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Päätoimittaja, Harri Lindell
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
Kukaan ei rakasta veroja, mutta...
Verojen maksaminen on
välttämätön paha meille jokaiselle, jos haluamme yllä pitää hyvinvointivaltion
tunnusmerkit. Suomella on
nyt oma aikansa harmonisoida oma kansallinen verotuksensa EU:n vaatimiin
raameihin.
Meidän pitää käydä arvokeskustelu siitä, mitä hyvinvointipalveluita haluamme ylläpitää, ja mitä palveluita haluamme lopettaa
tai vähentää. Mielestäni verotuksen painopistettä pitää muuttaa enemmän matalapalkka-aloja suosivaksi,
koska ne, jotka ovat pienellä
palkalla töissä työllistyisivät
helpommin työmarkkinoilla. Verotuksesta puhuttaessa
yleensä puhutaan vain työn

verottamisesta, pitäisi puhua
enemmän myös muista verotusmuodoista ja niiden seurannaisvaikutuksista.
Suomi on pakotettu muuttamaan biopolttoaineiden
verotusta ja saamaan nämä tuotteet kilpailukykyisemmiksi verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. EU:n
säädösten mukaan maamme biopolttoaineiden osuutta kulutuksessa ei ole saatettu direktiivin vaatimalle tasolle. Tässä asiassa on kysymys liikenteen/polttoaineen
verotuksesta.
Omaisuusverotuksesta
on jo väännetty pitkään kuten myös pääomaverotuksesta. Kansalaispalkka nousee keskusteluun aina säännöllisesti eduskuntavaali-

en edellä omine veromalleineen. Kansalaisasiaa on
palloteltu jo yli kymmenen
vuotta asian edistymättä yhtään mihinkään.
Verotuksen keventäminen
nousee neljän vuoden välein
sopivasti yleiseen keskusteluun, ennen puolueiden kannalta tärkeitä eduskuntavaaleja. Puolueethan taistelevat
kannatusluvuista, eli kan-

sanedustajapaikkojen määrästä.
Kysymys on suomeksi sanottuna vallasta, rahasta ja
muutosten aikaansaamisesta. Yksikään puolue ei koskaan uskalla ottaa esille verojen nostamista. Nostaminen on vääjäämättä edessä,
se vain tehdään salaperäisin konstein, joka ei aiheuta
puolueiden kannatuslukujen
notkahdusta. Verotus nousee tälläkin hetkellä monessa kunnassa veroäyrin muodossa, joka on kuntien pakko toteuttaa, jos ne haluavat
pitää yllä nykyisen palvelutasonsa nykyisillä henkilöstöresursseilla.
Ihmisten on aika tiedostaa se tosiasia, että jos halutaan pitää tiestö kunnossa,
riittävästi poliiseja, tarvittavat terveydenhuoltopalvelut,
yms., on saatava tietty mää-

rä euroja yhteiskunnan kassaan. Julkishallinnossa muut
kuin verot ovat tulolähteenä
marginaalisen pieniä.
Asiaa voidaan verrata kotitalouteen, jossa isä ja äiti käyvät töissä, heillä on kaksi lasta ja talosta velkaa sekä kotitalousluottokin vielä maksamatta. Tällä perheellä on
tietty määrä kuluja, ja tietysti myös tulopuoli on laskettu
hyvin tarkkaan että saadaan
kaikki perheen menot maksettua. Tämä perhe ei matkusta ulkomaan matkallaan
Karibialle, vaan tyytyy ehkä
halvempaan vaihtoehtoon.
Tämä perhe ei voi saada
kahta hyvää samanaikaisesti: kallista ulkomaan matkaa ja hoidettua velkavelvoitteensa sekä jokapäiväiset kulutustarpeensa. Sama
pätee kuntien- ja valtiontalouteen. Ilman varoja em-

me voi maksaa kaikkea yhtaikaa, vaan joudumme tinkimään jonkun toisen asian
kustannuksella. Perheen on
pakko saada säännöllistä ansiotuloa hoitaakseen velvoitteensa, samoin kunnan/valtion on saatava säännöllinen
verotuottonsa. Jos verotuotot eivät riitä, niin on pakko hakea yhteistyökumppaneita naapurikunnista tai
karsittava palveluita omassa kunnassa.
Veroja ei tarvitse rakastaa, vaan niitä pitää sietää
ja maksaa saadaksemme tämän yhteiskuntamme rattaat pyörimään. Meidän on
huolehdittava tasapuolisesta verotuksesta, joka kohtelee oikeudenmukaisesti eri
yhteiskuntaluokkia. Yhteiskuntamme on saatava lisää
verotuloja nykyisen palvelutasomme ylläpitämiseen.
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Umpikujapuolueet
pyörittävät ongelmia
Suomen nykyisen hallituksen toimikausi on loppusuoralla. Tuo tuskien taivalhan alkoi reilut kolme
vuotta sitten ryminällä ja
suurin odotuksin. Mannisen faksi toimi tunnetusti suurimmaksi puolueeksi
nousseen kepun vaalivoiton
hautomakoneena.
Anneli Jäätteenmäki
nousi maan ensimmäiseksi
naispuoliseksi pääministeriksi. Hänen ”totuutensa”
sulivat kuitenkin kuin lumi
juhannuksena.
Sitten olikin jo sattumapääministeri Matti Vanhasen vuoro tarttua haparoivin
ottein hallituksen ruoriin.
Lopputulos on karu. Ongelmavyyhti, joka pitää
muun muassa sisällään massatyöttömyyden, eriarvoistumisen, peruspalveluiden
alasajon, lapsiperheiden
kurjistamisen, viime laman
ylivelkaantuneiden hätätilan unohtamisen, vanhustenhuollon rapauttamisen
entisestään, kuntatalouden
umpikujan, tuloerojen kasvun, EU-maksujen moninkertaistumisen, maaseudun
alasajon, optiosaalistuksen
kiihtymisen jne., on edelleen umpisolmussa.
On tutkittu ja selvitetty,
kuten hallitus alkutaipaleellaan lupasi ja siihen se
on pääosin jäänytkin. Lausuntoja ja mietintöjä on tullut metritolkulla. Komiteat
ovat istuneet, uusia hallinto-organisaatioita on luotu sulle-mulle periaatteella, kallispalkkaiset viskaalit
ja jopa valtiosihteerit ovat
pyörittäneet byrokratiamyl-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

