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Päätoimittaja, Harri Lindell
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
Hoitajapula itse
aiheutettua?
Suomalainen yhteiskunta on
aina painottanut hoitajien
olevan kutsumusammatissa ja tähän vedoten heille ei
sitten tarvitse maksaa kunnon palkkaa. Lääkärit saivat kunnon palkankorotuksen, hoitajat jäivät palkkakuoppaan. Hoitajan työ on
kutsumusammatti, joka eroaa elokuvissa esitetystä sisar
hento valkoisen romanssien
sävyttämästä työstä.
Hoitajien todellisuus
on potilaiden siivoamista,
syöttämistä ja juottamista.
Välillä pitää varoa etteivät
sekavat potilaat lyö tai ku-

rista sisar hento valkoista
mustelmille. Tämäntapaista tämä arki sitten useasti on kovan vastuun ja kiireen keskellä.
Hoitajia syyllistetään sillä, kun he eivät ehdi tehdä
kaikkea, eikä heillä ole tarpeeksi aikaa potilaille niin
kuin tietenkin hyvä hoito edellyttäisi. Palkka saisi
olla parempi, ja pitäisi olla enemmän resursseja vakinaisiin paikkoihin ja pitkiin sijaisuuksiin.
Hoitajat hakeutuvat töihin Norjaan, Australiaan tai
Amerikkaan, maihin joissa
ei puhuta kutsumusammatista vaan maksetaan raskaasta likaisesta työstä sil-

Mennäänkö ulkomaille
töihin?

le kuuluvaa palkkaa. On aika herätä ja huomata se, että myös hoitajat tekevät todella arvokasta työtä tässä
yhteiskunnassa ja tarvitsevat siitä asianmukaista hyvää palkkaa. Ovathan he
pitkän ja vaativan koulutuksen ammattiinsa hankkineita ammatti-ihmisiä.

Kun Suomessa koulutetut
hoitajat lähtevät ulkomaille
töihin, pitää päättäjien katsoa peiliin ja löytää syy sieltä, eikä edesvastuuttomasti
siirtää syytä muualle.
Ulkomailla on hoitajalle luvassa parempi tulevaisuus kuin täällä yhä enemmän suomettuneessa kotimaassamme. Neuvostomallinen päätöksenteko ja
erilaiset kytkökset saavat
aikaan vaikeita tilanteita,
joiden seurauksena Suomesta karkaa yhä enemmän koulutettua henkilökuntaa ulkomaille, varsin-

kin terveydenhoitoalalta.
Hoitajilla on hyvä syy ja
täysi oikeus mennä ulkomaille töihin nykysysteemin jatkuessa.

Kestääkö hoitajien oma
terveys?
Nykyään vähennetään työn
suorittajia ja keksitään hienoja titteleitä, joiden ansiosta palkka nousee ja palaverit vaan lisääntyvät, samalla kenttätyön osuus vähenee. Hoitajat rasittuvat
fyysisesti ja henkisesti yhä
enemmän. Potilaat ovat yhä
lihavampia ja painavampia
nostettavia, jolloin selkäkäsi- ja niskavaivat lisään-

tyvät hoitajien piireissä.
Kun suuret ikäluokat jäävät
eläkkeelle, niin myös luontaisesti hoidettavien määrät lisääntyvät ja kiireet lisääntyvät.
Hoitajista tulee usein itsestään hoidettavia, pienellä palkalla olleet sairastuvat.
Ja kun hoitajia ei saada lisää
laitoksiin, niin pienemmällä porukalla tehdään samat
työt kuin ennenkin. Tai istutaan palavereissa, joissa puhutaan hienoja asioita ja visioita, työt jäävät tekemättä
ja kasaantuvat kuten edellä. Olemme oravanpyörässä, jota ei pysäytä muu kuin
systeemin täydellinen romahtaminen.
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Vanhojen puolueiden
vaalikupla puhkesi
Me Perussuomalaiset korostimme koko viime eduskuntavaalitaistelun ajan, että vanhojen puolueiden puheet ”pääministerivaaleista” ovat pelkkää hämäystä.
Kyseessä oli lähinnä kaupallisen, sähköisen median tarkoitushakuinen ääntenohjailu kolmen suurimman
puolueen taakse. Tuo kupla
puhkesikin vaaleissa näyttävästi, sillä kansa oli hereillä.
Heti vaalien jälkeen monet
muutkin arvovaltaiset tahot todistivat Perussuomalaisten linjan oikeaksi.
Esimerkiksi eduskunnan
entinen puhemies Riitta
Uosukainen totesi Iltalehdessä 31.3, venkuilun tielle lähteneelle euroedustaja
Paavo Väyryselle lähettämässään kirjeessä sanatarkasti: ”En pidä eduskuntavaaleja pääministeri-, ministeri- tai puhemiesvaaleina:
niissä valitaan 200 kansanedustajaa! Sen oltava valituille kyllin.” Jo pari päivää aikaisemmin Ilta-Sanomat hehkuttivat näyttävästi
pääkirjoituksensa otsikossa:
”Ministereitä ei valita eduskuntavaaleissa”.
Myös vaalitutkija Sami
Borg Tampereen yliopis-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

tosta on lehtihaastatteluissaan pitänyt samankaltaisten vaalikeskustelujen suurta määrää ongelmallisena.
”Kaikki kanavat keskittyivät vain muutaman puolueen keskusteluihin ja gaaloihin. Samankaltaisia vaalikeskusteluja oli yksinkertaisesti liikaa”. Sami Borgin mielestä sananvaihto oli
virkeintä juuri silloin, kun
pieniä ja keskikokoisiakin
puolueita oli studiossa. Ne
uskalsivat haastaa.
Muutamien valtioneuvosten, lehdistön ja tutkijoiden
taholla kaivataan jo, Perussuomalaisten tavoin, muutosta ääni-innostuksen latistavaan keskustelukulttuuriin. TV-kanavien johtajat
puolestaan pitävät vielä jääräpäisesti kiinni virheelliseksi osoittautuneesta, suuria
suosivasta linjastaan. -Merkittäviä muutoksia ei ole luvassa jatkossakaan. Heidän
suhtautumistapansa muistuttavat väärennetyn taulun ostajan asennetta: Kun mitään
ei tunnusta, välttyy myös totuuden häpeältä.

Värikäs puoluekokous
tulossa
Mikäli 5.5. Helsingissä kokoontuva puoluevaltuusto
hyväksyy puoluehallituk-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

semme tekemän ehdotuksen, pidetään seuraava Perussuomalaisten puoluekokous Oulussa, kesäkuun
toisessa viikonvaihteessa.
Tämä järjestyksessään seitsemäs varsinainen puoluekokous tulee varmasti olemaan varsin värikäs ja mielenkiintoinen.
Menestyksellisten eduskuntavaalien jälkeen halukkuutta eri luottamuspaikoille tulee riittämään yllin
kyllin. Äänestyksiä nähdään ja puheenvuoroja tullaan käyttämään runsaasti,
puolesta ja vastaan.
Toivottavasti Oulussa
nähdään paljon puolueväkeä ympäri Suomen. Jos
puolueen jäsenmaksu on
vielä jostain syystä maksamatta, nyt tuokin asia kannattaa hoitaa, että pääsee
vaikuttamaan kahden seuraavan vuoden valintoihin. -Tuona aikana ovat sekä kunnallisvaalit, että EUvaalit. Puolueellamme on
hyvä mahdollisuus ottaa
noissa vaaleissa taas aimo
harppaus eteenpäin, kunhan henkilövalinnat ovat
parhaat mahdolliset.
Puoluekokouksen mielenkiintoa lisää sekin, että
siellä on mahdollista nähdä
ja tavata kolme uutta kansanedustajaamme. Pentti

Oinonen, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Pertti ”Veltto” Virtanen ovat kaikki
värikkäitä ja tarmokkaita persoonallisuuksia. He
ovat omalla panoksellaan
olleet nostamassa näkyviltä paikoiltaan puoluettamme aivan uudelle julkisuustasolle.
Omalta kohdaltani en ole
tehnyt lopullista päätöstä
sen suhteen, olenko edelleen käytettävissä puoluesihteeriä valittaessa. Monien vielä avointen asioiden pitää kuitenkin loksahtaa kohdalleen, ennen kuin
päädyn myöntävään lopputulokseen.
Odotan suurella mielenkiinnolla tulevia viikkoja
sekä mahdollisia vastaehdokkaita puoluesihteerikisaan. Viimeistään 9.6. Oulussa selviää, luotsaako Perussuomalaisia puoluesihteerin paikalta kohti kunnallisvaaleja joku aivan
uusi henkilö.

PerusSuomalainen 4/2007

Eduskunnassa sanottua

Puheenjohtaja pakisee
timo.soini@eduskunta.fi

Suunta kunnallisvaaleihin
Eduskuntavaalien suurvoitto antaa Perussuomalaisille erinomaiset mahdollisuudet kunnallisvaaleihin valmistautumiselle. Kunnallisvaalityö on aloitettava
heti. Ehdokashankinta ratkaisee vaalituloksen. Hyviä ehdokkaita on nyt saatavilla ja heitä on uskallettava ottaa listoille.

”Haluan jatkaa
puheenjohtajana,
koska työni on kesken”

Perussuomalaiset joutuvat kypsyystestiin. Kysymys on halusta ja uskalluksesta
kasvaa merkittäväksi puolueeksi. Se edellyttää jo mukana olevien ja uusien tulijoiden yhteistyötä. Tässä tilanteessa perinteisiin asemiin ja asenteisiin kaivautumalla ei auta. Se, joka vahtii omaa reviiriään
tehokkaasti, jää myös itse valitsematta.
Johdan aina edestä. Sen olen tehnyt
kymmenen vuotta. Peruskannattajakuntamme on aina hyväksynyt linjani ja toimintatapani. Sen hyväksyy myös äänestäjämme. Henkilökohtainen ja puolueen
vaalitulos antaa minulle oikeutuksen olla
jälleen ehdolla, kun puolueellemme valitaan puheenjohtajaa.

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

russuomalaiset on ainoa vaihtoehto vanhojen puolueiden vallalle. Maassamme on
erilaista haihattelua uusista puolueista aina olemassa, mutta tiedän mitä uuden puolueen perustaminen ja nostaminen on. Sen
tietää myös karaistunut perusväkemme. Perussuomalaiset eivät ole vankila, tyytymättömät pääsevät täältä ulos.

Haluan jatkaa puheenjohtajana, koska työni on kesken. Kymmenen vuoden
kokemus antaa näkemystä, kovuutta ja
kykyä nähdä tulevaisuuteen. Tunnen tämän puolueen. Perussuomalaista puoluetta on johdettava lempeän kovakätisesti. Tarkoitan sillä sitä, että persoonien
väriloisto on mahdollista, mutta yhteisen edun täytyy mennä yksilöiden mieltymysten edelle. Se tarkoittaa myös sitä,
että pätevyydellä on merkitystä. Saavutettuja etuja ei ole sen paremmin henkilöillä kun piirijärjestöilläkään.

Porvarihallitus vihreillä kiduksilla

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

Perussuomalaiset jäivät oppositioon. Matti
Vanhanen valitsi näin. Kävimme rakentavat

Kunnallisvaaleissa on uskallettava kasvaa. Meillä on iskukykyinen eduskuntaryhmä ja paljon kokeneita kunnallispoliitikkoja. Nyt tarvitaan lisää. Hyvä kunnallisvaalitulos on pohja myös tulevalle eduskuntavaalivoitolle ja tie hallitusvastuuseen. Kun
meillä on kaksi kunnanvaltuutettua joka
kunnassa, on meillä aina siitä piiristä myös
kansanedustaja. Näin yksinkertaista se on.

keskustelut ja esitimme oman ohjelmamme. Paperimme olivat samat ennen ja jälkeen vaalien. Tuleva pääministeri oli asiastamme kiinnostunut ja teki lukuisia kysymyksiä ja antautui kunnon keskusteluun.
Olen tyytyväinen siihen, että hallitusneuvottelijamme tekivät työnsä kunnolla
ja saivat Kesärannassa myös suunsa auki. Tiedän, että perussuomalaisten linja
ja henkilöt kiinnostavat valtapuolueita.
Vaalivoittomme suuruus on tehnyt heihin vaikutuksen ja he tietävät, että pystymme vieläkin parempaan.
En ole porvari, enkä sosialisti. Porvarihallitus vihreillä kiduksilla on uusi kokeilu. Tulemme arvioimaan heidät tekojen perusteella. Perussuomalaiset ovat ainoa vaalivoittaja, joka ei ole hallituksessa. Voitamme ensi kerralla lisää ja uskon,
että vaalivoitollamme on silloin merkitystä paitsi yleisen tervehdyttämisen lisäksi myös hallituspaikkojen suhteen.

Hyvät kanssamatkalaiset!
Arvoisat Uudenmaan piirin
kansanedustajaehdokkaat!

Lämpimät onnittelut uusmaalaisille kansanedustajillemme Timo Soinille ja Pirkko
Ruohonen-Lernerille! Lämpimät onnittelut Raimo Vistbackalle, Pentti Oinoselle ja Pertti Virtaselle! Onnea Pirkanmaa,
Pohjois-Savo ja Etelä-Pohjanmaa! Pelkästään puheenjohtajamme Timo Soinin saa-
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ma suosio ja hänen puolueemme hyväksi tekemänsä työ on sanoin kuvaamaton; Timppa
sai kolmanneksi eniten ääniä valtakunnassa!
Erityisen iloinen ja ylpeä olen siitä, että puolueemme on saanut naiskansanedustajan!
Olenpa ylpeä siitäkin, että meillä on nyt
viisi kansanedustajaa! Kesällä Uudenmaan
piirin aloitteesta kiersi vetoomus kaikki 16
piiriä, ja saimme Pohjanmaan vallesmannin vielä kerran suostumaan ehdokkaaksemme. Vaikka aloite lähti Uudeltamaalta, korostin ja korostan yhä, että kysymys
on yhteistyön voimasta yli piirirajojen, koko puolueen yhteiseksi parhaaksi sekä niiden ihmisten parhaaksi, joiden asiaa olemme ajamassa! Meitä oli lavalla viitisenkymmentä läpi Suomen vetoomusta luovuttamassa, ja kokeneilla konkareilla kimalsi
kyynel silmänurkassa. Muistatteko?
Perussuomalaisen aatteen ja puolueemme
voitostahan voimme vilpittömästi puhua!
Lisäisin Timo Soinin sanoin, että jokainen
meistä on tuonut yhteiseksi hyväksemme
ääniä, joita kukaan toinen ei olisi saanut!

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Lämmin kiitos uusmaalaisille, jotka
työnsä ja oman elämänsä ohella olivat
käytettävissä kärryineen, telttoineen ja
muine tykötarpeineen. Kiitos heille, jotka
tarvittaessa toimivat tilannetajuisesti vaikka kaupasta täydennystä hakien! Näinhän
sen tulee toimia, ja karavaani vaan kulkee
kohti päämäärää… Kiitos Sivosen Tiinalle ja Niinistön Jussille ja kaikille muille,
jotka puhalsivat kanssamme samaa hiiltä
yhdessä onnistuaksemme! Heikki Talalle
menestystä YK:n hommiin, hyvää matkaa
ja turvaa kaukomaille konkreettisesti!
Yhteistyö ja puolueemme naisten ja
miesten arvon tunnustaminen läpi Suomen tuotti hienon tuloksen! Täydellisyyttä emme saavuttaneet eikä maailma
ole valmis, mutta tästä meidän on hyvä
jatkaa! Toivotan kaikkea hyvää kaikille
matkallamme eteenpäin!
Marjo Pihlman
puheenjohtaja, Uudenmaan piiri
toiminnanjohtaja, PS-Naiset
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Rakennustyöt
muuttavat
liikennejärjestelyjä
Eduskuntakadulla
Eduskuntakadun liikennejärjestelyjen rakennustyöt ovat alkaneet. Käynnistyvät
työt valmistuvat juhannukseen mennessä.
Eduskunnan turvallisuusjärjestelyjä ollaan
parantamassa Eduskuntakadulla tehtävin
liikennejärjestelyin.
Töihin sisältyy mm. kadun päässä olevien porttien uusiminen ja siirto alemmaksi kadulla sekä ajoradasta ylös nousevien
ajoestepollarien asennus. Samalla uusitaan
kadun yläosan päällystettä ja parannetaan
valaistusta.
Keskeisimmin rakennustyöt vaikuttavat
Eduskuntakadun ohella myös Puhemiehenaukiolle. Autojen pysäköinti on aukiolla
kielletty työn ajan ja muutakin ajoneuvoliikennettä aukiolle tulee välttää. Taksiliikenne suositellaan ohjattavaksi joko Eduskuntatalon pääovelle tai Aurorankadun ovelle. Myös jalankulku Puhemiehenaukion läpi Eduskuntakadulta Aurorankadulle suljetaan muutostöiden ajaksi.
Rakennustyöt ajoittuvat pääsääntöisesti arkisin kello 07-17 väliselle ajalle. Työmaa-ajoneuvojen liikkuminen voi hidastaa Eduskuntatalon ympäristön liikennettä, erityisesti Eduskuntakadun ja Pohjoisen
Rautatiekadun liittymässä. Muutoin rakennustöiden ei arvioida vaikuttavan lähiympäristöön tai sen liikenteeseen.
Eduskuntatiedotus
Riksdagsinformationen

Runohetki

Elämä
Elämä kuin kukka,
kun se aukeaa.
Elämän ilo.
Elämän tahti.
Elämä on valo.
Elämä antaa
voimaa ja virtaa.
Koskena kuohuu
aaltoihin painaa.
Sieltä ylös nostaa.
Elämä kantaa.
Ystävät ovat
siltana elämän tiellä.
Luojan kämmenellä
olla saamme.
Ei hän heitä lastaan,
toivoa antaa.
Enkelit suojanamme.
Irja Parviainen
Riistavesi
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Perussuomalaisten vastaukset
hallitustunnustelijan kysymyksiin 2.4.2007
1. Suomi tarvitsee entistä enemmän ammattiosaajia. Perussuomalaisten mielestä koulutusta onkin
suunnattava uudelleen niin, että
entistä useampi nuori ohjattaisiin
ammattikoulutuksen piiriin ja sitä
kautta työmarkkinoille, joilla työllistyminen on todennäköistä. Tämä on ainoa oikea pitkän tähtäyksen ratkaisu työmarkkinoiden ja
yhteiskunnan tasapainoiseen kehitykseen. Emme vastusta työperäistä maahanmuuttoa Suomeen,
mutta pidämme ulkomaalaisen
työvoiman tietoista haalimista
Suomeen hyvin lyhytnäköisenä
ja kotimaisia ongelmia vähättelevänä toiminta, mikäli samaan aikaan ei puututa jo olemassa oleviin vanhentuneisiin painotuksiin
koulutuspolitiikassa.
Aluekehityksen osalta painotamme erityisesti liikenneyhteyksien ja liikenneverkon (perustienpito, yksityistiet, rataverkko)
nykyistä parempaa kunnossapitoa verovaroin sekä alueellisia
panostuksia erilaisiin hankkeisiin
(muun muassa Itä- ja PohjoisSuomen kaivoshankkeet). Erilaisten julkisen sektorin yksikköjen hajasijoittamista on jatkettava ja korkeakoulujärjestelmä on
säilytettävä koko maan kattavana, sillä hajautetusta korkeakouluverkosta on hyvien kotimaisten
kokemusten lisäksi myös hyviä
kansainvälisiä esimerkkejä. Tutkimusmäärärahojen kierrättäminen yhä enenevässä määrin EU:
n kautta on mielestämme huono
käytäntö, joka vie turhaan aikaa
ja hankaloittaa tutkimustyötä.
Maatalousyrittäjyyden on oltava mahdollista myös pienemmillä tiloilla eli tukipolitiikkaa tulisi uudistaa kestävän kehityksen
suuntaan. Kemera-rahoitukseen
tarvitaan riittävät varat, jolloin
pystytään turvaamaan kotimainen puuraaka-aine teollisuudelle.
Bioenergian tuotantoon on panostettava entistä enemmän.

