossa perheeseen syntyi vie-
lä kuusi lasta. 

Matin kiinnostuksen yhteiskun-
nallisiin asioihin herätti siirtolaise-
na koettu ylenkatse. Hän tunsi ja 
ymmärsi jo nuorena pienen ihmi-
sen puolustuskyvyttömyyden. Vä-
häosaisten avuntarve synnytti ha-
lun auttaa lähimmäisiä ja herätti 
poliittisen aktiivisuuden. Auttamis-
halu on säilynyt ja vahvistunut vuo-
sikymmeniä. Hän kokee, että ihmis-
läheisyyteen perustuva, köyhätkin 
huomioiva perussuomalainen poli-
tiikka tarjoaa vaikutuskanavan ko-
hottaa vähäosaisten asemaa.

Kotoa peritty uskonnollinen or-
todoksitausta perinteineen kuu-
luu edelleenkin osana koko hä-
nen perheensä elämää. Se näkyy 
ulospäin osallistumisena uskon-
nolliseen toimintaan. Matti näkee 
nykyisen Suomen kehityksen kul-
kevan uudelleen siihen suuntaan, 
että rikkaat rikastuvat ja köyhät 
köyhtyvät. 

Päivänsankarin ajatuksia hänen 
merkkipäivänään: ”Ihmisten eri-
arvoisuus lisääntyy, vanhuksia kä-
sitellään kuin esinettä ilman min-
käänlaista tunnetta. Pienillä eläk-
keillä kituuttavilta ihmisiltä vie-
dään kaikki. Työtön ei ole mitään 
muuta kuin pohjasakkaa. Yksi-
huoltajat ovat rasite. Pätkätyöläis-
ten on tultava toimeen nälkäpal-
kalla. Nuorten ja lasten pahoin-
vointi lisääntyy. Mielenterveydestä 
kärsivät ihmiset jätetään oman on-
nensa nojaan. Matalapalkkaisten 
työtahtia kiristetään. Pienyrittäjät 
ajetaan konkurssiin ja itsemurhiin. 
Pienet maatilat pannaan ahtaalle. 
Nämä on asioita joiden puolesta 
on taisteltava. - Kiitos saamastani 
huomionosoituksesta”.

Kuvassa merkkipäiväänsä juhliva Matti Puuronen ja 
kansanedustaja Pentti Oinonen kammin edustalla 
Salmijärvellä.

Rauman SilakkaMarkkinat järjestettiin 15-16.9.2007 yhdeksän-
nentoista kerran Raumalla. Markkinoilla oli paljon myyntikoju-
ja, jotka olivat keskittyneet kalaan, tavalla tai toisella. Järjestäjänä 
toimivat Lionsit, jotka lahjoittavat tuoton tapahtumasta hyvänte-
keväisyyteen. Vuonna 2006 tuotonjako oli seuraavanlainen: lions-
ladyjen lahjoitukset, vapaaehtois- ja vammaisjärjestöt, nuorisotyö 
ja nuorisovaihto, meripelastusyhdistys sekä merimieskirkko.

SilakkaMarkkinoilla käy vieraita yli 20 000. Myyntipaikat on 
pyritty pitämään edullisina, jotta kauppiaat tulevat uudelleen 
vuosi vuoden jälkeen, tähän tavoitteeseen järjestäjä on päässyt-
kin. Näytteille asettajia oli määräaikaan mennessä ilmoittautu-
neita huikeat 503 kappaletta. Tapahtuman ympärille oli järjestet-
ty myös Silakkamarkkinatanssit Merskan lavalle. Markkinoilla 
nähtiin myös itämaista tanssia, jota esitti Hannele Aaltonen. Tan-
huamassa oli Rauman eläkkeensaajat ry:n tanhuryhmä. Tapahtu-
man kunniaksi oli painettu Silakkamarkkinalehteä, jonka kustan-
tajana toimi LC Rauma/Reimari. Myyntipaikat varataan uudel-
leen seuraavaksi vuodeksi yleensä jo vuotta ennen tapahtumaa.

Rauman Kanaali luo merellistä tunnelmaa tapahtumalle, en-
simmäisenä vuonna SilakkaMarkkinat pidettiin kanaalin toisel-
la puolella, mutta sen jälkeen tapahtuma on järjestetty kaupun-
gin keskustan puoleisella rannalla jo 18 kertaa.

Kalaa oli näyttävästi esillä kotiseutuväelle, ja aurinkokin näyt-
täytyi mukavasti lämmittäen niin markkinayleisöä kuin näytteil-
le asettajiakin.

Harri Lindell

PerusSuomalaisilla oli oma pisteensä
Rauman syksyisillä silakkamarkkinoilla!

Satakunnan raumalaisen kansan-
edustajaehdokkaan Pasi Mäen-
rannan toimesta PerusSuomalai-
set saivat oman pisteensä Rau-
man silakkamarkkina-alueel-
ta, kun muutama myyntipiste oli 
jäänyt vapaaksi. Sateisesta säästä 
huolimatta markkinat vetivät vä-
keä liikkeelle. Meri on tietenkin 
meille raumalaisille tärkeä omine 
antimineen, mutta silakkamark-
kinoiden ilmapiirikin on kansan-

omainen ja luonteva ilman liiallis-
ta ylimääräistä markkinahumua.

Ihmisiä pysähtyi mukavasti kes-
kustelemaan, ja Perussuomalainen 
lehti otettiin kiitettävästi mukaan 
luettavaksi niin, että jaettavaa ma-
teriaalia olisi saanut olla enem-
mänkin. Eräs hyvä kommentti oli 
kun rouva iloisesti lähestyi ja sa-
noi ”minä olen perussuomalai-
nen”. Tällaista ylpeyttä omasta va-
kaumuksesta ja sen rohkeaa esil-

letuomista kaivataan muuallakin 
kuin omissa joukoissa.

Pienen puolueen asema tu-
li myös keskusteluissa esille. Ne 
monet hyvät asiat, jotka puolu-
eemme on ideoinut ja esittänyt, 
eivät ylitä uutiskynnystä eli usein 
jäävät suurelta yleisöltä tuntemat-

tomiksi. Tämä on aktiivijäsenille 
tuttu asia mutta hienoa, että jut-
tu tulee yleiseenkin tietoisuuteen. 
Positiivista palautetta tuli tuttuun 
tapaan Timo Soinia arvostavilta.

