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75 kansanedustajaa
vastusti:
Korkeapalkkaiset valtiosihteerit tulivat
budjettiin
Timo Soini (PerusS) esitti vähennettäväksi 1.500.000 euroa valtiosihteerien (9
kpl) ja heidän sihteeriensä (9 kpl) virkojen perustamiseen ehdotetun määrärahan
poistamiseksi. Poistoesitys perustui Soinin talousarvioaloitteeseen (=TAA 836).
Valtiosihteereiden määrärahaa kannatti 92 edustajaa ja vastusti 75 edustajaa;
poissa oli 32.

Puoluetuen korotusta vastustettiin
Timo Soini (PerusS) esitti vähennettäväksi 1.000.000 euroa puoluetoiminnan tukemiseen ehdotetusta määrärahasta. Poistoesitys perustui Soinin talousarvioaloitteeseen (TAA 837). Puoluetuen korotusta kannatti 162 edustajaa ja vastusti
vain 4; poissa 33. PerusS:n tueksi tuli siis vain yksi kansanedustaja.

PerusS:n kansanedustajat ahkerina v 2004
valtiopäivillä
Tony Halme käytti 46 puheenvuoroa, Timo Soini 166 ja Raimo Vistbacka 170.
Aloitteita oli Halmeella 20, Soinilla 33 ja Vistbackalla 98. Ne jakaantuivat seuraavasti:
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Hallituksen hukkaamat
tunnit
Oli mielenkiintoista lukea
Ulkoministeri Erkki Tuomiojan 29.12.2004 julkaisema
mielipidekirjoitus. Siinä vaaditaan muun muassa: “Kriisinhallinnan on toimittava
salamannopeasti vaikeissakin olosuhteissa”. Ei, hän ei
todellakaan tarkoittanut Aasian katastrofiin liittyviä
joukkoja, vaikka onnettomuus oli tapahtunut juuri
paria päivää aikaisemmin.
Tuomiojan rauhan merkin
takaa lausutun huolen kohteena ja artikkelin aiheena
oli aseellisten, tappamaan
valmiiden kriisinhallinnatajoukkojen toiminnan nopeus. Kun on kyse sadoista
tuhansista luonnononnettomuuteen joutuneista ihmisistä ja heidän auttamisestaan, silloin Ulkoministeriö
todellakin noudattaa kirjaimellisesti Suomalaisten yhdettätoista käskyä: “Ei pidä
sinun hätäilemän”. Tämän
valitettavan tosiasian me
kaikki saimme viime tapaninpäivän järkyttävien tapahtumien jälkeen nähdä.
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Julkaisija:
Pankkitili:
Toimitus ja
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Aasian katastrofi jätti jälkeensä lähes neljännes miljoonan kuolleen lisäksi tuskaa, murhetta ja valtavasti
avoimia kysymyksiä. Paljon
on mietitty sitä, mitä näiden
Suomen hallituksen hukkaamien tuntien aikana menetettiin. Ihmishenkiä? Tunnistamismahdollisuuksia? Ratkaisevaa koordinointiapua? On
myös ihmetelty, miksi monet
lentokoneet lensivät onnettomuusalueelle lähes tyhjinä, vailla Suomen kansainvälistä pelastuskuntaa FRF:tä,
ilman vettä tai lääketarvikkeita?
Tuntui tosi oudolta, että
pääministeri “järkyttyi” asiassa kolmen päivän viiveellä. Tasavallan presidentiltä
reagointi kesti vieläkin kauemmin. Impivaaralaisuus
tässä asiassa oli todella silmiinpistävää. Kun sitten
kuunteli virkamiesten kirjoittamia kylmän kalseita ja
kaikesta tunteellisuudesta
vapaita puheita, joissa kerrottiin yhdestä tai neljästä
kuolleesta, ei voinut kuin
tyrmistyä. Pitikö tässäkin
asiassa suiden puhua aivan
muuta, kuin mitä silmät näkivät?
Hallituksen johdonmukaisuudesta kertoo osaltaan
ministereiden selitykset onnettomuusalueelle menosta.
Ensin oli viisainta hoitaa
asioita Suomesta käsin, eikä
mennä häiritsemään pelastustöitä. Ministeri Mönkäreen kalmanhajuisesta golflomasta nousseen kohun
jälkeen olikin viisainta aut-
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Puoluesihteeri
taa ihmisiä turistina paikan
päällä. Tosin Mönkäre ilmoitti, ettei hän mene onnettomuusalueelle, kun ei
kelvannut televisioituihin
tiedotustilaisuuksiinkaan.
Kun YK:n hätäaputoimia
Thaimaassa koordinoiva
Jan Eil Mossad kehotti länsimaiden ministereitä lopettamaan vierailut hyökyaaltojen tuhoaluilla syystä, että
vierailut keskeyttävät avustustyöt toisinaan lähes täysin. Tällöin ministerit Vanhanen, Tuomioja ja Lehtomäki kertoivat heti, että aikovat kiirehtiä “kiitosmatkalle” Aasian katastrofialuille. Ehkäpä siellä on nyt jo
paraateja sekä torvisoittoakin tarjolla, toisin kuin pahimman hädän hetkellä, jolloin kaikki apu ja lohdutus
olisivat olleet tarpeen.

Politiikan ruutiukot
pesupuuhissa
Aasian järkyttävän katastrofin jälkeen pidetyissä
Suomen hallituksen tiedotustilaisuuksissa tuntui olleen yksi tarkoitus yli muiden. Selittää parhain päin
kaikki hallituksen sekä sen
alaisten virkamiesten tekemät virheet ja viivytykset.
Mitään sellaista uutta, mitä
ei olisi jo paljon aiemmin
kerrottu esimerkiksi aikaansa seuraavissa tiedotusvälineissä, ei niissä ollut. Samaa “pesupuuhaa” ja maineen kirkastusta varten perustettiin vielä erityinen selvitystoimikunta. Sen johdossa ovat tunnetut, jääveiksikin väitetyt, politiikan

kyllästämät ruutiukot. Lopputulos on enemmän kuin
helppoa arvata ennakolta.
Taas toistuu vanha farssi:
demari möhlii, demari tutkii,
demari vapauttaa.
Synkän tapahtuman varjossa on myös kaikenlainen
rähmällään olo ja pölhöpopulismi päässyt valloilleen.
Siitä esimerkkinä ovat muun
muassa arvostelun estämään pyrkivä uhoaminen:
“Kaikki tehtiin mitä voitiin”
tai “Miksi et itse mennyt
auttamaan?” Toisin sanoen:
Jos vaikka Oulussa syttyy
tulipalo, ja sen sammutuksessa ilmenee virheitä, minä
joka asun etelässä, olenkin
osasyyllinen, kun en mennyt itse sammuttamaan.
Olen hartaasti odottanut
myös tiedotusvälineiden
kysymyksiä siitä, miksi Venäjä ja Putin ovat olleet asiassa aivan hiljaa. Missä viipyy apu tuolta, maailman
suurimpien luonnonrikkauksien alueelta? Jätettiinkö Venäjällä uuden vuoden raketit ampumatta? Paljonko
siellä keräykset ovat tuottaneet?
Aika näyttää, opittiinko
Aasian katastrofista tai sen
seurauksista mitään. Yksi
asia tuli kuitenkin jälleen
selväksi. Nopeammin häipyvät maailmasta torakat ja rotat, kuin Suomen tiedotusvälineistä taistolaistoimittajat, joiden sydämet sykkivät
yhä Moskovan ja mahtavan
Neuvostoliiton aikaa.
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Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja
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toimitukseen kuun vaihteessa tai sitä seuraavana arkipäivänä manuaalisessa tai sähköisessä muodossa.
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Kansalaisaloitteen tekeminen on jo mahdollista
muun muassa Sveitsissä,
Italiassa ja Yhdysvalloissa. Mahdollisuus kansalaisaloitteeseen mainitaan
myös EU:n perustuslakisuunnitelmassa. Toisentyyppisen kansalaisaloitteen tekeminen on Suomessakin
mahdollista
kunnallispolitiikassa.

Kansalaisaloite
lisättävä Suomen
Perustuslakiin

Globaalia
elintasokuilua
kavennettava

Mahdollisuus kansalaisaloitteeseen tulisi ottaa
käyttöön Suomessakin ja
lisätä se perustuslakiin.
Kansalaisaloitteessa tietty määrä ihmisiä voi nostaa esille jonkin ajankohtaisen asian, josta koko
kansa saa äänestää. Kansalaisten pako politiikasta ei lopu ennen kuin he
saavat suoria vaikutusmahdollisuuksia. Kun
puolueitten ulkopuoliset
kansalaiset
saavatkin
20.000 allekirjoituksella
asettaa oman presidenttiehdokkaan, niin myös
kansalaisaloitteen allekirjoittajia tulisi olla vähintään tuo 20.000. Valtiotieteen professori Dag
Anckar Åbo Akademista
katsoo,
että
kansalaisaloitteen täytyisi olla
vähintään 150.000 ihmisen allekirjoittama ja että
allekirjoittajien tulisi ja-

Teollisuus- ja kehitysmaiden välistä kuilua voidaan
kaventaa esim niin kutsutulla Tobinin verolla, joka
on talousasiantuntijoiden
mukaan mahdollista toteuttaa. Taloustieteen nobelisti James Tobin ehdotti vuonna 1972 globaalin
talous- ja sosiaalipolitiikan
kehittämiseen tarkoitettua
veroa, joka perittäisiin rajat ylittävästä rahansiirrosta.
Muita uusia globaalisia
veroja elintasoerojen tasaamiseksi voisivat olla
asekaupasta
perittävä
vero sekä kaikilta kehitysmaihin sijoittavilta perittävä vero. Verotuotto jäisi
tällöin maahan ja varoja
voitaisiin käyttää maan
kehittämiseen yhteisesti
sovittavin ehdoin.
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Toisinajattelijan
osa politiikassa

on vähän pieni puolue”. Minä
siihen, että “minkäs kokoinen
puolue sulla on”. Meistä tuli
lyhytaikaisia tuttavia. Nainen
otti siiderinsä ja lähti. Meidän ei
pidä tuijottaa puolueen kokoon
vaan siihen, että se on OMA.
Asia on sama kuin koti. Se voi
olla pieni ja vaatimatonkin, mutta se on oma ja me määräämme
omassa kodissamme.