2. Perussuomalaisten mielestä julkinen sektorimme erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on varsin tuottava ja tehokas,
kun sitä verrataan moniin muihin
eurooppalaisiin maihin. Tuottavuutta voidaan lisätä lähinnä kehittämällä toimintatapoja ja ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa sekä lisäämällä kuntien välistä yhteistyötä. Samaan aikaan
tarvitaan kuitenkin lisää työvoimaa esimerkiksi vanhustenhuoltoon. Vanhustenhuollon hoitomitoituksen vähimmäissuosituksista tulee tehdä kuntia velvoittavia
ja Suomeen tulee perustaa vanhusasiamiehen virka.
Kuntia ei tule ajaa valtion toimesta keinotekoisesti ahtaalle ja
kuntaliitoksiin, kuten nyt ollaan
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valtiontalouden pitkään jatkuneesta kasvusta huolimatta edelleen vallanpitäjien toimesta tekemässä. Kuntia ei tule käsitellä tasapäisenä massana, vaan alueiden
väliset erot tulee ottaa huomioon
päätöksenteossa niin, ettei mennä
vain vahvojen alueiden ehdoilla.
Päätöksenteon ja palvelutuotannon keskittäminen isoihin yksikköihin ei johda säästöihin, vaan
usein heikentää palveluita ja lähidemokratiaa. Palveluiden ostamisella yksityissektorilta julkisin
varoin voi olla Perussuomalaisten mielestä lähinnä julkisen sektorin tuottamia palveluita täydentävä rooli.
Työhyvinvointia tulee edistää
puuttumalla nykyistä huomattavasti tiukemmin erityisesti julkisen sektorin käyttämiin määräaikaisiin työsuhteisiin ja niiden ketjuttamiseen. Lisäksi lapsen syntymästä työnantajalle aiheutuvat
kustannukset tulee mielestämme
jakaa tasan molempien vanhempien työnantajien kesken.
Eläkejärjestelmää tulee kehittää niin, että tulevien eläkeläisten
ei olisi tarpeen ostaa perinteisen
eläketurvan rinnalle yksityisiltä
markkinoilta lisäeläketurvaa. Eläkeindeksi tulisi Perussuomalaisten
mielestä laskea periaatteella, jossa
50 % indeksitarkistuksesta seuraisi yleisen ansiotason nousua ja 50
% kuluttajahintaindeksiä, eikä kuten nyt, että vain 20 % korotuksesta seuraa yleistä ansiotason nousua. Kansaneläkkeen indeksin tulisi mielestämme muodostua myös
50–50 -periaatteella ja pelkän kansaneläkkeen varassa oleville tulisi suunnata 40 euron kuukausittainen veroton toimeentulolisä. Eläkeläisten epäoikeudenmukainen
verotus suhteessa palkansaajiin
tulee korjata, samoin paluumuuttajaeläkeläisten epäoikeudenmukainen verotus. Kaikki tulot, jotka
jäävät alle 800 euron, tulisi olla kokonaan verottomia.

3. Julkisten peruspalveluiden kohentamiseen tarvitaan korvamerkittyjä ja nykyistä suurempia valtionosuuksia kunnille. Perussuomalaiset eivät hyväksy, että peruspalveluita on rapautettu ja rapautetaan yhä tietoisesti, kun ns.
lamaleikkuri on jätetty päälle
kuntien valtionosuuksissakin.
Tasapuolisen sisäisen ja riittävän oikeusturvallisuuden sekä
julkisten palveluiden saatavuuden
kannalta on mielestämme tärkeää, ettei poliisipalvelujen, oikeuslaitoksen eikä julkisten palvelujen
keskittämistä enää jatketa.
Palkkatasa-arvon edistämiseen
suunnattuja erikoiseriä tulee kasvattaa, ja valtion tulee ohjata lisää rahaa kuntiin senkin takia, et-
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tä tiettyjen alojen palkkoihin olisi realistiset mahdollisuudet tehdä
tarvittavat tasokorotukset. Perheverouudistuksen selvitystyö tulisi aloittaa.
Tulonsiirtoihin liittyvissä ratkaisuissa on otettava huomioon pieneläkeläisten oikeudenmukaisempi
verotus ja kansaneläkkeiden tasokorotus sekä palaaminen indeksin laskentamallissa 50–50 -periaatteeseen ja tuomalla se myös
kansaneläkkeisiin. Perinteisiin
työeläkkeisiin olisi toisaalta luotava myös jonkinlainen katto, joka voisi olla esimerkiksi 4 000 euroa. Opintorahaan tarvitaan 15 %
tasokorotus. Lapsiperheiden asemaa on parannettava korottamalla lapsilisiä ainakin 20 prosentilla
ja yksinhuoltajaperheet on otettava erityisesti huomioon perhepoliittisissa ratkaisuissa.
Yhteiskunnalle hyödyllinen ja
lähipiirille monesti inhimillisintä hoitoratkaisua eli omaishoitoa
on tuettava niin, että omaishoidon tuen maksatuksesta huolehtisi Kansaneläkelaitos. Nyt rahapulassa olevissa kunnissa on turvauduttu lyhytnäköisiin ratkaisuihin
tehtäessä päätöksiä omaishoidon
tuen saajien määrästä. Perussuomalaisten mielestä tarvitaan ns.
subjektiivista oikeutta, jolloin jokainen suomalainen on tasavertaisessa ja siis käytännössä nykyistä paremmassa asemassa, mitä tulee omaishoidon tuen piiriin
pääsyn suhteen. Vaikeavammaisille henkilöille tarvitaan subjektiivinen oikeus omaan henkilökohtaiseen avustajaan.
Veteraaneille ja kotirintamanaisille on taattava oikeus vuosittaiseen kuntoutukseen ja etuuksien
saamisen edellytyksenä on laista poistettava kokonaan käsite
työkyvyttömyysprosentti. Vuonna 1926 syntyneiden veteraanien osalta tulisi tehdä päänavaus mm. tunnusasian hoitamiseksi
kuntoon kuntoutuksineen. Sotaorpojen asemaa tulisi selvittää.
Yrittämisestä ja työnteosta ei
pidä mielestämme rangaista, ja
siksi näemmekin tärkeänä työnantajien sivukulujen alentamisen
siinä määrin kuin se esimerkiksi
työvoimavaltaisten pienyritysten
kohdalla on arvonlisäveron osalta mahdollista. Yrittäjien sukupolvenvaihdoksia olisi helpotettava
perintöveroon liittyvin erityisratkaisuin koskien yritysvarallisuutta. Työttömille tulisi luoda ns. ansio-oikeus, jonka turvin he voisivat ansaita esimerkiksi 200 euroa kuukaudessa menettämättä yhteiskunnallisia tukia, joiden
varassa heidän toimeentulonsa
pääosin on. Talouden ja kulutuksen oikeudenmukaista kasvua tukevana ratkaisuna pidämme myös
ruoan arvonlisäveron alentamis-
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Hallitusneuvottelujen
tunnusteluvaiheen
vetäjän kysymykset
eduskuntaryhmille
29.3.2007
1. Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoitteita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen
nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden
alentaminen sekä suotuisan aluekehityksen tukeminen. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne painottaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi maailmantalouden murroksen luomissa paineissa?
2. Suomen väestö ikääntyy ja ikäsidonnaiset julkiset menot
kasvavat merkittävästi tulevalla vuosikymmenellä. Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää tärkeimpinä julkisten palveluiden saatavuuden varmistamiseksi koko maassa näissä
oloissa? Mitä pitäisi tehdä
- julkisesti rahoitetun palvelutuotannon tuottavuuden lisäämiseksi sekä kunta- ja palvelurakenteen kehittämiseksi;
- työhyvinvoinnin ja eläkejärjestelmän kehittämiseksi;
- perusturvajärjestelmän uudistamiseksi;
- koulutus-, tutkimus- ja innovaatiojärjestelmän kehittämiseksi?
3. Mikä on eduskuntaryhmänne arvio valtiontalouden liikkumavarasta alkaneen vaalikauden aikana? Kuinka paljon
em. liikkumavarasta katsotte voitavan käyttää pysyviin menonlisäyksiin ja verotuksen muutoksiin julkisen talouden
pitkän aikavälin kestävyyttä vaarantamatta:
- julkisten peruspalveluiden kohentamiseen
- palkkatasa-arvon edistämiseen
- tulonsiirtojen kehittämiseen
- työllisyyden ja yrittäjyyden sekä kotimaisen omistajuuden vahvistamiseen
- osaamisen ja infrastruktuurin parantamiseen sekä julkisten tutkimus- ja kehityspanosten lisäämiseen
- kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämiseen
- verotuksen muutoksiin
- johonkin muuhun?
Millaiset vähimmäisvaatimukset tulee asettaa valtiontalouden ja koko julkisen talouden tasapainolle vaalikauden
aikana?
4. Suomi on osana Euroopan unionia sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään ja lisäämään uusiutuvan energian käyttöä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mitä toimenpiteitä eduskuntaryhmänne painottaa näiden tavoitteiden
saavuttamiseksi? Mitä keinoja eduskuntaryhmänne pitää
tärkeimpinä uusiutuvaa energiaa sekä energiatehokkuutta
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi?
5. Mitkä ovat tärkeimmät linjaukset, joilla eduskuntaryhmänne haluaa edistää Suomen turvallisuutta ja vahvistaa
Suomen kansainvälistä asemaa ja kehittää Euroopan unionia?
6. Mitä poikkihallinnollisia politiikkaohjelmia eduskuntaryhmänne mielestä seuraavalla hallituksella pitäisi olla?
7. Onko eduskuntaryhmällänne ehdottomia hallitusratkaisuun vaikuttavia kynnyskysymyksiä hallituksen ohjelman
tai pohjan osalta? Onko eduskuntaryhmänne valmis osallistumaan vaalituloksen pohjalta enemmistöhallituksen muodostamiseen tähtääviin neuvotteluihin?
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ta 12 prosenttiin ja perintöveron
alarajan nostamista huomattavasti ylemmäs nykyisestä 3 400 eurosta. Tämä lisäisi myös taloudellista
toimeliaisuutta. Varsinainen omistusasunto, jossa perittävä henkilö
on asunut, tulee poistaa kokonaan
perintöveron piiristä lesken ja rintaperillisten osalta. Varallisuusvero tulee mielestämme palauttaa.
Kevennykset tuloveroon näemme mahdollisina vain siinä tapauksessa, ettei kevennysten seurauksena kunnallisverotusta jouduta kiristämään entisestään.
Painotamme siis kuntien valtionosuuksien kasvattamista tuloveronkevennysten sijaan. Jos tuloveronkevennyksiin on varaa, on
ne kohdistettava kokonaan pienija keskituloisille. Räikeät epäkohdat, kuten eläkeläisten epäoikeudenmukainen verotus suhteessa
työväestöön on tällä vaalikaudella korjattava joka tapauksessa.
Lähtökohtamme on, että verot
tulee suunnata maksukyvyn mukaan. Se tarkoittaa, että verotuksen progressiivisuutta on tiukennettava, sillä tutkimusten mukaan
Suomessa on siirrytty laman jälkeen jatkuvasti kohti tasaveroa,

ohjataan, pitää olla tiedossa hallitusohjelmassa.

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

4. Suomen tulee panostaa nykyistä enemmän uusiutuvia energialähteitä hyväksikäyttävään energiatuotantoon sekä energian säästämistä edesauttavien ratkaisujen
kehittämiseen ja käyttöönottoon.
Jätteenpolttoa on mielestämme
lisättävä. Energiatuonnin osalta
kannatamme nykyistä monipuolisuutta, jolloin emme ole riippuvaisia mistään tietystä toimijasta.
Kuudennen ydinvoimalan osalta ei tule tehdä mitään ratkaisuja ennen kuin viides ydinvoimala
on saatu valmiiksi. Pääperiaatteena kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa tulee mielestämme olla
”saastuttaja maksaa”.

Kehitysyhteistyömäärärahoja ei
tule mielestämme korottaa, koska ratkaisut maailman rakenteellisiin ongelmiin eivät löydy suomalaisten kukkarosta, etenkään
kun kaikki kehitysyhteistyörahat eivät mene perille asti. YK:n
puitteissa tapahtuva kansainvälinen rauhanturvatoiminta tulisi
ottaa huomioon laskettaessa suomalaisten kokonaispanostuksia
kehitysyhteistyöhön.

5. Tärkeintä turvallisuuspolitiikkaa on mielestämme huolehtia
Suomen sisäisestä turvallisuudesta, ja se onnistuu parhaiten, kun
ei pyritä tieten tahtoen kasvattamaan kansalaisten välisiä tuloeroja ja samaan aikaan heikentämään julkisia palveluita.
Pidämme tärkeänä, että päätöksenteon keskeinen areena on

Jo pitkään ylijäämäisen valtion
talouden menoja tulee tässä vaiheessa lisätä kokonaisuudessaan
ainakin miljardin euron verran
vuodessa. Tarkemmat ratkaisut
siitä, mihinkä ja miten painottuen nämä miljardit vaalikaudella

demokraattinen eli kansanvaltainen, eikä ylikansallinen tai markkinakeskeinen. EU:n roolia päätöksenteossa ei pidä pyrkiä suomalaisten toimesta lisäämään,
vaan EU tulee mielestämme pitää mahdollisimman löyhänä valtioiden välisenä liittona ja vapaakauppa-alueena. Tämä tarkoittaa
myös EU:n vallan palauttamista
takaisin EU:n jäsenmaille mahdollisuuksien mukaan. Näin tulisi toimia esimerkiksi maatalouspolitiikan osalta. Esitämme myös,
että hallitus ja eduskunta hylkäisivät EU:ta liittovaltioivan EU:n
perustuslain, mikäli siitä aiotaan
tulevalla vaalikaudella tehdä uusia päätöksiä. Suomen tulee muuttaa toimintatyyliään EU:ssa, koska mallioppilaslinja ei näytä tuottavan tuloksia. Yksi tärkeimmistä
asioista on pitää kiinni eteläisen
Suomen 141-tuesta.
Perussuomalaisten mielestä
Suomen tulee pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana maana ja
panostaa lähinnä YK:n lipun alla
tapahtuvaan rauhanturvatoimintaan, jolloin säilytämme hyvät
suhteet jokaiseen ilmansuuntaan.
Pidämme tärkeänä omaa asevelvollisuusarmeijaan perustuvaa itsenäistä aluepuolustusta, joka on

yhdessä nykyistä oikeudenmukaisemman tulonjakopolitiikan ja liittoutumattomuuden kanssa on paras ratkaisu hyvän puolustustahdon ja -kyvyn ylläpitämiseen.

7. Perussuomalaisten mielestä
kansallinen suvereniteetti on luovuttamaton. Todellinen kansanvalta on mahdollista vain kansallisvaltiossa. Missään ei ole osoitettu,
että ylikansallisella päätöksenteolla saadaan aikaan hyvää kansallista lainsäädäntöä. Perussuomalaiset vastustivat EU:n perustuslain
ratifiointia eduskunnassa, emmekä hyväksy vastaavanlaisen perustuslain sisältöä jatkossakaan.
Kysymys on syvällisesti kansanvallasta ja demokratiasta. Perussuomalaiset eivät hyväksy Suomen kansalle kuuluvan valtiovallan luovuttamista edelleen Euroopan unionille. Tavoitteenamme on
Suomen itsenäisyyden palauttaminen, mutta niin kauan kun Suomen
kansan enemmistö ja eduskunnan
enemmistö on EU-jäsenyyden
kannalla, toimimme voimiemme ja
mahdollisuuksiemme mukaan Suomen kansan ja suomalaisten etujen
ajajana nykyisessä EU:ssa.

Perussuomalaisten kannatus
vahvassa kasvussa!
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Perussuomalaisten kannatus kasvoi vuoden 2003 eduskuntavaalien 1,6 prosentista 4,1 prosenttiin.
Vuonna 2003 saatiin koko maassa 43 816 ääntä ja tänä vuonna
äänisaalis on kivunnut jo 112 256
ääneen.
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Uudellamaalla Perussuomalaisten eteneminen oli voimakkainta, siellä oli vaaliliitto itsenäisyyspuolueen kanssa. Perussuomalaisilla oli siellä 29 ehdokasta. Timo
Soini sai 19859 ääntä, muut ehdokkaamme saivat yhteensä 7987
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ääntä ja vaaliliittokumppani keräsi ehdokkaineen 747 ääntä. Vaikka Timo Soini saikin Suomen kolmanneksi suurimman äänimäärän näissä vaaleissa, niin muidenkin Perussuomalaisten ehdokkaiden ääniä tarvittiin, että toinenkin

kansanedustajapaikka varmistui
meille Uudeltamaalta.
Oheisesta kuviosta näkyy, että
Perussuomalaisten kannatuksen
kasvu on ollut huikeaa myös Pirkanmaalla, Kymessä ja Oulussa.
Kohtuullisen kasvun vaalipiirejä
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ovat olleet Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjois-Savo, Vaasa ja Keski-Suomi. Näiden lisäksi kasvua on
ollut muuallakin paitsi Helsingissä,
jossa koettiin kannatuksen lasku.
Lauri Heikkilä
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Rolf ”Fred” Sormo
erikoistoimittaja
PerusSuomalainen
-lehti

Eläkeläiset patistavat:

”Annetut vaalilupaukset hallitusohjelmaan”
Ikäihmisten ja vanhusten ongelmat olivat vaalikampanjoissa näkyvissä eräänä keskeisenä asiana.
Kaikki eduskuntapuolueet ja niiden kansanedustajaehdokkaat antoivat kilvan lupauksia eläkeläisten eduista ja oikeuksista.
Mittavimmat lupaukset koskivat
eläkkeiden vähimmäistason korottamista, eläkeläisten verovääryyksien poistamista ja eläkeläisten ostovoiman parantamista. Myös sairaiden vanhusten hoitotehtäviin
luvattiin merkittäviä parannuksia
mm hoitohenkilöstön määrää ratkaisevasti lisäämällä ja omaishoitajien asemaa parantamalla. Enää
ei esitetty niin mahdottomia korotuksia kuin kepun ministeri Liisa
Hyssälä vaalitaistelussa neljä vuotta sitten. Hyssälähän lupasi tuolloin 300 euron kuukausikorotuksen eläkeläisille, mutta siitä toteutui vain viisi euroa ja sekin vasta syksyllä 2006 eli juuri sopivasti
puolisen vuotta ennen vaaleja, etteivät äänestäjät unohtaisi.
Nyt on tullut aika eläkeläisille
annettujen vaalilupausten lunas-

tamiseen. Tulevien hallituspuolueiden on aika toimia vastuullisesti. Vaalilupausten ja todellisuuden
on vastattava toisiaan. Oikea, todellinen demokratia edellyttää
vain sellaisten vaalilupausten antamista, joita on vaalien jälkeen
olemassa olevien keinoin tarkoitus toteuttaa.
Vaalilupausten toteuttamisen
ensimmäinen ehto on, että ne kirjataan uuden hallituksen hallitusohjelmaan. Vastuu on ensisijassa
hallitusneuvotteluihin osallistuvilla puolueilla ja viime kädessä hallituksen muodostavilla puolueilla. Ikäihmisiä ja vanhuksia ei saa
enää pettää.
Hyvinvointivaltion periaatteet
ja toiminta on palautettava sille tasolle, millä ne ovat aikaisemmin olleet.
Nähtäväksi jää, mitä edellisen
hallituksen tekemä menokehyspäätös tarkoittaa. Menokehyspäätöksen mukaisesti kansalaisten perusturvaan ja hoitopalveluihin ei tule euroakaan lisää vuosina 2008 - 2011.