Anita Koivu
Rauma

Pasi Mäenranta organisoi perussuomalaisille oman 
esittelypisteen Rauman silakkamarkkinoille.
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Piirien syyskokouksia

Järjestötoiminta

Orimattilan 
Perussuomalaiset ry.

Orimattilan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous ma. 22.10.2007 klo 18.00 kaupungintalon 
järjestötuvalla (Rantatie 2). Sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

Onni Hiltunen, puheenjohtaja
puh. 0400 423 373
onnihiltunen@luukku.com

Lahden Perussuomalaiset 
Lahden Perussuomalaiset ry:n syysvuosikokous ke 
31.10. klo 18.00, ravintola Wanhan Herran Paavola-ka-
binetissa, Laaksokatu 17, Lahti. Opastus aulassa.

Poliittisen tilannekatsauksen esittää PS:n varapu-
heenjohtaja Auli Kangasmäki. Kokouksessa käsitel-
lään sääntöjen mukaiset 12. §:n henkilövalinnat ja muut 
asiat. Kunnallisvaalien tilannekatsaus ja yleiskeskuste-
lu. Ravintola perii kahvitarjoilumaksun kaikilta. Tule 
ja tuo tuttavasikin. Uusien jäsenien vastaanotto ennen 
kokousta. Tervetuloa!

Lahden Perussuomalaiset ry
Hallitus ja kunnallistoimikunta

Kymi 
Kymen piirin syyskokous pidetään 7.11.2007 klo 17.00.
Kokouspaikkana on Kuusaan Kahvikulma, Kauppakatu, 
Kuusankoski. Puolueen edustajina varapj. Auli Kangsmä-
ki sekä puoluesihteeri Ossi Sandvik.

Uusimaa
Syyskokous keskiviikkona 14.11.2007 klo 18.00, piiritoimi-
kunta klo 17.00.

Tapaamme jälleen ”kivipoikien kainalossa” valolyhty-
jen alla! Kiskot tuovat Helsingin Rautatieasemalle, samoin 
bussivuorot! Asemahallissa, Kansallisteatterin puoleises-
sa päädyssä, kukkakioskia vastapäätä ovi: THE PULL-
MAN BAR, II krs, Pressiklubi. Paikalla on myös puolu-
een puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini. Tervetu-
loa! Ilmoittautumiset mm. tarjoilun järjestämiseksi Mar-
jolle, puh. 0207 430 802 ja 0400 917 351.

Etelä-Pohjanmaa
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokous pi-
detään lauantaina 20.10.2007 klo 13.00 Nurmon kunnanta-
lolla valtuustosalissa (Keskustie 7).

Puolueen edustajina ovat puheenjohtaja Timo Soini, 
kansanedustaja Raimo Vistbacka sekä puoluesihteeri Os-
si Sandvik.

Keski-Pohjanmaa
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin syyskokous 
pidetään sunnuntaina 21.10.2007 klo 13.00. Kokouspaik-
kana: Hotelli Nukkumatti, Kokkola. Puolueen edustajina 
ovat kansanedustaja Raimo Vistbacka ja puoluesihteeri 
Ossi Sandvik. Piiritoimikunta kokoontuu klo 11.30

Etelä-Savo
Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin syyskokous pidetään 
sunnuntaina 28.10.2007 klo 12.00. Paikka: Ravintola Huvi-
kumpu, Otava. Puolueen edustajana on puoluesihteeri Os-
si Sandvik. Piiritoimikunta kokoontuu klo. 11.00

Oulu
Oulun piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään lauan-
taina 3.11.2007 alkaen klo 12.00 Kempeleen kunnantalol-
la. Mukana varapj. Pirkko Mattila sekä puoluesihteeri Os-
si Sandvik. Tervetuloa.
Piiritoimikunta

Kainuu
Perussuomalaisten Kainuun piiri ry:n syyskokous pidetään 
sunnuntaina 4.11.2007 klo 13.00. Paikka: Kehräämöntie 7, 
kokoustila Anturi, Kajaani. Sääntömääräisten asioitten li-
säksi, käsitellään kunnallis- ja maakuntavaltuustovaaliasiat. 
Puolueen edustajana on puoluesihteeri Ossi Sandvik.

Häme
Perussuomalaisten Hämeen piirin syyskokous pidetään 
lauantaina 10.11.2007 klo 13.00 Paikka: Ravintola Valen-
tina, Savontie 7, Heinola. Puolueen edustajana on puolue-
sihteeri Ossi Sandvik

Pirkanmaa
Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin syyskokous pidetään 
to. 15.11.2007 klo 18.00 Paikka: Piiritoimisto, Savilinnantie 9, 
Tampere. Puolueen edustajana puoluesihteeri Ossi Sandvik.

Satakunta
Perussuomalaisten Satakunnan piirin syyskokous pidetään  
sunnuntaina 18.11.2007 Kankaanpään kaupungitalolla. Pii-
ritoimikunta kokoontuu klo 11.30, yleinen kokous alkaa 
klo 12.00. Mukana puoluesihteeri Ossi Sandvik.

Pohjois-Savo
Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin syyskokous pide-
tään lauantaina 24.11.2007 klo11.00 Kuopion kaupungin 
pääkirjastotalolla. Puolueen edustajina ovat varapuheen-
johtaja Pentti Oinonen, puoluesihteeri Ossi Sandvik, sekä 
PerusS Nuorten toiminnanjohtaja Antti Valpas.

Kontulan 
Perussuomalaiset

Kontulan perussuomalaisten sääntömääräinen syysko-
kous pidetään ravintola Länkkärissä, (Kilpakuja 1) tiis-
taina 23.10 klo. 18.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini lupau-
tunut paikalle, myös uusi puoluesihteeri Ossi Sandvik 
saattanee ilmaantua, jos aikataulunsa sallii. Varsinainen 
kokouskutsu jäsenille tulee postissa.

Jos haluat äänestää, on jäsenmaksu oltava maksettu-
na viimeistään kokouksen alussa.

PS: Vielä on aikaa jäsenhankintaan!

Tervetuloa!
Petri Haapanen
KPS RY/ varapj

PS-nuorten syyskokous 
Helsingissä 10.11.2007

Perussuomalaiset Nuoret ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään Helsingissä Perussuomalaisten puo-
luetoimistolla lauantaina 10.11. klo 15.00 alkaen. Osoi-
te: Mannerheimintie 40 B 56. Tervetuloa!