Aloitin poliittisen toimintani liittymällä
SMP:hen 16-vuotiaana lukiolaispoikana
vuonna 1979. Sen jälkeen tie on vienyt.
Matka on ollut mielenkiintoinen, kumpikin
kylki on mustana, mutta oikeassa olemisen
vimma ei ole hellittänyt. Poliittinen erämaa
alkoi raivokkaana kommunismin ja suomettumisen kritiikkinä ja on johtanut EU-Suomen toisinajattelijan lokeroon.
Uskon, että EU on kuin Titanic, matkalla
kohti jäävuorta ja uppoamista. Silti sen
kansituoleja järjestellään ja ruletti ja pokeripeli käyvät sen yökerhoissa täydellä teholla. Suomalaiset ovat mukana EU:n pitopöydässä, vaikuttamatta kurssiin ja nopeuteen, mutta kyydissä ollaan kun kelkka
(siis Titanic) liikkuu. Tuskin taputuksia tulee EU:n romahdettua, ei tullut kehuja oikeassa olosta kommunisminkaan kaaduttua Neuvostoliitossa.
Olla yksin oikeassa on sama kuin olla
väärässä. Oikeassa pitää olla oikeaan aikaan. Ei saa olla liian paljon edellä aikaansa. Siinä on muutama lause, joita Veikko
Vennamo minulle usein sanoi kun nuorena
radikaalina keskustelin hänen kanssaan ja
ihmettelin miksi kannatuksemme ei nouse.
Silloin minulle myös selvisi, että toisinajattelijoista ei juurikaan tulla pääministeriksi,
eikä presidentiksi, mutta ehdokkaaksi kyllä
jos halua ja nälkää riittää. Ja useimmilla riittää. Kiusaus päästä laukomaan “totuuksia” pääareenalla on sietämättömän suuri.
Toisinajattelija on ainakin aluksi syvän
periaatteellinen ihminen ja omaan totuuteensa uskoja. Mikäli jalat irtoavat maasta,
toisinajattelusta tulee arvo sinänsä. Se
johtaa sopeutumattomuuteen, kyvyttömyyteen tehdä politiikkaa vallitsevissa
“realiteeteissa ja vakiintuneissa käytännöissä”. Totta on sekin, että toisinajattelijalta siedetään ja jopa odotetaan toisenlaista käytöstä ja puhetta kuin muilta poliittisilta päättäjiltä. Joskus käy niin, että
toisinajattelija saa esityksensä läpi. Kaikki
yllättyvät, ei vähiten toisinajattelija! Sain
kuluvalla valtuustokaudella Espoossa läpi
äänestyksissä kolme esitystä ja vaikutettua moneen muuhunkin. Äänimääräni nelinkertaistui vaaleissa ja moni muukin perussuomalainen lisäsi kannatustaan.
Suomi on suuren konsensuksen (yhteisymmärryksen) maa. Suomessa saa olla
mitä mieltä tahansa - paitsi eri mieltä. Onpa

Suomessa nähty sellaisenkin ihme, että Vasemmistoliitto ja Kokoomus olivat samassa
hallituksessa kahdeksan vuotta. Moinen ei
ole ollut mahdollista missään muussa länsimaisessa demokratiassa. Sopii tietenkin kysyä olemmeko länsimäinen demokratia?
Margaret Thatcher sanoi aikoinaan, että jos
opetuslapset olisivat uskoneet konsensukseen, niin siinä olisi evankeliumi jäänyt levittämättä. Thatcheria paheksuttiin aikanaan suuresti, mutta nyt Suomikin noudattaa EU:ssa thatcherilaista politiikkaa avaamalla kilpailun kaikille yhteiskunnan osaalueille. Ei saa olla liikaa aikaansa edellä.
Toisinajattelijan osa politiikassa on olla
varoittava esimerkki. Vakiintuneissa puolueissa irtiottoihin taipuvaisille voidaan osoittaa miten käy, jos rupeaa potkimaan aisan
yli. Toisinajattelija on myös politiikan profeetta, tuomiopäivän pasuuna, joka varoittaa tuhosta. On kuitenkin hyvä huomata, ettei toisinajattelijaksi voi tulla tasaisella ja
helpolla luonteella. Se ei ole rooli, eikä näyttelijätyö. Se pitää elää ja leikki on kestettävä
tai heitettävä pyyhe kehään.
Viimeksi käydessäni kapakassa pöytääni
istui kaunis nainen ja hän sanoi, että “sulla

Poliittinen toisinajattelija on
parhaimmillaan demokratian
hyötyeläin, joka kyseenalaistaa
ja tuo uusia aineksia poliittiseen keskusteluun. Toisinajattelija ei ihmistä pelkää, sillä hän
on kuoleman tuttu – poliittisen
kuoleman. Pahimmillaan hän on
rasittava jarruttaja, häirikkö, jolle muodosta tulee sisältöä tärkeämpi, yksi osa politiikan rämettä, jossa kansan asian jää
oman asian varjoon. Mikäli
oman itsensä pönkittäminen vie
voiton ideoista ja ihanteista,
silloin toisinajattelija on epäonnistunut. Ja pahinta on itsensä
pettäminen. Perussuomalaiset
ovat toivottavasti oikeanlaisia toisinajattelijoita.
Lahjomattomia epäkohtiin puuttujia, mutta rakentavalla ja rehellisellä tavalla yhteistyökykyisiä. Syvistä vakaumuksen periaatteista ei pidä käydä kauppaa, mutta typerästi ei pidä lyödä päätä seinään.
Tehdään alkaneesta vuodesta toimintamme tähän astisesta paras. Sinua tarvitaan tähän työhön. Perussuomalaiset on Suomen
politiikan suuri mahdollisuus olla ihmisen
kanava ja tuntojen tulkki.

Menetyksiä ja kestävää toivoa
Tapaninpäivän luonnonmullistus Aasiassa
tuskin jätti ketään kylmäksi. Menetykset olivat suuret ja inhimillinen kärsimys suunnatonta. Puolue-elämässäkin tulee aika ajoin
menetyksiä. Jokaiselle meistä tulee aikanaan
päivät täyteen. Haluan tässä omalla palstal-

“Koti voi olla pieni
ja vaatimatonkin,
mutta se on oma.”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

lani esittää osanottoni Veini Heinäsen ja
Leevi Mensosen omaisille ja ystäville.
Molemmat olivat veteraanipolvea ja tutustuin heihin jo toimiessani SMP:ssa. Veini
oli lännestä, Nakkilasta ja Leevi idästä,
Maaningalta.
Veini Heinäseen tutustuin Satakunnan piirin piirikokouksissa, joissa hän kävi ahkerasti. Muistaakseni viimeiseksi jäänyt tapaamisemme oli Kankaanpään valtuustosalilla.
Veini on jäänyt mieleeni periaatteen miehenä, jolla oli selvät mielipiteet ja jonka puheiden ja sanomisten ymmärtämiseen ei tulkkia
tarvittu. Leevi Mensoseen tutustuin taistellessani pääsystä eduskuntaan Kuopion
vaalipiiristä v 1995. Leevi ja Veikko Savolainen kehittivät postikorttikokoisen esiteidean, jota käytin menestyksellisesti viime vaaleissa tultuani valituksi eduskuntaan. Yritimme kovaa jo 1995, silloin emme onnistuneet,
mutta idea jäi ja se toimi vuonna 2003. Molemmista veljistä on minulle jäänyt hyvä
muisto. Veinin ja Leevin elämäntyö on päättynyt, mutta periaatteenne elävät.
Olen todella paljon miettinyt miksi puolueemme ei ole kasvanut nopeammin ja tullut vahvemmaksi. Olemme toki kymmenessä vuodessa menneet eteenpäin. Kansanedustajia on kolme ja jäsenenkunta tasaisessa kasvussa. Veiniä ja Leeviä muistellessani tein yhden havainnon. Olemmeko
me kansakuntana menettäneet jotain olennaista - rohkeuden olla omaa mieltä. Nykyihminen pelkää milloin mitäkin. Moni ei
“uskalla” ottaa kantaa ja näyttää väriä,
koska silloin voi kakkosauto jäädä saamatta, menettää työpaikan tai ihmiset paheksua, että mitähän tuokin luulee olevansa.
Jos pelko kolkuttaa ovelle ja usko tulee
avaamaan, niin pelko häipyy. Veini ja Leevi
eivät ihmistä pelänneet.
Veteraanipolvi joutui nuorena lujille.
Kuolemanpelko oli rintamalla todellinen.
Moni joka katsoi aseenpiippuun vuosia ei sen jälkeen enää kepua tai sosialistia
pelkää. Tässä onkin opetuksen ydin. Nykyihmisissä on liikaa pullasorsia, joilla on
tuhansia tekosyitä olla tekemättä mitään.
Jos Suomessa tarvitsee jotakin pelätä, niin
eikö sen pitäisi olla suurempi syy lähteä
muuttamaan pelkoon perustuvaa sairasta
yhteiskuntaa? Veteraanipolvi pelasti maan
itsenäisyyden ja jälleenrakensi maan. He
uskalsivat toivoa ja toimia. Meidänkin pitää uskaltaa. Perussuomalaisten tarkoitus
ja tehtävä on ajaa ihmisen asiaa ja pyrkiä
oikeudenmukaiseen ja rehelliseen yhteiskuntaan. Se on kestävä asia. Tehdään oma
osuutemme.