Menokehyspäätöksen mukaiset
sosiaali- ja terveysmenot:
v. 2008

12,0 miljardia €

v. 2009

12,0 miljardia €

v. 2010

12,0 miljardia €

v. 2011

12,0 miljardia €

Perussuomalaisten esittämiä tavoitteita lasten ja
lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi

Tämän eläkeläisiä, lapsiperheitä, sairaita, vammaisia, työttömiä,
opiskelijoita, pätkätyöntekijöitä,
omaishoitajia, yksinhuoltajia ja
muita pienituloisia koskevan valtion menokehyspäätöksen paljasti vaalien alla PerusS:n uusmaalainen ehdokas Pietari Jääskeläinen (Vantaa).
Hallituksen ohjelmaneuvotteluissa alusti valtiosihteeri Raimo
Sailas, jonka pessimistinen näkemys valtiontalouden tilasta varmistaa sen, että valtion rahapussin suu pysyy edelleenkin tiukalla ainakin pienituloisten osalta.
Vihreidenkin on turha haaveilla
440 euroa/kk perustulon aikaansaamisesta. Kyllä syntyvä porvarihallitus huolehtii hyvin toimeentulevien veronkevennyksistä. Siksi verotuksen alarajaakaan taas ei
voida nostaa sille tasolle, ettei pienituloisten ja köyhyysrajan alla
elävien pitäisi erilaisista tuista perittävien veronpidätysten maksamiseksi hakea veronmaksuun tarvittavia rahoja sossun toimeentuloluukulta.

PerusS-naiset rynnistivät
eduskuntavaaleissa
Perussuomalaisilla oli vuoden 2007
eduskuntavaaleissa yhteensä 167 ehdokasta,
joista miehiä 125, naisia 42,
alle 35-vuotiaita 21.
Naisehdokkaita piireittäin:
• Helsinki 5
• Uusimaa 9
• Varsinais-Suomi 4
• Satakunta 0
• Häme 2
• Pirkanmaa 5

Lapsia koskevassa päätöksenteossa pitää ottaa lapsen näkökulma entistä paremmin huomioon.
Nyt ollaan menossa juuri päinvastaiseen suuntaan esim. samaa sukupuolta olevien henkilöiden hedelmöityshoitojen osalta. Perusarvojen romuttamisen ohella rikas Suomi on syrjäyttänyt suuren
osan maamme lapsista ja lapsiperheistä taloudelliseen ahdinkoon.
Koventuneiden arvojen yhteiskunnassa, jossa kasvottomat
markkinavoimat sanelevat elämisen ehdot ja raamit, kasvavat
lasten, -nuorten ja lapsiperheiden
eriarvoistuminen ja pahoinvointi
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hälyttävällä tavalla. Henkinen pahoinvointi vaivaa noin 20 prosenttia lapsista ja nuorista. Köyhiksi
arvioiduissa perheissä elää jo 12
prosenttia lapsista.
Kehityssuunta on ollut täysin
väärä. Pidemmällä aikavälillä paljon järkevämpi tapa ”säästää”, on
puuttua ongelmien ehkäisyyn ennakolta. Luomalla taloudellista tasa-arvoa, ehkäistään tehokkaasti
lasten ja lapsiperheiden syrjäytymistä ja pahoinvoinnin kärjistymistä, laajenemista ja syvenemistä. Tasapainoinen elämä ja hyvinvointi edellyttävät myös sitä, että
lapselle on annetaan mahdollisuus
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olla lapsi, eikä pakoteta häntä liian aikaisin aikuisuuden muottiin.
Yhteiskunta, jossa lapsilla on
hyvä olla, kulkee kohti valoisampaa tulevaisuutta. Tämän kehityksen saavuttamiseksi ja vahvistamiseksi kaikkien yhteiskunnan päättävien tahojen on tehtävä
kaikkensa. Vanhempien lapsilleen
antama aika on arvokkain voimavara tiellä nuoruuteen ja aikuisuuteen. Turvallinen kasvuympäristö sekä kodin rakkaus ja lämpö,
ovat parhaita eväitä mitä lapsi voi
elämäänsä varten saada.

• Kymi 6
• Etelä-Savo 0
(vaaliliitto, jossa PS:llä vain 2 ehdokasta)

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

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

• Vaasa 4
• Keski-Suomi 1
• Oulu 3
• Lappi 2

Hannu Purho
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Oikeutta Eläkeläisille ry.

Reijo Ojennus
puheenjohtaja
Oikeutta Eläkeläisille
ry.

kaipaa lisää toimijoita järjestötyöhön!

Kun Oikeutta Eläkeläisille yhdistys perustettiin 37 vuotta sitten, silloinen SMP eli puolueena suuren
nousun kautta. OE:n perustajat kotitalousteknikko Tyyne Audejev ja
rovasti Eino Sares olivat aktiivisesti
mukana SMP:n toiminnassa. Tyyne
Audejev oli mm. puolueen kansanedustajaehdokkaana ja presidentin
valitsijamies ehdokkaana. Rovasti
Eino Sares oli useiden SMP:n puoluekokousten hartaustilaisuuksien
karismaattinen puhuja.
Oikeutta Eläkeläisille yhdistys
eli silloin toimintansa vilkkaimpia vuosia. Vuodet ja vuosikymmenet ovat kuitenkin yhdistystä
monella tavalla koetelleet. Toiminta oli tehokasta ja eteenpäin
menevää niin kauan, kun toimittiin niin sanotulla aatteen palolla. Rahan tulo hallitsevaksi toimintaan sammutti tuota aatteellisuutta. Rahaa tuli mm. lomakeskus Rauhalan toiminnasta, mutta
sitä myöskin meni. Toiminta ei ollut niinkään aatteellista, vaan rahantulo ja rahastus saivat pääosan. Se taas ajoi yhdistyksen
suuriin taloudellisiin vaikeuksiin.
Niistä on kuitenkin kohtuullisesti
selvitty. Yhdistyksen toiminta on
viime vuosina ollut periaatteessa
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puolueisiin sitoutumatonta, mutta ei sekään ainakaan ole tuonut
mitään ratkaisevaa uutta arvoa tai
uusia toimijoita mukaan.

Talkootyön osuus on hiipunut
Talkootyön osuus on pikkuhiljaa toiminnasta hiipunut, niin yhdistyksen kuin Rauhalankin toiminnan osalta. Kun talkoolaisten osuus on vuosi vuodelta huvennut, käy niin, että se joukko
joka toiminnassa on vielä mukana, ikääntyessään vie koko vaivalla ylläpidetyn yhdistyksen ja sen
ylevät aatteet haudan lepoon.
Viime aikoina, kun on näyttänyt siltä, että Perussuomalainen
aate tulee edelleen voimistumaan
ja puolueen painoarvo kasvaa, on
ainakin itselleni tullut ajatuksia
Oikeutta Eläkeläisille yhdistyksen
puoluesidonnaisuuden lisäämisestä. Se tietysti edellyttää puolueväen aktiivisempaa mukaantuloa yhdistyksen toimintaan. Perussuomalaisille on eläkeläisten asiat hyvin korkealla oikeudenmukaisen
tulonjaon toteuttamisessa. Eläkeläisillä on myöskin puolueessa paljon tukijoita ja äänestäjiä. Suurten
ikäluokkien eläköitymisen myö-
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tä tuo joukko myöskin puolueen piirissä kasvaa. Meillä on
olemassa oma yhdistys, jonka
kautta saamme äänemme kuulumaan myöskin vaalien välillä.
Oikeutta Eläkeläisille yhdistys on
mukana valtakunnallisessa eläkeläisten edunvalvontayhdistyksessä( VENK:ssä). Senkin painoarvo on kiinni myöskin meidän yhdistyksemme aktiivisuudesta ja jäsenmäärästä.

Yhdistyksellä on oma lehti
Meillä on järjestön oma lehti Eläkeviesti, joka ilmestyy viisi kertaa
vuodessa ja pyrkii käsittelemään
eläkeläisille tärkeitä asioita. Lehdessä on tilaa jäsenistön ja eläkeläisten osastojen kirjoituksille ja
tiedotteille. Yhdistyksellä ei ole
niin kattavaa ja taloudellisesti riittävää jäsenorganisaatiota, että se
pystyisi lehteä julkaisemaan, mutta
uudistunut lehti on kuitenkin kohtuuhintainen tilattuna meidän kustantajaltamme. Lehden tilaustiedot
ovat toisaalla tässä lehdessä. Lehti pitäisi kuulua myöskin jokaisen
Perussuomalaisen tilauslistalle!
Toivon kovasti, että Perussuomalaiset ottaisivat haasteen in-
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nokkaasti vastaan ja lähtisivät
mukaan Oikeutta Eläkeläisille yhdistyksen toimintaan. Tällä
hetkellä toiminta on eri puolilla
maata toimivien osastojen varassa. Uusia osastoja voidaan perustaa tarpeen mukaan mikäli osastoa ei lähialueilla ole.
Yhdistysasioissa voi ottaa yhteyttä esim. allekirjoittaneeseen,
mietitään mikä olisi paras tapa
eri paikkakunnilla. Ei kuitenkaan
kannata perustaa toimimattomia
osastoja, vaan mieluimmin vahvistaa jo toiminnassa olevia. Osasto
on kuitenkin vain organisaatio, joka hoitaa jäsenrekisterin ja käytännön rutiini asiat. Yhdistyksen
jäsenet saavat huomattavia etuja
esimerkiksi lomakeskus Rauhalan lomillaan.
Onko tarpeen myöhemmin
muuttaa organisaatiota esim. valtakunnalliseen jäsenrekisteri systeemiin puolueen tapaan, sen aika näyttää.
Oikeutta Eläkeläisille yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa Saarijärvelle, lomakeskus Rauhalaan 22.04, toivottavasti jo siellä nähdään innokkaita puuhanaisia ja miehiä tulossa mukaan yhdistyksen toimintaan.
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Suomalaiskonservatiivinen radikaali
Kansanedustaja Pertti
”Veltto” Virtanen
vastaa muutamaan
tiukkaan kysymykseen:

senäinen” - eikä niin kuin suomalainen puoluevaltaeliitti sen kääntää ”sitoutumaton. Oikein käännettynä olen itsenäinen Perussuomalainen.

Onko Tampere Pirkanmaan
napa? Tarvitaanko maaseutua/
maataloutta?

Mitkä olivat ensimmäiset
ajatuksesi valinnan
varmistuttua?
PV: Tietysti onnellinen. Jo pelkästään toimeentulon varmistuminen
ja myöskin se, että toinen kerta
varmisti sen, että saan ”taiteilijaapuraha eläkkeen”, koska olen
tehnyt musiikkia ja kirjoittanut
viime vuodet lähes palkatta. Lähes ainoa toimeentuloni on Tampereen valtuuston kokouspalkkiot ja jonkin verran vastaanottotyötä. Sain melkein virkakiellon
kun kyseenalaistin isojen puolueiden ja mediavallan liiton väkevästi edustajakaudellani.
Tästä syystä sain myös ”pellen”
leiman toiminnastani, vaikka puolueettomat tutkijat ovat jälkeenpäin todenneet minut yllättävänkin ahkeraksi ja asiantuntevaksi.

Mitä aiot tehdä ensimmäiseksi
Pirkanmaan hyväksi?
PV: Vanhusten ja eläkeläisten
asioiden hoitaminen koko Pirkanmaalla on kunnia-asia. Tamperehan sai Koukkuniemi -laiminlyönneistään jopa varoituksen korkeimmilta oikeustahoilta.
Kaikenlaisen hoidon, niin omaishoidon kuin laitoshoidon tason
parantaminen on tärkeää.
Pirkanmaan pienyritysten, niitähän on valtaosa (yli 90%) yrityksistämme, asioiden kuntoon
saattaminen niitä koskevan lainsäädännön kannalta, työllistämisvaikutukset ennen kaikkea huomioonottaen. Sekä yrittäjän itsensä, että työntekijöiden etu on

PV: Lea on upea ihminen, joten ei
voi kuin valittaen todeta, ettemme
molemmat päässeet läpi. Olen itse jäänyt kaksi kertaa suurimmalla
äänimäärällä rannalle, joten tiedän
miltä ”lähes pääsy” tuntuu.
Omilta arvoiltani olen ”suomalaiskonservatiivinen radikaali”- muistuttaen että se latinasta
käännettynä tarkoittaa alunperin
”juurta”. Teen molempia väitöskirjojani suomalaisugrilaisuuden
ainutkertaisuudesta, joten tunnen
olevani lähtökohdiltani peri ja perussuomalaisin.
Sen verran vielä lisäisin, että
haluan olla ”independentti, koska se tarkoittaa muilla kielillä ”it-

pienyrityksissä yllättävänkin yhteinen. Nykyään silti pienyrittäjääkin kohdellaan, kuin ”maastamuuttavaa isompaa riistäjää”.
Pirkanmaa on pienyritysten luvattua aluetta, mukaanluettuna
maatalousyrittäjät. Oikein kohdennettuja tukia, arvostusta ja
työllistämistä yhteishengessäja ensin kotimaisilla työttömillä (heitä uudelleen kouluttaen ja
psykologisestikin rohkaisten).

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

PV: Valitettavasti Tampere -keskeisyys korostuu. Olin muutama
vuosi sitten Pirkanmaan neuvoston hallituksessa, ja olen edelleen
sen valtuustossa. Siellä olemme
saman asian tiedostaneet monen
edustajan kanssa. Toki Tampereesta on hyötyä lähikunnilleen, mutta ei varsinaisesti kauemmaksi.
Tamperelaisen politiikan jämähtyneisyys on estänyt aikaansaavan
pirkanmaalaisen ministerin valinnan maan hallitukseen.
Tulen ajamaan maakuntien aseman parantamista asiassa kuin
asiassa. Maatalouden mahdollisuudet ovat moninaiset, sekä uudenlaisten polttoaineiden että viljelyn kannalta.
Pohjolan monien kasvien laadukas maku johtuu oikeasta valomäärästä – mitä ei voi keinotekoisesti tuottaa. Maatalouden
muuttuminen pienyritystoiminnaksi hyödyntää myös viljelijöitä, parhaimmillaan jopa löytämään uudestaan terveen suhtautumisen kaikkeen elävään, jonka
varsinkin KEPUlais -EUmainen
automaatiokorvausjärjestelmä on
vuosien saatossa ehkä kokonaankin vääristänyt.
Pitkäaikaisin naissuhteeni oli
naisen kanssa, josta tuli biologi ja
jonka kanssa harrastimme vuosia
kaikenlaisia ”luomukokeiluja”.
Sekä perinteistä, että luomua tarvitaan. Suomen maaperä ja vedet
ovat sentään harvinaisen puhtaita
ja terveellisiä verrattuna ”liattuun
Keski- ja Etelä-Eurooppaan”.

Jälkipuintia

Oletko Perussuomalaisten
ehdokkaana seuraavissa
kunnallisvaaleissa?
Entä EU-vaalit?
PV: Harkinnassa ovat- tietysti – ei
kai minua kukaan tyhmänä pidä?
Toki jos jotkut ovat omaksuneet
valtamedian valtapuolueita nuoleskelevan linjan persoonastani ja
eivät esimerkiksi tajua mitä rohkeutta vaatii jäykkissuomessa pitää jo rokkiajoilta periytyvää itseironista lempinimeä niin olkoon.
Olen taistellut tuulimyllyjä vastaan tarpeeksi kauan, ja perustanut voimani ja ”luovan hulluuteni” juuri suomalaiselle ainutlaatuisuudellemme. Yhtä hyvin voisin toki järjestää juhlallisen nimenvaihto, puolueenvaihto ja
”paidanvaihto” tilaisuuden tästä
lähtien. Perussuomalainen/perisuomalainen on ”itsenäinen perussuomalainen”. Ja veltto lempinimi vaihtuu nimeen ”voitto”,
”valtio” tai ”velho”.
Toisaalta juuri lempinimeni tähden Raimo ”jäykkis” Vistabacka
sai ikioman lempinimen eräällä
myrskyisällä valiokuntamatkalla,
kun eräs valtapuolueen edustaja
käveli ohitsemme. Toki sitä ei juuri ole käytetty.
EU-vaalit minun ja Timon valtakunnallisella suosiolla voisivat
olla läpimurto ja mahdollistaisivat
Lean nousun eduskuntaan - harkitaan. Vielä kiitos kaikille ehdokkaille Pirkanmaalla. Moni ehdokas oli yllättävänkin suosittu – ääniä kertyi tasaisesti joka puolelta.
Tämä jos mikään lupaa hyvää tulevaisuudessa – ja tulevaisuusvaliokuntaan tämä mies aikookin.
Haastattelijana toimi
Reijo Ojennus.

Reijo Ojennus
puheenjohtaja
Pirkanmaan piiri

eduskuntavaaleista
Kansa on sanonut painavan sanansa ja pulinat pois. Jotenkin tuohon
tapaan valtioneuvos Johannes Virolainen sanoi pudottuaan eduskunnasta, vai oliko se Keskustapuolueen puheenjohtajan paikalta. Joka tapauksessa se osoitti valtiomiehen nöyrää asennetta, hyvää
itsetuntoa ja suhtautumisen äänestäjiinsä olevan asiallista.
Samaa ei voi sanoa kaikista tämän päivän kansanedustajista ja
ehdokkaista. Syytökset sinkoilevat puolueiden sisällä ja puolueiden välillä. SDP:n naiset ovat pääkaupunkiseudulla lähes tukkanuottasilla ”väärin äänestetyistä”
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kansanedustajista. Pohjanmaalla Juha Miedon tulo ehdokkaaksi sekoitti monen ”varman” kansanedustajan pasmat. Satakunnassa keskustan kansanedustaja valinta ei tyydyttänyt erästä pitkäaikaista entistä kansanedustajaa.
Pohjoisella Pirkanmaalla oli erään
ehdokkaan mielestä äänestetty
täysin väärin, kun ei ymmärretty ko. ehdokkaan erinomaisuutta. Näissä kahdessa viimeksi mainitussa lokaa saivat toisten puolueiden ehdokkaat täysin aiheetta. Kyllä nykypäivän äänestäjät
ovat sen verran valveutuneita, että osaavat äänestää omien intres-
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siensä mukaisesti. Jokaisen puolueen tarkoitus on saavuttaa paras
mahdollinen vaalitulos, eikä siinä
ole tilaa säälipisteille.
Se on tietysti valitettavaa, että
Pohjois-Pirkanmaa samoin kuin
Pohjois-Satakuntakin jäivät ilman omaa kansanedustajaa. Pirkanmaalla tilanne ei juuri muuttunut viime vaaleista. Lähin edustaja on edelleen Hämeenkyröstä.
Oma kansanedustaja voi tuoda lähialueensa asioita esille eduskunnassa ja toimia alueensa käyntikorttina erilaisissa hankkeissa.
Kuitenkin yhden kansanedustajan aikaansaannokset yksistään

jäävät hyvin pieniksi. Kansanedustajalta vaaditaan yhteistyökykyä ja luottamusta, jota ei kyllä hankita äänestäjiä ja muita ehdokkaita haukkumalla.
Kunnallispoliitikot usein mainostavat hyviä suhteitaan puolueidensa johtohenkilöihin ja kansanedustajiin. Näillä hyvillä suhteilla on jatkossakin käyttöä, kun
kunnallisten asioiden ongelmien
kanssa maakunnissa painitaan.
Vaalien tulokseen ei ole sen
kummemmin tässä syytä puuttua.
Valitettavaa on alhainen äänestysprosentti. Myöskin ihmetyttää se,
että jätetään äänestyksessä Pirkan-
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maallakin satoja tyhjiä äänestyslippuja, sekä lisäksi erilaiset mielipidetöherrykset. Ei niissä ole mitään kannanottoa. Kansanedustajat valitaan annetuilla äänillä, vaikka niitä olisi kuinka vähän.
Kun äänestysprosentti on alle 70 ja näistä äänestäneistä vain
n. 55% on hallituspuolueisiin tulevien äänestäjiä, niin kyllä meitä
hallitaan oikeastaan aika pienellä porukalla.
Siitä huolimatta pidetään mielessä kaikki annetut vaalilupaukset ja muistutetaan omia ehdokkaitamme niistä määräajoin.
Iloista kesän odotusta!
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Paineita saada ihmiset julkisiksi
myös sähköisessä virtuaalimaailmassa
[ ... Kauppakirja allekirjoitetaan
aina tunnettujen osapuolien kesken, täytyy tietää kenen kanssa
on tekemisissä. Uroskoirat nostavat koipea komeasti, jotta naaraat ja muut urokset tietävät kuka merkkasi - se on viesti, yksilöllinen viesti, jossa on enemmän
informaatiota, mitä ihminen edes
tietää ... ]
Suomessa väestörekisterikeskus
markkinoi tunnisteita myös sähköiseen maailmaan. Valtiomme järjestää passit, henkilö- ja ajokortit luotettavaan tunnistukseen. Jokainen
meistä on internetissä yksilö myös
lain- ja vastuun edessä. Meidät
on pystyttävä tunnistamaan, jotta
sanktiot ja palkkiot kohtaavat juuri oikean henkilön.
Nyt vaaditaan EU-Brysselissä sähköistä tunnistautumista.
Anonyymi esiintyminen halutaan poistaa, tilalle esitetään luotettavaa menetelmää millä tunnistetaan verkoissa, foorumeissa
ja virtuaalimaailmoissa liikkuvat
henkilöt. Sitoumukset ja vastuunkanto verkoissa sekä sanansa mittaisuus tulisi viranomaisten mielestä myös varmistaa internetissä,
koska transaktiot lisääntyvät räjähdysmäisesti ja paineita syntyy
epävarmuuksista kenen/ keiden
kanssa ollaan tekemisissä.
Julkinen esiintyminen omalla
nimellä rajoittaa mielipiteitä - tilalle astuu varovaisuus, vähäsanaisuus, osin myös pelko nolaantumisesta ja henkisestä vahingoittumisesta. Anonyymi esiintyminen voi
olla monille ainoa keino osoittaa
suoruutta ja avoimuutta. Nimellä esiintyminen yksilöllistää ja se
saattaa vaarantaa henkilökohtaisia ja työhön liittyviä suhdanteita.