…ja kokouksen jälkeen laivalle!

Kokouksen jälkeen Perussuomalaiset nuoret suuntaa-
vat yhdessä laivarantaan ja vuorokauden kestävälle ris-
teilylle Tallinkin Galaxylle. Matka maksaa PS-nuorten 
jäsenille 30 euroa. Matkan hintaan sisältyy buffet-illal-
linen, meriaamiainen, kokouskahvit laivalla pidettä-
vän aateseminaarin yhteydessä sekä yöpyminen kah-
den tai neljän hengen hyteissä. Ilmoittautumiset ja tie-
dustelut: puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala ( vesa-
matti.saarakkala@ps-nuoret.net tai 050 919 6079) tai 
sihteeri Johannes Nieminen johannes@nieminen.info 
tai 044 550 0655). Ilmoittautumiset lokakuun loppuun 
mennessä.

Paatti lähtee lauantaina länsisatamasta klo 18.30 ja 
palaa Helsinkiin sunnuntaina klo 16.45. Älä jää ran-
nalle!

Perussuomalaisten 
Oulun ja Kainuun piirin 

julkilausumat

Euroopan sokerituotannossa Ranska ja Saksa eivät 
noudattaneet EU:n määräämiä tuotannonrajoituk-
sia, jonka suoranaisena seurauksena kuuliainen Suomi 
ajoi sokerituotantoaan alas. Muut ajoivat ylinopeutta ja 
Suomi sai sakot. Koko suomalainen maatalous on vaa-
rassa ja samalla myös elintarvikeomavaraisuus.

Kunnalliseen palkkaratkaisuun tarvitaan valtion voi-
makkaampaa panosta, jotta kunnat eivät joudu koh-
tuuttomien maksujen eteen. Valtio on tulossa vasta vain 
neljänneksellä kunnallisen palkkaratkaisun tueksi. Hoi-
totakuu velvoittaa kuntia, jos julkinen sektori ei toimi, 
on palvelut ostettava yksityiseltä.

Ahti Moilanen

Eduskunnan matkustuksesta  
laaditaan uudet ohjeet

Kansanedustajat ja virkamiehet saavat uudet ohjeet matkus-
tamisesta. Kansliatoimikunta on kokouksessaan 27.9.2007 
asettanut työryhmän valmistelemaan eduskunnan matkustus-
strategiaa. Tavoitteena on kustannusten hallinta ja matkojen 
suunnitelmallinen jakautuminen vaalikauden aikana lisään-
tyvä kansainvälinen kanssakäyminen huomioon ottaen.

Eduskunta käytti viime vuonna virkamatkustukseen hie-
man alle 5,6 milj. euroa, mikä oli 224 000 euroa enemmän 
kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Ylitys aiheutui pää-
osin kansanedustajien ja eduskunnan kanslian virkamiesten 
koulutus- ja ulkomaanmatkoista. Kansanedustajien kotimaan 
matkoihin sekä valtiontilintarkastajien ja oikeusasiamiehen 
kanslian matkoihin meni budjetoitua vähemmän rahaa.

Nimetyn eduskunnan matkustuksen ohjauksen kehittämis-
toimikunnan tehtävä on laatia ehdotus eduskunnan matkus-
tusstrategiaksi. Strategia koskee eduskunnan kaikkea mat-
kustamista eli kansanedustajien ja virkamiesten kotimaan- ja 
ulkomaanmatkoja. Strategia sisältää muun muassa linjaukset 
taloudelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi matkustamiseksi 
sekä luonnoksen eduskunnan uudeksi matkaohjeeksi. Toi-
mikunnan työn määräaika päättyy helmikuun 2008 lopussa. 
Vastaavanlainen työ on käynnissä valtionhallinnossa.

Eduskuntatiedotus

Eduskunta tiedottaa
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Tyttäreni (5 v.) katseli Vaasan Prismassa luomubanaaneja, ja ky-
syi sitten että: ”iskä, voiko perussuomalainen syödä vihreitä ba-
naaneja”. Siinä oli naurussa pitelemistä muillakin kuin iskällä. 

Perussuomalainen Iskä viime pressanvaaleista saakka

Perussuomalainen  10 / 1997historia

Vastaa kutsuun
Elävä usko Jumalaan ja Jeesukseen henkilökohtaisena sovitta-
jana ja pelastajana saa ihmisen käyttäytymään toisin. Tänään-
kin juuri nyt, kun ihminen lähestyy Jumalaa,  niin Jumalakin lä-
hestyy ihmistä. Saamme kokea ja vastaanottaa rukouksin Pyhän 
Hengen antamaa rakkautta ja huolenpitoa, voimme paremmin. 
Raamatun ja Uuden Testamentin lukeminen antaa rauhaa ja tur-
vaa. Kannattaa kokeilla, silloin Jumala voi puhua Sinulle henki-
lökohtaisesti sanansa kautta. Voimme silloin paremmin vastus-
taa kaikenlaista syntiä. Ymmärrämme mikä on syntiä ja mikä ei. 
Minkä valo paljastaa synniksi mielessäni ja sisälläni, sen Juma-
lan Pojan ilmainen anteeksianto ja sitä seuraava omakohtainen 
armo häivyttää pois. Armo pesee meidät uudeksi luomukseksi 
uudelleen ja uudelleen joka päivä!

Tämä uusi minä inhoaa mm. television ja lehdistön yliseksuaa-
lisuutta, joka rumalla pornolla joka puolella kasvattaa nuorta ja 
vanhempaakin ihmistä vain pysymään synnin tiellä. Ahdistus ja 
pettymys ihmissuhteissa rakentuu usein vain itsekkäiden omien 
himojen ja halujen ympärille. Uskova oppii kyselemään asiassa 
kuin asiassa Jumalan tahtoa, joka on parasta aina.

Yksinäinen ihminen ilman läheisempää suhdetta Jumalaan ja 
Jeesukseen on helppo houkutella hyväksymään pahuus, joka vain 
orjuuttaa ihmisen sisintä. Alkoholi, tupakka, irralliset seksisuhteet 
ja muut riippuvuudet vievät rauhan. Samaa sukupuolta olevien pa-
rien liitto hyväksytään normaalina yhteiselämän muotona, erilaise-
na rakkautena. Mutta se ei ole Jumalan tahdon mukaista. Jumala 
rakastaa toki jokaista homoa ja lesboa, mutta ei siunaa heidän yh-
teiselämäänsä. Perusperheessä on isä ja äiti; mies ja vaimo.