lyä näyttävästi. Taustatukea
ja kannustusta on riittänyt
”oikean väriset” jäsenkirjat
omaavilta toimittajilta, tiedottajilta, tutkijoilta ja etenkin gallupintekijöiltä.
Valtaapitävien mantraa
”hyvin menee ja paremmaksi kaikki vielä muuttuu” on uskottu jopa leipäjonoissa asti, ainakin mikäli viimeisimmät puolueiden kannatuslukemat pitävät paikkansa.
Muutos parempaan on
äänestäjän kädessä. Siinä
kädessä joka piirtää äänestyskopissa numeron vaalilippuun. Jos valitsee ”vaihtoehdokseen” umpikujan ja
vanhat eväät, tukemalla entistä menoa, silloin kannattaa hankkia suuri peili, josta näkyy vallitsevan tilanteen ykköstukihenkilö.
Kenestäkään ei tule Suomessa pääministeriä, ministeriä tai edes kansanedustajaa ilman äänestäjien tukea. Annetut äänet ratkaisevat. Äänestämättä jättävä
puolestaan kulkeutuu kuin
kuollut kala myötävirtaan
Viime vaaleissa voittaneet vanhat puolueet ovat
kykynsä, taitonsa ja tahtonsa näyttäneet. Tavalliselle
kansalle on jäänyt vain luu
käteen. Ollaanko siihen
tyytyväisiä? Se nähdään viimeistään 18.3.2007.
Kansalaisilla tulee olemaan kaikissa vaalipiireissä tarjolla Perussuomalainen vaihtoehto, pääsyksi
pois vallitsevasta poliittisesta umpikujasta.
Perussuomaisten tarjoamaan kansanvallan pelastusrenkaaseen kannattaa
tarttua, ennen kuin on liian
myöhäistä.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Kuntauudistus - paljon
melua tyhjästä.
Hallitus joka munii jatkuvasti poliittisia nahkamunia, saa ”parhaimmillaankin” aikaan vain nahkapäätöksiä. Tähän sarjaan
on laskettavissa myös hallituspuolueidemme viimeisin ”saavutus”, esitys kuntauudistuksesta.
Pihtisynnytyksellä esiin
vängätty kunta- ja palvelurakenneuudistusta luotsaava puitelakiesitys syntyi kesäkuun lopulla kovien poliittisten paineiden alla. Esitetty kompromissi ehätettiin julkisuudessa jo laajasti
leimata itsestäänselvyyksien luetteloksi. Hienoja tavoitteita, toiveita ja kannusteita luetellaan melkoiset
määrät. Juuri kun erehtyy
luulemaan jotain puitelain
pykälää tiukaksi lakiesitykseksi joka vie asioita eteenpäin, selviääkin, että kyseessä onkin vain hurskas
tavoite. Esityksen lauseet
vesittävät toisiaan.
Kuntasektorilla on pitkään ollut näkyvissä pyrkimys suurempiin yksiköihin. Tätä linjaa tukee myös
rakenneryhmän esitys. Asukasmäärään sidottu kohta
liittyy perusterveydenhuoltoon ja sosiaalitoimeen. Niiden tehtävien hoitoa varten
kunnissa tai yhteistoimintaalueilla on oltava vähintään
20 000 asukasta.
Se saattaa olla alkusysäys kehitykselle, joka johtaa
kuntakoon kasvamiseen samaan kokoluokkaan. Pakkoliitoksia on siis rutkasti tiedossa, vaikka lain valmistelijoiden taholta toisin
väitetään.

Kuntatalous on kriisissä
jo nyt, ei vasta kahden vuoden kuluttua. Tätä esityksessä ei otettu huomioon,
koska hallitusyhteistyön
turvaaminen olikin ilmeinen ykköstavoite. Hallitus
ei puhu myöskään mitään
kunnille rästissä olevan 280
miljoonan euron pakkolainan takaisin maksusta jo
tällä vaalikaudella. Kuntatalouden tervehdyttämistalkoot jäivät siltäkin osin tyhjän päälle.
Pelkältä pakkomielle- tai
itsetarkoituspohjalta kuntauudistusta ei myöskään pidä lähteä tekemään. Kuntaliitosten tavoitteena puolestaan pitäisi luonnollisesti
olla aina palveluiltaan entistä tehokkaampi ja taloudeltaan vahvempi kunta.
Kuntalaisia kiinnostaa
ennen kaikkea perusturvaan liittyvät kysymykset.
Aiheellisesti pelätäänkin,
että useissa kuntaliitostapauksissa päiväkodit, koulut,
terveys- ja sosiaalipalvelut
siirtyvät kauemmaksi, matkakustannukset nousevat,
jonotusajat pitenevät, läheisyys ja tuttuus häviävät,
sekä veroprosentti nousee.
Lisäksi saattaa tulla köyhemmän kunnan velat niskaan.
-Taas on siis yksi juhlallinen julistus valtiovallan taholta saatu. Koskahan tulee
sen leivän vuoro?
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Eduskunnassa sanottua

Puheenjohtaja pakisee
timo.soini@eduskunta.fi

Eu-propagandaa tuutin täydeltä
Suomi on nyt EU-kolhoosin puheenjohtaja ja propagandaa tulee tuutin täydeltä. Monenmoista veivikaulaa laukkaa
Suomessa. Valtamedia ja vanhat puolueet ovat haltioissaan. Nyt ollaan ytimissä, kun pääministeri Matti Vanhanen
saa johdattaa EU-herrat lounaalle Suomen kansan piikkiin. Tätä se nyt on puoli
vuotta; turvotusta, mahtipontisuutta, kokouksia ja papereita. Kokouksia, joissa
päätetään meidän asioista meitä kuulematta. EU-demokratiaa, joka ei ole kansalta peräisin, eikä ole demokraattista.
Täytyy toivoa, että EU-pullataikina
paisuu yli äyräidensä, ja että Suomen
kansa jossakin vaiheessa saa tarpeekseen
moisesta hössötyksestä. Joka tapauksessa Perussuomalaiset on ainoa eduskuntapuolue, joka ei ole lähtenyt mukaan laulamaan EU:n ylistyslauluja. Vaihtoehdolle on tarvetta, mutta tarvitsemme ääniä
ja Suomen kansan tukea, jotta voimme
ajaa itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden asiaa. Helppoa ei tule olemaan,
mutta homma on hoidettava ja Perussuomalaiset hoitavat sen.

Gallup-saippuaa kesäksi
Juuri heinäkuun kynnyksellä (ja EU-puheenjohtajuuden alettua) maksetut mielipidemittaukset näyttävät vanhojen puolueiden vallan pysyvyyttä. Perussuoma-

”Täytyy toivoa, että
Eu-pullataikina paisuu
yli äyräidensä”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini
ja taistelutoverit, naiset ja miehet. Yksi
Rokka ei keittoa saa suolaiseksi.

Ikaalisiin
laiset saivat molemmissa mittauksessa runsaan kahden prosentin kannatuksen. Siinä
on parantamisen varaa. Presidentinvaalitulos 3,4 oli hyvä, enkä näe mitään syytä,
miksi puolueen kannatus ei voisi olla suurempi ja sen pitää olla.
Yksi mies Imatran kesäkadulla totesi gallupin kuultuaan, että ” Sie Timo oot puoluettas suositumpi”. Sanoin, että eihän sen
niin päin pitäisi olla. Ukko virkkoi: ”Perussuomalaisten pitää olla Siun näköinen
puolue”. Yksin ei kukaan ole mitään, mutta presidentinvaalireseptillä on kyllä syytä
mennä eduskuntavaaleihin. Sen ladun tunnen ja sitä puolueväki ja äänestäjät tukivat.
Etulinja kutsuu teitä hyvät ystävät, tukijat

Perussuomalaiset kokoontuvat elokuun
puolivälissä Ikaalisiin aloittamaan eduskuntavaalikampanjansa. Sinne tarvitaan
myös sinua antamaan panoksesi puolueemme nousun varmistamiseksi. Tarvitsemme Ikaalisista hyviä uutisia. Itse odotan eniten hyvän ystäväni ja luotettavan
taistelutoverini Raimo Vistbackan ilmoitusta asettuuko hän ehdokkaaksi vielä
kerran tulevissa eduskuntavaaleissa. Päätös on hänen, mutta rohkenen sanoa, että
hänen kannallaan on suuri merkitys tämän puolueen tulevaisuudelle. Velvollisuudentunto ja omat toiveet voivat olla
ristiriidassa. Yksilönä Raimo on visaisen
paikan edessä, meille muille perussuomalaisille asia olisi selvä. Tarvetta on...