Nykypäivän puoluepolitiikassa ei identifiointia onnistuta tekemään, ainakaan kolmen
suurimman osalta - kaikki kiertävät tärkeimpiä asioita liian vaikeina. Kansalainen ei näe
vastuullista toimijaa, vastuu ei näe nimiä, ei osoitetta, eikä edes tapaa, kuinka huomisen
vaikeat asiat hoidetaan. Tunnisteet ovat vain ilmakuplia joita tavallinen ihminen ei osaa
käsissään pitää.
Voimmeko menettää osaksi esitettyä luovuutta, innovointia ja
ajatuksen säkenöivää kirkkautta
keskustelupalstoilta, jos nimi vaaditaan aina esille vierailtaessa internetissä? Jääkö oivalluksen hiljaiset paljastumatta, mikäli heidän henkilöllisyytensä vaaditaan
anonyymiuden takaa ja nimimerkit kielletään
Toisaalta nimimerkkien alta huutelu alentaa kynnyksiä suvaitsemattomuuteen, tällöin ei
huomioonottamista tarvita, kos-

ka paljastuminen ei saata olla riskinä. Miksi keskustelija nimellänsä ei usein uskalla suoraan julkitullen esittää suoria ja asiaan meneviä oikeita omia mielipiteitään?
Pitäisikö laillisuuden parantamiseen tähdätyt sähköiset tunnistautumiset ulottaa myös keskusteluihin ja mielipidefoorumeille?
On ymmärrettävää, että sähköinen tunnistekoodi ja sidos rekisteröityyn ja olemassa olevaan
henkilöön on täysin välttämätöntä, kun kyseessä ovat kaupalliset,

sitoumukselliset ja lain kohtiin sisältyvät transaktiot. Vastuu tulee
tarvittaessa saattaa juuri oikeisiin
ja asiaan liittyviin henkilöihin.
Mihin vedetään anonyymiuden rajat - on tunnettua, että monet ihmiset avautuvat nimimerkillä niin positiivisesti kuin synkän
riitaa haastavasti negatiivisella
puolella. Keskustelu kasvottomina kuvakkeiden ja nimimerkkien
takaa on yleistä, itse asiassa vain
harvat panevat nimensä peliin. On
ennustettavissa, että oman nimen

Suomen ympäristöpolitiikka
- kestävää kehitystä vai vastuutonta vallankäyttöä?

Teknillinen korkeakoulu julkaisi helmikuussa 2007 Esa Erannin
toimittaman kirjan, jossa selvitellään esimerkein harjoitettua ympäristöpolitiikkaa: www.ymparistovalta.net.
Julkaisussa analysoidaan laskennallisesti useiden hankkeiden
toteutustapaa ja tarvetta. Vaihtoehdoin osoitetaan, miten heikolle tietopohjalle ne saattavat perustua. Valituskierrokset kestävät
jopa yli kymmenen vuotta, kuten
Naantalin sataman ruoppaushankkeessa. Valitusaikana yhteiskunta,
sen tarpeet ja suhdanteet voivat
muuttua niin, että suunnitelmista
joudutaan luopumaan tai ne toteutetaan murto-osan suuruisena,
kuten Naantalin sataman kehittämisessä, jolloin hyödyttävä merkitys voi kyseenalaistua.
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Kirjassa perätään luottamuksen ja yhteiskuntavastuun palauttamisen välttämättömyyttä ja
osoitetaan, miten ympäristöhallinnon vastuuttomalla vallankäytöllä halvaannutetaan yhteiskunnan toimintaa.
Esimerkiksi Valtatie 1:n Muurla-Lahnajärvi-jakson (noin 50
km) rakentamisen yhteydessä 500
metrin etäisyydeltä suunnitellusta tielinjasta löytyi noin 50 liitooravareviiriä. Näistä osa olisi tuhoutunut ja osa heikentynyt. Siksi tielinjaa siirrettiin siten, että yhden reviirin arvioitiin tuhoutuvan
eli liito-orava joutui etsimään uuden reviirin ja neljän reviirin heikkenevän.
Hanke toteutettiin direktiivinmukaisella poikkeusluvalla. Tielinjan siirron seurauksena raken-
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tamisen kustannukset nousivat yli
10 miljoonaa euroa. Yhdelle reviirille tuli tässä tapauksessa hintaa
200.000 euroa.
Kun liito-orava suojeltiin, kuviteltiin kannan olevan noin 32.000
paria. Nyt tiedetään, että Suomen
kanta on reilusti yli 100.000 paria.
Tiukassa suojelussa täällä ei ole
järjen hiventä, sillä liito-oravan
pääesiintymisalue on Siperiassa.
Kirjassa todetaan, miten Vuosaaren kohuttu ruoppaushanke
toteutettiin ympäristöhallinnon
vaatimuksesta suojaverhon takana. Tributyylitinapitoisuuden katsottiin olevan terveysriski. Ympäristöhallinto teki tarpeettoman
kohun ja valitsi erittäin kalliin
ruoppaustavan.
Hankkeen analysointi monivuotiseen kohuun nähden on tyr-

mistyttävä. Vuosaaren ruoppausmassassa arvioitiin olevan 95-100
kiloa tributyylitinaa. Tavanomaisessa ruoppauksessa tinasta olisi pöllähtänyt mereen noin 10 %
eli määrä, jonka yksi valtamerilaiva päästää kahdessa kuukaudessa odottaessaan Vuosaaren
selällä ruoppauksen vuoksi laituriin pääsyä.
Alueen kaloissa oli organotinoja keskimäärin 20–50 mikrogrammaa kilossa. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto on arvioinut, että ihminen voi saada niitä ilman terveysriskiä keskimäärin 0,25 mikrogrammaa päivässä
painokiloaan kohden varmuuskertoimella sata. – Eli jos hento nainen söisi Vuosaaren vesiltä saatua kalaa 400 grammaa päivässä, terveysriski olisi pienempi,
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käyttö lisääntyy - jo lakituvassa
ratkaistujen kunnianloukkauksien vuoksi - käynnistä verkossa ja
netissä jää aina jälki ja miltei kuka tahansa voidaan jäljittää käyttäjänä ja kirjoittajana.
Ihmisiä elää sankoin joukoin
”erakoina” yksiöissään ja pienkaksioissaan, kuten iäkkäämpinäkin, kun elämäntoveri on jo yläilmakehän nettimaastoon virtuaalisena poistunut. Yksinäiset kaipaavat kontaktia toisiinsa ja nimettömyys on helpotus avauksiin.
Monet ihmiset seikkailevat nimettöminä lukijoina, katselijoina,
seuraajina ja ehkä 10-20% myös nimimerkkien takaa vastaajina. Netti ja foorumeiden maailma on sosiaalista toimintaa, missä yhteisöllisyys muodostuu kullekin tarpeensa ja mielihalunsa mukaisesti netin
tuhansilla keskustelupalstoilla. Pitääkö kaikkien käyttää huomenna
omaa nimeä, ja onko se esim. väestörekisterikeskuksen markkinoima
sähköinen varmenne, jotta tiedämme, kuka on ”äänessä” milläkin puheenvuorolla ja äänenpainolla.
Voidaan sanoa, että rikollisten
ja liiaksi epäsosiaalisten käyttäytymismuotojen vuoksi lainsäädäntö tehnee sähköisestä tunnistautumisesta lakiin perustuvan velvollisuuden - näin on kaikkinensa paljon Puhuttu Orwellin maailma sitten toteutunut; saamme
jatkuvan seurannan itsellemme, tarvittaessa. Mihin tämä raja olisi vedettävä, ja milloin koko muu
maailma astuu tähän mahdolliseen valvontakulttuuriin - emme
olleetkaan valmiit vastuulliseen
anonyymiuteen.
Teksti ja kuva:
Ilkka Luoma

Alpo Ylitalo
Puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
PerusSuomalaiset

kuin jos hän joisi lasin viiniä kerran kuussa!
Ympäristöhallinnon toiminta on riistäytynyt käsistä eikä se
koidu enää yhteiskunnan hyväksi. Motiivina näyttää olevan vain
vallan ja resurssien tavoittelu. Jos
paisuvien ja kalliiden ongelmien
kierre halutaan tunnustaa ja katkaista, se vaatii hallinnolta raskaita toimenpiteitä.
Perustuslain 118 §:n pitäisi toimia myös käytännössä niin, että
virka-aseman väärinkäytöstä tuomitaan rangaistuksia ja korvauksia. Valta ja vastuu tulee todella
kytkeä toisiinsa.
Natura 2000-aluevalinnat olisi
hyvä kohde vallan ja vastuun suhteiden määrittelylle - Ovatko valta
ja vastuu suhteessa toisiinsa, kysytäänkin julkaisussa perustellusti.
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

-henkilöhaastattelusarja

SSS

S Eeva-Riitta Pitko
Hallintonotaari

alkuvuosien laman seurauksena
alkanut hallinnon remontointi on
kiihtynyt Euroopan Unioniin liittymisen myötä. Parhaillaan valtion hallintoa ajetaan kuin käärmettä pyssyyn hallinnon tuottavuusohjelmalla. Hallinnon tuottavuusohjelman remontti on suurin tällä hetkellä työpaikkoihin
vaikuttava karsintaohjelma.

S Raija-Leena Hautala
Lehtori

3. Minulla on kaksi lasta ja kaksi lastenlasta
4. Tallinnasta (Pelastetaan koirat
ry) adoptoitu ”Zerobi” Roosa –
koira.

7. Puolueen ajamat asiat ovat
mahdollisuus jokaiselle suomalaiselle! Timo Soini uskaltaa olla rehellinen ja meitä suomalaisia
ajatteleva perussuomalainen mies.
Oikeastaan se on perussyy.

5. Minua on kiinnostanut yhteiskunnalliset asiat. Politiikka veti
puoleensa jo 1997. Perussuomalaisten toiminnasta kiinnostuin
2004.

8. Naiset ja nuoret rohkeasti mukaan puolustamaan suomalaisuutta ja suomenmaata, jossa voimme
elää turvallisesti vielä tulevaisuudessakin.

6. Liityin puolueeseen maaliskuussa 2006. Olen ehdokkaana
tulevissa eduskuntavaaleissa.

9. Kaalikääryleet.

1. Olen syntynyt Kokkolassa
2. Olen muuttanut Tampereelle
1998.

10. Mökillä, meren rannalla.

Datanomi

2. Tälläkin hetkellä asun Harjavallassa.
3. Kaksi ala-asteikäistä poikaani
ja rakas vaimoni.
4. Ei ole, ja melko varmasti uskallan luvata ettei edes tule. Ei sillä, että minulla olisi jotain eläimiä
vastaan, on minulla pienenä ollut
kissa ja koira, mutta kun kaikki
eläimet vaativat sitä hoitoa.

5. Kuusi vuotta sitten lähdin mukaan kunnallisvaaleihin vihreiden
puolueen ehdokkaana. Edelliset
eduskuntavaalit kävin läpi Muutosvoimat Suomi rp:n riveissä ja
sain tuta miten eriarvoisesti media kohtelee eri puolueita.
Viime kunnallisvaaleissa olin
sitten perussuomalaisten ehdokkaana, kuten myös nyt.
Koko poliittinen historiani on
ollut lähinnä oppositiopuuhastelua joka sai alkunsa oikeastaan
Harjavallan kaupungin laittomiksi todetuista paikallisista työehtosopimuksista joilla heikennettiin
kaikkein heikommassa asemassa olevien työehtoja alle lainmukaisen minimin - tuon taistelun
siis voitin ja olen edelleen samalla tiellä.
6. Viime kunnallisvaalien alla liityin puolueen jäseneksi.
7. Puolueen arvomaailma vastaa parhaiten omaani. Eduskuntavaaliohjelmassa on toki jotain
mitä en kannata, se on ruuan arvonlisäveron alennus. Tuo alen-

nusvara pitäisi käyttää suoraan
kaikkein pienempituloisten hyväksi ja jättää alennus tekemättä
koska se hyödyttää eniten suurituloisia joilla ruokamenotkin ovat
suuremmat - mikä heillä ruuassa
säästyy menee säästöön eikä lisää
kulutusta, toisin kuin köyhien saamat suorat tulonsiirrot tekisivät.
8. Pyrkisin saamaan etenkin nuoria aktivoitua mukaan toimintaan.
Toimintaa pitäisi kaiken kaikkiaan saada aktivoitua. Ensiksi
isommilla paikkakunnilla ja sitten
laajeten pienempiin kuntiin jne.
9. Savupalvilihakeitto, jonka itse valmistan, kuten lähes kaiken
muunkin ruuan perheessämme.
10. Olen ollut niin vakinaisesta
työstä poissa, että en jaksa muistaa miten viimeksi olen kesälomaa viettänyt.
Tai onhan sekin kai kesälomaa kun on perheen kanssa käyty mökkeilemässä.

Julkaisemme henkilöhaastattelusarjaa puolueemme aktiivisista toimijoista.
Uudet haastattelut ovat tervetulleita puolueen henkilöistä kautta Suomen.
Kuvat ja tekstit voit lähettää sähköisessä muodossa osoitteeseen:
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
Jos käytössäsi ei ole sähköpostia, lähetä kuvasi ja tekstisi meille postitse
osoitteeseen: PerusSuomalainen -lehti, PL 164, 38701 Kankaanpää.
Tarvitsemme myös tiedon oletko piirin johtohenkilöitä, paikallisosastossa
tai puoluevaltuustossa. Lehden sivujen määrä on kuitenkin rajallinen, joten
vastausten merkkien määrä on maksimissaan 2500.
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1. Olen kotoisin Pohjois-Karjalan eteläisimmästä kunnasta
Kesälahdelta. Kesälahti kuuluu Itä-Suomen lääniin.
2. Muutimme 1976-vuoden lopulla Pohjoiseen Kymenlaaksoon. Kotikuntani on ollut siitä lähtien Kouvola.
3. Olen yksinasuja ja yksinmaksaja. Vuonna 1985 syntynyt poika on opiskelemassa
Lahdessa.

S Petri Nurminen

1. Olen syntyisin Pomarkusta, mutta asunut lähes koko ikäni Harjavallassa. Pidän itseäni ns. paljasjalkaisena harjavaltalaisena.

6. Olen virallisesti puolueen jäsen
kesästä 2006.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

4. Minulla ei ole lemmikkieläimiä.
5. Poliittinen historiani on lyhyt ja koruton. Muuten tarinaa onkin sitä enemmän.
Olen varsin uusi perussuomalainen. Sisimmässäsi olen
kantanut perussuomalaisuutta koko elämäni ajan. Sellaista perussuomalaisuutta, joka
synnyttää ihmisessä halun oikeudenmukaisuuteen ja rehellisyyteen vastapuolena mielistelylle ja oman edun tavoittelulle. Olen kasvanut pientalonpoika- ja sittemmin SMP:
n hengessä isäni vaikutuspiirissä 1960 luvun loppupuolelle. Vuonna 1970 olin jo Tukholmassa töissä.
Olen ollut joko elämäni ajan jollakin tasolla julkista hallintoa. Julkinen hallinto
on politiikkaa, ei sitä voi kieltää. Kiihkeimmillään muutosten sykli hallinnossa ja virkamiestyössä on seurannut neljän vuoden välein muuttuneita
hallitusohjelmia. 1990- luvun

7. Nettisivuilla pohdin samaa kysymystä. Miksi juuri tämä puolue?
Olen liian ”pieni” isoihin puolueisiin, joissa on vetoa suuntaan jos
toiseen. Perussuomalaiset rp on
sopiva puolue.
8. Perussuomalaiset rp on perusperiaatteiltaan hyvä. Kannatan puolueen nimen muutosta jossakin
vaiheessa. SMP:n päämääränä oli
aikaan sääntöjensä mukaan koota yhteen pienomistajat, viljelijät,
vapaat työmiehet, eläkeläiset, todelliset pienyrittäjät ja pienipalkkaiset toimihenkilöt, sekä palveluelinkeinojen palveluksessa olevat.
Hyvin ja kattavasti määritelty. Ettei kokoomuksellekin kelpaisi tuo
”vapaat työmiehet”.
9. Olen kaikkiruokainen. Jos ketään aliarvioimatta uskallan sanoa niin onhan se Lempiruoka
isolla kirjaimella. Nimittäin vasta
verkosta päästellyt, juuri savustetut Puruveden muikut.
10. Viime kesäloma oli hieman
poikkeuksellinen muutoinkin
kuin lämmön ja kuivuuden suhteen. Kuivuuden ja lämmön olisin voinut vaihtaa vilvoittaviin vesiin Kesälahdella, mutta talon tekniikkahuoneen remonttiongelmat
vaativat pysyttelemään kaupungissa. Kesäloma oli kaiken kaikkiaan tylsää odottelua. Opin, että
suureksi kasvaneen firman nöyryys palvella pientalon omistajaa vähenee suhteessa siihen missä määrin firman on pokattava
suurten suuntaan. Opin sen, että
käytän jatkossa pienyrittäjää, jonka puoleen lopulta jouduin kääntymään ja jonka palvelu oli edullisempaa ja laadukasta.