Kiroileminen kuvaa ihmisen sisällä olevaa tyhjyyttä, joka kai-
paa rakkautta ja hyväksyntää. Kiroileminen ei ole kaunista, sitä-
kään ei Jumala luonut. Onnellinen, Jumalan oma ja lapsi pääs-
tää suustaan mieluusti kaikkea muuta kuin kiroilua, loukkauk-
sia tai solvauksia, petostakin. Onnellinen suu kiittää, antaa an-
teeksi ja rakastaa ehdoitta.

Kun olet Jeesuksen ja Jumalan oma, voit luottaa Taivaan 
apuun ja Johdatukseen elämässäsi. Kun vastaat Jeesuksen kut-
suun, silloin kun Hän Sinua elämän vaikeuksien kohdatessa eri-
tyisesti lähestyy, saat uuden ilon ja voiman elää toisin. Silloin 
et enää koskaan ole yksin. Silloin voit olla varma, että Jumala 
kuuntelee ja kuulee Sinua.

Hän on valmis parantamaan ja hoitamaan Sinua kaikissa vai-
keuksissa. Silloin elät todellisen voittajan yhteydessä samalla hy-
vällä ja oikealla puolella! Saat pysyvän rauhan sisimpääsi, levot-
tomuuteesi uutta balsamia…ja katso! Pystyt jälleen antamaan ja 
vastaanottamaan Rakkautta toisiin ihmisiin.

Timo Hirvonen
Mikkeli

Leivän ja Sanan jakaja

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta 
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle 

merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

ravinto

Koko Suomi
säilytettävä asuttuna

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa hal-
lituksen aluepoliittisen selonteon palautekeskustelussa 1.10.1997 
kansanedustaja Raimo Vistbacka suomi voimakkain ilmauksin 
hallituksen aluepoliittista linjaa.

Piirijohto vaihtui 
Pirkanmaalla

Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin syyskokous pidettiin 24.9. 
Piirin johdossa tapahtui muutos, kun piiriä kuusi vuotta luotsannut 
Rainer Kyyrönen jätti paikkansa piirin alueelta muuton vuoksi.

Piirin ensi vuoden puheenjohtaja Reijo Ojennus sai nuijan teh-
tävän jättävältä Rainer Kyyröseltä.

Välikysymys
...valtiopäiväjärjestyksen 37§:ään viitaten esitämme val-
tioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi väli-
kysymyksen:

Miten hallitus aikoo huolehtia siitä, että kaikkia 
pankkikriisin johdosta vahingonkorvaus- tai vastuu-
velvollisuuteen tuomittuja tai joutuneita kohdellaan 
tasavertaisesti?

Helsingissä 1. päivänä lokakuuta 1997
Raimo Vistbacka

Perussuomalaiset ovat lähteneet 
tekemään Pohjois-Karjalassa en-
tistä aktiivisempaa ja teräväm-
pää politiikkaa. Se tarkoittaa si-
tä, että toimintaa on aktivoitu jo-
kaiseen kuntaan ja tiedotusvä-
lineetkin ovat joutunet meidät 
huomioimaan aivan uudella ta-
valla. Uutispimennystä olemme 
saaneet rikottua myös tällä aktii-
visella toiminnalla. Ja se on vain 
hyvä asia, kun ajatellaan esimer-
kiksi kunnallisvaaleja 2008.

Vain tehokas kuntalaisten puo-
lustaminen maakunnassa avaa 
suurienkin puolueiden kiinnos-
tuksen ja tahdon parantaa asioi-
ta. Herrojen pelko on kuntalais-
ten onni. Tällä pelolla tarkoitan 
päättäjien pelkoa perussuoma-
laisten suuresta vaalivoitosta tu-
levissa kunnallisvaaleissa.

Pohjois-Karjalassa on tiettyjä 
erityispiirteitä ja aiheita, joissa ai-
omme olla erikoisesti äänessä. Ne 
ovat työttömyyden hoito, vanhus-
ten heikko hoito laitoksissa, palve-
lujen ja kyläkoulujen säilyttäminen 
syrjäseuduilla, kuntaliitokset ja ke-
pun ajama turvesoiden tuhoami-
nen. Lisäksi on tietysti vielä run-
saasti muita epäkohtia, jotka ovat 
tuttuja kaikissa Suomen kunnissa. 
Tulemme olemaan valppaana, että 
pientä ihmistä ei lyödä ilman, että 
tulemme siihen puuttuman.

Näistä aiheista haluan tuoda nyt 
esille turvesuot ja kuntaliitokset. 

Keskusta on ministeri Mauri Pek-
karisen johdolla suunnittelemassa 
todellista tuhoa arvokkaille soil-
lemme. Hallituksessa ollaan laati-
massa varsinaista petosta Suomen 
kansalle. Ollaan tekemässä oikein 
hallituksen hyväksytyksi sen, että 
turve olisi uusiutuva luonnonva-
ra. Tämä hanke on kerta kaikki-
aan pysäytettävä ennen, kuin on 
liian myöhäistä.

Syynä tällä hankkeelle on Pek-
karisen tarve päästä uusiutuvan 
polttoaineen käytössä hyväksyt-
tävälle EU-tasolle konstilla millä 
hyvänsä. Siksi nyt turve on saata-
va uusiutuvaksi luonnonvaraksi. 
Turvesuot uusiutuvat todella hi-
taasti, kun niiden annetaan olla 
luonnontilassa. Tämän uusiutumi-
sen ansiosta suomme ovat kehit-
tyneet tuhansien vuosien aikana. 

Uusiutuminen loppuu totaa-
lisesti heti, kun niihin kajotaan 
turvetuotannon yhteydessä. Tä-
mä tarkoittaa myös sitä, että suot 
on tämän jälkeen tuhottu totaa-
lisesti ja lopullisesti. Tätä emme 
tule täällä Pohjois-Karjalassa hy-
väksymään koskaan. Soillamme 
on aivan muu tarkoitus maakun-
nassamme, kuin kepulaisen poli-
tiikan kohde.