”Minun mielestäni EU:n järjettömyydet
tuntuvat kaiken kaikkiaan kasvavan samaan aikaan, kun jäsenmaksut ainakin ennusteiden mukaan kasvavat yhä enemmän
ja meidän nettomaksuosuutemme lisääntyy. Itse uskon kyllä niin, että kansalaisten
luottamus yhä laajenevaa ja syventyvää Euroopan unionia kohtaan vähenee pikkuhiljaa olemattomiin erityisesti, jos Suomi nyt
sitten päättää ratifioida tämän perustuslakiehdotuksen, niin kuin näissä niteissä se
on merkitty. Minun mielestäni valtiovalta
Suomessa kuuluu kansalle, joka luovuttaa
sen neljäksi vuodeksi eduskunnalle. Minun
mielestäni meillä ei ole oikeutta luovuttaa
sitä edelleen, niin kuin nyt minun mielestäni yritetään tehdä.”
Raimo Vistbacka 7.6.2006

”Kun puhutaan ihmisoikeuksista, niin se ihmisoikeus, jonka minä näen kaikista suurimmaksi, eli oikeus elää, syntyä, ei usein
näille tahoille, jotka messuavat ihmisoikeuksista, kuulu ihmisoikeuksiin. Vaan he
asettavat naisen oikeuden omaan ruumiiseensa sen edelle, että lapsella on oikeus
elämään, oikeus syntyä. Tämä on sovittamaton ristiriita, kansainvälisesti erittäin
suuri kysymys latinalaisessa Amerikassa,
katolisissa eurooppalaisissa maissa ja USA:
ssa. Ei olisi pahitteeksi, että joskus lausuttaisiin tästäkin ihmisoikeudesta jotakin.”
Timo Soini 15.6.2006

Runohetki

Onnen hetki
Alla koivun lehvähunnun
saamme aidon ilon tunnun,
sydämeemme muiston kultaisen.
Poutapilvein hohteen lailla
käymme unten kukkamailla,
rakkaan haaveen sieltä poimien.
Taivaan sini sieluun asti
katsoo kuinka kaipaavasti,
elämme kuin ikikesää etsien.
Mutta loiste parhain aina
on vain onnetarten laina,
iloitkaamme, kun nyt saimme sen.
Hannu Purho

Ylistaron Perussuomalaiset juhlistivat viisivuotista toimintaansa, tarjoten Ylistaron Joutopäivillä 2.7.
markkinayleisölle monipuolisesti tietoutta Perussuomalaisesta puolueesta. Paikallisten toimijoitten ohella
esittelypisteessä olivat tavattavissa puolueen varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala, kansanedustaja Raimo
Vistbacka sekä E-P:n piirin toimihenkilöitä.
Kiinnostus Perussuomalaisia kohtaan on kova, melkoinen määrä esitteitä ja Perussuomalainen- lehtiä lähti
esittelypisteessä poikenneitten mukana. Kuvaajana toimi Ossi Sandvik.
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1. Suomessa.
2. 59.
3. Uruguay.
4. Brasilia.
5. Lattian alla.
6. Ranskassa.
7. Yli kolme miljardia.
8. Rovaniemeltä.
9. Naisista lähes puolet,
miehistä ainakin neljäsosa.
10. Antwerpenissä v. 1920.

PS-visan vastaukset
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Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit
Perussuomalaisten
menestyksen kasvua pelätään
jo presidentinlinnassakin
Presidentti Tarja Halonen käytti kesäkuun alkupuolella useita EU:n perustuslain ratifioinnin
jarruttamiseen tähtääviä julkisia
puheenvuoroja. Ne herättivät kohinaa niin hallituksessa, eduskunnan ulkoasianvaliokunnassa sekä
mediassakin.
Halonen selitti 14.6. ulkoasianvaliokunnalle sopimuksen ratifiointia vastustavia puheenvuorojaan. Seuraavana päivänä Helsingin Sanomat kommentoivat näyttävästi tuon ”presidentillisen poliittisen lumehiekan” heittämisen
taustoja.
HS arveli, että Halosen vastarinnan taustalla oli huoli siitä, että
eduskuntavaaleissa Suomeen saattaa syntyä EU-vastainen rintama,
jos perustuslakia ryhdytään ratifioimaan vaalien alla EU:lle kielteisessä ilmapiirissä. Halonen selitti,
että hän katsoi velvollisuudekseen
puuttua asiaan. Halonen ei puhunut nimistä, mutta hän tarkoitti ilmeisesti Timo Soinin (PerusS) jo
käynnistämää hyvin EU-vastaista
vaalikampanjaa. -Arveli HS:n Arto Astikainen artikkelissaan.
Entisenä demareiden huippupoliitikkona presidentti Halosel-

la on tunnetusti taktista nenää.
Hän vainuaa edelleen tarkasti
kansojen syvissä riveissä vellovat
poliittiset perusvirtaukset. Presidentinlinnan perukoille asti levinnyt pelko Perussuomalaisen puolueen menestyksen kasvusta tulevissa eduskuntavaaleissa, on osaltaan varma ja hyvä merkki siitä,
että olemme oikealla tiellä.

Suun tukkimisen
pitkä historia
Suomettumisen rotkosta ja suun
tukkimisen kulttuurista ei niin
vaan nousta demokraattiseen päivänvaloon. Tämä kävi jälleen kerran ilmi eduskunnan 100-vuotisistunnossa.
Vihreiden kansanedustaja Heidi Hautala intoutui em. tilaisuudessa muun muassa kyselemään:
”Onko Venäjän demokratian tila taantunut valtaoikeuksiltaan
vuotta 1905 edeltävään tilaan, jolloin kaikki valta oli tsaarilla?”
Siitä tietysti voidaan kiistellä, oliko aika ja paikka Hautalan puheelle sopiva? Oikeaa hetkeä ja foorumia sille, että suomessa saa sanoa: ”Eihän tuolla keisarilla olekaan vaatteita”, -ei tunnu
olevan lainkaan.
Meillähän tunnetusti saa olla
mitä mieltä tahansa, kunhan ei

ole valtaeliitin kanssa erimieltä.
Pullikoitsijoille annetaan ”Paavon märkää rättiä” oikein isän
kädestä ja sovitellaan suitsia suuhun, kuten Hautalan repäisyn jälkimainingitkin osoittivat.
Joensuun yliopiston professori Arto Luukkanen tiivisti Etelä-Saimaassa 7.6. asian oivallisesti, todetessaan Hautalan em. puheenvuoroa koskeneen pitkän
kirjoituksensa lopuksi: ”Eduskunnan 100-vuotisistunto paljasti suomalaisen demokratian murheellisen tilan. Demokratian kehitysmaissa kansanedustajien suita
yritetään tukkia istuntosalien ulkopuolella ja ulkoapäin. Meillä ilmaisun ja puhevapauden sensuuria harjoittaa parlamentin jäsen ja
sen etujen oletettu puolustaja. Ehkä olisi johtopäätösten aika?”