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

PerusSuomalainen 4/2007

Musiikilla ja kovalla yhteistyöllä eduskuntaan
– se on mahdollista!
Perussuomalaisten Pohjois-Savon
piiri valitsi puheenjohtajansa Pentti Oinosen eduskuntavaaliehdokkaakseen Pohjois-Savosta. Voidaan
sanoa, että koko Pohjois-Savon piirihallitus oli täysin Pentin takana,
joten näin oli mahdollista aloittaa
perinteinen perusvaalityö.
Pohjois-Savon Perussuomalaiset olivat erinomaisen poikkeuksellisessa tilanteessa viime vaaleihin nähden. Nyt oli kaikki elementit eduskuntaan pääsemiseksi olemassa. Ensinnäkin hyvä
ehdokas, ja kun toiseksi saatiin
aikaiseksi vaaliliittosopimus, jolla oli mahdollista konkreettisesti
päästä läpi, oli hyvä aloittaa. Päämääräämme pääseminen ei kuitenkaan vielä edellä mainituilla
mausteilla ollut valmis. Tarvitsimme puolueen ehdottoman tuen ja
puoluetoimistolta materiaalia.
Tukea saatiin puolueelta ihan aamutelevisiossa ja istuvilta kansanedustajilta Timo Soinilta ja Raimo
Vistbackalta, jotka henkilökohtaisesti osallistuivat Perus-Penan
kampanjaan. Materiaalia saimme
toimistolta kiitettävästi. Lisäksi perussuomalaisen ”aatteen” näkyminen oli hyvänä voimavarana, että
olimme saaneet tärkeimmän linkin eli me kaikki toimijat liikkeelle. Olipa vaalityössä mukava huomata se, että kerrankin oli materiaalia riittävästi - kuului vaalityöntekijöiltä kommentteja.
Tehokkaaseen päämäärään pääsemiseksi käytimme rohkeasti perinteiset kanavat. Perussuomalainen lehti toi kiitettävästi esiin Perus-Penan artikkelit ja mahdollisti
näkymisen. Tämän lisäksi painatettiin erikseen Perus-Pentin vaalilehti, johon alueellisesti kerättiin mainoksia. Tässä vaiheessa kuuluu nöyrin kiitos lehden toimittamiseen,
mainosten myyntiin sekä postilaatikkojakeluun osallistuneille!
”Täsmäpommitus” paikallisesti ilmestyvissä lehdissä aloitettiin
myös hyvissä ajoin. Pentin artik-

leesta kuultiin Perus-Pena part.
5. Sanoituksista kuten myös tulkinnasta huolehti persoonallisesti Mika Wallius. Perus-Pena kappaleiden sanoitukset luovutetaan
juhlallisesti aikanaan kansanedustaja Pentti Oinoselle.
Mainittakoon, että toritapahtumissa oli mukava juontaa eripuolella toria kuka mitäkin tarjonneiden ehdokkaiden kuullen musiikin lomassa, että ”Perus-Pena on
reilu kaveri, että se tarjoaa teille muillekin taustamusiikin täällä
torilla” ja toiseksi nokattiinpa me
vielä niinkin, ettei ”pienillä puolueilla ole varaa tarjota teille joka
päivä jotain, vaan me tarjoamme
musiikin myötä hyvän mielen..”

Tienvarsimainonnassa
mielikuvitusta muiden tapaan

Läpipääsy alkaa olla jo varma - Penan varovainen tuuletus. Taustalla vaimo Anneli
jännittyneenä.
keleita saatiin hyvin lävitse kepuvoittoisissa paikallislehdissä ja
harjoittivatpa jotkut meistä nasevaa arvostelua tekstiviestipalstoilla ja yleisönosastoissa. Myös paikallisen maakuntalehden erilaisten gallup-artikkeleiden johdosta allekirjoittanut soitti kahdesti
kritiikin toimittaneelle toimittajalle, koska meidän perussuomalaisesta ehdokkaasta ei ollut sanaakaan. Kaikki yhteisen päämäärän ja näkyvyyden nimissä.
Viimeisillä viikoilla osallistuimme perinteikkäiden vaalimainosten jakoon ja tienvarsi- ja ilmoitustaulukylttien tekoon ja niiden
levittämiseen alueella, ja niitä yhteisestä sopimuksesta myös huollettiin - aina rikkoutuneen tilalle
uudet. Ainakin henkilöille, jotka

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

Musiikkia kansalle
Juankoskelainen kolmen henkilön muodostama orkesteri Trio
Gorkit Pois mainittiin myös aiemmin perussuomalainen lehdessä vappuna 2006 aloitetun yhteistyön jälkeen. Tämän jälkeen
kokoonpanossa jouduttiin tekemään muutoksia, kunnes vihdoin
elokuussa 2006 orkesteri sai lopullisen kokoonpanon.
Trio Gorkit Pois – muodostavat
solisti, juontaja, basisti Mika Wallius, kitaristi laulaja Petri Rastas
sekä kosketinsoitin virtuoosi Markus Kallies.

Perussuomalaiset tanssit – ja
PS-iltamat – nimillä markkinoitiin
tanssi-iltoja eri puolilla Perus-Penan vaalialuetta ilmestyvissä lehdissä, ja käytiinpä sitä avustamassa naapuriakin Pohjois-Karjalassa torilla. Tanssi-iltamissa ykskantaan todettiin orkesterimme ohjelmiston olevan sellainen, että
se puri tanssijoihin ja kuuntelijoihin. Pääosin kotimaisista ja käännösiskelmistä laaditut setit sisälsivät musiikkia eri vuosikymmeniltä ja vähän jokaiselle jotain.
Kuitenkin yksi kappale oli sellainen joka eli koko vaalikamppailun ajan Gorkit Pois´sien ohjelmistossa. Asko Raivion originaali vuodelta 1974 Pena- kappale oli vaalikamppailun aluksi sanoitettu Perus-Pena -nimiseksi, ja
sen sanoitus muotoutui aivan vaalikamppailun loppuun saakka siten, että vaalivalvojaisissa kappa-

Koillis-Savossa oli ainakin Muuruvedellä ja Rautavaaralla eräät
maanviljelijät avustaneet vaalitoimintaamme niin, että iso traktorin
perävaunu oli ajettu pellolle ja siihen lakana teksti Perus-Pena 60.
Kun sitten urakka oli ohi, ajettiin vaalivalvojaispaikalle toinen
näistä peräkärreistä. Ja voittohan
se sieltä tuli. Kukaan ei olisi uskonut sitä, muut kuin meidän oman
vaaliorganisaation uskolliset työmyyrät, että tässä ei voi käydä
kuin hyvin.
Hauskana loppuna mainitsen, että soittaessamme laskiaisena Rautavaaran torilla musiikkia PerusPenan vaalitilaisuudessa, tokaisi
nappaskengissä ollut kitaristimme
Penalle, että ”Pena , sun on pakko
päästä läpi, ettei täällä olla turhaa
paleltu!” Ja näinhän siinä kävi.
Kiitokset kaikille vaalityöhön
osallistuneille ja äänestäjille!
Teksti:
Mika Wallius
Perussuomalainen
Trio Gorkit Pois
Piiritoimikunnan jäsen
Kuvat: Markus Kallies

Trio Gorkit pois´n perustaja jäsenet onnittelevat Penaa.
Vasemmalla Petri Rastas ja oikealla Mika Wallius.
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Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit
kansanedustajat kannattavat kuudennen ydinvoimalan rakentamista, vihreiden kaikki kansanedustajat vastustavat hanketta.
Selvitystyö kuudennen ydinvoimalan vaikutuksista on menossa
jo niin Fortumissa kuin Teollisuuden Voimassakin. Ehkä Vihreät voivat vaikuttaa sentään hallituksessa kuudennen ydinvoimalan peruskiven laatuun, jos ei mihinkään muuhun?

Rikkaille lisää rahaa?
Optiosaalistajille ja muille raharikkaille on luvassa jälleen lähiaikoina uusia, suuria kultaisia kädenpuristuksia. Tämäkään ei tunnu riittävän. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa 31.3. kirjoittaa
Helsingin kauppakorkeakoulun
tutkija Anna Salonen, että ”Pienet palkkaerot verottavat Suomen kilpailukykyä”.
Palkkaeron venyttämisestä nykyisestään hän perustelee muun
muassa näin: ”Suomen 30 prosentin palkkaero peruskoulusta
ja korkeakoulusta valmistuneen
välillä on Euroopan matalin”.
Suomi on saamassa kovanrahan
hallituksen. Odotettavissa on siis
monien ennusmerkkien pohjalta,
että rikkaat rikastuvat ja köyhät
köyhtyvät entisestään. Montaa
yötä ei ehtinyt tälläkään kertaa
mennä siihen, kun vanhat puolueet söivät jälleen kauniit vaalilupauksensa tasa-arvoisemmasta,
myös vähävaraisista huolehtivasta yhteiskunnasta.

Vääristely Halmeen
eläkkeestä jatkuu
Iltalehti suree 31.3. ilmestyneessä
numerossaan demari Arto Bryggaren putoamista eduskunnasta. Tony Halmettakin jutussa muistetaan
taas näpäyttää seuraavasti: ”Arto
Bryggare ei pudonnut taloudellisesti täysin tyhjän päälle. Kaksi kautta eduskunnassa istuneena
hän saa sopeutumiseläkettä, josta jää reilu tonni käteen kuukaudessa. Se on vain kolmannes vajaan yhden kauden jaksaneen Tony Halmeen sairaseläkkeestä”.
Ei ole epäilystäkään, etteikö
jutun kirjoittanut toimittaja Aila Seppälä olisi tiennyt Halmeen
eläkkeen olevan kolmasosan pienemmän, mitä hän väittää. Halmeen sadunhohtoisesta eläkkeestä on jo tullut valheeseen pohjautuva legenda. -Kaikkea se kauna
ja kateus mediallakin teettää.

Tulen ja veden liitto
Kun tarkastelee nyt hallitukseen
menossa olevien sinivihreiden puolueiden vaaliohjelmia, ei voi välttyä huomaamasta monia ristiriitoja. Eräs suurimmista on ydinvoima.
Siinä missä kaikki kokoomuksen

Eduskuntatyö on
lainsäädäntötyötä…

Lainsäädäntötyö on yksityiskohdiltaan tarkkaa työtä. Jos et ole
huomannut rajata tai rajannut oikeuksia liikaa, voivat seuraukset
olla asianosaisille hyvinkin epäedullisia. Etujen ja oikeuksien
päivittäminen tapahtuu valtiontalouden antamien raamien sisällä.
Lainsäädännössämme on unohdettu pienituloisimmat. Kansaneläke, opintotuki, lapsilisät ja työmarkkinatuki ovat jääneet jälkeen
myös tämän hallituksen aikana.
Samalla, kun on säädetty uusia
verohelpotuksia, ei ole muistettu
nostaa ja päivittää näitä kansalaisten perustoimentuloa turvaa-
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via avustuksia. Tämä on syventänyt Suomen kansan kahtia jakoa
ja lisää turvattomuuden tunnetta
kansalaisten keskuudessa.
Omaishoitajien tuki tulisi
muuttaa Kelan kautta maksettavaksi, jolloin kaikki omaishoitajat olisivat samanarvoisessa asemassa Suomessa. On myös väärin, että Suomen lahjakkaimmat
ihmiset yliopistoissa joutuvat tekemään työtään ilman eläke- ja
terveydenhoitoturvaa. Pitäisikö laskea uusi malli, jossa valtio maksaa eläketurvan tutkijoille, jos he kykenevät hankkimaan
rahan tutkimustyöhönsä? Suomen elinkeinoelämää on autettava löytämään uusia aloja, joilla työllistää suomalaiset.
Perussuomalaisena pelkään,
että teemme suurimman virheen,
jos hylkäämme oman perustuslakimme ja suomesta tulisi Euroopan Unionin osavaltio. Isot jäsenmaat Ranska ja Saksa sekä mahdollinen Turkki, jossa asuu yli 70
miljoonaa ihmistä, tuskin kuuntelisivat pienen suomalaisen osavaltion mielipidettä. Entä olisimmeko edes oma osavaltio? Mitä jos
Suomesta tuleekin myöhemmin
osa Skandinavian osavaltiota?

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

…jossa on oltava ahkera
Keskiviikkona 14.3. Yle radio 1:
n Ykkösaamussa keskusteltiin
siitä, kuinka suurten puolueiden
rivikansanedustajilla on sivutöistään saman verran ja enemmänkin tuloja kuin mitä he saavat eduskuntatyöstään. Emeritus
professori kertoi ohjelmassa, että
sivutulojen määrä selvästi korreloi kansanedustajan läsnäoloon
eduskuntatyössä. Tällainen kansanedustamisen harrastaminen
sen sijaan että sitä tehtäisiin ammattina, vieraannuttaa kansalaisia parlamentaarikon päätöksenteon vaativuudesta. Pienten puolueiden kansanedustajat joutuvat
tekemään paljon enemmän töitä
ja ottamaan selvää asioista kuin
suurten puolueiden rivikansanedustajat. Poliittisessa mediassa ja
keskustelussa on pitkään pyritty
antamaan kuva, ettei pieniä puolueita tarvittaisi Suomessa, mutta riippumattomat pienet puolueet uskaltavat nostaa esiin kipeitä
epäkohtia, koska niillä ei ole erilaisia erilaisten etupiirien etuuksia menetettävänä.

Perussuomalaisille tarjottiin
paikkaa maton alta
Raimo Vistbacka kuulemma putoaa eduskunnasta ja kukaan
muu kuin Timo Soini ei pääse kuin eduskuntaan, jos hänkään.
Puolueen kannatus romahtaa, ei kannata äänestää häviäjää.
Toisin kuitenkin kävi. Monen harmiksi Perussuomalaiset saivat murskavoiton, viisi kansanedustajaa eduskuntaan.
Raimo Vistbacka sai kannatuksen, josta ei ole epäselvää kenet kansa haluaa eduskuntaan Vaasan vaalipiiristä.
Toni Halmeella yritettiin lyödä, mutta äänestäjät ymmärsivät,
että sairaan ihmisen pitää antaa olla rauhassa.
Perussuomalaiset nuoret eivät mahtuneet ollenkaan tv-lähetyksiin, sanottiin että ei ole tilaa. Nuoret kannattavat silti puoluetta yli yhteiskuntarajojen.
Lyöjille sattui työtapaturma, kun puoleemme pääsi livahtamaan vaalivoittoon Tupun, Hupun ja Lupun jäädessä keskenään
hiekkalaatikolle pääministerivaaleineen.
Harri Lindell
Päätoimittaja
Perussuomalainen -lehti

PerusS:n puoluevaltuuston
sääntömääräinen kokous
pidetään lauantaina 05.05.2007 klo 12.00
eduskunnan auditoriossa.
Kirjallisessa kokouskutsussa esityslistaja muut asiat tarkemmin.
Timo Soini
puheenjohtaja

Hannu Purho
puoluesihteeri

Vaili K. Jämsä

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Lauri Heikkilä
puheenjohtaja
Varsinais-Suomen piiri

Vaalivoittoon

myös Varsinais-Suomessa
Perussuomalaisten Varsinais-Suomessa saama äänimäärä liki kahdeksankertaistui vuoden 2003
eduskuntavaaleihin verrattuna.
Tästä kuuluu kiitos kannattajille, aktiivisille vaalityötekijöille ja
etenkin aktiivisille ja innostuneille ehdokkaille.
Noin vuosi sitten asetimme tavoitteeksi oman täyden ehdokaslistan. Siinä onnistuimmekin ehkä
jopa yli odotusten, vaikka alussa
ehdokkaiden saaminen tuntui yhä
edellisten vaalien tapaan vaikealta. Listan saimme täyteen kuitenkin hyvissä ajoin tammikuulla ja
sen jälkeen ilmoittautui vielä liki
kymmenen halukasta, jotka jäivät
ilman ehdokaspaikkaa.
Asettamamme tavoite, että saisimme ainakin yhden kansanedustajan täältä Varsinais-Suomesta jäi
kuitenkin vajaaksi. Pääsimme äänimäärässä kuitenkin yli puolenväliin tavoitteesta. Välittömästi
vaalien jälkeen tuli muutamia yh-

teydenottoja, että nyt pitää ruveta
tosissaan hommiin, kun kannatus
on näin hyvä. Tietysti tämäkin pitää paikkansa, mutta toisaalta tällaiset myöhäisherännäiset kommentit suututtaa, kun on juuri
tehnyt kaikkensa käytyjen vaalien
eteen. Vähitellen kovastakin vaalityöstä kuitenkin alkaa toipua.
Erityisesti haluaisin kiittää sekä Hannulan Perttiä ja Raijaa että Hannulan Juhania ja Leilaa,
heidän meidän ehdokkaiden hyväksi tekemästään vaalityöstä ja
torireissujen valmisteluista ja aktiivisesta ”telttailemisesta” Varsinais-Suomen toreilla tekemässä Perussuomalaisten eteen vaalityötä. Veljekset taisivat olla liikkeellä yli 30 täyttä päivää. Siinä
ehti olla viime kesän helteitä ja
talven kovimpia pakkasia. Tällä kerralla täällä tehtiin vaalityötä pitkäjänteisesti. Ehdokkaiden
oli helppo tulla mukaan torikiertueille omien mahdollisuuksien-

sa ja halujensa mukaan. Kaikki
ehdokkaamme olivat tasapuolisesti tervetulleita. Monesti meillä
olikin useita ehdokkaita mukana
toriteltalla ja suurempien puolueiden kätyrit kävivät kertomassa,
että eikö kannattaisi vähän jakaa
porukkaa eri paikkoihin, kun heilläkin on vain yksi ehdokas kerrallaan paikalla.
Tosin vaalien lähestyessä sekä Kokoomus että Keskusta joutuivat muuttamaan taktiikkaansa ja hekin rupesivat mainostamaan meidän tyyliimme useamman ehdokkaan yhtäaikaista paikallaoloa.
Vaalien alla piirillä oli monien eri vaiheiden jälkeen vaalitoimisto myös Turun kauppahallissa,
joskaan toiminta ei ollut kaikkien
ehdokkaiden kannalta yhtä tasapuolista kuin nämä torikierrokset.
Kauppahallin toiminnallakin saatiin kuitenkin lisää näkyvyyttä piirimme ehdokkaille. Hankaluute-

na vaalityössä oli taustajoukkojen
puute, jota kyllä mielestäni onnistuneesti paikkasimme ehdokkaiden yhteistyöllä tapahtumien läpiviennissä.
Lähestyvien kunnallisvaalien ehdokashankinta täytyy aloittaa ihan
lähiaikoina, että saataisiin mahdollisimman kattavia Perussuomalaisten ehdokaslistoja mahdollisimman moneen Varsinais-Suomen
kuntaan. Paikallisosastojen perustaminen kuntiin, joissa ei ole vielä
Perussuomalaisten paikallisyhdistystä on ensiarvoisen tärkeää tulevia kunnallis- ja varsinkin eduskuntavaaleja ajatellen. Puolueen
vaaleissa saamaa äänimäärää kasvatetaan varmimmin paikallista
tunnettavuutta lisäämällä.
Omasta puolestani haluan kiittää kaikkia kanssaehdokkaitani
hyvästä yhteistyöstä vaalien alla. Kiitos myös kaikille Perussuomalaisten lehtiä ja mainoksia jakamassa olleille tukimiehille ja -

naisille. Piirisihteeriämme Iiris
Peltomaata haluan kiittää puolueen internetsivujen ylläpidosta ja
Varsinais-Suomen piirin vaihtosivutekstien kokoamisesta piirimme osalta ja lukuisista muista tiedotukseen ja mainontaan liittyvistä töistä.
Erityiskiitos vielä minun omien vaalimainosteni liimauksesta, levittämisestä ja keräämisestä
Juhani ja Leila Hannulalle, Pertti
ja Raija Hannulalle, Yrjö Ojaniemelle, Aarre Vallalle, Juhani Pilpolalle, Ilmari Jaloselle, Raimo
Hakalalle ja Iiris Peltomaalle ja
hänen miehelleen.
Lopuksi haluan vielä välittää
parhaimmat kiitoksemme kaikille Varsinais-Suomen vaalipiirin
Perussuomalaisia eduskuntavaaliehdokkaita äänestäneille!
Hyvää kevään jatkoa ja valmistautumista tuleviin koitoksiin, niin ehdokkaille kuin tukijoukoillekin.