Eduskunnassa sanottua
En voi ymmärtää niitä puheita lainkaan,
että suurituloisille annetaan veronkevennyksiä. Millä tavoin se lisäisi esimerkiksi
heidän kulutustaan ja lisäisi työllisyyttä,
koska heillä on rahaa aivan riittävästi jo
muutenkin? Mutta jos näitä helpotuksia
kohdennettaisiin pienituloisiin, joitten käteen jäävä osuus lisääntyisi, käytettävä rahamäärä, he panevat joka sentin ja euron
varmasti liikenteeseen ja se lisää kulutusta
ja vielä jos kohdennettaisiin kotimaisiin
tuotteisiin, silloin se lisäisi välittömästi laaja-alaisesti myös työllisyyttä. Mielestäni on
parempi, että rikkaat maksavat veronsa,
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kuin että pienituloiset kuolevat hoidon tai
ruuan puutteeseen.
(Raimo Vistbacka 13.12.2004)
Oikeusneuvos Arposen johtaman komitean ehdotuksessa vuonna 2001 todettiin,
että nuorisovankeuteen määrättävistä nuorista ensikertalaisen tulisi suorittaa vähintään puolet rangaistuksestaan ennen ehdonalaiseen vapautumista, joka myös hallituksen esityksessä mainitaan. Sen sijaan
muiden ensikertalaisvankien osalta hallituksen esitys eroaa komitean ehdotuksesta.
Vapauttamiseen näiden osalta ei mielestäni
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pitäisi ryhtyä, ennen kuin vähintään kaksi
kolmasosaa rangaistuksesta on suoritettu.
Jos rikos on kuitenkin poikkeuksellisen törkeä, tulisi kummassakin kohdassa poistaa
ehdonalaiseen pääsy ennen tuomion todellista loppumista.
(Tony Halme 13.12.2004)
Puoluetuki paisuu kuin pullataikina, kun
tuli punamultahallitus. Vielä Niinistön ai-
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kaan oli jotain ryhtiä tässä sentään, että se
polki paikallaan. Kokoomushan ei tietysti
puoluetukea sinänsä paljon tarvitse, kun
siellä on rahamiehiä, jotka maksavat laskunsa itse, eikö niin, ed. Sjöblom. Mutta jokaisena vuonna punamultahallitus on esittänyt
nostettavaksi puoluetukea ja vielä hommannut erityistukia. Eurovaalit - eikö se Euroopan unioni käy jo meille liian kalliiksi muutenkin, niin annettiin vielä eurovaaliin erikseen tukea eli käytiin nämä eurovaalit kansan tuella, samoin kunnallisvaaleihin tuli
esipotti.
(Timo Soini 17.12.2004)
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Natura-alueissa häikkää

MTK riitauttaa – Oikeuskanslerista kantelu
EU:n komissio hyväksyi Natura-alueet
13.01.2005 Suomen ja Ruotsin ehdotukset
boreaalisen luonnonmaantieteellisen vyöhykkeen Natura-alueiksi. Suomessa on nyt
hyväksytty 1.620 aluetta koko EU:n alueen
kattavan ekologisen suojeluverkoston osaksi. Suomen Natura-alueiden valmistelussa on
kuitenkin ilmeisesti rikottu EU:n luontodirektiivin perusperiaatteita ja loukattu yksittäisten maanomistajien oikeusturvaa:

neet maanomistajien käyttöön niitä tietoja,
joita Suomi on komissiolle toimittanut. MTK
aikoo toimia niin, että komission Suomea
koskeva päätös tulee tutkittavaksi EY-tuomioistuimessa.
2) Natura-verkoston muodostaminen on
johtanut Suomessa myös oikeuskansleria
koskevaan muistutukseen (julkaistu PerusSuomalainen 12/2004). Joukko kansanedustajia (yhtenä PerusS:n Timo Soini) jätti viime
vuoden lopulla eduskuntaan muistutuksen,
jossa esitetään oikeuskansleri Paavo Nikulan toimien tutkimista Natura 2000 -hankkeen eri vaiheissa. Kansanedustajat toivoivat selvyyttä siihen, onko maanomistajia
kuultu lainmukaisesti Natura-prosessissa.

1) Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK riitauttaa EU:n komission Suomea koskevan Natura-päätöksen EY-tuomioistuimessa. MTK on tyytymätön tapaan, jolla verkostoesitys Suomessa tehtiin.
MTK:n mielestä Suomen verkosto on tehty
väärin perustein. Järjestön mukaan ympäristöministeriö ja EU:n komissio eivät ole anta-

Rolf ”Fred” Sormo, päätoimittaja

Natura 2000 vei oikeushallinnon
ja puolueiden uskottavuuden
Natura 2000-aluevalintoja tehtiin luonnonmukaisuutensa tunnustaneen Pekka Haaviston ministerikaudella poikkeavasti. Haavisto päätti, että luonnon suojeluperusteissa
ei tarvitse soveltaa EU:n edellyttämää suhteellisuusperiaatetta. Sen mukaan suojelukohteen arvojen merkitystä olisi tullut verrata kokonaisuuteen eli lajiston tai luontotyypin merkitystä koko maamme kantoihin. Haavisto päätti, että suojelukohteen valintaperusteita voidaan täydentää myöhemmin.
Suomen esityksestä Himangan ja Kalajoen Natura-Life-kohteeksi v. 1996 valitun
Rahjan saariston uhanalaislajistoon lisättiin
tänä vuonna 15 maassa yleisesti esiintyvää
lajia. Kunnissa nähtävänä olleesta Naturaaineistosta puuttuivat edelleen EU:n edellyttämät vertailutiedot, vaikka ne vaadittiin
jo ennen aluevalintoja. Maanomistajille ei
annettu valitusmahdollisuutta ennen päätöstä. Asiasta jätettiin kantelu eduskunnan
ex-oikeusasiamies Lauri Lehtimajalle. Tämä
jätti asian tutkimatta perusteella, että oikeudenomistajilla on muita oikeudenhankkimiskeinoja, mm. rikosilmoitus poliisille. Maan-

omistajat jättivätkin poliisille tutkintapyynnön. Se ei tutkinut asiaa, vaan totesi, ettei
ole syytä epäillä rikosta. - Kantelun ja tutkintapyynnön yhteydessä oli yksilöity
useita kiistattomia rikoksia.
Natura-alueisiin liitettiin luontojärjestöjen
esityksestä Keminhaaran suot lettosoina
vain karttatarkastelun perusteella. Ministeri
Manninen esitti aikalisää arvojen selvittämiseksi. Ex-vihreä oikeuskansleri antoi tukensa suojelua vaatineille poikkeuksellisella tavalla. Hän esitti kantanaan, että jos Keminhaaran soista jätetään suojelukohteen ulkopuolelle osakin, hän jättää hallituksen päätökseen eriävän mielipiteen. Laillisuus ei salli edes aikalisän ottoa. Tämä tulkittiin MOTtv-ohjelmassa Lapin liiton edustajan Jaakko
Ylitalon mukaan Lapin kansanedustajien
keskuudessa uhkaukseksi valtakunnanoikeudesta. Ministeri Manninen pelästyi ja
veti esityksensä takaisin. Kepu jätti käyttämättä enemmistöpäätösmahdollisuutensa ja
taipui Lapin talouden näivettäjien joukkoon.
Luontohysteerikot tuhosivat vesivoiman
tasausmahdollisuudet oikeuskansleri Niku-

Eskon kuvakulma

lan avustuksella. Lapin liitto teetti suojeluarvoista selvityksen, mikä osoittaa, että Keminhaaran suot ovat linnustoltaan KeskiLapin keskitasoa eivätkä lettoalueenakaan
merkittäviä.
Käsitellessään aikaisemmin maanomistajien Natura 2000-valituksia KHO otti puhelimitse ohjeita ympäristöministeriöltä. Maanomistajille ei anneta tietoja, mihin KHO perustaa päätöksensä ja minkä pohjalta hallitus löi lukkoon Natura 2000-ohjelman.
Luotettavuusongelmaisen oikeushallinnon maine tuskin paranee, kun maan hallitus
nöyrtyy ministeri Mannisen tavoin vihreän
”terrorismin” edessä. Onko lopputulokseen
vaikuttanut se, että KHO:n presidentin Pekka Hallbergin puoliso Taru Hallberg on ympäristöministeriön huomattavassa virassa?
Alpo Ylitalo, Kokkola
PerusS:n Keski-Pohjanmaan piirin pj
PerusS:n puoluehallituksen jäsen
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Naturan
tavoitteita
- EU:n tavoitteena on Natura 2000 verkon luomisella pysäyttää luonnon
monimuotoisuuden väheneminen.
- Natura 2000 -verkkoon kuuluu
viisi luonnonmaantieteellistä vyöhykettä, jotka ovat Makronesian alue
(2001), alpiininen vyöhyke (2003), atlanttinen ja kontinentaalinen vyöhyke
(2004) ja boreaalinen vyöhyke (2005).
- Luontodirektiivien perusteella
verkkoon otettuja alueita kutsutaan
erityisten suojelutoimien alueiksi
(SAC-alueet). Lisäksi verkkoon kuuluu lintudirektiivin mukaisia erityisiä
suojelualueita (SPA-alueet), jotka jäsenmaat ovat itse valinneet ja ilmoittaneet EU-komissiolle.
- Luontodirektiivin perusteella päätettävien SCI-alueiden kokonaislaajuus tulee Suomessa olemaan noin
4,9 miljoonaa hehtaaria, mikä on 14
prosenttia Suomen pinta-alasta. Valtaosa niistä sijaitsee valtion mailla.
Osuus on suhteutettuna valtion pinta-alaan eurooppalaista keskitasoa.
- Suomen SPA-alueiden eli linnustonsuojelualueiden lukumäärä on 441
ja pinta-ala noin 2,7 miljoonaa hehtaaria. Ne ovat suurelta osin päällekkäisiä SCI-alueiden kanssa.
- Suomesta on 12 aluetta ilmoitettu
komissiolle vasta ehdollisina niistä
tehtyjen valitusten vuoksi. Lisäksi
ympäristöministeriö valmistelee 12
muun SPA-alueen lisäämistä Suomen
ilmoitukseen.
- Suomen täydennystarpeet on
määritelty Kolilla maaliskuussa 2003
komission johdolla pidetyssä luonnonmaantieteellisessä seminaarissa.
Sen mukaan lisäsuojelualueita tarvitsevat tietyt sudenkorennot, kovakuoriaiset ja harvinaiset kasvit.
- Komission tulkintaohjeiden valmistuttua Suomessa harkitaan uudelleen merialueiden vedenalaisten riuttojen ja hiekkasärkkien sekä norpan
ja harmaahylkeen elinympäristöjen lisäämistarvetta. Tarkasteltavaksi tulee
myös Suomen talousvyöhykkeeseen
kuuluva avomerialue (Helsingin Sanomat 15.01.2005)