Kepun Seppo Lahtela
syyttää puoluetovereitaan
mustamaalauksesta
Kymen vaalipiiristä eduskuntaan
valittu keskustan kansanedustaja, rautakauppias Seppo Lahtela
ei asetu tulevissa vaaleissa enää
ehdokkaaksi.
Suurimmaksi syyksi ”rukkasten
naulaan ripustamiseen” hän sanoo
omassa vaalipiirissään tapahtuvan
”tarkoitushakuisen mustamaala-

uksen”, jota harjoittavat muut
keskustalaiset.
Lahtela on toiminut eduskunnassa niin rehellisesti ja itsenäisesti, että häntä on usein luultukin ”piilo perussuomalaiseksi”.
Lahtelan mukaan keskusta ei
ole saanut maakuntien Suomen
ääntä riittävästi kuuluviin. Työllisyys-, tie- ja kansaneläkeläisten
asioiden huono hoito ovat myös
omalta osaltaan saaneet hänen
mittansa täyttymään.
Ennakkoluulottomana miehenä
Seppo Lahtela kävi rakentavia keskusteluja myös Perussuomalaisten
kanssa, mahdollisesta lähtemisestä
riveissämme mukaan vuoden 2007
eduskuntavaaleihin. Muutaman viikon harkinnan jälkeen hän ilmoitti kuitenkin Kymenlaakson Radion
haastattelussa, ettei lähde ehdokkaaksi enää lainkaan eikä minkään
puolueen listalla.
Kun Lahtelan kaltaisilta rohkeilta poliitikoiltakin menee usko kepun vaikutusmahdollisuuksiin, käytännössä demareiden poliittisina panttivankeina, se kertoo
kepun hajaannuksen syvyyden.
Tosin majuri-kansanedustaja Lahtelan protestin merkitysta laimentaa hänen ilmoituksensa pysyä jatkossakin kepun jäsenenä. Tykinlaukausta odotettiin,
koiranpommi saatiin.

Perheviljelmän

Kuntiin opas
seksuaalivähemmistöjen
huomioimisesta
STT uutisoi 3.7. tiedon, että kuntiin
on jaettu Helsingin yliopiston tutkija Jukka Lehtosen tekemä opaskirja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioimisesta kuntien
tasa-arvo suunnittelussa. Työministeriön julkaisusarjan kirja lähetetään kaikille kunnanjohtajille.
Mainitussa kirjassa on runsaasti tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta kunnissa.
Lehtosen mukaan lesbot, homot, bija trans-ihmiset joutuvat edelleen
salailemaan suuntautumistaan sekä
kuntien työyhteisöissä kuten kuntien palveluiden asiakkainakin.
Seksuaalivähemmistöjä koskeva
kirjallinen kuntavalistus herättää
kansan keskuudessa kaikenlaisia
mietteitä. Jopa kysellään, tulevatko lähivuosina kunnanhallituksiin
ja lautakuntiin kiintiöt myös seksuaalivähemmistöille, nykyisen tasaarvopykälän tavoin? Ajatus saattaa
tuntua utopistiselta, mutta niinhän
tuntui aikoinaan vaatimus ”keskiolut R-kioskiinkin”.
Lisäksi mikäänhän ei estä perusarvojen rippeidenkin romuttamista, mikäli vanhat puolueet saavat yhä jatkaa vallassa maaliskuun
2007 eduskuntavaalien jälkeen.

Juhani Hannula
Varsinais-Suomen
PerusSuomalaiset

maataloustuista

Taas ihmetellään uutta tukea. Ihmetellään sitä, että viljelijät ja
karjan kasvattajat saavat erilaisia
tukia. Minkälainen uusi peltotuki
on? Mutta harvoin kukaan mainitsee sitä, että osa vanhoista tuista poistuu.
Karjatilalla tehdään töitä seitsemänä päivänä viikossa, eivätkä työtunnit jää kahdeksaan tuntiin päivässä niin kuin palkkatyössä. Parhaana työaikana ei riitä 16
tunnin työpäiväkään. Eläimet on
hoidettava aina, ja muut työt on
tehtävä sen lisäksi.
Viljelijälle pitää maksaa leivästä ja lihasta sellainen korvaus, että tämä työ kannattaa. Esimerkiksi viljan hinta on ilman tukia
0,07€/kg (sis. alv). Lihasta ja muista tuotteista maksetaan viljelijälle yhtä vähän, esim. naudanlihan
hinta on 2,50€/kg, (sis. alv). Mitä
saat kaupasta tähän hintaan?
Tilatuki ei ole kuten isojen herrojen palkkojen lisäksi tulevat optiot ja kädenpuristukset, vaan viljelijän palkkaa. Viljelijän palkka
vähenee vuosittain, vaikka työmäärä pysyy samana.
Eläintuet kompensoivat leivän
ja lihan hintaa kuluttajalle edullisemmaksi. Kaikki eläintuet las-
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kivat kolme prosenttia vuonna
2005. Teurastuki poistui kokonaan
vuonna 2005. Vähenevätkö muutkin tuet vuosi vuodelta kuten tähänkin asti?
Kenen muun palkkaa alennetaan vuosittain? Kenen muun työtä säännöstellään yhtä tarkasti;
milloin saat kylvää, mitä täytyy ilmoittaa etukäteen? Aikanaan tule-
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vat tarkastajat, ja tarkastavat oletko tehnyt sen minkä ilmoitit – ellet, sanktio seuraa ja tili vähenee.
Sama karjapuolella. Ilmoita
syntymäaika ja merkkaa korvanumero. Hae tuet oikeaan aikaan
oikealle eläimelle. Ilmoita teuraat
ensin teurastajalle ja sitten nautaluetteloon. Tarkista, että kaikki on
oikein. Vasta sitten saat palkkasi.