Kuntaliitoksia olemme vastusta-
neet määrätietoisesti ja rohkeasti 
koko ajan. Välillä olemme olleet 
yksin ja välillä olemme saaneet 
sopivasti tukea suurten puoluei-

den ”pahoilta” pojilta, jonka ansi-
osta onneksi moni kuntaliitoshan-
ke on kariutunut. Tätä linjaa jat-
kamme edelleen, sillä täällä emme 
kaipaa, emmekä tarvitse liitoksia. 
Tarvitsemme sen sijaan valtioval-
lan ymmärrystä maakuntaamme 
kohtaan, sillä jo pitkien välimat-
kojen takia on lähidemokratian 
kannalta tärkeää, että päätösval-
ta säilyy itsenäisillä kunnilla. Yh-
teistyö kuntien kesken mm. terve-
ydenhuollon sektorilla on kanna-
tettavaa toimintaa.

Pohjois-Karjalan Perussuoma-
laiset ovat menossa vaaleihin in-
nolla ja jokaiseen kuntaan tulem-
me asettamaan hyvät ehdokkaat 
kunnallisvaaleissa 2008. Vaalityö 
ja ehdokkaiden hankkiminen on 
hyvällä mallilla. Toki ehdokkaita 
vielä mahtuu mukaan, joten ot-
takaa meihin rohkeasti yhteyttä, 
jos pienen ihmisen puolustaminen 
teitä kiinnostaa.

Silloin, kun jokaisessa kunnassa 
on valtuustossa perussuomalaisia 
edustajia, niin kuntalainenkin voi 
elää rauhallisemmin mielin, koska 
hän tietää, että mitään tyhmää ei 
tulla kunnassa tekemään, etteikö 
siitä perussuomalainen valtuutet-
tu tulisi pitämään suurta meteliä.

Pekka ”Pietu” Sivonen
P-Karjalan 
Perussuomalaisten 
vaalipäällikkö / Liperi

Pohjois-Karjalan Perussuomalaiset toimivat

Lasten suusta
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Viime vuoden alusta aloitetut 
EU:n sokerituotannon leikka-
ukset eivät ole toteutuneet ta-
voitellulla tavalla. Tavoitteena 
oli noin kuuden miljoonan ton-
nin supistus, 40 prosenttia yh-
teensä 15 miljoonan tonnin tuo-
tannosta. Tuotanto supistui vain 
1,8 miljoonaa tonnia. Tuottajien 
määrä kyllä supistui; nyt mark-
kinat ovat noin kymmenen suur-
tuottajan hallussa.

Oman sokerituotantonsa puo-
littamiseen ”torjuntavoittona” 
suostunut Suomi onnistui keski-
määräistä paremmin, noin 40% 
supistus. Sitä ennenkin kolman-
neksen käyttämästään runsaas-

ta 200.000 tonnista tuonut Suomi 
tuo nykyisin puolet.

Euroopan sokerista noin puo-
let tuottaneet Ranska ja Saksa ei-
vät ole vähentäneet tuotantoaan 
lainkaan. Ranska kulutti omas-
ta noin neljän miljoonan tonnin 
tuotannostaan itse vain runsaan 
puolet ja Saksa lähes samansuu-
ruisesta tuotannostaan kolme nel-
jäsosaa. Niiden yhteinen vientitar-
ve on ollut suurempi kuin koko 
EU-alueen ylijäämä ja noin 40% 
koko supistustavoitteesta. Ylijää-
mäkummallisuus selittyy WTO-
neuvotteluilla, joissa markkinoit-
ten vapauttaminen tekisi EU:sta 
sokerintuojan; sokeriruoko on yli-

voimainen raaka-aine Euroopas-
sa viljeltyyn juurikkaaseen ver-
rattuna.

Tulos ei voinut olla yllätys aina-
kaan EU-byrokraateille. Uudistus-
hanketta selvittänyt MMM:n vas-
tuututkija Ellen Huan-Niemi ra-
portissaan: ”EU:n sokeripolitiikan 
uudistus suuntaa tukijärjestelmän 
vain harvoille jäsenmaille. Näin 
EU-maista kilpailukykyisimmät 
maat pärjäävät maailmanmarkki-
noilla nykyistä paremmin.”

Uudella kierroksella komissiol-
la on aikomus luopua maakohtai-
sista kiintiöistä. Suomessa se tar-
koittaisi viimeisenkin tehtaan sul-
kemista. Kun ei olisi jalostusta, ei 

olisi raaka-ainetuotantoakaan. 
Suomalaiset juurikastuottajat sai-
sivat panna koneensa ”loppusijoi-
tukseen” – ja rehuteollisuus etsiä 
korvaavan valkuaisainelähteen. 
Geeniviljelyn oveahan ollaan re-
hutuotantoon raottamassa myös 
Suomessa.

Ainakin maa- ja metsätalous-
ministeriö uhkaa torjua kiintiöi-
den poistamisen. Tosin PM Mat-
ti Vanhanen puuttunee ministeri-
ön kaavailuihin torjuntavoittojen 
jatkuvuuden nimissä; EU:n yh-
teinen etu on aiemminkin ohitta-
nut Suomen edun Vanhasen pre-
ferensseissä. Vanhanen halunnee 
olla jatkossakin mukana kaikis-

sa niissä pöydissä, missä Suomen 
etua kavennetaan.

MMM voisi harkita konsultti-
apua Puolasta neuvotteluja var-
ten; se ei suostunut uhrautumaan 
puolalaista elintarviketuotantoa 
syrjineen Venäjän kosiskelemi-
seksi, vaan antoi ”laivan” mennä 
karille. Myös Virossa näköjään 
hallitaan EU-neuvottelut Suo-
mea paremmin. Sillä ei ole omaa 
sokeriviljelyä, mutta tuotanto-
kiintiöitä on, jopa Suomen vien-
tiä varten. Myös päästökaupassa 
yli puolet energiastaan palavalla 
kivellä tuottava Viro pärjäsi hy-
vin. Se sai päästökiintiöitä enem-
män kuin sillä on päästöjä.

 Karvaita lääkkeitä 
sokerista

Jorma Uski
piirisihteeri
Keski-Suomen
Perussuomalaiset
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Taiteilija-
apurahat 

pienemmiksi
Kun tässä yhteiskunnassa haetaan 
aina vaihtoehtoja, mistä ottaa ra-
haa, jos toisessa kohden on siitä 
pulaa. Vinkiksi seuraavaa: mik-
si myöntää viisivuotisia taiteili-
ja-apurahoja, kun kukaan ei edes 
tiedä, onko koko sitä aikaa edes 
luomiskunnossakaan?