Luonnon ja
biologisen
monimuotoisuuden
suojelu
Euroopan unioni pyrkii edistämään
luonnon monimuotoisuuden säilymistä suojelemalla luontotyyppejä ja
luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa jäsenvaltioiden alueella. Tätä varten luodaan erityisten suojelutoimien
alueiden ekologinen verkko, jota kutsutaan nimellä Natura 2000. Verkon
yhtenäisyyttä lisätään muilla toimilla,
jotka liittyvät valvontaan ja seurantaan, luontaisten lajien uudelleenistuttamiseen, epäluontaisten lajien istuttamiseen sekä tutkimukseen ja
koulutukseen. (Neuvoston direktiivi
92/43/ETY, annettu 21.05.1992 luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta).
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Puoluetoimintaa

Etelä-Savon PerusS:t
järjestäytyivät
Mikkelissä
Runsaslukuinen joukko Perussuomalaisia
hiljeni minuutin ajaksi puheenjohtaja Erkki
Rakkolaisen opastamana loppiaisena 2005
pidetyssä piirikokouksessa. Aasian katastrofista kritiikkiä puolueväki antoi mm. sosiaaliministeri Mönkäreen välinpitämättömille puheille julkisuudessa.
Puoluesihteeri Hannu Purho totesi myös:
- Ketään ei saa hylätä. Kaikki ihmiset ovat
arvokkaita.
Perussuomalaiset haluavat auttaa erityisesti työttömien ja ylivelkaantuneiden raskasta taakkaa ja esim. perintätoiminnan kohtuuttomuutta arvosteltiin piirikokouksessa
avoimesti. Kaikki olivat iloisia puolueen
valtakunnallisesta 2%: n kannatuksesta.
Piirikokous onnitteli myös mikkeliläistä perushoitajaa, Inka Svahnia valinnasta Suomen potilasliiton hallitukseen. Piirikokous
päätti, puolueella tulee olla oma ehdokas
vuoden 2006 presidenttivaaleissa.
Piiritoimikuntaan vuodelle 2005 valittiin
seuraavat henkilöt:
Erkki ja Pirjo Rakkolainen Savonlinnasta
(pj) Inka Svahn (2. vpj), Pirjo Haikarainen ja
Timo Hirvonen Mikkelistä, Markku ja Aini
Pöyry Pertunmaalta, Pekka Leskinen (1. vpj),
Pentti Huttunen ja Juhani Saksa Kangasniemeltä, Olavi Eteläinen Heinävedeltä, Pauli
Pietikäinen Sulkavalta ja Pertti Saarenniemi
Rantasalmelta.
Varalle tulivat: 1. Tuula Helin, 2. Helga
Pigg ja 3. Esko Ottelin Mikkelistä, 4. Raimo
Lyytinen Savonlinnasta ja 5. Sinikka Hasanen Sulkavalta.

Pohjois-Karjalan
PerusS:t haluavat
terävöittää puolueen
profiilia
PerusS:n Pohjois-Karjalan piirijärjestö vaati
syyskokouksessaan puolueen linjattomaksi
luonnehditun profiilin terävöittämistä. Linjan
terävöittäminen on maakunnan PerusS:n mielestä paikallaan, vaikka puolue saikin kunnallisvaaleissa valtakunnallisesti lähes 7.000 ääntä enemmän kuin neljä vuotta sitten.
- Silti vaalitulos oli huono, sillä Perussuomalaisten linja jäi äänestäjille hämäräksi eivätkä ennakko-odotukset täyttyneet. Saimme maakuntaan vain viisi valtuutettua, piirisihteeri Petri Kokko luonnehti kokouksen
jälkeen. - Yhteiskunnan pahoinvointi on
yksi asia, johon haluaisimme puuttua, Kokko totesi.
PerusS:n puoluetoimiston tervehdyksen
kokoukselle toi varapuheenjohtaja Vaili
Kaariria Jämsä, joka vetosi puheessaan
kenttään, että puolueaktiivit ottaisivat yhteyttä ennen eduskuntavaaleja puolue-toimistoon ia antaisivat vinkkejä siitä, mikä Perussuomalaisten linja voisi olla.
Erityistä huolta kokouksessa tunnettiin
siitä, että syksyn kunnallisvaaleissa
PerusS:lla oli paljon kylmiä kuntia, joissa ei
ollut ainuttakaan ehdokasta. Pohjois-Karjalassa tällaisia kuntia oli viisi: Lieksa, Nurmes, Valtimo, Eno ja Pyhäselkä. Piirissä sovittiinkin, että piirin olisi rohkaistava kunnissa yksin toimivia ihmisiä.
Piirin johdossa jatkaa kaudella 2005 Osmo
Kokko. Piiritoimikunnan jäseniksi kokous
valitsi Tauno Hassisen Ilomantsista, Pirkko
Hyvärisen Liperistä, Martti Heleniuksen Joensuusta, Juhani Kummunmäen Liperistä,
Kauho Ryhäsen Kontiolahdesta, Jani Torvisen Joensuusta, Veikko Tanskasen Polvijärveltä, Esa Turusen Rääkkylästä ja Jaakko
Uuksulaisen Kesälahdelta.

SMP:n Einolle ja
Veikolle
muistomerkit?
Perussuomalaiset ehdottivat Pohjois-Karjalan piirikokouksessa muistomerkkiä SMP:n

legendaariselle puoluesihteeri Eino Poutiaiselle.
Pohjois-Karjalan PerusS:n puheenjohtaja
ja puoluehallituksen jäsen Osmo Kokko ehdotti muistomerkkipaikkaa Kiihtelysvaaran
Suojapirtin lähistölle.
- Kaikki on vielä auki. Paikka voi yhtä hyvin olla Keskijärvellä, kuten minulle on
myös ehdotettu, Osmo Kokko kertoo.
Paikalliset Perussuomalaiset saivat idean
Poutiaisen muistamiselle, koska SMP:n perustajalle ja pitkäaikaiselle puheenjohtajalle
Veikko Vennamolle kaavaillaan muistomerkkiä Lapinlahdelle. Kansanedustaja ja metsätyömies Eino Poutiaisen (1917-1979) kuolemasta tuli viime syyskuussa kuluneeksi 25
vuolla. Kansanedustaja Veikko Vennamolle
(1913-1997) oltiin järjestämässä ministerin
arvonimeä, mutta aika loppui kesken.
Einon ja Veikon pitkäaikainen puoluetyönveteraani Martti Tuomainen järjesti v.
2001 oman 75-vuotisjuhlansa Vehmersalmella (nyk. Kuopio) Eino Poutiaisen Ja Veikko
Vennamon poliittisen työn muistojuhlan ja
–seminaarin syksyllä 2001. Muistelen, että
siellä lausuttiin muistomerkkien syntysanat,
vaikka Helsingin Sanomat noteerasi tilaisuuden ainoassa valokuvassa vain keltatakkisen SMP:n taistelulauluja esittäneen
keltatakkisen puoluevetraani-laulaja-kitaristin. (-RFS)

Kainulainen PohjoisSavon johtoon
Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin
sääntömääräinen syyskokouksessa piirin
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arto Kainulainen Sonkajärveltä. Piiritoimikuntaan valittiin henkilöt: Harri Väänänen Varpaisjärveltä, Raimo Rönkkö Sonkajärveltä, Pekka Ahonen Kiuruvedeltä,
Toivo Pirhonen Iisalmesta, Pentti Oinonen
Rautavaaralta, Jorma Kaunisaho Maaningalta, Kaija Räsänen, Juha Hujanen ja Osmo
Taskinen Kuopiosta sekä Erpo Savolainen
Siilinjärveltä.
Yleiskeskusteluissa todettiin, että Perussuomalaisilla on Pohjois-Savossa valtakunnallisesti katsoen toiseksi suurin kannatus
ja kokonaisuus huomioiden käytyjen kunnallisvaalien tulos oli menestykseltään resursseihin nähden kohtuullinen.
Vuoden 2005 toimintakertomusta hyväksyttäessä todettiin, että vuonna 2005 ei ole valtakunnallisia vaaleja, joten piirin toiminta ra-