Perussuomalaisten maatalouspoliittisia linjauksia
Ruuan arvonlisävero
Kannatamme ruuan arvonlisäveron alentamista. Peruselintarvikkeiden arvonlisävero on alennettava 17 prosentista EU-tasolle 12 prosenttiin. Tämä verohelpotus kohdistuisi pienituloisiin
lisäten heidän ostovoimaansa ja
vähentäisi sosiaalietuuksien tarvetta. Samalla se aluepoliittisena
toimenpiteenä tukisi maaseudun
työllisyyttä ja pienyrittäjyyttä.

Kiinteistöveron
laajentaminen?
Emme kannata kiinteistöveron
ulottamista maatalous ja metsämaahan. Kiinteistöverosta on tullut yleinen rahastuskeino ja kuntien talouden tasapainottaja. On
väärin, että hallitus ja kunnat yrittävät paikata epäonnistunutta kuntapolitiikkaansa työntämällä kätensä yhä syvemmälle maatalousja metsämaan omistajien taskuihin.
Raharikkaat osaavat veropoliittisen keinottelun, pienomistajilla siihen ei ole edes mahdollisuuksia.

Maaseudun palvelut
Viime aikaisten hallitustemme
harjoittaman maaseutu- ja aluepolitiikan seurauksena syrjäseuduilla ei ole enää kohta jäljellä
muuta kuin liikennemerkit, aurauskepit ja nälkäisten susien ulvonta. EU-kolhoosiin meno oli
kuin maatalouspoliittinen tsunami: yli 30 000 maatilaa on pyyhkiytynyt toiminnalliselta kartalta.
Alue ja maatalouspolitiikan tulisi lähteä samoista lähtökohdista,
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tukea samoja päämääriä ja edetä yhtenäisillä toimenpiteillä maaseudun aseman turvaamiseksi. On
myös muistettava korostaa maaseudun valtteja, jotka ovat väljyys, puhtaus, rauhallisuus, turvallisuus ja edullisemmat asumiskustannukset.

Tavoitteita palveluiden
matkarajoiksi
Enimmäiskilometrirajoja - lähimpään: peruskouluun 20 kilometriä
–Muuten koulupäivä matkoineen
muuttuu kohtuuttoman pitkäksi.
Haja-asutusalueilla ruokakaupat
ovat lähinnä vain taajamissa ns.
kävelymatkan päässä. Yli 20-kilometrin matka kauppaan lisää
kustannuksia jo huomattavasti.
Matka lääkäriin pitäisi myös olla
mahdollisimman lyhyt, tuollainen
20-kilometriä siinäkin. Päästäänkö em. tavoitteisiin koskaan esimerkiksi Lapin kairoilla, vaikuttaa epätodennäköiseltä.

Viljelijöiden tulotaso
Viljelijöiden tulotason romahtaminen reilun kymmenen vuoden
aikana ei ole tullut ”taivaasta tipahtamalla”, vaan on viime aikaisten, EU:ta nöyristelevien hallitusten lyhytnäköisen ja poukkoilevan maatalouspolitiikan seurausta
Esim. tukiaisjärjestelmiä on rukattu siihen suuntaa, että pinta-alaperusteista näennäisviljelyä tuetaan
tuotantomäärien kustannuksella.
Tehokkuudesta on siirrytty EUtarkkailijoiden hyväksyntää kärkkyvälle linjalle. Satelliittien ja byrokraattien armoilla eläminen on
saattanut viedä jopa puolen vuoden tulon, naudoilta puuttuvien
korvamerkkien johdosta.
Maataloustukilinjaa on muutettava ja järkevöitettävä. On otettava käyttöön vaikkapa entisen pinta-alalisän kaltainen sosiaalisten
perusteiden mukainen pien- ja
perhetilojen tasaustuki.

Tulevat 141-neuvottelut

Minkälaisia toiveita
euromäärien suhteen EU:lta?

Maaseudun tulevaisuuden turvaaminen myös 141-neuvottelujen kautta on Perussuomalaisille
erittäin tärkeä kysymys. Suomen
maatalouden alasajo, kohti lopullista umpikujaa, on saatava estettyä. Kyseessä on erityisesti eteläisen Suomen maatilojen kohtalo,
sukupolvenvaihdosmahdollisuudet sekä maaseudulla yrittäminen
laajemminkin.
Hallituksemme mahdollisuudet
harjoittaa tässä asiassa painostusta EU:n suuntaan, ovat osoittautuneet vähäisiksi.

Ennen kuin lähdetään mätkimään
pöytään mitään könttäsummia,
tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja
rahanjakoperusteisiin. Maatilat
tulee säilyttää kohtuullisen kokoisina. Ainoa oikea tie ei voi olla yhä suurempia tiloja kohti.
Myös pienemmille tiloille tulee
varata mahdollisuus investointitukiin. Suomessa tulisikin ottaa käyttöön tila/viljelijäkohtainen tukikatto, joka voisi olla noin 100 000 euroa. On kohtuutonta tukea varakkaiden kartanoiden maanviljelyä
suuremmilla panoksilla samanai-
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kaisesti, kun pienemmistä perheviljelmistä elantonsa hankkivat
kamppailevat jatkuvassa ahdingossa väärän tukipolitiikan takia.

Maaseudun tiestön kunto
Tässäkään asiassa ei riitä hallituksen omaksuma linja: Ollaan huolissaan, mutta ei anneta mitään.
Tierahoitukseen on saatava lisäresursseja. Autoilusta ja polttoaineesta osataan verottaa raskaimman jälkeen. Silti tämänkään vuoden budjettiin esitetyt tiemäärärahat eivät yksinkertaisesti riitä tiestön kunnossapitoon saati
välttämättömiin perusparannuksiin. Ihmishenkiä vaarannetaan
ja turvallisuusriskejä kasvatetaan
tietoisesti, tilanne on järjetön.

Maaseudun joukkoliikenne
Joukkoliikenteen palveluita tulisi
parantaa ja monipuolistaa. Viime
aikoina niitä on lähinnä heikennetty. Esimerkiksi junat pysähtyvät yhä harvemmilla asemilla, aikataulut eivät pidä jne. Myös lin-
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ja-autoreittejä vähennetään kiihtyvällä tahdilla. -Kehityssuunta
on ollut täysin väärä. Työmatkaliikennettä on kehitettävä ja haja-asutusalueilta on järjestettävä
kunnan tukemia asiointikuljetuksia taajamiin.

Sopiva susikanta Suomessa?
EU-kolhoosissa olo aikana Suomen susikanta on kolminkertaistunut. Mustankirjavia, sudeksiluokiteltuja olioita liikkuu jo talojen pihoilla ja lasten leikkipaikoilla sekä kurkistelee ikkunoista
sisään jopa taajama-alueilla.
EU opettaa Suomen maaseudun
ihmisiä elämään susien ehdoilla,
vaikka Keski-Eurooppaan vuosikymmeniin ainoana eksynyt karhu ammuttiin heti armotta. EUbyrokraattien salkkueliitti on tässäkin asiassa täysin vieraantunut
todellisuudesta. Noin sata metsäsutta riittäisi. Pihoilla maleksivien häirikkösusien kaatamiseen
on saatava helpommin lupia.
Hannu Purho

Puoluetoimiston puhelinnumerot
ovat muuttuneet!
Puoluetoimiston uusi numero on
Puoluetoimiston uusi fax numero on
Marjo Pihlman
Tiina Sivonen
Hannu Purho
Rolf “Fred” Sormo

Suora
0207 430 802
0207 430 803
0207 430 804
0207 430 805

020 7430 800
020 7430 801
GSM
0400 917 351
0400 917 352
0400 917 353
0400 917 354

Tekstiviestejä voi lähettää myös 0207 -alkuisiin numeroihin.
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Kansanedustajat

Lehtereillä oli tungosta valtiopäivien avajaisissa.

Pentti Oinonen:
- Vaalitulos tuntuu tosi hyvältä, ihmisiä on käynyt kotona onnittelemassa, koti on kukkia täynnä. Puhelin on soinut taukoamatta, onnittelut ovat lämmittäneet sydäntä.
Päivät eduskunnassa ovat olleet
mukavia, jokainen päivä on aina
toistaan erilaisempi. Eduskunnassa en ole jäänyt pulaan uusi-

en asioiden kanssa, aina on löytynyt apua. Uusia asioita on paljon
opittavana. Vaalityöni meni todella hyvin, kiitoksia siitä vaalityön
tekijöilleni. Vaalityön tekijöitä oli
minulla 50-60 ja koko ajan ihmisiä
tuli talkoisiin lisää.
- Tärkeimpiä asioista joita haluan muuttaa on perusturvan parantaminen, eli miten syön ja miten
tulen toimeen. Taistelen unohde-

tun kansan puolesta. Perheelle on
uusi tilanne, kun mies lähtee kauas Helsinkiin töihin, mutta minun
on neljä poikaani ovat jo aikuisia
ja vaimo on ymmärtäväinen.
Oinosen mielestä Perussuomalaisten pitäisi mennä hallitukseen
jos vaan otetaan, mutta tietyillä
kriteereillä. Oinosta ministerin
paikka miehen kiinnostaisi, olisihan se hienoa.

Erikoistoimittaja Rolf ”Fred” Sormo:
Pertti Virtanen:
Virtanen on Pirkanmaan vaalipiiristä, taiteilija ja musiikin tekijä. Virtasen mukaan vaalivoitto
tuntuu hyvältä, henkilökohtaisesti hänen ei alkujaan pitänyt lainkaan lähteä vaaleihin mukaan.
Oma äänimäärä ei ollut Pertti
Virtaselle yllätys, mies odotti laskelmissaan noin 4000 ääntä. Nämä äänet myöskin tuli kuten pitikin tulla, eihän muuten olisi päässyt kansanedustajaksi.
Pertti on tyytyväinen saamaansa äänimäärään, koska ei ole ollut
julkisuudessa muutamaan vuoteen
ollenkaan eikä ollut vaalikampanjan aikana näyttävästi esillä.
Tavoitteekseen tulevalla vaalikaudella mies listaa kunniavelan
maksamisen eläkeläisille, joilta
leikattiin tuloista merkittävä osa
pois. Taitetun indeksin palauttamisen lisäksi Virtasen tavoitteisiin kuuluu mikro- ja miniyritysten toiminnan helpottaminen.
Opiskelijoiden aseman parantaminen tulee myös kärkitavoitteisiin tulevalla eduskuntakaudella,
samoin lapsilisien korottaminen.
Kun kellot kutsuvat kansanedustajia eduskunnan suureen istuntosaliin, Virtanen huikkaa vielä ovelta, että Perussuomalaisten
ei pidä mennä hallitukseen vielä,
vaan vasta seuraavien vaalien jälkeen kun meillä on paljon enemmän kansanedustajia puolueessa.

14

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen lehden erikoistoimittaja Rolf ”Fred” Sormo kävi
valtiopäivien avajaisissa tapaamassa uusia PerusS kansanedustajia jutunteon merkeissä. Sormo on ollut monessa mukana, hän on aloittanut
oman poliittisen uransa jo vuonna 1969 Helsingin Yliopiston Ylioppilaskuntavaaleista ja 1972 Veikko Vennamon johtaman eduskuntaryhmän sihteerinä. Leikkisästi Rolf kutsui tuolloin itseään miespuoliseksi
hunajapupuksi. Nimitys tulee siitä, että Vennamo kutsui valtion budjettiin merkittyjä eduskuntaryhmien määrärahoja hunajapupurahoiksi.
Valtakunnallista nuorisojärjestöä Rolf Sormo oli perustamassa
1972 tammikuussa. 1975 alkoi hänen toimintansa poliittisena toimittajana, joka työ jatkuu edelleen.
Helsingin kaupunginvaltuustossa mies on ollut vuosina 1985-1988
ja valtuustoryhmän tiedotus- ja sihteeritehtävissä 1980 - 1992 sekä
2005 – 2006 Tony Halmeen sihteerinä. Tärkeimmät läpimenneet 80luvun aloitteet olivat Helsingin ratikoiden värityksen säilyttäminen
viher-keltaisena ja noin 50:n yksityistiekuntien teiden hoidon siirtäminen kaupungin tehtäväksi.
- Vaalit ovat nykyään muuttuneet blogeiksi ja nettisivuiksi verrattuna noihin vuosiin. Köyhät eivät voi olla nykyään enää uskottavasti mukana, rahaa tarvitaan vaalitaisteloon paljon. Perussuomalaisten poliittisessa toiminnassa on mukana enemmän vähempituloisia kuin hyvin
ansaitsevia. Meidän on vaalityössä jalkauduttava kansan pariin.
Roalf ”Fred” Sormo oli Lapin vaalipiirissä kansanedustajaehdokkaana, nyt tulos oli 1.8 %, joka on paljon enemmän kuin kannatus
oli pohjoisessa neljä vuotta sitten.
- Nyt on tulossa kunnallisvaaleihin innokkaita ehdokkaita myös
Lapin vaalipiirissä, tämä on seurausta menestyksekkäistä eduskuntavaaleista.
- Puolueen ei pidä mennä hallitukseen missään tapauksessa. Hallituksessa emme pysty vaikuttamaan tarpeeksi, onhan hallituksen
virkamieskoneistossa liian paljon Tupu, Hupu ja Lupu puoleisiin sidonnaisia virkamiehiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan liikaa hallituksen päätöksiin omilla esityksillään.
- Veikkasin puolueelle kuusi edustajan paikkaa, viisi tuli, joten
olen tyytyväinen. Erityisesti siitä olen tyytyväinen, että saimme vihdoinkin naisen eduskuntaryhmäämme. Enää meitä ei voida kutsua
köriläispuolueeksi. Meillä oli mukana vanhoja SMP:n aikaisia ministereitä ja kansanedustajia, jotka lisäsivät mukavasti puolueen uskottavuutta eduskuntavaaleissa, kuten tietenkin myös Timo Soinin
hyvä menestys presidentinvaaleissa.
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valtiopäivien avajaisissa

Uudet kansanedustajat Pirkko ja Pertti eduskunnan
kahviossa.

Raimo Vistbacka:
- Hyvältä tuntuu, huokaa iloisen
näköinen mies Alajärveltä. Vuonna 1995 taisteltu tilanne alkaa vakiintumaan, meillä on ollut paljon
ylä- ja alamäkiä puolueen olemassaolon aikana. Olen toivonut, että päästäisiin joskus vähän helpommalla, raskasta työtähän tämä on ollut.

Tavoitteeksi tulevalle eduskuntakaudelleen Raimo listaa tasa-arvon vaikeuksissa oleville ihmisille lain edessä. Toisena kohtana hän mainitsee tiestön kunnon.
Kaikkien on päästävä liikkumaan
hyvillä teillä.
Yllätyksenä tuli Vaasan piirissä valtava kysyntä vaalimateriaalille. Lehdet ja esitteet loppuivat
kesken.

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

- Ennen katselin valtiopäivistä vain uutisista pieniä pätkiä
enkä aavistanutkaan mitä kaikkea nämä avajaiset pitävät sisällään. Kun kysyn Pirkolta, että väsyttääkö vaalien jälkeiset päivät,
saan pirteän vastauksen: - Ei väsytä yhtään. Kaksi ensimmäistä
päivää on ollut niin kiireistä, ettei ole muistanut edes syödä juuri mitään. Vaatekaupan kautta piti
käydä ennen kuin tulin tänne Valtiopäivien avajaisiin.

Pirkko on toiminut noin 20
vuotta kunnallispolitiikassa ja
siellä tottunut monenlaisiin muodollisuuksiin, mutta nämä eduskunnan muodollisuudet ovat
suuruusluokaltaan aivan toista
luokkaa.
Hallituskysymykseen saan vastaukseksi, että PerusSuomalaisten
ei pidä mennä hallitukseen, koska
olemme liian pieni puolue vaikuttamaan hallituksesta käsin riittävän painokkaasti.

Raimo Vistbackan vaalipäällikkö Reijo Hongisto:
Hongisto huomauttaa, että tuo päällikkö -nimitys tuntuu vieraalta
pohjanmaan murteella. Hänen tittelinsä on kokkaporukan vetäjä.
Menestys ei perustu rahaan, vaan rakkaudesta lajiin (politiikkaan).
Pitkä ansiokas työ on saanut aikaan sen, että menestyttiin vaaleissa näin hyvin.
Pohjanmaalla panostettiin enemmän perinteisiin viestinnän muotoihin, kuten sanomalehtiin ja esitteisiin eikä niinkään sähköisiin
viestimiin.
- Vaasan vaalipiirissä muiden puolueiden vaalibudjetit ovat kasvaneet todella suuriksi, silti he väittävät olevansa pienen köyhän
asialla, hymähtää Reijo.
Nyt teemat ovat erilaiset, kiinnitetään enemmän huomiota esimerkiksi ilmastokysymyksiin. Neljä vuotta sitten puhuttiin Irakin sodasta
ja sen seuraamuksista enemmän kuin nyt vaalikampanjoissa.
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Pirkko Ruohonen-Lerner:
Pirkko on ammatiltaan hän on
Frelancer -toimittaja, perheeseen
kuuluu aviomiehen lisäksi kaksi
aikuista lasta. Toimittajan roolissa
Pirkolla on ollut vakiopalsta, jossa on otettu reilusti kantaa ja tehty
kunnallisvaalien yhteenvetoja.
Valtiopäivien avajaiset ovat
Pirkolle kuin olisi jossakin ihmemaassa, täällä on yllättävän paljon
muodollisuuksia ja uusia asioita.
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Puoluehallitus kokoontui
Puoluehallitus kokoontui 29.3. pohtimaan
mm. tulevia kunnallisvaaleja ja niiden
strategiaa. Esillä oli puoluekokouspaikan
valinta. Tietenkin suuri vaalivoitto
kirvoitti monen puoluehallituksen jäsenen
kielen kehumaan hyvää vaalityötä, jota
tehtiin kautta Suomen.
Puoluehallitus oli hyvin koossa, poissa oli
vain Ahti Moilanen, hän oli ilmoittanut
olevansa estynyt työkiireiden vuoksi.

Puoluehallituksen kokous sujui leppoisasti. Kameran takana Harri Lindell.

Naisenergiaa puoluehallituksessa.

Pentti Oinonen ja Jussi Niinistö syventyvät
puoluehallituksen esityslistaan.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Soini ja
sihteerinä puoluesihteeri Hannu Purho.

Piirien kevätkokouksia

Satakunnan piiri

Kymen piiri

Pohjois-Savon piiri

Satakunnan Perussuomalaisten piirikokous pidetään
17.04.2007 Vatajankosken sähkön toimitalossa, Vuohiniityntie 2, Kankaanpää. Kokous alkaa kello 18.30. Piiritoimikunta kokoontuu 18.00.

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

Kevätkokous pidetään Kuopion kaupunginkirjaston kokoussalissa 19.5.2007 klo. 9.30-12.30, alkaen kahvitilaisuudella.

Uudenmaan piiri
Uudenmaan piirin kevätkokous ”kivipoikien kainalossa”
tiistaina 22.05.2007 klo 18.00, piiritoimikunta puoli tuntia
aikaisemmin, alkaen klo 17.30.
Kiskot tuovat Helsingin Rautatieasemalle, samoin bussivuorot! Asemahallissa, Kansallisteatterin puoleisessa päädyssä, kukkakioskia vastapäätä on ovi: THE PULLMAN
BAR, II krs, Pressiklubi. Puolueen edustajana puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini.
Ilmoittautumiset piirin pj:lle, Marjo Pihlmanille, p. 020
7430 802 ja 0400 - 917 351.