Usein myöskin näitä hyvän 
elintason antavia tukia käytetään 
tuolla ravintoloissa istuskeluun. 
Siitä seikasta ketään sen enem-
pää syyllistämättä. Saavathan tai-
teilijatkin toki tekemistään töis-
tään jotakin korvauksia. Ei liene 
tarkoitus yhteiskunnan turvin ko-
konaan olla luomisvireessä.

Siis: taiteilija-apurahat kor-
keintaan kolmivuotisiksi, taikka 
mieluummin yksivuotisiksi. Ja se 
säästyvä rahasumma lisähoitajien 
palkkaamiseen. HUOMIO, lisä-
hoitajien. Silloinhan se vasta hel-
pottaa silläkin suunnalla.

”Taiteen ystävä”

Ministerin lapsi
Liikenne- ja viestintäministeriö 
kertoi tiedotteessaan viestintä-
ministeri Suvi Lindén yhdistetys-
tä äitiyslomasta ja viranhoidos-
ta. Tiedotteessa todettiin Linde-
nin viettävän seuraavien viikko-
jen ajan mahdollisimman paljon 
aikaa adoptiotyttärensä kanssa 
kotona Oulussa. Ministerintehtä-
viään hän hoitaa etätyönä. Näillä 
järjestelyillä hän nostaa koko ajal-
ta täyttä ministerinpalkkiota.

Tästä voi mielestäni vetää aina-
kin kolme johtopäätöstä:

- poliitikkojen ahneudella ei ole 
mitään rajaa,

- adoptiolapsi on näille keski-
ikäisille niitä hankkiville naisille 
kuin kissapentu tai joku muu uu-
si kapine jolla saa kivasti sympa-
tia ja lööppijulkisuutta, ja kyllä-
hän se tossa työn ohessa jotenkin 
hoitaa itse itsensä

- jos ministerin, jonka nyt kui-
tenkin pitäisi olla poliitikon töis-

tä vaativin, työt voi hoitaa etänä, 
kun muilta töiltä nyt ehtii, voita-
neen todeta, että Suomessa on ai-
van liikaa poliitikoita.

Kim Lindblom
Helsinki

Globalisaatio 
on kehitysapua

Hyvinvointi jakaantuu maailmal-
la epätasaisesti. Äärimmillään 
se merkitsee sitä, että sillä min-
kä maailman tuhat rikkainta tör-
sää, elää miljoonia ihmisiä elinta-
sokilvan heikoimmassa päässä. Se 
on tämän maailman suurin epä-
kohta.

Tilannetta on yritetty korjata ja-
kamalla ns. kehitysapua. Se on ol-
lut muodoiltaan hyvin moninais-
ta; rahaa, tavaraa ja tietotaitoa on 
siirretty joko suoraan tai välikä-
sien kautta kohteeseen tai saaja-
maan pohjattomaan kassaan. 

Tänä vuonna Suomen valtio an-
taa 746 milj.euroa, joka on 0,43 % 
bruttokansantuotteesta. Kansain-
välisenä tavoitteena on 0,7 % ja 
siihen Suomikin on luvannut en-
nen pitkää päästä. Isot luvut hä-
määvät, joten kerrottakoon et-
tä jokaista suomalaista kohden 
kehitysapumme on nyt noin 140 
euroa. Suomen kehitysavun nel-
jä suurinta saajaa ovat olleet Mo-
sambik, Tansania, Vietnam ja Ni-
caragua. Viidentenä on niinkin ri-
kas valtio kuin Etelä-Afrikka.

Suomen kehitysavun vaikutuk-
sia ei tunneta kovinkaan hyvin, 
sillä riittävä seuranta puuttuu. Sil-
ti voidaan todeta, että liian usein 
rahaa annetaan lähes umpimäh-
kään. Ja joka tapauksessa on tosi-
asia, että huomattava osa rahoista 
menee täysin tai lähes täysin huk-
kaan. Hyvin harvassa ovat ne ta-
paukset, joissa rahojen voidaan 
todeta tuottaneen riittävästi hyö-
tyä sijoituksen kokoon nähden.

Onneksi maailma muuttuu. Nyt 
tuo paljon parjattu globalisaatio 
eli maapalloistuminen on mitä te-
hokkainta kehitysapua. Yritykset 
siirtävät tuotantoaan ja tietotaito-
aan nyt kilvan Kiinaan ja Intiaan, 
ja siellä eletään nyt voimakkaan 
kasvun aikaa. Aikaisemmin sa-

masta ilmiöstä hyötyivät pienem-
mät Kaakkois-Aasian maat.

Ennen pitkää Aasian voimak-
kaasti kasvavien maiden ja ns. 
kehittyneiden maiden välinen 
ero pienenee. Sen jälkeen yritys-
toiminta hakee muita kohteita, ja 
Afrikankin maiden vuoro saattaa 
olla jo 10-20 vuoden päästä. Sitä 
ennen nousevat Etelä-Amerikan 
maat Brasilian johdolla.

Mielestäni Suomen perinteistä 
kehitysapua tulisi vähentää. Vas-
taavasti rahaa pitäisi kohdentaa li-
sää sinne, missä globalisaation hai-
tat ovat pahimmat. Nyt esimerkiksi 
Joensuun seudulle, jossa Perlos lo-
petti yli 1000 työpaikkaa. Samaan 
aikaan Perlos avasi isot tehtaat se-
kä Kiinaan ja Intiaan. Osa nykyi-
sestä kehitysavusta tulisi suunnata 
myös suurten luonnonkatastrofien 
jälkien korjaamiseen.

Reijo Tossavainen

Kirjain 
kuolettaa, 
henki tekee 

eläväksi
Eero Huovisen Toinen Aurinko -
kirja tuli postissa eilen, tänä aa-
muna se on jo luettu. Sain kirjan 
kotimaa kustantamolta, kun olin 
osallistunut mielipidetutkimuk-
seen. Tätä kirjaa voin suositella, 
mielestäni tässä mielenkiintoises-
ti käsitellään lyhyissä kappaleissa 
tärkeitä asioita, jotka herättävät 
ajattelemaan.