Pettäjiä monella suunnalla
Keskustalainen maatalousministeri hyssyttelee pohjoisen alueen maanviljelijöitä ja kehottaa heitä olemaan tyytyväisiä tilanteeseensa, vaikka hallitus on päättänyt vapaaehtoisesti leikata maataloustukia pohjoisesta. Maatalouspolitiikan takuumiehenä toimii
eteläsuomalainen pääministeri Matti Vanhanen, joka entisenä EU:n vastustajana käväisi
allekirjoittamassa tässä taannoin myös EU:n
perustuslaillisen sopimuksen Brysselissä.
Samaan aikaan keskustalaiset viljelijät soittelevat jopa Perussuomalaisille, että nyt pitäisi Vistbackan hoitaa Suomen maatalouspolitiikka kuntoon. Myös kommunistit kelpaavat
asioita hoitamaan, kun yhteyttä on otettu
Esko Seppäseenkin. Ilmankos, toimivathan
keskustamepit EU:ssa liberaaliryhmässä. Euroopan liberaalipuolue taas vastustaa kaikkia
maataloustukia. Onko keskusta siis pettänyt
omat joukkonsa, kun rivit alkavat rakoilla ja
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kännykät väristä “väärissä” taskuissa? Enpä
tiedä, mutta ei se tilanne soittelemalla parane,
vaan äänestämällä parempaa puoluetta.
Ennen niin rauhanomainen Vasemmistoliitto taas halusi Suomen osallistuvan EU:n
taistelujoukkoihin, jotka voivat tarvittaessa
toimia myös ilman YK:n lupaa. Olen toki aina
epäillyt, että siilitukkainen Suvi-Anne Siimes
olisi aikoinaan itsekin halunnut armeijaan ja
metsän siimekseen, mutta yllätys tämä oli silti. Isänmaallinen innostus on aina positiivinen piirre, mutta eikö isänmaallisia voida olla
lähtemättä ulkomaille pakottamaan tappelupukareita rauhaan? Isänmaallisuutta sen sijaan ei ole hallituksen päätös luopua maamiinoista. Varsinkaan, kun itärajan toisella
puolella ei toimita samoin.
Punamultahallitus ja SDP siinä sivussa kytkivät varallisuusveron poistamisen ökyrikkail-
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ta TUPO-ratkaisuun,
salassa työtätekevältä
kansalta.
Mitähän
mahtaa tavallinen demari-duunari ajatella?
Perustelut, että näin
saadaan työpaikkoja
enemmän, ovat kestämättömät. Tämähän oli
joululahjus EK:n neuvottelijoille ja heidän sikarikerholleen. Ei mitään muuta. Eikä kaikkia päämääriä voi alkaa
tavoitella hinnalla millä hyvänsä muutenkaan.
Silloin ollaan Macchiavellin “tarkoitus pyhittää keinot -tiellä”, joka ei pääty koskaan.
Surkuhupaisinta tässä kaikessa on se, että
puolueet, jotka hallituksessa ovat, tekevät
täysin kokoomuslaista politiikkaa, vaikka kokoomus onkin oppositiossa. Puheet Suomen
liittoutumattomuudesta taas on jo aikoja sit-
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joittuu Perussuomalaisen aatteen sekä järjestötoiminnan kehittämiseen ja edistämiseen.
Kokouksessa mukana ollut puolueen puheenjohtaja kansanedustaja Timo Soini kertoi,
että puoluehallitus on tehnyt päätöksen puolueen järjestämästä koulutustilaisuudesta
Saarijärvellä Lomakeskus Rauhalassa, jossa
koulutetaan Perussuomalaisia järjestö- ja luottamushenkilöitä tehtäviinsä ja että puolueen
10 vuotissyntymäpäivää ja samalla 5. puoluekokousta vietetään kesällä Kokkolassa.

Ahti Moilanen
Oulun-Kainuun johtoon
PerusS:n Oulu-Kainuun uudeksi puheenjohtajaksi on Valittu Ahti Moilanen (Utajärvi). Muiksi piiritoimikunnan jäseniksi on valittu: 1. vpj Paavo Arffman (Paltamo), 2. vpj
Eila Kokkonen (Oulu), 2. vpj Alpo Koski
(Pyhäsalmi), ps-th Vaili K. Jämsä (Oulu),
Pekka Hautala (Ylikiiminki), Jouko Heino
(Muhos), Paula Juka (Muhos), Elina Kokkoniemi (Kiiminki), Matti Pehkonen (Kajaani), Jorma Romppnen (Raahe), Timo Tervonen (Vuolijoki), Urpo Viitala (Vihanti), 1.vj
Simo Kähtävä (Alavieska), 2. vj Teuvo
Spets (Utajärvi), 3. vj Seppo Sumen (Utajärvi) ja 4. vj Veijo Väänänen (Ylikiiminki). Oulun piirillä on uusi kotisivuosoite:
http://wnet.suomi.net/kotisivu/ahti.moilanen

PerusS:n
luottamushenkilövalintoja
valtuustoissa

Helsinki
Rakennuslautakunta: Olli Sademies, Sini
Julin (varajäsen)
Pelastuslautakunta: Jukka Mattila, Marika Kähärä (varajäsen)
Poliisineuvottelukunta: Erja Kouvo, Arto
Välikangas (varajäsen)
Käräjäoikeuden (KäO) lautamiehet:
Markku Junnila, Antti-Jussi Keisalo, Tuula
Kuusinen, Ari Kähärä, Pirjo Seppä, Rolf
”Fred” Sormo ja Petri Silvennoinen (vaaliliittokumppanimme VSL)
Keskusvaalilautakunta: Johanna Henriksson (varajäsen)
Tähän lehteen ei ehtinyt muita valintoja,
mutta toimittakaa henkilötiedot yhteystietoineen välittömästi valinnan jälkeen PerusSuomalaisen toimitukseen julkaistavaksi.

ten saanut heittää romukoppaan, kuten Jyrki
Katainenkin antoi ymmärtää. Asiaa ei vain
uskalleta tunnustaa ei-liittoutumishaluiselle
kansalle, mikä tietysti on luonnollista. Onhan
pettäminen jatkunut jo vuosikausia, eikä platonista suhdetta varsinaiseen salarakkaaseen
eli NATOON haluta tunnustaa.
Sen sijaan enempää ei ole syytä liittoutua,
sillä nytkin ollaan menty jo liian pitkälle.
NATO on USA:n politiikan käsikassara, jonka kanssa liiton solmimalla suomalaiset hankkisivat itselleen lähinnä vain uusia ei-valtiollisia vihollisia. Valtioiden välisiä sotia kaikista
sodista on enää alle 10%. On vaikea uskoa,
että tällainen valtiollinen konflikti syttyisi EUSuomen ja Venäjän välille. Oma ja itsenäinen
puolustus tarvitaan silti turvaamaan suomalaisia uusilta ei-valtiollisilta uhkilta sekä takaamaan Suomen uskottavuus valtiona.
Vesa-Matti Saarakkala
yhteiskuntatieteiden yo
kaupunginvaltuutettu
pj Perussuomalaiset Nuoret
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Vapaa sana
Malmin lentoasemaa
hävitetään!
Malmin historiallinen lentoasema ollaan siis
uhraamassa asuntotuotannon alttarille.
Miksi näin? Onko niin, että Suomessa on
rakennusmaa loppumassa? Jokainen joka
joskus on lentänyt on voinut todeta, että
näin ei ole. Suomi on käytännössä lähes rakentamaton. Minun on vaikea käsittää sitä
miksi kaiken asuntorakentamisen pitäisi tapahtua Helsingissä. Onko niin, että koko
muun Suomen väestö on tarkoitus siirtää
Kehä kolmosen sisäpuolelle vai mistä on
kyse? Oma näkemykseni on se, että Helsingin suurpuolueet suunnittelevat näin saavansa uusia äänestäjiä maaseudun kepulaisista. Itse olen sitä mieltä, että oikeassa kaupungissa on muutakin kuin asuntoja. Kaupunkiin kuuluu, lentokenttä, satama, teatteri ja jopa teollisuutta. Jos Malmi kuitenkin
otetaan asuinrakentamiskäyttöön niin eikö
saman logiikan mukaan voitaisi myös esim.
Helsingin Senaatintorille kaavoittaa muutama vuokratalo.
Kim Lindblom, Helsinki

Raimo tykittää!
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja ja
kansanedustaja Raimo Vistbacka oli jälleen
kerran sanomalehti Pohjalaisen mukaan ylivoimaisesti aktiivisin kansanedustaja Vaasan vaalipiirissä vuonna 2004. Eniten pidettyjä puheita, tehtyjä kysymyksiä ja lakialoitteita jne. Saisivat muut ottaa mallia Raimosta! Toivoisi myös kepulaisen Ilkka-lehden
uutisoivan tällaisista asioista, mutta eihän
se ole mahdollista, sillä kepu edustajista
Mika Lintilä, Susanna Haapoja, Mari Kiviniemi ja Esko Ahonen olivat tilastoissa
hännänhuippuina. Puhetilastossa sen vielä
ymmärtää, kun on paljon edustajia puolueessa, mutta muut tilastot kyllä kertovat karua kieltään. Vistbacka on varmasti luottamuksensa moisella tykityksellä ansainnut.
Perussuomalaiset ovat siis ainakin yrittäneet puhua järkeä ja viedä asioita eteenpäin.
Varmasti siinä on jotenkin onnistuttukin,
mutta lopulta kaikkihan on kiinni vallassa
olevista SOSSUISTA ja KEPULEISTA. Näin
se on.
Lehtien lukija internetissä

Uffelle
valtioneuvoston
synninpäästö
Törkeästä velallisen epärehellisyydestä Helsingin hovioikeudessa 22.6.2000 lainvoimaisella päätöksellä kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja korvauksiin tuomittu
entinen pankinjohtaja ja SDP:n puoluejohtaja, konsultti Ulf Sundqvist on saanut täyden synninpäästön valtiolta. Vaikka Sundqvist osoitti velassaan valtiolle äärimmäistä
epäluotettavuutta pimittäessään huipputulojaan ulosotolta, valtioneuvosto katsoi
yleisistunnossaan 16.12.2004 hänen olevan
kelvollinen Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston Suomen edustajaksi. Suomen ja
Ruotsin yhteisen rahaston hallitus hallinnoi
20 miljoonan euron pääomia ja käyttää vuosittain toimintaan ja stipendien jakoon yli
miljoona euroa.
Pauli Ojanperä, Jyväskylä