Pirkanmaan piiri
Pirkanmaan piirikokous pidetään lauantaina 28.4.2007 klo
13.00 alkaen Tampereella Kahvila-Ravintola Koivuniemessä (ent. Tammelan Neste), Tammelan Puistokatu 21.
Esillä eduskuntavaalien puntarointi ja sääntömääräiset asiat. Paikalla kans.ed. Pertti ”Veltto” Virtanen ja mahdollisesti Timo Soini. Kahvitarjoilu.
Pirkanmaan Perussuomalaisten piiritoimikunnan kokous pidetään Ravintola Coussicassa, Nyyrikintie 1, Tampere maanantaina 16.4. klo 18.00.

16

Keski-Pohjanmaan piiri

Etelä-Pohjanmaan piiri

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

Piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 22.4. klo 13 Kurikassa Tuiskulan kyläseuralla. (Vaasantie
31). Puolueen edustajina kokouksessa kansanedustaja Raimo Vistbacka ja vpj. Vesa-Matti Saarakkala. Tervetuloa!

Pohjois-Karjalan piiri

Oulun ja Kainuun piiri

Pohjois-Karjalan piirin vuosikokous pidetään Joensuussa kerhotalolla (Vanharupla) Sepänkatu 42, la 28.4.2007 klo 12.00 alkaen. Puolueen edustajana paikalla kans.ed. Pentti Oinonen.

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

Hämeen piirin kevätkokous pidetään Hollolassa, KasthouseSalpakievarissa, os. Erämiehentie 1, lauantaina 21.4.2007 klo
13.00. Puolueen edustajana puoluesihteeri Hannu Purho.

Helsingin Perussuomalaiset

Varsinais-Suomen piiri

Helsingin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätpiirikokous pidetään tiistaina 17.4.2007 alkaen klo 18:30 Ravintola Henrikin kokoustiloissa osoitteessa Konalantie 6 - 8, Helsinki. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Varsinais-Suomen piiri ry.:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 26.4. klo 19.00 kokouspaikkana KahvilaRavintola Liedon Härkätie (Liedon kunnantalo, Kirkkotie
13). Piiritoimikunnan kokous samassa paikassa klo 18.30.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Hämeen piiri
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historia

Perussuomalainen

Puheenjohtaja Timo Soini:
Raha ratkaisee

8 / 1997

Ihmiskunta näyttää valinneen tiensä. Kaikkivaltias raha on Jumalan asemassa. Meidän pitää koko ajan muka elää niin, että
markkinat eivät hermostu. Raha vaatii tavallisilta ihmisiltä uhrauksia, jotta ”investoinnit” pysyisivät käynnissä ja jotta korot eivät nousisi.
Valtionvelka on noussut Suomessa huippuunsa 1990-luvulla.
Nyt sitä on nokkaa päälle 217.000 markkaa. Haluatko maksaa
osasi pois?

Liikenneturvallisuutta
parannetaan Kuopiossa
Kuopion varavaltuutettu, PerusS:n kolmas varapuheenjohtaja Pauli Ruotsalainen on tehnyt lukuisia aloitteita kotikaupungissaan. Viimeisimpänä on mennyt läpi
liikenneturvallisuuden parantaminen ns. Pelastusopiston risteyksessä.
Kansalaisaloitteessaan Ruotsalainen luetteli risteyksen turvallisuutta parantavia ratkaisuja, mutta liikennevaloja tuskin rakennetaan liian vähäisten liikennemäärien vuoksi.
Kaupungin selvitysten mukaan paras ja halvin keino lisätä turvallisuutta risteyksessä on rakentaa liikenneympyrä, joka pudottaa ajonopeuksia.

Lukijoiltamme:

Perusmopot viemään
PerusSsanaa PerusSsavuihin
Hyvä Timo! Vedit oikeasta narusta, kun käynnistit jäsen- ja tilaushankintakampanjan. Nyt kiskaiskaa mopot naftaliinista ja kaikki liikkeelle Timon seuraksi sora- ja asfalttiteille PerusSanaa viemään.
Tyyne Hyvärinen

Vaikutuspaikkoja tarjolla
Paavo Väyrynen, palaako hän kotimaan porrasvaloihin vai jatkaako hän poliittisen vallan ytimessä Brysselin saleissa?
Kansanedustajan paikka vanhalle kokeneelle konkarille ei riitä, hän haluaa vaikutusvaltaisen paikan kotimaan politiikassa.
Minkään valiokunnan puheenjohtajuus ei Paavolle riitä, vaan
ministerin salkku tai eduskunnan puheenjohtajuus siintää Paavon mielessä. Ymmärrän hänen kantaansa. Kepussa uudet poliitikot ryntäilevät kuin kesälaitumille päässeet vauhkot eläimet,
jotka haluavat parhaat eturivin paikat laitumilta, vanhat konkarit tahtovat jäädä nyt jalkoihin.
Palkkapussiin kun katsotaan, niin kuin ostettavan hevosen suuhun on tapana ollut katsoa. Ministerin palkka voittaa, kuten eduskunnan puhemiehenkin, EU -parlamentaarikon palkan. Kansanedustajan palkkaus kaikkine lisineenkin jää kirkkaasti hopealle.
Keskustalla on ongelma. Halutaanko Paavo takaisin vai annetaanko mahdollisuus muille nuoremmille ehdokkaille vaalikoneistossa. EU –kriittisenä ihmisenä Paavo, joka vastusti maamme liittymistä liittomaiden muodostamaan yhteenliittymään, saa
tänäkin päivänä suuren kannatuksen kun tuo EU vastaisuus lisääntyy koko ajan.
Pelkään Kokoomuksen huomaavan hallitusyhteistyössään sen
ikävän hokeman toteutumisen jonka me perussuomalaiset olemme aina tienneet. Kepu pettää aina kumppaninsa, se on pikemminkin sääntö jossa poikkeusta ei ole.
Taitaa olla Kepulla presidenttipelit mielessä jo tulevan pääministerin suhteen tulevissa vaaleissa. Tulevissa presidentinvaaleissa voi jo saada äänestää kännykkäviestilläkin kuten Pekka Vennamo taannoin julkisesti kyselikin, eikö kännykkä kelpaa? Täytyy myöntää että onhan Kepu silloin vahvoilla noissa vaaleissa,
nykyisen pääministerinsä voimin.
Väyrynen nousee uudelleen seuraavissa presidentin vaaleissa
median valokeilaan, kuten hänen tapanaan on omilla yltiöpäisillä tempauksillaan. Epäilen ainakin vahvasti, onhan vanha kettu
perinteisen puhelinliikenteen käyttäjä ja varteenotettava presidenttiehdokaskin, kokemusta löytyy.
Harri Lindell
Päätoimittaja
Perussuomalainen -lehti

Perussuomalaiset Nuoret ry
sääntömääräinen kevätkokous
Lauantaina 5.5.2007 klo 16 puoluetoimistolla.
(Mannerheimintie 40 B 56.)
Tervetuloa!
Hallitus kokoontuu ennen kevätkokousta klo 15.
(www.ps-nuoret.net)
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Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle
merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

Leivän ja Sanan jakaja

ravinto

Jumalan tutkimattomat tiet
Viime aikoina olen usein pysähtynyt miettimään Joosefia,
Jeesuksen maanpäällistä isää.
Raamattu kertoo (Matt. 1:18), kuinka Maria, Jeesuksen äiti, oli vasta kihloissa Joosefin
kanssa, kun hän yhtäkkiä saikin tietää olevansa raskaana.
Tilanne oli tuohon aikaan hyvin epätavallinen, sillä yleensä lapsia oli käytännössäkin
mahdollista saada vasta naimisiin menon jälkeen. Joosef
oli siis sataprosenttisen varma
siitä, että tuo lapsi ei ollut ainakaan hänen, sillä hän ei ollut vielä koskenut Mariaan.
Mitä Joosef sitten ajatteli
tuolla hetkellä? Miltä Joosefista mahtoi tuntua? Inhimillisesti ajateltuna voisi olettaa,
että Joosef oli hämmästynyt.
Todennäköisesti hänen mielessään pyöri välillä ajatus siitä, että Maria oli pettänyt häntä. Ehkä Joosef kävi mielessään todellista tunnemyrskyä:
nainen, jonka hän oli kihlannut, nainen, josta piti tulla hänen vaimonsa, olikin yhtäkkiä
raskaana jollekin toiselle miehelle! Mikä muu luonnollinen
selitys tuohon asiaan olisi voinut olla? Joosefista varmasti näytti siltä, että koko se tulevaisuus, jota hän oli yhdessä Marian kanssa halunnut
rakentaa, oli romahtamassa.
Näin voisi ainakin kuvitella.
Raamattu kertoo, että Joosef aikoi jättää Marian tämän
raskauden tähden. Kuinka tuskallinen tuo päätös onkaan
Joosefille ollut? Montako yötä
hän on valvonut miettiessään

tuota asiaa? Onko hän yrittänyt
niellä pettymystään, ehkä huutanut Jumalalle kipuaan yön pimeinä tunteina? Onko hän kenties
suutuspäissään väittänyt Mariaa
valehtelijaksi, petturiksi, naisen
yrittäessä vakuuttaa koskemattomuuttaan? Onko hänen tehnyt
pahaa jo Mariaa katsoessaan? Uskoisin, että tässä myrskyssä keinuessaan Joosef on viimeiseksi tullut ajatelleeksi, että Jumalan suuri, yliluonnollinen suunnitelma, on
juuri toteutumassa.
Jumala ei kuitenkaan jättänyt
Joosefia epätietoisuuden tilaan.
Raamattu kertoo, kuinka enkeli
puhui unessa Joosefille tästä asiasta: ”Joosef, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä.” Joosef uskoi todeksi sen, mitä Jumala hänelle tuosta asiasta sanoi, ja toimi Jumalan
ohjeiden mukaisesti. Silti mietin
asiaa vielä inhimilliseltä kannalta: Vaikka Joosef kuinka vakuut-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

tui enkelin ilmoituksesta, vaikka hän kuinka tiesi, kuinka
asia oli, epäilikö hän kuitenkin asiaa joskus? Tunsiko hän
koskaan heikkona hetkenään
epäuskoa? Ajatteliko hän joskus kaiken olevan vain kuvitelmaa? Tuntuiko asia järjellä
ajateltuna liian epätodelliselta,
enkeli unessa vain harhalta?
Ottiko Joosef asiaa koskaan
esiin perheriidan yhteydessä,
sen yhdeksän kuukauden aikana, jolloin Maria odotti lasta? Vakuuttuiko hän kenties
vasta silloin, kun paimenet ilmestyivät tallin ovelle kertomaan, mitä enkelit heille olivat seimessä nukkuvasta lapsesta ilmoittaneet?
Oman elämän katastrofeissa on joskus vaikea uskoa todeksi se, että todella kulkee
pitkin Jumalan tarkoittamia
teitä. Vaikeina hetkinä voi
kuitenkin turvautua siihen tosiasiaan, että Jumala pitää lankoja käsissään silloinkin, kun
kaikki näyttää epäselvältä, ja
todellisuus tuntuu vain sumuiselta harhakuvalta. Itse haluan kuitenkin luottaa Jumalan huolenpitoon ja johdatukseen epätoivoisinakin hetkinä, ja tarrautua vahvasti Raamatun vakuutukseen: Jumalan
tiet eivät ole meidän teitämme, ja Jumalan ajatukset kulkevat meidän ajatustemme
yläpuolella. Asiat voivat mennä parhain päin silloinkin, kun
ne meistä itsestämme näyttävät aivan vääränlaisilta.
Tuulia Viitanen
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Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen
PerusSuomalaiset

Vaalimenetelmä uusiksi
Nykyisin käytettyä d’Hondtin
menetelmää on kritisoitu suurien
puolueiden suosimisesta. Arvostelulle on aihettakin, saihan nytkin
kolme suurinta puoluetta 67%:n
ääniosuudella lähes 75% edustajapaikoista. Myös tasavallan presidentti Tarja Halonen otti ongelmat
esille eduskunnan istuntokauden
avauspuheessaan; hänen arvionsa
mukaan suhteellisuus ei toteudu
oikeudenmukaisella tavalla.
Kritiikin kärjeksi on nostettu vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronbergin putoaminen eduskunnasta.
Toteutumattoman vaaliliiton vuoksi 11,7%:n kannatus Pohjois-Karjalassa ei riittänyt edustajanpaikkaan.
Kohtuuttomalta tuntuu sekin, että
Pohjois-Karjalasta toiseksi eniten
ääniä saanut Cronberg jäi 7.804

henkilökohtaisella äänellään ”rannalle”, kun hänen puoluetoverinsa Johanna Karimäki ja Meri-Kukka Forsius pääsivät Uudeltamaalta
”laivaan” jo 2.659 ja 2.479 äänellä.
Vaihtoehdoksi esitetty yhden
vaalipiirin malli ei olisi hyvä ratkaisu, koska se suosii suuria asutuskeskuksia haja-asutusalueiden
kustannuksella. Kaikkiaan ääniä
annettiin vajaa 2,8 miljoonaa, joten keskimäärin paikan saisi n.
14.000 äänellä. On tilastollisestikin helpompi löytää tuo määrä
kannattajia Uudenmaan 665.000
äänestäjän joukosta kuin esimerkiksi Keski-Suomen 211.000 äänestäjän joukosta.
Vaalipiirin sisällä olevat vaalialueet puolestaan antaisivat etulyöntiaseman suuremman vaali-

alueen ehdokkaille; onhan heidän
tilastollinenkin äänimääränsä suurempi. Vaalipiirin ehdokkaat eivät
olisi ”samalla viivalla”.
Tarastin mallissa puolestaan luovuttaisiin yhdestä demokraattisten
vaalien keskeisestä ominaisuudesta: äänestäjällä ei enää olisi välitöntä vaikutusvaltaa ehdokkaiden
valintajärjestykseen. Hän ei enää
tietäisi edes sitä, keiden ehdokkaiden hyväksi hänen(kin) äänensä lopulta tultaisiin lukemaan.
Sen lisäksi tuon mallin äänien siirto toiseen vaalipiiriin on vaikeasti hahmotettavissa. Ainakin osalle
äänestäjistä menetelmä näyttää pikemminkin arvonnalta kuin ääntenlaskennalta. Käsitystä tukee se,
että siirrettävien äänien määrä ja
siirtokohde määräytyvät vasta var-

sinaisen laskennan päätyttyä. Vaalitulos muuttuisi vielä ”hovissa”.
Tarastin mallia soveltaen voidaan aiheellisesti kysyä, pitäisikö esimerkiksi SDP:n saada Suomessa lisäpaikka eduskunnasta
sen vuoksi, että sen ruotsalainen
veljespuolue on jäänyt sikäläisissä
vaaleissa kannatusosuuttaan pienempään edustajamäärään? Pitäisikö silloin, kun alueiden paikalle
vaihdetaan Lappi ja Helsinki?
Ongelman ratkaisemiseksi ei pyörää ole syytä eikä tarvitse keksiä uudelleen. Riittää, kun jaetaan paikat
samalla tavalla kuin ne nyt jaetaan
vaalipiireille: Jokainen puolue saa
paikkoja kokonaislukuosan verran
tulosta, joka saadaan kertomalla
vaalipiirin paikkaluvulla puolueen
äänien osuus vaalipiirissä annetuis-

ta äänistä. Näin jakamatta jääneet
paikat jaetaan tuon tulon desimaaliosan mukaisessa järjestyksessä.
Laskenta on yhtä yksikertainen
toteuttaa kuin nykyinen d’Hontin
menetelmäkin. Tulos ääntenlaskun
edistyessäkin on laskettavissa heti,
kun annettujen äänien määrä on
tiedossa. Menetelmässä voidaan
luopua vaaliliitoistakin, koska pieni puolue voi saada kannatusosuuteensa suhteutetun osan paikoista
noiden lisäpaikkojen kautta vaikka ei ylittäisikään d’Hontin menetelmän piilevää äänikynnystä.
Tuolla menetelmä jaettuna paikat olisivat näissä vaaleissa jakaantuneet prosentin osien tarkkuudella puolueiden äänimäärien suhteessa, eli kolmen suuren 13 paikan yliedustus olisi purkautunut.

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

Puheenjohtaja
Timo Soini

1. varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala

Vesa-Matti Saarakkala, 1. varapuheenjohtaja
Tourulantie 10 A 40, 40100 Jyväskylä
Puh. 050-919 6079
E-mail: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi
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Pentti Oinonen (09) 432 3131
pentti.oinonen@eduskunta.fi

Ahti Moilanen, 3. varapuheenjohtaja
Ikäläntie 3, 91600 Utajärvi
Puh. 040-413 4941
E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi

(Kansanedustajien avustajavalinnat vielä käynnissä.)

Hannu Purho, puoluesihteeri
Savitaipaleentie 265, 54500 Taavetti
Puh. 0207 430 804
Fax: 0207 430 801
E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi

Eduskuntasihteeri: Toni Kokko
09-432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi

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

Taloudenhoitaja Tiina Sivonen
Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
Fax 0207 430 801
E-mail: tiina.sivonen@eduskunta.fi
Perussuomalaiset Naiset:
Puheenjohtaja: Marja-Leena Leppänen
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)
Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)

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

Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)

Harri Lindell,
Yrittäjänkatu 5, 32700 Huittinen
Puh: 040-913 4659
Fax: 02-578 3543
E-mail: perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Marjo Pihlman
Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 Espoo
Puh. 0207 430 802
Email: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Pirkko Ruohonen-Lerner (09) 432 3165
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi

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

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

Puoluesihteeri
Hannu Purho

Timo Soini (vpj.)
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)

Pertti Virtanen (09) 432 3111
pertti.virtanen@eduskunta.fi

Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi
Puh. 05-416 9500, 040-775 1757

3. varapuheenjohtaja
Ahti Moilanen

Raimo Vistbacka (pj.)
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)

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

Raimo Vistbacka, eduskuntaryhmän edustaja
Pekkolantie 36, 62900 Alajärvi
Puh: 050-511 3186, 09-4321*
E-mail: raimo.vistbacka@eduskunta.fi

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki

Perussuomalaisten Eduskuntaryhmä:
00102 Eduskunta
Puh. 09-4321*, Fax 09-432 3274

Perussuomalaiset Nuoret:
Puheenjohtaja: Vesa-Matti Saarakkala
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)
Varapuheenjohtaja: Ville Vähämäki
Otokuja 2 D 409, 90150 Oulu
Puh. 040-542 9179
ville.vahamaki@ps-nuoret.net
Sihteeri: Johannes Nieminen
Myyrmäentie 4 B 12, 01600 Vantaa
Puh. 044-550 0655
johannes.nieminen@helsinkinet.fi