Esim. kappaleessa, ”kirjain kuo-
lettaa, henki tekee eläväksi”, mi-
nulle tulee mieleen EU ja sen ta-
pa muuttaa lakeja, perustuslaki 
nimenä kuopattiin, mutta sisältä 
ujutetaan, ilman kansanäänestyk-
siä nykyisiin sopimuksiin. Suomen 
perustuslaissa on 60 sivua ja EU:n 
perustuslaissa 600 sivua.

Lakejahan on pakko olla, mutta 
ex-presidenttimme Mauno Koivis-
tokin sanoi viime kesänä pitämäs-
sään puheessa, että ”tällä menol-
la EU:n lakeja ja sääntöjä voi tul-
kita niiden abstraktisuuden takia 
liian monella eri tapaa”. Jos näin 
on, niin sitten on vaarana, ettei la-
ki enää toteudu niin kuin sen teki-
jä on tarkoittanut sen toteutuvan.

EU:lla taitaa olla liian suuret 
paineet yleiseen onnistumiseen 
(eteenpäin menemiseen), että 
ei ole aikaa kysellä kansalaisten 
mielipiteitä. EU:n tulee olla kan-
salaisia varten, eikä toisinpäin, 
kohta enää puuttuu suora vero-
tusoikeus palkastamme, Suomen 
verojen lisäksi. Tiedä vaikka se jo 
suunnitteilla olisi.

Jotkut fundamentalistit vertaa-
vat EU:ta johonkin ilmestyskirjan 
petoon, monet ovat sitä mieltä, et-
tä kristillisiä juuria hieman EU so-
pimuksissa jopa häpeillään, kun 
niitä ei juurikaan mainita. Mieles-
täni huolestuttavinta onkin EU:
ssa tämä johtajapula, josta päämi-

nistereistä lähtien ollaan huolis-
saan. Ei ole kuin reilut 60 vuotta 
kun yksi johtaja valloitti Euroop-
paa, ja sitä ei helpolla unohdeta. 
EU:n on muututtava avoimem-
maksi ja demokraattisemmak-
si, jotta kansalaiset saadaan luot-
tamaan siihen ja sen päämääriin, 
jotka ei helposti selväksi käy.

Päätän kirjoitukseni raamatun 
jakeeseen Ilm 12:1, ihan vain sen 
ajatuksia herättävän 12 tähden 
takia. ”Ja näkyi suuri merkki tai-
vaassa: vaimo, vaatetettu aurin-
golla, ja kuu hänen jalkojensa al-
la, ja hänen päässään seppeleenä 
kaksitoista tähteä.”

Harri Andersson
Jyväskylä

Märkä kesä vai 
loppuelämä?

Päättäjä, tuliko vietettyä märkä 
kesäloma ja podit huonoa omaa-
tuntoa? Ei hätää, se oli vain kra-
pulaa. Nyt jo ulkoilet, saunot, jne. 
nauttien syksystä. Toisin oli ja on 
esimerkiksi(Janakkalan vanhain-
kodissa) Tapailakodissa hyvän 
hoitohenkilökunnan ollessa hies-
tä märkiä resurssipulasta johtuen, 
kuitenkin tehden parhaansa. Kii-
tos siitä, mutta joka siitä huoli-
matta johtaa läpimärissä vaipoissa 
oleviin asukkaisiin, joita ei ulkoi-
luteta. Joitain asukkaita on pakat-
tu kaksi yhden hengen huonee-
seen jne. Kuulostaako tutulta?

Nyt ne kunnan päättäjät, jotka 
olette antaneet ja allekirjoitta-
neet mm. Etelä-Suomen läänin-
hallitukseen nuo surullisen kuu-
luisat jopa kirjallisuuteen pääty-
neet sanat: ”Vaippojen tuoteke-
hittely on mennyt viime vuosina 
hyvin eteenpäin. Vaipat pysyvät 
hyvin pintakuivina ja ovat asiak-
kaille näin yleensä miellyttäviä.” 
Te, jotka olette edellä mainitut sa-
nat siis ko.lääninhallitukseen an-
taneet ja toteutatte WC:sä käyttä-
misen sijasta läpimärissä vaipois-
sa makuuttamista, ulkoiluttamat-
ta jättämistä, ahtaudessa asutta-
mista jne, rikotte Etelä-Suomen 
lääninhallituksen 9.10.2006 anta-
maa päätöstä ja täten poljette ih-
misoikeuksia.

Nyt olisi aika todellakin tuntea 
huonoa omaatuntoa ja ruveta to-
della toimimaan asioiden saatta-
miseksi kuntoon. Samalla vaadin, 
että joku kuntamme yläpuolel-
la oleva viranomainen ottaa asi-
an välittömästi tutkiakseen ja hoi-
taakseen pikaisesti!

Silminnäkijä
Janakkala

Olemmeko 
hölmöläisiä?

Kunnallisvaalit ovat tulossa ja sik-
si ehdotukset sivuavat kunnallis-
politiikkaa. Tärkein ajatus lienee 
kunnanveron pienentäminen tur-
haa haaskausta ja byrokratiaa 
leikkaamalla. Toinen nuoli koh-
distuu energiaverotuksen nosto-
yritykseen. Se kun nostaa taval-
lisen kuntalaisen asumiskuluja ja 
heikentää teollisuuden työllistä-
mismahdollisuuksia. Eläkeläisiä 
ei myöskään ole syytä unohtaa, 
koska heidän tulojaan on pudo-
tettu luvatusta leikkaamalla elä-
keindeksiä ja pohjaosaa. Vvm. 
Katainen on luvannut pieniä mu-
ruja tälle joukolle, mutta mää-
rät ovat niin naurettavia, ottaen 
huomioon paljonko rahastoihin 
on koottu varoja ja paljonko ve-
roja on maksettu vuosikymmeni-
en työuran aikana.

Olen jostain syystä saanut sel-
laisen kuvan, että eräät perus-
suomalaisetkin puuhaavat liikaa 
joidenkin pienryhmien parissa. 
Eduskuntavaaleissakin täällä Tu-
russa joku puhui pelkästään pie-
nen paluumuuttajaryhmän ve-
rotuskohtelusta, toinen oli kiin-
nostunut vasenta jalkaa ontuvi-
en kohtelusta, kolmas Alastaron 
hiekkakankaista. Takana voi tie-
tenkin olla oman edun tavoitte-
lua. Minun mielestäni suuret ää-
nestäjäjoukot muodostuvat kui-
tenkin mm. keskituloisista työnte-
kijöistä, eläkeläisistä ja oman asu-
misensa maksavista kansalaisista. 
Toki pienetkin vääryydet ovat pa-
hoja, mutta niillä ei saa suuria ää-
nimääriä kokoon ja pääse valta-
asemaan eduskunnassa.