EU uhkaa revetä
liitoksistaan
Euroopan Unionin kehitys on nopeudellaan
ylittänyt miltei kaikki odotukset. Tämä kos-
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kee sekä maantieteellistä laajentumista että
integraation syvenemistä. Viimeisen kahden
vuoden aikana EU on nielaissut kymmenen
uutta jäsenvaltiota jäsenekseen. Ja nyt on
tarkoitus jäseniä lisätä ainakin neljällä: Romanialla, Bulgarialla, Kroatialla ja Turkilla.
Varsinkin Turkki on kulttuuriltaan ja uskonnoltaan muusta Euroopasta poikkeava, mutta sen mukaan ottamisella voi olla myös oma
rikastuttava vaikutuksensa eläköityvälle
EU-Euroopalle.
Samanaikaisesti EU:n miltei räjähdysmäisen laajenemisen kanssa ollaan EU:sta tunnetusti tekemässä liittovaltiota. Toisin sanoen EU´ta hallitaan jatkossa yhä enemmän
keskitetysti Brysselistä käsin ja EU:n perustuslaki syrjäyttää kasvavassa määrin kansallisen lainsäädännön. Näinhän on jo osin
tapahtunutkin. Vaikka uusi perustuslaki sisältääkin ainakin teoriassa mahdollisuuden
yksittäisen jäsenvaltion eroamiselle unionista, on perustuslain henki kokonaisuudessaan liittovaltiomainen.
Mielestäni olisi syytä vakavasti pohtia,
pyrkiikö EU tekemään liian paljon liian nopeasti. Vaarana on, että EU repeää liitoksistaan pyrkiessään nielaisemaaan liian suurta
saalista yhdellä kertaa.
Olisiko sittenkin niin, että unionilla on lähivuosinaan edessä vakiinnuttamisen, konsolidaation vaihe, jossa keskitytään toteuttamaan jo hyväksytyt tavoitteet? Näinhän
Eduskunnan puhemies Paavo Lipponen on
kirjoittanut (Suomen Kuvalehti heinäkuu
2004).
Integraation pikaista syventämistä tulisi
lykätä, kunnes laajenemisprosessi on saatettu jonkinlaiseen päätökseen. Tämä tulisi
Suomen kansanedustajienkin oivaltaa joutuessaan mitä ilmeisimmin päättämään EUperustuslain ratifioinnista. Oma kysymyksensä on, millaisella enemmistöllä eduskunnan tulee hyväksyä unionin syventämissopimus. Jos se katsotaan pelkäksi valtiosopimukseksi, riittänee 2/3:n enemmistö. Jos se
taas tulkitaan perustuslaiksi, niin kuin asia
objektiivisesti katsoen on, vaaditaan 5/6:n
enemmistö. Hallituksen kannanottoa tähän
kysymykseen kaivataan pikaisesti.
Ralph Jaari

Perussuomalaisilla
on saumaa
- Ollaanko maaseudulla tyytyväisiä valtapuolue kepun maaseutupolitiikkaan?
- Tuhotaanko perheviljelmät kepulaisella
siunaamisella?
Jos vastaus on kyllä, meillä Perussuomalaisilla on saumaa maaseudulla, kun se vain
jotenkin saataisiin kanavoitua ihmisten aivokeskuksiin! Tosiasiahan on usein niin,
että ennen vaaleja alkaa hirveä buumi ja
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kenttätyö kepun keskuudessa: äänestäkää
ihmeessä meitä, etteivät vaan sossut pääse
niskan päälle !
- Siinä kepulainen sanoma maaseudulle.
Ja kun vaalit ovat ohitse, kiireesti ajamaan
raikuen eteenpäin suurtilalinjaa.
Ja pienet perheviljelmät tarttuvat kuin hukkuva oljenkorteen: tottahan kepu on maaseutuihmisten asialla !
Joku uskalias saattaa äänestää protestina
kokoomusta. Ei Perussuomalaista. Mistähän se johtunee? Lienenkö väärässä, mutta
mututuntuma on, että meidät mielletään jonkun reppanaporukan kannattajiksi, olipa
puolueohjelmaamme sitten kirjattuina kuinka jalot periaatteet perheviljelmien kannattajina. Jos meillä puolueena nyt voitaisiin
tehdä jotakin maaseutupolitiikkamme esilletuomiseksi, se olisi askel kannatuksemme
kääntämiseksi nousuvoittoiseksi. Ellemme
siihen kykene, voimme vetää viivan maaseutualueitten kohdalle perussuomalaisissa! Sillä totuus on raadollinen: jos ei ole
kepu, niin se on sitten kommari, elikkä hienommin sanottuna vasemmistoliittolainen.
- Siihen väliin meidän olisi kyettävä kiila
lyömään, kuten hyvinä SMP aikoina konsanaan.
Liisa Salmi, Pielavesi

Aukkoja joukoissa
Suomi kiirehdittiin liittämään jo kahteen
EU:n nopean toiminnan yksikköön. Toiseen
Ruotsin ja Norjan, toiseen Saksan ja Hollannin kanssa. Kaikkiaan joukkoja perustetaan
tässä vaiheessa 13 kappaletta. Suomen ensimmäisten joukkojen pitäisi olla toimintavalmiina 2007. Joukkojen perustamista esitelleen puolustusministeri Seppo Kääriäisen
mukaan: “Tämä on laajaa ja kattavaa toimintaa ja vastaa Suomen alkuperäisiä tavoitteita.”
Joukkojen “laaja ja kattava” missio on
kuitenkin äärimmäisen epäselvä. Yleisellä tasolla puhutaan ylevästi “kriiseihin puuttumisesta ennen kuin ne muodostuvat katastrofeiksi” ja viitataan “tilanteeseen Afrikan eräissä maissa”. Mitään konkreettista
esimerkkiä nykyisten rauhanturvatehtävinä
hoidettujen operaatioiden lisäksi ei ole haluttu esittää.
Rauhanturvaamiselle on kuitenkin tunnusomaista, että on ollut rauha, jota turvata.
Lisäksi on tarvittu molempien osapuolien
hyväksyntä rauhanturvajoukoille. Nopean
toiminnan joukkojen tehtävä olisi kuitenkin
lähempänä rauhaan pakottamista. Mutta mitään kovin merkittävää armeijaa ei muutaman tuhannen miehen joukolla pakoteta
edes pois asemistaan, puhumattakaan merkittävämmästä antautumisesta. Kaupunkitaisteluissa niillä voitaneen ehkä turvata
muutama kortteli miljoonakaupungista.
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Päättäjillä ei näytä olevan valmista käsitystä siitäkään, keitä vastaan ja missä olosuhteissa joukot voisivat käyttää aseita. Selvää
on kuitenkin, että noissa operaatioissa ammutaan kovilla ja kohti. Etulyönti henkiin
jäävää valittaessa on sillä, joka ampuu ensin. Toivottavasti päättäjät pystyvät määrittelemään etukäteen senkin, miten erottaa
“pakenevan” ja “tuliasemaa vaihtavan”
taistelijan toisistaan, koska kentällä sen ratkaisun tekemiseen on aikaa vain sekunti tai
pari. Väärin veikanneet pantaneen syytteeseen, tai palautetaan sinkkiarkuissa, ja silloin niissä on jo presidentti Halosenkin mainitsemat nimet.
Selvä ei näytä olevan noitten joukkojen
mandaattikaan, tai ainakin siinä on jotakin,
jota ei haluta kertoa julkisesti. Taitaa käydä
niin kuin EMU-kytköksessäkin: asiasta piti niin ainakin vakuutettiin - päättää myöhemmin erikseen. Kun päättämisen aika tuli, luettiin edellisestä päätöksestä pilkutkin ja todettiin kysymyksen tulleen jo päätetyksi
EU-päätöksen myötä.
Kun saivarrellaan termillä “YK:n peruskirjan hengessä” ja samalla kiistetään, että
YK:n päätöstä tai mandaattia ei tarvittaisikaan, niin ilmeisesti tarkoitetaan tapauksia,
joihin muuten ehkä saataisiin YK:n mandaatti, mutta sitä ei joko hitaan päätöksenteon tai poliittisen erimielisyyden vuoksi
(TN:n 5 pysyväisjäsentä) tultaisi saamaan.
Olipa peruste kumpi tahansa, niin tuollaisella mandaatin muotoilulla haetaan kiistatta
mekanismia ohittaa YK:n päätösvalta asiassa. Kuulinko jonkun vielä väittäneen, ettei
Suomen ulkopolitiikka ole muuttunut?
Jorma Uski, Jyväskylä, PerusS:n
Keski-Suomen piirisihteeri

Älä muuta maalle
Harkitse tarkkaan, maallemuuttaja. Kuulutetun idyllisyyden sijaan voit joutua elämään
jokapäiväistä elämääsi kaiken lisäksi ahtaasti ja yksipuolisesti ajattelevan puolueen
keskellä, jolta eivät hivutuskonstit lopu, ellet liity heidän jäsenekseen ja ala veisata kiitosvirttä maaseudun ainoalle puolustajalle.
Sillä heti kohta tervetuloseremonioitten jälkeen tupaasi astuu puolueen agentti - sellainen on joka kylällä - ja lipevästi esittelee
jäsentarjouksen, johon sisällytetään ikäänkuin alkusyötiksi viikon ilmainen kylpyläloma, puolueen enemmistöosakkuuden omistamassa kylpylässä, johon ei muitten puolueitten sanomalehtiä taatusti tule. Jos menet
vipuun, sitten et ajattelekaan enää kuten
haluat, vaan tyydyt massan politrukkien sanelemiin kannanottoihin ja varjele jos purritat vastaan. Keinoja löytyy kyllä nujertamiseksi niin työpaikka kuin harrastuspuolellakin. Hiuskarvakaan ei putoa päästäsi, puolueen sitä tietämättä.
Vuosituhannen kyyditystä, Iisalmi