Esimerkiksi sonnipalkkiot alennettiin vuosien 2002-2003 tasolle.
Vuosina 2004-2005 toimintaa laajentaneille tämä oli huomattava
menetys. Sonnipalkkiota alentamalla kannustetaan emolehmien
pitoon. Mutta miten käy aikanaan
maitotilojen?
Osa tuesta tulee keväällä ja
osa syksyllä. Olisi helpompaa, jos
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myös viljelijät saisivat palkkansa
kuukausittain.
Kaikki hinnat ovat nousseet
maataloudessa: eläinten rehut,
AIV-tarvikkeet (harsot, hapot,
muovit), polttoaineet, ja niin edelleen. Millä nämä maksetaan kun
tuet loppuvat?
Suomessa voidaan puhua luomutuotannosta niin karja- kuin viljatiloillakin. Käytämme vähemmän
kasvinsuojeluaineita. Karja-, kanaja sikatilat käyttävät tilan pelloilla
lantaa ja vähän keinolannoitteita,
joten kasveissa, lihassa ja viljassa
on myrkkyjäämiä vähemmän kuin
esimerkiksi Keski-Euroopassa.
Muille neuvotellaan palkanlisiä ja verovähennyksiä joka kevät. Meillä viljelijöillä EU-tuet
vähenevät joka vuosi, ja loppuvat vuoteen 2016 mennessä elleivät neuvottelijamme onnistu. Mistä suomalainen puhdas leipä sitten
otetaan? Mistä kotimainen liha ja
vihannekset? Mihin on hävinnyt
puhtaan leivän ja lihan arvostus?
Häviävätkö Suomesta kaikki
perheviljelmät? Tilakokoa täytyy kasvattaa, että pärjäisi kun
tuet vähenevät. Monien työmäärä kasvaa entisestään, jotta elintaso pysyisi ennallaan.
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Kansanedustaja, Raimo Vistbacka
raimo.vistbacka@eduskunta.fi

Lyhytaikaisten käyttöluottojen väärinkäyttö

ja luottojen korkeat korot

Eduskunnan puhemiehelle:
Lyhytaikaisen käyttöluoton voi
saada nykyään todella helposti. Sadan, kahdensadan euron pikaluoton voi saada jopa kännykästä tekstiviestin lähettämällä.
Osa tällaisista lainanantajista tarkistaa hakijoiden taustat, mutta
kaikki eivät.
Kun lainan saaminen on mahdollista ilman varsinaista henkilötietojen tarkistamista (usein
riittää, kun tietää esim. liittymän
omistajan osoitteen ja henkilötunnuksen), niin väärinkäytöksiä
esiintyy usein.
Tällaisten suhteellisen pienten
luottojen korko on kuitenkin kaikkea muuta kuin pieni. Kun maksuaika on lyhyt, ja lainattava summa
ei ole suuri, esimerkiksi sadan euron vippilaina on maksettaessa 2030 euroa kalliimpi, mikä ei tunnu
asiakkaan mielestä kalliilta. Kuitenkin todellinen vuosikorko voi
olla jopa kuutisensataa prosenttia.
Tällöin voidaan jo pohtia, että onko kyse koronkiskonnasta?
Kun näiden helposti saatavien,
todella korkeakorkoisten pikalainojen myöntämiseen erikoistuneiden firmojen määrä kasvaa, lisääntyy samalla myös niiden henkilöiden määrä, jotka voivat helposti ylivelkaantua. Lainan saannin helppous on lisännyt
myös vilpillisten lainahakemusten määrää, kun esimerkiksi alaikäiset lapset hakevat vanhempien tietämättä heidän nimissään
pikalainoja.
Hallituksen tulisikin harkita pikalainojen ehtoihin puuttumista
lainsäädännön avulla tarkentamalla mm. rikoslain säännöksiä
kiskonnasta ja törkeästä kiskonnasta. Näin voitaisiin hillitä väärinkäytöksiä sekä ylivelkaantumista ja siitä aiheutuvia taloudellisia tragedioita, jotka koskettavat
usein ylivelkaantuneiden lisäksi
myös heidän perheitään.
Edellä olevan perusteella ja
eduskunnan työjärjestyksen 27 §:
ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallituksella suunnitelmia puuttua lainsäädännön kautta tarkentamalla mm. rikoslain
säännöksiä kiskonnasta ja törkeästä kiskonnasta tai muiden keinojen avulla lyhytaikaisten käyttöluottojen, ns. vippilainojen, lainaehtoihin, että väärinkäytöksiä
voidaan vähentää ja että näiden
lainojen todella korkeisiin korkoihin voitaisiin puuttua ja näin
ehkäistä ylivelkaantumista?
Helsingissä
16 päivänä toukokuuta 2006
Raimo Vistbacka /ps
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Oikeusministeri Leena
Luhtasen vastaus:
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:
ssä mainitussa tarkoituksessa Te,
Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Raimo
Vistbackan näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen. Vastauksena
kysymykseen esitän seuraavaa:
Tekstiviestiluotonannossa lainanantajan saama taloudellinen
etu on melko huomattava lainaaikaan verrattuna. Sovellettaviksi
voisivat siten joissain tapauksissa
tulla rikoslain 36 luvun kiskontaa
koskevat säännökset. Kiskontana
pidetään rikoslain 36 luvun 6 §:n 2
momentin mukaan sitä, että luotonannossa otetaan tai edustetaan
itselle tai toiselle korkoa tai muuta taloudellista etua, joka huomattavasti ylittää julkisen valvonnan
alaisten rahalaitosten vastaavassa luotonannossa ottaman tavanomaisen koron. Kiskonnasta on
säädetty rangaistukseksi sakkoa
tai enintään kaksi vuotta vankeutta ja törkeästä kiskonnasta vähintään neljä kuukautta ja enintään
neljä vuotta vankeutta. Kiskonta voi tulla arvioitavaksi törkeäksi, jos rikoksentekijä muun muassa käyttää häikäilemättömästi
hyväksi toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa ja tekoa voidaan myös kokonaisuutena pitää törkeänä.
Luottokiskonnan rangaistavuus
ei edellytä, että aloite olisi tullut
luotonantajalta. Käytännössä luotonanto tapahtuukin yleensä ve-
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lallisen omasta aloitteesta. Luottokiskonnan rangaistavuus ei
myöskään edellytä, että asiakas
olisi hädänalaisessa tai muussa
avuttomassa tilassa. Riittävää on,
että korko on selvästi kohtuuttoman suuri. Yleensä kohtuuttomien korkojen periminen tapahtuu
kuitenkin olosuhteissa, joissa asiakas on taloudellisessa ahdingossa tai muutoin ymmärtämätön tai
ajattelematon.
Koron kohtuuttomuutta voidaan arvioida vain tapauskohtaisesti. Yksityisillä luottomarkkinoilla on otettava huomioon
myös luotonantajan riski, jolla
voidaan tiettyyn määrään asti perustella pikaluotonannon tavanomaista pankkikorkoa korkeampi korkotaso. Luotonannon riskiä
kasvattaa se, jos luotolla ei ole vakuuksia tai luotonsaajan luottorekisterimerkintöjä ei tarkisteta.
Myös lainan suuruus ja maksuaika vaikuttavat kohtuuttomuusarviointiin. Pikalainalla on yleensä
korkeampi korko kuin pitkäaikaisella lainalla.
Rikoslain nykyiset kiskontasäännökset ovat riittäviä ja ajantasaisia kattamaan tilanteet, joissa
on kyse tekstiviesti- ja muihin niin
sanottuihin pikalainoihin liittyvästä luotonannosta. Luottokiskontasäännöksen soveltamisesta ei kuitenkaan ole juurikaan oikeuskäytäntöä, ja säännöksen yksityiskohtaiset perustelut hallituksen
esityksessä (HE 66/1988 vp ) ovat
suppeat. Pikaluottoja tarjoavat yhtiöt eivät ole luottolaitoksia, joten
ne eivät kuulu Rahoitustarkastuk-