Perussuomalaiset Sannfinländarna rp
Perustettu: 1995
Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800 Fax: 0207 430 801
peruss@perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Piirien puheenjohtajat:
Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, Honkakuja 13, 61800 KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465
Etelä-Savo
Pj Erkki Rakkolainen,
Naistenlahdentie 82, 57810 SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855
Helsinki
Pj Arto Välikangas, Merikorttikuja 2 V621, 00960 HELSINKI
Puh: 050-376 9046, E-mail: arto.valikangas@kolumbus.fi
Häme
Pj Harri Kerijoki, Kaarnatie 6 C, 181120 HEINOLA
Puh: 050-547 7101
Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo, Trullevintie 17, 67300 KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900,
0500-369 998
Keski-Suomi
Pj Marke Tuominen, Ravitie 28, 44260 VIHIJÄRVI
Puh: 040-092 5187, E-mail: marke.tuominen@pp1.inet.fi
Kymi
Pj Hannu Purho, Savitaipaleentie 265, 54500 TAAVETTI
Puh. 0207 430 804, E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi
Lappi
Matti Säärelä, Kuusirinteentie 1 B 12, 96100 ROVANIEMI
Puh: 040-719 7757, E-mail: matti-k.saarela@luukku.com
Oulu ja Kainuu
Pj Ahti Moilanen, Ikäläntie 3, 91600 UTAJÄRVI
Puh: 040-413 4941, E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi
Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus, Majakkakatu 8, 39700 PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
E-mail: paakari@jippii.fi
Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko, Vakkosalmenkatu 20, 80200 JOENSUU
Puh. (013) 137 529, 0400-375 472,
E-mail: osmo.kokko@kolumbus.fi
Pohjois-Savo
Pj Pentti Oinonen, Juhanilantie 7, 73900 RAUTAVAARA
Puh: 040-846 0444, E-mail: oinonen.pentti@luukku.com
Satakunta
Pj Seppo Toriseva, Penunvahe 10, 26100 RAUMA
Puh. 050-517 2810
Uusimaa
Pj Marjo Pihlman, Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 ESPOO
Puh: 0207 430 802
E-mail: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi
Varsinais-Suomi
Pj Lauri Heikkilä, Sepäntie 14, 21490 MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi

Perussuomalaiset rp:n tilinumerot:

Nordea .............. 218518-148703
Sampo ............. 800013-70212996
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Vapaa sana

ehdoista ja todeta vaan mikään ei
muutu, ainakaan paremmaksi.
Tällaisessa tapauksessa mielestäni verenperintönä on tullut sairaus ja se vaatii kovaa työtä, jotta saamme tämän kansanosan parantumaan eli herätettyä puolellemme. Mutta uskon, että kaikki
on mahdollista kunhan saamme
myös nuoria ehdokkaita tuleville
listoille, jotta nuoriso, joka kannattaa gallupeissa isoilla prosenteilla meitä, myös äänestäisi sitten
kun saa eli ikä sallii.
Muutos on alkanut jopa ilmastossa, eikä valitettavasti tässäkään
asiassa paremmaksi. Onkohan tämä Luojan mielenosoitus vanhaa
valtaa kohtaan, niin tämä ilmaston muutos. Tiedä häntä, mutta
sekään ei muuta kuin heilu, heiluttaako häntä koiraa? Näin taitaa olla, jos verenperintönä vanha valta. Nuorissa on tulevaisuutemme, niin väestön osalta kuten
puolueidenkin, tähän voi jokainen
varmaan yhtyä.

rä ydinjätettä kaasu- ja nestemuodossa. Mihinkä ne joutuvat, koska niiden talteenotto kiinteän jätteen tapaan sanotaan olevan mahdotonta? Levitetäänkö siis vaaralliset kaasut, hiili-14 ja krypton-85,
ilmaan korkeiden piippujen kautta, ja nestemäinen ydinjäte tritium-3 (vety-3) mereen lauhdeveden mukana? Sehän tarkoittaa
siinä tapauksessa, että ilmakehän ja maapallon kaikkien vesien aktiviteetti lisääntyy sitä mukaan kuin uusia reaktoreita otetaan käyttöön.
Krypton-85 jalokaasun epäillään
lisäävän ilmameren ionisoitumista
ja vaikuttavan prosesseihin valtamerien keskuksessa – alueella jossa sääjärjestelmät syntyvät. Tritiumpäästöt maailman meriin ovat
suuria ja hyvin huolestuttavia, koska tietoa ei ole siitä mihin tritiumpäästöt tulevat johtamaan. Vety
on keskeinen tekijä solujen toiminnassa ja tritiumin lisäämisellä
planeetan vesiin voi olla kaikelle
maapallon elämälle kohtalokkaat
seuraamukset. Turvallista saannin
tasoa ei tunneta tritiumille, jonka
tiedetään aiheuttavan sikiövaurioita sekä syöpää ja mutaatioita.
On olemassa tutkimuksia jota
osoittavat, että myös hiili-14 päästöt tulevat aiheuttamaan syöpäkuolemia, mutta eivät ehkä meidän elinaikanamme, vaan sijoittuen
sattumanvaraisesti 10.000 vuoden
ajalle tulevaisuuteen. Nämä odotettavissa olevat kuolemantapaukset eivät siis koske meitä, mutta
emme voi paeta niitä vain selittämällä että tarvitsemme ydinsähköä
nyt. Moraalisesti onkin arveluttavaa, että otamme hyödyn ydinvoimasta, mutta annamme tulevien
sukupolvien vastata vahingoista.

Harri Andersson
Jyväskylä

Sven-Olof Jakobsson
Kokkola

Naispappeus kuohuttaa kirkon piirejä.
Kuvituskuva: Futureimagebank.

Naispappeus
puhuttaa
edelleen
Suomalaiset eroavat kirkosta
yhä enemmän ja käyvät kirkossa yhä vähemmän. Sosiaalinen
oikeudenmukaisuus, jota kirkossa ei kaikilta osin noudateta, on
kansalaisille tärkeää. Suomalaisista reilut 90 prosenttia hyväksyy naispappeuden, mutta silti
papistosta liki kolmannes vastustaa tasa-arvon toteutumista työssään ja arvomaailmassaan, eikä
se voi olla vaikuttamatta heidän
arkiseen työhönsä seurakuntalaisten parissa.
Syystä voimme kysyä, ovatko
sukupuolirasismia ylläpitävät kelvollisia työhönsä?
Mikkelin piispainkokous otti
naispappeuskysymykseen näennäisen selkeän kannan siten, että
miespapin kieltäytyessä yhteistyöstä naispapin kanssa, voi se johtaa
virasta irtisanomiseen, vaan näinhän ei todellisuudessa ole käynyt
kertaakaan. Myöskään Porvoon
hiippakunnan piispansauvaa kantava Brörkstrand ei aio erottaa
naispappeuden vastustajia, koska
ei usko pakkokeinoihin.
Eikä naispappeuden puolestapuhujaksi barrikaadeille nouse tasavallan presidentti Halonenkaan,
joka vielä viime lokakuussa julisti Euroopan parlamentin ja EU:
n jäsenmaiden tasa-arvovaliokuntien kokouksessa (NCEO) haluaan toimia arvojohtajana myös tasa-arvokysymyksissä.
Mikki Nieminen

Verenperintö
Kansanedustajaehdokkaana ollessani kuulin kentällä, että osa ihmisistä on kuulemma saanut puoluekannan verenperintönä, se on kyllä aikamoinen etu heille. Ei tarvitse ajatella, mitä puoluetta äänestäisi ja jos ollaan oikein tarkkoja, ei
tarvitse ajatella eikä juuri ymmärtääkään yhtään mitään politiikasta. Voi olla omalla tavallaan autuaan tietämätön paremmista vaihto-
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Ilmasto,
terveys ja
ydinvoima
Koska hiilen ja öljyn käyttö energialähteenä on yleisesti katsottu
syyksi ilmaston lämpenemiseen,
ovat ydinvoimalobbarit kiiruhtaneet tarjoamaan ”puhdasta” ydinvoimaa ongelman ratkaisuksi. Tähän syöttiin haksahti myös moni
hämmentynyt ehdokas vaalikampanjassaan äskeisen eduskuntavaalin alla.
Mutta kuinka puhdasta ydinvoima oikein onkaan? Voiko olla jopa niin, että ydinvoima vaikuttaa haitallisemmin maapallon
ilmastoon ja otsonikerroksen tuhoutumiseen kuin muut tunnetut
ympäristösaasteet?
Meille on vakuutettu, että ydinvoimalaitosten ainoa radioaktiivinen jäte muodostuu kiinteästä aineksesta, jonka loppusijoituspaikka olisi peruskallio, mutta nyt on
saatu kuulla, että ydinvoimalaitosten käytön yhteydessä muodostuu
samanaikaisesti myös suuri mää-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Vaalien
jälkipyykkiä

on henkilö, joka hyvällä ehdokasjoukkueellaan voi ottaa syrjäytyvästä ja passivoituvasta joukosta suuremman osuuden, jos keskusta ei
ajoissa ryhdy herättämään nukkuvia”. Jopas sen Tytti somasti sanoi;
olemme hyvä ehdokasjoukkue! Enpä voisi olla enempää samaa mieltä. Täällä Oulunkin piirissä teimme
töitä olan takaa, se vain ei riittänyt
omaan edustajaan, mutta saimme
7 986 ääntä. Erikoista IsohookanaAsunmaan lausunnossa on se, että
hänen mukaansahan viisaus ei voi
näköjään asua muualla kuin kepussa tai ehkä sitten kepun hyväksymässä TupuHupuLupu –porukassa.
Ohhoh. Onko aluepoliittinen viisaus juntattu tupailloissa kepulle kuten luonnonsuojelu vihreille tai ammattiyhdistys vasemmistopuolueille?!? Siis – otaksuuko IsohookanaAsunmaa, että alkiolaisuus voidaan
pukea eri pakettiin ja tarjoilla perussuomalaisena vaihtoehtona?
Isohookana-Asunmaa peräänkuuluttaa alkiolaisia juuria ja varoittaa Soinin mahdollisuudesta
”tehdä uudet Vennamot”. Niinpä
niin. Alkiolaisuus alkaa olla Keskustasta yhtä kaukana kuin se Napoleonin aikainen kirves museossa
– terä ja varsi ovat vaihdettu moneen kertaan. Politiikassa yksi tärkeimpiä doktriineja on omilla poliittisilla juurillaan pysyminen. Siinä Perussuomalaiset ovat onnistuneet kaikista parhaiten ja se näkyy
vaalituloksessa. Keskusta on hörhöillyt maatalous-, kunnallis- ja
EU- politiikassaan ja sekin näkyy
vaalituloksessa. Keskusta ei juuri maatalouspolitiikkaa maininnut
ennen vaaleja, saati köyhän asiaa. Keskusta menetti Oulun piirissä 9 523 ääntä eli 3,5% edellisiin
vaaleihin. Veikkaan, että suuri osa
näistä keskustalaisista nukkui, sillä
niin on eräs pitkän linjan perussuomalainen aikoinaan todennut että
”ennen keskustalainen vaimoaan
vaihtaa kuin puoluetta”. Niinpä minä veikkaan myös, että me saimme
osan nukkuvista hereille jo nyt, samalla kun keskusta tuuditti uneen

Eduskuntavaalit on käyty ja äänet
laskettu. Siinäpä selkeä vaalimatematiikka! Etu- ja jälkikäteisspekulaatiot annetuista äänistä ovat mielestäni jossain määrin vainoharhaisia. Ainakin ennen vaaleja kannattaa keskittyä pääosin vaalityöhön
kuin ääntenlaskentaan. Vaalien
jälkeen tietty harhaisuus on jopa
viisautta, mutta maalaisjärki tulee
säilyttää, jottei ”puhuttaisi kuin
keitetystä lampaan päästä”.
Mielenkiintoista jälkipyykkiä pesee Oulun vaalipiirissä Keskustan
pitkäaikainen ex-kansanedustaja
Tytti Isohookana-Asunmaa (sanomalehti Kaleva 24.3.2007). Olisiko
kyseessä jopa kepunvihreä kirjopyykki? Kolumnistiko vai Tytti itse
nimeää näitä vuoden 2007 vaaleja
jopa muutosvaaleiksi. Hän varoittaa (omaa väkeään?), että ”Timo
Soini joukkoineen voi tehdä kepposen keskustalle seuraavissa vaaleissa”. Samalla Isohookana-Asunmaa lataa alkiolaisuuden ja vahvan
aluepolitiikan puolesta, sillä ”Soini
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omiaan. Köyhän asiaan ei tarvita
erityisesti Keskustaa, vaan puolue,
joka muistaa sen vaaleista toiseen.
Se puolue on Perussuomalaiset. Alkiolaisuus taisi humpsahtaa keskustan käsistä kuin tuura avantoon.
Veikko Vennamo ja SMP olivat
aikansa lapsia. On äänestäjien aliarviointia lähteä vertaamaan Timo
Soinia Veikko Vennamoon. Tein
graduni Veikko Vennamon työtä
likeisesti sivuavasta suomalaisesta asutustoiminnasta, joten väitän,
että tiedän mistä kirjoitan. VV teki
huikean työn ASO:n johtajana toisen maailmansodan jälkeen, mistä ei enää paljon kirjoitella, mutta vuoden 1970 vaalivoitosta kylläkin. Kyllähän poliittiset kannukset
jossain hankitaan, VV:n kannukset
vain tietyissä piireissä unohdetaan –
aivan tarkoitushakuisesti. Timo Soini teki huikean vaalikampanjan nyt
ja presidentinvaaleissa. Sitä verrataan vuoden 1970 SMP:n vaalivoittoon. Se on tahallinen poliittinen
sumutusyritys ja perussuomalaisen
ideologian väheksymisyritys.
Nyt on hyvä lähteä kunnallisvaaleihin, sillä Perussuomalaisilla
on nostetta. Kunnallisvaalit ovat
paikallisvaalit eli paikallinen tuntemus nousee arvoonsa, se on osattava hyödyntää. Henkilökohtaista
uskottavuutta saavutetaan myös
esimerkiksi järjestöissä ja yhdistyksissä toimimalla. Toivonkin, että osastot kukin tahoillamme ympäri Suomen aktivoidumme kunnallisvaaleihin. Meillä ei ole Timo
Soinia omassa vaalipiirissämme,
mutta monta muuta hyvää ehdokasta. Meillä on jo olemassa paljon poliittista kompetenssia, useassa kunnassa on perussuomalaisia valtuutettuja. Uskalletaan voittaa myös kunnallisvaalit, poliittiset
juuret kannattavat meitä. Nöyrä
ja uuttera työ palkitaan, sitä ei voi
olla huomaamatta. Sen sai myös
Veikko Vennamo osakseen aikoinaan – työ palkittiin vaaleissa.
Pirkko Mattila
Muhos

Puoluekokouskutsu
Perussuomalaiset – Sannfinländarna rp:n VII varsinainen puoluekokous pidetään viikonvaihteessa 09.-10.06.2007 alkaen lauantaina 09.06 klo 12.00 Oulussa, Radisson SAS Hotelli, Hallituskatu 1, 90100 Oulu, puh 020 1234 700. Jokainen kokousosanottaja tekee itse huonevarauksensa suoraan hotelliin ja vastaa myös
itse hotellilaskustansa. Tunnus varattaessa huoneita on ”perus”.
Puoluekokouksessa on puhe- ja äänioikeus jokaisella puoluekokouksen alkuun mennessä puolueen jäseneksi hyväksytyllä henkilöjäsenellä ja kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneella henkilöllä. Kyseisen 25 euron jäsenmaksun voi suorittaa kokouspaikalla.
Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset puoluekokoukselle kuuluvat puoluejohdon ja puoluevaltuuston valitsemisasiat, ohjelma-asioita sekä mahdollisesti puolueen sääntöjen muuttamisehdotus.
Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp
Timo Soini
puheenjohtaja

Hannu Purho
puoluesihteeri

Vesa-Matti Saarakkala
l. varapj

Auli Kangasmäki
2. varapj

Ahti Moilanen
3. varapj
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Eskon kuvakulma

Kännykkäviestit
lyhyet

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

Kirkosta eroaminen käy helpoimmin osoitteessa www.eroakirkosta.fi. Valinnan vapautta pitäisi olla. Eikä niin että vauvana sinut
merkitään veronmaksajaksi halusitpa tai et.
•••
Sekoilu digitaalisten ja analogisten tv lähetyksissä on hullunkurista edestakaisin venkoilua. Vastuun pitäisi kantaa pääjohtajan ja
ilmoittaa erostaan.
•••

Eduskuntavaaleista johtuen edelliset lehdet ilmestyivät poikkeuksellisella aikataululla. Tästä numerosta lähtien palataan normaaliin ilmestymisaikatauluun, joka
on kuukauden 15.päivä. Jos ko. päivämäärä osuu viikonlopulle, niin lehti ilmestyy seuraavana arkipäivänä.

•••
Eläinten hautausmailla olevat koreat haudat ovat mielestäni rienausta jos siellä on kiveen kullatun tekstin lisäksi palavat kynttilät ja kaiken kukkuraksi risti koristaa rotan hautakiveä vaikka ristit ovat mielestäni kiellettyjä.
•••

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

Perussuomalaislehden aikataulu

tietenkin pääseekö kouluun. Mutta sen jälkeen kun tieto valinnasta on tullut alkaa uusi jännitys lopetetaanko koulu vai ei.

•••
Kun oppilaat hakevat yhteishauilla johonkin kouluun jännittää

Kannattakaa pehmeitä arvoja, älkää aina olko menestyjien ja raharikkaiden puolella. Ihmisiä ovat
kaikki ihmiset, silloin kun oltiin
juoksuhaudoissa niin kaikki olivat samanlaisia ja samanarvoisiakin, nyt tilanne on toinen asioiden
todellinen tilanne on unohdettu.

Lehteen tuleva aineisto tulee lähettää toimitukseen seuraavan
aikataulun mukaisesti:

Lehti nro.

Aineisto

Kiitos tuesta!

Ilmestyy

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

Puoluekokous Oulussa 9.-10.6.2007
PerusS:n puoluehallitus esittää 5.5. Helsingissä kokoontuvalle puoluevaltuustolle, että
Perussuomalaisten VII varsinainen puoluekokous pidetään Oulussa 9.-10.6.2007.
Tarkemmat tiedot kokouspaikasta, ohjelmasta sekä majoituksesta seuraavassa, toukokuussa ilmestyvässä PerusSuomalainen lehdessä. Kokoukutsu on tämän lehden sivulla 19.
Puoluekokoukseen liittyvät tiedustelut:
Paula Juka, Oulun piiri, puh: 040-5393670.
Puoluetoimisto: Tiina Sivonen 020 7430 803 tai 0400-917 352

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

POSTIMAKSU
MAKSETTU
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Kiitän kaikkia niitä Teistä, jotka ajatuksin, sanoin ja teoin tuitte kampanjaani! Olin PerusS Uudenmaan listan kuudenneksi paras vain, mutta ehdokkuuteni tärkein päämäärä toteutui! PerusS
sai lisäpaikan Uudellamaalla ja
Hangon, Inkoon, Karjaan, Kirkkonummen, Pohjan, Siuntion,
Tammisaaren, Lohjan, Karjalohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin,
Vihdin ja Karkkilan vuoden 2003
äänisaalis vähän yli 600 ääntä kasvoi näissä vaaleissa Perussuomalaisilla noin 3900 ääneen.
Tärkein voittoni oli Inkoolaisena se, että RKP hävisi Inkoossa yksinkertaisen enemmistöasemansa vaalituloksessa saaden
vain noin 47 % äänistä, joka ensi kerran historian aikana jäi alle 50 %:n. Näin todistettiin, että
Inkoota ei missään tapauksessa
saa viedä pakolla Raaseporin virtuaalikuntaan, eli suomenruotsalaiseen reservaattiin, joka jo nyt
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on suurine alijäämineen, velkaantumisineen ja korkeine veroprosentteineen, taxoineen ja maksuineen Suomen yksi konkurssikypsimmistä alueista RKP:läisen politiikan seurauksena.
On järkyttävää, että nyt on
”rantaruotsalaisten” raivo sellaista, että sähköpostiini lähetetään minulle kehoituksia muuttaa välittömästi ”takaisin Uralin taa” eikä kiusata paikallista
”svensktalande SFP-Urbefolkningen”. Näyttää työni todella tekevän kipeää RKP:lle, jonka kielirasistiset lähtökohdat täällä Länsi-Uudellamaalla ovat kasvaneet
säälittäviin mittoihin.
Aikaisemmin olen tehnyt hyvää
yhteistyötä pitkään RKP:n kanssa. Sitä en kadu, muuta häpeän
heidän linjanmuutostaan ”rasistiseksi liikkeeksi”!
Inkoossa 24.3.2007
Heimo Hakala
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