Talonmiehet takaisin
Monet kaipaavat talonmiestä takaisin. Jostain syystä on valtiovalta päättänyt vaikeuttaa täyspäiväsen talonmiehen palkkaamista. Tämä on toteutettu säätämällä arvonlisäverolain 32 pykälässä, että kiinteistön
omistajan on suoritettava 22 %:a arvonlisävero jos ns. kiinteistöhallintopalvelusta ai
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heutuneet palkkakustannukset sosiaalikuluineen ylittävät 35.000 euroa. Oma näkemykseni on, että talonmiesinstituutio kaipaisi pikemminkin valtiovallan tukea kuin
sen tietoista haittaamista. Siksi ehdotankin
yllämainitun pykälän muuttamista.
Kim Lindblom, Helsinki

…TYHJÄT
SINKKIARKUT !
- Presidentti Tarja Halonen, aikoinaan Suomen rauhanpuolustajien aktivistinakin tunnettu, visio sinkkiarkkujen täyttyvän mikäli
Suomi lähtee EU:n ”rauhaan-pakottamis” tehtäviin elikkä aktiivisiin EU:n hyökkäysjoukkioihin kepakot tanassa ilman YK:n
mandaattia. Joukkioita on koulutettu jo parin vuoden ajan maassamme voimassa olevan Suomen perustuslainsanan vastaisesti?
Koulutusvastustajina TV:kin on näytelty
palestiinalaisten tunnusomaiseen huiviin
päänsä verhonneita ”koulutusmuslimeja!”
Edelleenkin Halonen on kritisoinut globalisaation osia, kuten sen taloushallinnon kiemuroita epäoikeudenmukaisuuksineen köyhiä maita ja vähempiosaisia kohtaan. Molemmat Halosen kannanotot ovat oikeutettuja ja mitä enenevässä määrin varteenotettavia tekijöitä maailmanpoliittisessa kehitys/
taantumusprosessissa.
Mistä kaikesta oikein on kysymys? Ihmiskunta hallitsijoineen, mitä ilmeisesti ei
olla ymmärretty, elää murroskautta aivan kuten taannoin teollisen maailmankulttuurin
syntyessäkin ollen muuttumassa globaalisiksi kaupunkikulttuureiksi. Käynnissä ovat
valtaisat taloudelliset mullistus/muutosvoimat. Maailma kaupunkilaistuu synnyttämällä ja ”ruokkimalla” valtaisien ”megakaupunkien” kasvua jotka kasvavat käsittämättömällä vauhdilla syöpäkasvaimien tapaan
muodostaen lopulta keskenään globaalisen
taloudellisen hallintoverkoston koko maapallomme ympärille. Megakaupunkeja on jo
nyt 17 kpl:tta joissa jokaisessa on vähintään
10 milj. asukasta YK:n tilaston mukaan.
Suurin osa näistä sijaitsee muualla kuin Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa. Yhdeksän ”uutta” megakaupunkia rikkoo 10 milj.
asukkaan rajan aivan lähiaikoina joista vain
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Pariisi ja Moskova sijaitsevat Euroopassa. Loput
7:n
sijaitsevat
Kristinuskon
ulkopuolella…”vastapuolella” tai miten asian
itse kukin haluaa ilmaista. Megakaupungit/cityt
peittävät vain reilut 2% maapallon pinta-alasta
mutta niissä kulutetaan 75% puusta, 60% vedestä sekä tuotetaan yli 80% ihmiskunnan hiilipäästöistä! Jo kymmenisen vuotta sitten todettiin, jotta silloisista noin 330 miljoonakaupungista 85 oli ”Kristinuskon vastaisia” ja 150 ”ei
kristillisiä” kun kristillisiä oli vain vajaat 100 kpl.
Kaupunkilaistumisen ja megacityjen myötä
ollaankin luomassa täysin uutta maailmanjärjestystä mitä hallinnoi näiden cityjen globaalinen
taloudellinen hallintoverkosto. Itsenäiset valtiohallinnot menettänevät merkitystään ja otettaan
kaupunkihallinnoille. Syntyy nk. ”megademokratiat” jotka saattavat myöskin muodostua
”megahelveteiksi” kuten kävi Kreikan Megalopolikselle mistä väki alkoi paeta takaisin juurilleen poliittisten tuulien kääntyessä vuonna 360
ennen ajanlaskumme alkua. Nykymaailmamme
megacityissä kasvavat myöskin ongelmat ja
slummialueet niin idässä kuin lännessäkin. YK
arvio megacityjen lukumäärän olevan jo noin 30
kpl vuoteen 2015 mennessä jotka ”tuottavat”
valtaisan armeijan syrjäytettyjä ja heitteillejätettyjä. Pärjääjät ”bunkkeroituvat” jopa yhden kilometrin korkuisiin pilvenpiirtäjiin joiden lattiapinta-alat pyörivät jopa 800 hehtaarin tietämissä! Slummiutuneet nousevat kapinaan kuten
ovat jo tehneetkin globaalisen ryöstöpolitiikan
seurauksena täyteenahdetuissa megacityjen
slummeissa kuin rotta-armeijat. Heitä me länsimaalaiset kutsumme terroristeiksi joita vastaan
olemme menossa sotimaan kourallisella miehiämme ja naisiamme EU:n joukkioissa ilman
YK:n mandaattia?
Poliitikot, jotka tämän ymmärtävät, eivät lähetä näille ”alttareille” yhtäkään sotilasta ilman
YK:n päätöstä sillä sieltä sinkkiarkut eivät tule
tyhjinä takaisin. Jotta asia todella ymmärrettäisiin niin vertauksena totean jotta vain yhden
megakaupungin syrjäytetyn ”armeijan” leveys
olisi Mannerheimintien luokkaa eikä jono loppuisi koskaan vaikka kuinka heitä teloisi kumoon! Sitä vastoin ”taistelu” tulisi käydä neuvottelupöydissä maailman talouden keskittymisen ehkäisemiseksi näihin noin 30 megacityyn
epäoikeudenmukaisuuksineen maailmamme
ryöstettyjä, sorrettuja ja nöyryytettyjä kansoja ja kansanosia kohtaan.
Raimo Rönkkö PerusS:n
kunnanvaltuutettu Sonkajärvellä
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UM:n kriisipäivystys
retuperällä
Vanhasen-Kalliomäen hallitus sai maineenkiillotuslautakunnan, kun Aasian luonnonkatastrofin hoitamista Suomessa selvittelevän suuronnettomuuden tutkijalautakunnan johtoon tulivat optioahnehtija Martti
Ahtisaari ja YK:n tehtävistä Balkanilta sairaana palannut Harri Holkeri. Hallitus tarvitseekin kovaa maineen kiillotusta, sillä esim
Ulkoministeriön kriisipäivystyksen 70.000
soittajasta vain 8%:iin kyettiin vastaamaan.
Kaino Vanne, Vihti

Suomalainen työ
on tienhaarassa
Suomi on valinnut globalisaatio-strategiakseen osaamisella menestymisen. Olemme
muuttuneet vuosikymmenten saatossa
osaamisen tuojasta osaamisen viejäksi.
Osaamispanostukset ovat tärkeimpiä tekijöitä maamme työllisyyden parantamiseksi.
Työttömyys on kaikesta tästä kehityksestä
huolimatta erittäin suuri, hallituksen lupauksista huolimatta.
Jorma E. Taivainen, Vantaa

Ikärasismia
Helsingin terveyskeskus kustantaa vv 192934 syntyneille helsinkiläisille nastat tai irrotettavat liukuesteet kenkiin. Eikö kaupungin
päättäjien mielestä ennen 1929 syntyneillä
ole liikkumistarvetta?
Pekka Rantala, Helsinki