sen valvottaviin. Koska luottokiskonta on virallisen syytteen alainen rikos, koron kohtuuttomuus
tulee viime kädessä arvioitavaksi
syyttäjän ja tuomioistuinten toimesta. Säännöksen soveltamisesta olisikin hyvä saada oikeustilaa
selventävää oikeuskäytäntöä.
Kuluttajien asemaa luottosuhteissa turvataan myös kuluttajansuojalainsäädännöllä. Kuluttaja-asiamies on jo vuonna 2005
puuttunut valvontatoimessaan siihen, että pikaluottoyritykset ovat
markkinoinnissaan antaneet kuluttajille vääriä ja puutteellisia tietoja. Lisäksi yritykset ovat käyttäneet sopimusehtoja, joilla on pakottavan lainsäädännön vastaisesti rajoitettu kuluttajien oikeuksia,
kuten oikeutta peruuttaa luottosopimus. Pikaluottoyritykset ovat
pääosin oikaisseet menettelyta-
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pansa. Siltä osin kuin viranomaisohjeistus ja neuvottelut eivät vaikuta yrityksen toimintaan, kuluttaja-asiamies voi hakea markkinaoikeudelta uhkasakolla tehostetun kiellon.
Kulutusluotot on valittu yhdeksi kuluttaja-asiamiehen vuoden 2006 painopistealueista, joten valvonta jatkuu tehostettuna
myös kuluvana vuonna. Kuluttaja-asiamies on myös kiinnittänyt
huomiota kysymyksen perusteluissa esille tuotuun väärinkäyttömahdollisuuteen. Kuluttaja-asiamies aikoo selvittää rahoitusalaa
ja tietosuojaa valvovien erityisviranomaisten kanssa käytettyjen järjestelmien turvallisuutta ja
järjestelmän ylläpitäjän vastuuta
koskevia kysymyksiä.
Harkittavana on ollut myös
korkokaton asettaminen vakuudettomille kulutusluotoille, koska etenkin niiden korot ja muut
luottokustannukset saattavat olla
hyvin korkeita. Sitä ei kuitenkaan
pidetty hyvänä ratkaisuna. Korkokatosta seuraisi todennäköisesti haittoja, muun muassa se, että
pieniä vakuudettomia luottoja ei
enää myönnettäisi tai että myöntäminen siirtyisi pimeille luottomarkkinoille. Silloin ongelmat kiskontamahdollisuus, muut kohtuuttomat ehdot ja perinnän menettelytavat - olisivat varmasti pahempia kuin valvotuilla avoimilla
markkinoilla.
Kuluttajansuojan kannalta on
tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä varmistamaan luoton hinnan
ja muiden luottoehtojen selkeys ja lainmukaisuus sekä edistämään kuluttajien tietämystä erilaisista saatavilla olevista luotoista, niiden eduista ja haitoista sekä luottosuhteeseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.
Helsingissä
6 päivänä kesäkuuta 2006
Oikeusministeri
Leena Luhtanen
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Kansanedustaja, Timo Soini
timo.soini@eduskunta.fi

Missä EU, siellä ongelma
Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteista käydyssä keskustelussa
Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Timo Soini. Ohessa otteita Soinin puheesta.
- Perussuomalaiset eivät
ole Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta erikoisen innostuneita. Me emme
usko, että EU, joka pyrkii
vain laajenemaan ja syvenemään, olisi osa kestävää
kehitystä. EU on keskitetty byrokratia, jolta puuttuu paitsi Euroopan kansojen, myös Suomen kansan täysi tuki. Viimeiset
mielipidemittaukset todistavat, että jos Suomen EUjäsenyydestä järjestettäisiin
kansanäänestys nyt, olisivat
jäsenyyden kannatus ja vastustus yhtä suuria.
- Ympäristökysymyksissä EU:lla voisi olla myön-

teinen merkitys, mikäli se
keskittyisi todellisiin ongelmiin. Kuten pahenevaan ilmasto-ongelmaan, ilmansaasteisiin ja vesistöjen terveydentilaan, susien ja pyöriäisten tarkkailun sijaan.
- Demokratiavaje on Euroopan Unionissa krooninen. Tämä EU:han ei ole
mikään demokratia vaan
nyt sen aloitemonopoli on
teknokraateista koostuvalla komissiolla. ”Kohta siellä päätetään, mitä meillä on jäljellä. Ei niin, että me päätämme mitä siellä muutetaan.” Näin lausui
presidentti Mauno Koivisto, mielestäni viisaasti ja totuudenmukaisesti.
- Mikä on EU:n vaihtoehto? Sellaista ei olekaan, jos
EU:lta kysytään. Perussuomalaisten vaihtoehto on itsenäisten kansallisvaltioiden
välinen yhteistyö. Emme ole

Euroopassa yksin, EU-kriittisiä puolueita on joka maassa
ja on selvää, että nämä ryh-

mät tulevat järjestäytymään
vauhdilla. Näin itsenäisyys
on päivää lähempänä.

- EU:ta pitää tarkastella
sen käytännön tulosten ja tosiasioiden perusteella, pelk-

kä rauhantilan hokeminen ei
enää riitä. Pienet maat tulevat kerta toisensa jälkeen jyrätyiksi EU:ssa. Tämä tilanne
on sietämätön ja tähän pitää
saada muutos Suomen EUpuheenjohtajuuden aikana.
Mutta hallituksen otteet eivät hyvää lupaa. Pakastetun
EU-perustuslain sulattelu
on kolhoosin kokkamiehelle huono alku, tämä mikro ei
valmista kilahda.
- Luonnollisesti tuemme
hallitusta siinä, että EU-kokoukset voidaan Suomessa järjestää turvallisesti ja
hyvin. Presidentinvaaleissa totesin: missä EU, siellä ongelma. En ole mieltäni muuttanut. Minulle
EU on osa ongelmaa; ja se
näyttäisi olevan myös puolelle suomalaisia ongelma ei mikään ratkaisu. Ei edes
Suomen puheenjohtajakaudella.

Usko suomalaisen työn menestykseen vahvaa
Noin 82 prosenttia suomalaisista uskoo, että suomalainen työ ja osaaminen
menestyvät myös jatkossa,
vaikka globalisaation vaikutuksista ollaankin epävarmoja.
Menestymisen eväinä pidetään laatua, koulutusta
ja kielitaitoa sekä luovuutta. Tiedot selviävät Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu-vappukampanjaa varten
tehdystä internetkyselystä,
johon vastasi 1940 suomalaista.
- Oli hienoa huomata, että
suomalaiset suhtautuvat tulevaisuuteen valoisasti viime
aikojen synkistä irtisanomisuutisista huolimatta. Kyselyyn vastattiin odottamattomalla innolla, ja erityisesti runsaslukuisista avoimista
vastauksista välittyy ihailtavan myönteinen asenne.
Hyviä esimerkkejä tavallisten suomalaista työtä
koskevista ajatuksista löytyy myös kampanjasivustoltamme osoitteesta www.
vappupuhe.fi, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Lars Collin.