Jukka Auranen

Tuottaako taiteilija-apuraha hyvän luomiskunnon?

 Miksi tekstiäsi
ei ole julkaistu?

1.  Tekstissäsi ei ole kirjoittajan yhteystietoja. Halutessasi juttu  
 voidaan julkaista nimimerkillä, mutta kirjoittajan henkilöl-
 lisyyden tulee olla lehden tiedossa.
2. Tekstisi on tulossa seuraaviin lehtiin. Lehtemme sivumäärä 
 on kuitenkin rajallinen, joten kaikki mielipiteet eivät välttä-
 mättä mahdu mukaan.
3. Olet lainannut tekstisi jostakin toisesta lehdestä, jolla on
 julkaisuoikeus yksinoikeudella juttuun.
4.  Lähetyksesi ei ole tullut perille meille toimitukseen.

Vapaa sana
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Kännykkäviestit
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan 
allekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut 
viestit numeroon 0207 92 0362 (Norm. viestin hinta.)

Suomen suurin sotilaallinen riski 
on kolme sanaa!!
Jyri, Jyri ja Jyri

   • • •

Voisiko Naton lakkauttaa? Tämä 
turhan kallis ja hyödytön mui-
naisjäänne miehitysajasta joutai-

si menneisyyden hautausmaalle.
Me emme tarvitse sellaista sota-
koneistoa, jota johtaa USA, jo-
ka auttoi Venäjän kommuniste-
ja miehittämään isänmaatamme. 
Me tarvitsemme nykyajan ”Kek-
kosia” amerikkalaisen rahan huu-
maamien nato-öykkäreiden si-
jaan! Tarmo.

Päätoimitttajan numero
on muuttunut.

Harri Lindellin uusi numero on
tästä eteenpäin 0207 920 362.

Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan pikkujouluja vietetään Mikke-
lissä Gasthaus Mäntyniemessä 17.–18.11.2007 (la-su). Vietetään 
yhdessä mukavia hetkiä!

Paikka on luonnonkauniissa järvimaisemassa aivan kaupun-
gin tuntumassa. Ohjelmassa muun muassa joulusauna, joulua-
teria ja joululauluja.

Kaikki suurella joukolla mukaan! Edulliseen hintaan. Lisätie-
toa mm. majoituksesta: puh. 045-1100200 / www.peruss.fi.

Tapahtuman järjestävät Perussuomalaisten Etelä-Savon ja 
Pohjois-Karjalan piirit.

Kynttilät syttyy
ja ulkotulet loistaa!

Pikku-
joulu!

Merkkipäiviä

Sauli Oinonen (Polvijärvi) täytti kunnioitettavat 85 vuotta 13.10.2007.
Polvijärven Perussuomalaiset sekä PerusSuomalainen -lehti onnitte-
levat lämpimästi.

Puolueemme lehti alkaa ilmestyä 
tiheämpään tahtiin vuoden 2008 
alusta alkaen! Tämän takia kään-
nyn puoleenne hyvien lehtikirjoi-
tusten saamiseksi tasapuolisesti 
ympäri Suomen.

Tarvitsemme hyviä lehtijuttuja, 
emme mielipiteitä (näistä mieli-
piteistä ei tällä hetkelläkään tun-
nu olevan pulaa). Lehtijutut voi-
vat tietenkin olla poliittisesti kan-
taaottaviakin, ja kuvilla saamme 
elävöitettyä juttuja mukavasti. 
Kuvien taakse pitää aina kirjoit-
taa ketkä kuvassa ovat ja minkä 
lehtijutun yhteyteen kuva on tar-
koitettu, sekä maininta jos haluat-
te, että kuva palautetaan. Merkit-
kää selvästi palautusosoite, kenel-
le ja mihin osoitteeseen haluatte 
kuvan palautettavan.

Juttuja tarvitaan varastoon

Tarkoitus on tehdä juttuja varas-
toon tulevia lehtiä varten. Kerran 

viikossa ilmestymisen edellytyk-
senä on se, että meillä toimituk-
sessa on muutaman tulevan leh-
den runko aina jo etukäteen val-
miina odottamassa julkaisua. Kun 
aineistopäivä lähestyy, lisäämme 
päivänpolttavat aiheet lehteen ja 
saamme lehden teille tilaajille ai-
na säännöllisesti tiettynä viikon-
päivänä.

Mistä kirjoittaisin?

Lehtijuttujen aiheena voivat olla 
myös politiikan lisäksi niin merk-
kipäivät ja tapahtumat, kuin myös 
vaikkapa ulkomaanmatkat. Ke-
vennykset ovat aina omiaan elä-
vöittämässä lehden sisältöä. Toi-
von myös, että lähestytte minua 
joko sähköpostitse tai puhelimit-
se ennen jutun tekoa, tällä tavalla 
varmistatte jutun julkaisun. Pidä-
tämme tietenkin oikeuden muoka-
ta tullutta tekstiä ja oikeuden myös 
olla julkaisematta kirjoitusta.

Lehtiä jaettavaksi!

Toivon myös, että ilmoitatte, jos 
haluatte itsellenne tai piiriin leh-
tiä jaettavaksi vaikkapa silloin 
kun oma lehtijuttunne on julkais-
tuna lehdessä. Jos haluatte jakaa 
puolueen lehteä muutenkin, niin 
ilmoittakaa asiasta minulle, niin 
järjestän lehtiä teille mahdolli-
suuksien mukaan.

PS. Jos et itse ole kynämiehiä 
tai –naisia, niin kerrothan yhteis-
tä asiaa eteenpäin.

Poliittisin 
yhteistyöterveisin:

Harri Lindell
PerusSuomalais-lehden
vastaava päätoimittaja
Puh. 0207 920 362
perussuomalainen.
toimitus@saunalahti.fi 

Arvoisa Perussuomalainen!

PerusSuomalais -lehden kirjoitus-
ja jakotalkoot alkavat ympäri Suomen!
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