Tuomioistuinten
arvostelusta
15.1. julkaistussa haastattelussaan pääministeri Matti Vanhanen arvosteli kansanedustajia liian paljosta kannanottamisesta
oikeusistuimille kuuluviin tai niihin liittyviin
asioihin. Vanhasen kommentti on silkkaa
hämäystä. En vain ole varma, hämääkö joku
Vanhasta vai Vanhanen kansaa. Ainakin
hän jätti mainitsematta/huomioimatta, että
poliitikot halusivat jättää oikeuslaitoksen(kin) valvonnan itselleen, eli politisoivat
oikeuslaitoksen. Tuo tapahtui jättämällä perustuslakituomioistuin perustamatta. Siitä ilmeisesti päättivät Paavo Lipponen ja Sauli
Niinistö kahdestaan; laki oli jo valmiina kirjoitettavaksi uuteen perustuslakiin, mutta
sitten “päätettiin”, ettei sitä otetakaan mukaan.
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa v. 2002 todetaan, että ei voi olla olemassa kontrolloimatonta julkista vallankäyttöä. Kun tuomioistuinten kontrolli jää EOA/
OKA -> eduskunta tehtäväksi, ja kielletään
eduskuntaa ottamasta kantaa tuomioistuimien tekemiseen, niin ne jäävät kokonaan
valvonnan ulkopuolelle. Tuo on mahdollistanut tuomiolaitoksen muuttumisen anarkistiseksi, tuomarikunta saa täysin vapaasti
tehtailla sellaisia ratkaisuja kuin haluaa täysin riippumattomana siitä mitä laki asiasta
määrää. Lopputuloksena on ollut tunnettu
kehitys: valta turmelee varmasti ja totaalinen valta totaalisesti.
Eduskunnan oikeusasiamies vahvistaa
kertomuksessaan v. 2000, että oikeudessa
esitettyä näyttöä ei arvioida. Näytön puolueeton arviointi on oleellinen osa oikeuden
käynnin puolueettomuutta, ja jos se jätetään valvomatta, niin perustuslaissa säädetty kansalaisten oikeusturvan valvonta
jää enintään luulon asteelle.
Perusteluksi näytön arvioimatta jättämiselle EOA ilmoittaa sen vaikean selvittämisen jälkikäteen. Pelko on aiheeton, sillä kirjallinen todistusaineisto ja istunnoista laaditut muistiot on taltioitava “ikuisiksi”
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ajoiksi ja suullisten lausuntojenkin nauhoitukset vähintään 3 kuukautta lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Oikeudessa esitetty näyttö on siis kokonaisuudessaan
todettavissa. Olisi erittäin kummallista,
jos aatteellisten yhdistystenkin kokoukset olisivat paremmin dokumentoituja
kuin lakisääteisten tuomioistuinten istunnot. Tuota todistelun todennettavuutta aOA Ilkka Rautio ei halunnut
kommentoida perustuslakivaliokunnan
eduskunnan auditoriossa järjestämässä
oikeusturvakokouksessa 17.3.2004.
Hyvänä esimerkkinä näytön puolueellisesta huomioinnista on Supon johtajien salailuoikeudenkäynti. Siinä Helsingin käräjäoikeus toteaa Seppo Nevalan
ja Petri Knapen saaneen laittomista teletunnistetiedoista tuomitun alaisensa
Martti Pitkäsen muistion 2002, jossa
tuomioon kirjattuna todettiin Juha Miettisen luovuttaneen tietoja, joista “Pitkänen esittää arvioita siitä, että Miettisen
olisi teleoperaattorina pitänyt tietää, että
tietojen luovuttamiseen tarvitaan tuomioistuimen lupa”, ja että tuollaista lupaa ei ollut. Edelleen oikeus toteaa Nevalan ja Knapen ilmoittaneen asiasta
esitutkintaviranomaisena toimivalle valtakunnansyyttäjälle vasta 2003, kun
KRP:n apulaisjohtaja Jari Liukku ilmoitti
asian tulleen ilmi Soneran urkintajutun
tutkinnassa. Käräjäoikeus toteaa riidattomaksi myös sen, että Nevalalla ja Knapella ei ollut oikeutta päättä esitutkinnasta.
Käräjäoikeuden tuomion mukaan Nevalalla ja Knapella “ei ollut syytä epäillä” alaistaan laittomista teletunnistetiedoista ennen Liukulta saamaansa ilmoitusta. Todellisuudessa ja oikeuden toteamalla tavalla heillä oli tieto laittomista
teletunnistetiedoista jo Pitkäsen v.2002
muistion perusteella, mutta he eivät
tuolloin vielä tietäneet tai ainakaan uskoneet asian tulevan ilmi. Ilmitulo varmistui vasta Liukun ilmoituksella v. 2003.
Sittemmin Liukku siirtyi (siirrettiin?)
KRP:n apulaispäällikön tehtävistä Helsingin kihlakunnan apulaispoliisipäälliköksi.
Maallikko ei voi kuin ihmetellä tuomioistuinlogiikkaa ja lain taipuisuutta. Olisiko tuossakin tapauksessa perusteltua
arvioida näyttökysymys uudelleen riippumattomassa elimessä? Ainakin sen arvostelulle on sijaa. Tuo tapaus antaa
kansalaiselle entistäkin perustellumman
syyn uskoa, että ylimpiä virkamiehiä ei
tuomita siloinkaan kun he ovat toimineet
riidattomasti lainvastaisesti, käyttäneet
virka-asemaansa hyväksi laittomaan toimintaan tai sen salaamiseen.
Ymmärrän Vanhasen huolen tuomioistuinten toiminnan arvostelusta sikäli,
että jos nyt vihelletäänkin peli poikki ja
ryhdytään kontrolloimaan tuomiovallan
käyttöä lain mukaisesti, niin enemmän
kuin puolet korkeimman oikeuden jäsenistä saisi kutsun valtakunnanoikeuteen. Alemmissa tuomioistuimissa kävisi
vastaava kato. Siinä prosessissa ainakin
osa poliitikkojen omistakin luurangoista
tulisi väistämättä julki.
Jorma Uski
Oikeustaistelijat ry:n pj
Perussuomalaisten K-S:n
piirisihteeri
Jyväskylä

Kirjoitukset (paperi ja/tai disketti) tulee
lähettää osoitteella:
PerusSuomalainen,
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
fax: 09-454 0466
sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Korjauksia

PerusS:n puheenjohtajaTimo Soini:

EU:n talouspolitiikka
tärviöllä

PerusS-luottamushenkilöiden
koulutusviikonloppu
12.-13.2.2005 Saarijärvellä
Tilaisuus on tarkoitettu viime kunnallisvaaleissa valituille uusille valtuutetuille,
lautakuntien jäsenille ja heidän varamiehilleen. Luvassa on puolueen asiantuntijoiden alustuksia, keskustelua ja yhdessäoloa luonnonkauniissa maalaismaisemassa Lomakoti Rauhalassa Saarijärven Kalmarin kylässä.
Puolue maksaa majoituksen ja ruokailut, osanottajat matkat. Ilmoittautumisaika päättyi 14.01.2005. Kaikki paikat
on varattu. Ilmoittautuneille lähetetään
erillinen kirje.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja valmistaa suomalaisia
EU:n vakaussopimuksen
muuttamiseen. Suomen linjaan sopivalla tavalla Tuomioja “ymmärtää” EU:n vakaussopimuksen muuttamista, kun Saksa ja Ranska eivät pysty noudattamaan
itse sanelemaansa sopimusta. EU:n talouspolitiikka on
joutumassa tärviölle.
EU:n uusi komissio vapautti ensi töikseen suuret
EU-maat vakaussopimuksen
rikkomisen seuraamuksista.
Alku ei ollut kovinkaan ryhdikäs. Eurooppalainen talouspolitiikka ei ole onnistunut. Talouskasvu on alhaista
ja työttömyys pahenee. Surkuhupaisaa on, että suurten
maiden sanelema sopimus
kaatuu heidän itsensä kyvyttömyyteen toimia oman
sanelunsa pohjalta.
EU on uskottavuuskriisissä, jonka seuraukset suomalainen asuntovelallinen kokee pian kukkarossaan.
Kreikka käytännöllisesti kat-

soen väärensi itsensä rahaliittoon ja Italia manipuloi talouslukujaan. EU alkoi aikanaan saksalaisten pankkiirien ja ranskalaisten sosialistien epäpyhänä liittona. Nyt
nämä samat maat romuttavat
koko EU:n talouspolitiikan
perustan. Suomi nyökkäilee
jo ulkoministerin niskalla,
että kyllähän tämä käy. EU
on paljastumassa komissiota
myöten suurten maiden käsikassaraksi, jolle sopimukset
ovat pelkkää paperia.
Pieniä maita ne sitovat,
mutta suuria maita eivät. Komissio on kyllä kovana Suomelle lakitupaa myöten muutaman suden ampumisesta,
mutta täysin pehmeä isäntävaltojen sanelun edessä.
Mikä on “mallioppilas”
Suomen linja? Suomessa on
opetettu pitämään kiinni
tehdyistä
sopimuksista.
Onko Suomi taas nöyristelemässä keskusvaltoja ja vapauttamassa näitä kaikesta
vastuusta, jonka laskun
maksaa Suomen kansa.

Perussuomalaiset
tervehdykset
Uutena Vuotena 2005
Joulukuun 2004 PerusSuomalainen lehdessä oli hieman
vaillinaisesti julkaistu seuraavat, jotka tässä korjattuna.

Kangasala
Mäkinen Sylvi

Kangasniemi
Huttunen Pentti
Jääskeläinen Arja
Kauppi Hannu
Leskinen Pekka
Nurmi Jorma
Pirskanen Hanna-Leena
Ravolainen Eino
Saksa Juhani

Kurikka
Hakala Matti ja Raili
Isoluoma Feelix

Isoluoma Jenni
Kanamäki Erkki
Latva-Koivisto Eero
Mäkinen Marita
Ojanen Harry
Riihimäki Katri
Saarakkala Leena
Saarakkala Matti
Saarakkala Vesa-Matti
Sarin Jussi
Sillanpää Ari
Väänänen Niko
Ylinen-Luopa Pentti

Vantaa
Sähkö Salo Oy / Jukka Salo

Kokouksia

Eskon kuvakulma

Tasa-arvolaki turmelee myös lautakuntavalintoja

Perussuomalaisten Nuorten
vuosikokous pidetään pe 04.02.2005
klo 16.00 puoluetoimistolla.
Nuorten hallitus kokoontuu klo 15.00.
Puheenjohtaja
Sihteeri

Toimitukselta

Tilaan Perussuomalainen-lehden
Näytenumero, ilmainen
Vuositilaus 25 euroa, 12 numeroa
Lahjatilaus (maksajan tiedot kääntö- tai alapuolella)
½ vsk 15 euroa
Haluan liittyä Perussuomalaiset-Sannfinländarna-puolueen jäseneksi.
20 euron jäsenmaksulla saan samalla PerusSuomalainen-lehden.

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Lähettäkää minulle muutaman kerran vuodessa PerusSuomalainenlehteä sekä muuta Perussuomalaisaineistoa veloituksetta.
Nimi
___________________________________________________________
Jäseneksi pyrkivän syntymäaika (ei koske tilaajia)
___________________________________________________________
Lähiosoite
___________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka
___________________________________________________________
Allekirjoitus

PerusSuomalainen
Vastauslähetys
Tunnus: 5000 9637
00003 Helsinki 300

Osallistu lehden tekoon
Uudet ja vanhat valtuutetut! PerusSuomalainen-lehti julkaisee mielellään kirjoituksianne kuntanne asioista. Toivomme asiantuntevia ja nasevia kirjoituksia kuntanne tai maakuntanne asioista.
Otamme vastaan kirjoituksia myös PerusS:n paikallisyhdistysten ja piirien toiminnasta, mielellään valokuvien kera.
Myös jäsenistön syntymäpäiväuutisia julkaisemme mielellämme.
Valitettavasti emme voi henkilökunnan vähyyden vuoksi
tehdä juttuja pelkkien juttuvihjeiden perusteella.
Toimitus