Avainasemassa laatu,
luovuus ja koulutus
Suomalaiset uskovat, että maamme tulevaisuuden menestymisen kannal-
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ta kolme tärkeintä tekijää
ovat laadulla kilpaileminen,
jonka valitsi 47 prosenttia
vastaajista, koulutus, yleissivistys ja kielitaito, jonka
valitsi 40 prosenttia vastaajista sekä uudet innovaatiot
ja luovuus, joihin uskoi 39
prosenttia vastaajista.
Vähiten menestykselle arveltiin olevan merkitystä informaatioteollisuuden alalla; vaihtoehdon valitsi vain
3 prosenttia vastaajista.

- Korkea laatu liitetään
perinteisestikin suomalaiseen tuotantoon. Jonkinlaisena yllätyksenä voidaan
pitää sitä, että tutkimus- ja
kehitystoimintaan panostamista ei pidetä mitenkään merkittävänä – ainoastaan 4 prosenttia vastaajista valitsi sen kolmen tärkeimmän tekijän joukkoon,
sanoo Collin.
Globalisaatioon suhtaudutaan kaksijakoisesti. Mel-
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kein yhtä moni uskoo ilmiön olevan haitaksi (28 %)
kuin hyödyksi (35 %) suomalaiselle työlle. Lähes kolmannes (32 %) ei osaa arvioida globalisaation vaikutusta ollenkaan.
Suomalaiset uskovat kuitenkin vahvasti, että jotenkin globalisaatio työllisyyteen vaikuttaa; vain vajaa
viisi prosenttia vastasi, ettei sillä ole lainkaan vaikutusta.
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Suomalaista työtä
edistettävä eri tahojen
toimesta
Vappukyselyyn vastanneet
suomalaiset uskovat kuluttajien vaikutusvaltaan, mutta toivovat vastuuta myös
yhteiskunnalta ja kaupalta.
Kuluttajat arvioivat, että parhaita tapoja edistää
suomalaista työtä ovat verohelpotukset ja muut kilpailukyvyn ja investointiha-

lujen parantamiseen tähtäävät valtiovallan keinot (56
% vastaajista), kotimaisten
vaihtoehtojen huomioiminen julkisia hankintoja tehdessä (53 %) sekä yritysten
työllisyydestä kantaman
vastuun lisääminen (51 %).
Erityisesti kaupan suuntaan kohdistuu kuluttajien
toive siitä, että kotimaiset
vaihtoehdot olisivat nykyistä selkeämmin esillä kaupan
hyllyllä. Tätä mieltä oli lähes
40 prosenttia vastaajista.
- Vastaajat uskovat kuitenkin vahvasti myös kuluttajien vaikutusvaltaan.
Peräti 95 prosenttia vastasi, että kulutusvalinnoilla on paljon tai jonkin verran merkitystä työllisyyden
ja hyvinvoinnin kannalta.
Valtaosa, 83 prosenttia, on
myös itse tehnyt tietoisia
kulutusvalintoja esimerkiksi vastuullisuuden perusteella, selvittää Collin.
Lisäksi vastaajat ennustavat, että niin kuluttajien
vaikutusvalta kuin kuluttajien kiinnostus kuluttamisella vaikuttamista kohtaan kasvavat.
Noin 80 prosenttia sanoi
suosivansa ainakin silloin
tällöin kotimaisia Avainlippu-tuotteita työllisyysvaikutusten takia, ja 12 prosenttia arveli tekevänsä näin jatkossa aiempaa useammin.
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Huomioita

naiset

pätkätöistä

Olen iloinen, että määräaikaisissa työsuhteissa sinnittelevien asia on tullut
laajasti kansalaisten tietoisuuteen ja sen sekä perheille että yhteiskunnalle
vahingollinen vaikutus on
ymmärretty! Toivon, että
muutoksia tilanteeseen on
tapahtumassa!
Kirjoitin ketjutetussa pätkätyössä työskentelevän ongelmista toisen vuosituhannen tällä puolen mm. seuraavaa: ”Päättäjät, antakaa
riittävästi korvamerkittyä
rahaa sairaanhoitoon ja
sosiaalitoimeen! Antakaa
meille VAKITUISIA työpaikkoja! Pätkätyöläisen
konkreettinen ja henkinen
turvattomuus on järkyttävä. Yksinhuoltajalla turvattomuus moninkertaistuu.
Perheen elämän suunnittelu on miltei mahdotonta,
kun tulevaisuus hahmottuu vain joitakin viikkoja
kerrallaan. Käytännössä se
merkitsee luopumista kaikesta sellaisesta, mihin vaaditaan rahallista tai ajallista
sitoutumista. Aikuinen ihminen on kadottanut itsenäisyytensä!

Työsopimuksen umpeutumiseen saattaa olla vain
muutama päivä, ennen kuin
uusi tulee. Täysin varma ei
voi olla siitä, onko työtä
vai ei. Sairastua ei voi ainakaan.
Monien kohdalla epävarma tilanne on jatkunut jopa
kymmenen vuotta, ja määräaikaisuuksia saattaa olla yli sata. Esimies on käynyt tietyin välein kertomassa suunnitelmista vähentää
työntekijöitä lähitulevaisuudessa. Kaikki pysyvät
varuillaan.
Tässä jatkuvassa turvattomuuden ja epävarmuuden kehässä pitäisi kasvattaa lapset tasa-arvoisiksi ja
oman arvokkuutena tiedostaviksi, vahvoiksi kansalaisiksi, täysipainoisesti palvelemaan yhteiskuntaa!”
Pyysin mm. kansanedustajiamme valvomaan lain
toteutumisen ja myös vaatimaan toimenpiteitä, kaikkien määräaikaisissa työsuhteissa sinnittelevien, usein
yksinhuoltajien – usein
naisten – ja heidän lastensa tuvallisuuden lisäämiseksi. Voimassa olevan lain

Työntekijä voi laittaa hanskat naulaan työn
pakkotahtisuuden vuoksi.
mukaan jatkuvasti samassa työpaikassa toimineen
työntekijän pitkään uusittu sijaisuus tulisi vakinaistaa. Laki oli siis olemassa,
mutta muutamat työnantajat ”viittasivat kintaalla”!
Perussuomalaiset kansanedustajat Raimo Vistbacka
ja Timo Soini tekivät asiasta kirjallisia kysymyksiä
ja pitivät asiaa esillä eduskunnan suullisilla kyselytunneilla.
Kirjoitin kirjeet parille
naisministerillemme aiheesta. Sain ministereiltä Mönkäre ja Filatov vastauksen,
jossa he kumpikin lupasivat
toimenpiteitä epäkohdas-

sa, josta usein kärsivät juuri pienipalkkaiset naiset.

Töihin riittävästi
tekijöitä
Huolestuttavat merkit olivat kentällä näkyvissä! Silti vielä pari vuotta sitten
esimies uskoi, että ”hoitajia saa aina”, ja pitämällä
kyykyssä ja pienessä pelossa, saadaan puristettua vielä vähän työntekijöiden selkänahasta.
En todellakaan vähättele toimenhaltijan työtaakkaa (samat vastuut ja velvollisuudet molemmilla),
mutta sijaisen työsopimus

voidaan jättää uusimatta!
Esimiehelläkin oli esimies.
Heitäkin kilpailutettiin. Sitä nimitettiin tulosvastuuksi. Suoritteiden lukumäärällä mitattiin sairaiden hoidon tehokkuutta!
Nyt vuonna 2006 ihmetellään, miksi sairaanhoitajat eivät tule töihin. Pula
on kokonaisvaltainen, mutta jälleen heikoimmat kärsivät eniten. Vanhusten hoito on hirveässä jamassa.
Ne, jotka ovat sitä mieltä, että kysymys ensisijaisesti olisi rahasta, eivät ehkä ymmärrä kokonaisuuksia. Vaikka palkkatasokin
kertoo osaltaan arvostuksesta, sanoisin, etteivät sairaanhoitajat ole kadonneet
työstään palkan vuoksi. He
ovat paenneet työn pakkotahtisuutta ja jatkuvaa
oman elämän hallitsemattomuuden tunnetta. Kun asiat
vaan vyöryvät eikä ole mitään mahdollisuuksia vaikuttaa, ihmiset lopulta uupuvat. Näin on käynyt mm.
terveydenhuoltoalalla.
Minkään kokoinen raha
ei kevennä työtaakkaa, ei
vähennä vastuuta eikä pa-

Yrittäjien sosiaaliturvaan

tulossa uudistuksia

Yrittäjän asema on palkansaajaan verrattuna erilainen. Activeworking Oy:n
omistaja, yrittäjä Tarja Pursiainen toivoo, että yrittäjät
pääsisivät samalle sosiaaliturvan tasolle kuin työsuhteessa olevat. Hän iloitsee
kuitenkin yrittäjien sosiaaliturvaan tulleista uudistuksista.
Hallituksen yrittäjäohjelmassa kohennetaan yrittäjien sosiaaliturvaa jo tämän
vuoden puolella. Sairausajan karenssi lyhenee yhdeksästä päivästä neljään.
Omavastuupäiviä ovat sairastumisen alkamispäivä ja
sitä seuraavat kolme arkipäivää. Tämän jälkeen yrittäjä saa Kelalta sairauspäivärahaa lääkärin kirjoittaman sairausloman ajalta.
- Pidän hyvänä sairausajan karenssin lyhenemistä. Yrittäjä ei kovin helposti jää sairastamaan, koska
sovittujen tehtävien siirto
tuottaa usein hankaluuk-
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sia. On kuitenkin tärkeää,
että yrittäjätkin sairastaisivat ja lepäisivät flunssansa
ja muutkin pienet vaivansa,
sanoo Tarja Pursiainen.

Yrittäjien eläkelain
muutos voimaan
ensi vuoden alusta
Sairauspäiväraha on YELmaksuun sidottu, ja mitä
suuremman YEL-maksun
on maksanut, sitä parempaa päivärahaa yrittäjä saa.
YEL-maksuihin on tulossa
muutoksia.
Yrittäjämääritelmää on
tarkoitus muuttaa siten, että osakeyhtiössä yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka omistaa yrityksestä yksin vähintään 30 % tai perheenjäsenen kanssa yhdessä vähintään puolet.
Ennen kolme samansuuruista osuutta yrityksestä
omistavat ovat kuuluneet
palkansaajien eläketurvan
piiriin. Avopuoliso luoki-

teltaisiin myös perheenjäseneksi.
Yrittäjien eläkelain muutoksen on tarkoitus tulla
voimaan ensi vuoden alusta samanaikaisesti työntekijäin eläkelain, TyEL:in
kanssa.
Kun markkinointiviestintää, konsultoimista ja kouluttamista harjoittava Activeworking Oy:n Tarja Pursiainen siirtyi työntekijästä
yrittäjäksi, hän piti tärkeänä huolehtia sosiaaliturvansa kuntoon laittamisesta.
- Huolehdin siitä, että YEL-maksu on kohdallaan, työttömyysturva hoidettu, tapaturma- ja sairausvakuutus sekä yrityksen
perusvakuutukset ovat kunnossa, kertoo Tarja Pursiainen. Hän tekee yhteistyötä
muun muassa Naisyrittäjyyskeskus ry:n kanssa sekä toimii aloittelevien yrittäjien kouluttajana.
- Yrittäjän on äärettömän
tärkeää huolehtia oma tur-
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Tarja Pursiainen
(konsultti) on
Activeworking Oy:n
perustaja.
vaverkkonsa heti kättelyssä
kuntoon, ettei kapasiteettia
mene sen murehtimiseen,
että jos ei pärjääkään, painottaa Pursiainen.

Eläkemaksujen
oikeinmitoitus tärkeää
Eläkemaksut pitäisi mitoittaa oikein. Nuoret yrittäjät eivät ajattele juurikaan
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työttömyyttä, saati eläkepäiviä, mutta YEL-maksulla on kauaskantoiset seuraukset. Sen perusteella määräytyvät sairauspäiväraha,
äitiyspäiväraha ja työkyvyttömyyseläke.
- Jos eläkemaksut ovat
kovin pienet, päivärahat
jäävät mitättömiksi, Pursiainen muistuttaa.
Hänestä YEL-maksuihin
tullut uudistus, joka mahdollistaa joustot, oli erittäin tervetullut. YEL-maksuja voi korottaa 10-100%,
jos yritys on menestynyt
hyvin ja varaa korotuksiin
on. Maksua voi väliaikaisesti myös alentaa 10-20%
mikäli yrityksen talous sitä
edellyttää. Jokaisen vuoden
maksut painavat aikanaan.
Sosiaaliturvan suhteen
Tarja Pursiainen toivoisi lisääkin muutoksia. Yrittäjät tarvitsisivat myös mahdollisuutta kouluttautumiseen tai mahdollisuutta irtiottoon yrittäjyydestä.

Marjo Pihlman
sairaanhoitaja
toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset
Naiset ry.

ranna ilmapiiriä, jos olosuhteet ovat mahdottomat,
resurssit täysin riittämättömät, kun samaan aikaan
vaatimukset kasvavat ja kilpailutus kiihtyy! Kokemuksesta voin sanoa, että hoitotyö on äärimmäisen palkitsevaa ja mielenkiintoista,
kun sitä saa tehdä eettisesti kestävin arvoin.
En pidä loppuun ajateltuna sitäkään esitettyä ideaa, että työnantajan edustaja lähtee rekrytoiman ulkomaille muuttaneita ammattilaisia työhön Suomeen tarjoamalla huomattavia etuja,
kuten esim. ilmainen asunto määräajaksi, mutta samalla edellyttää kotimaassa
vajaalla miehityksellä töitä
paiskineita vain ymmärtämään tilanteen. Eihän sellaista voi edellyttää!
Jos todella halutaan parantaa työolosuhteita, ilmapiiriä ja tuloksia, on työnantajapuolenkin opittava tapahtuneista ja luovuttava näin
pinnallisista ja lyhytnäköisistä ratkaisuista! Myös sitoutuneisuus, ahkeruus ja kokemus pitää vihdoinkin ymmärtää, tunnustaa ja palkita!

Lähde:
Taloustaito Yritys
1/2006

- Monilla on tarpeita
muutaman kuukauden koulutukseen tai ikääntyneemmillä pidempään irtiottoon
yrityksestään. Yrittäjällä juoksevat kuitenkin koko ajan kiinteät kulut. Esimerkiksi vuorottelukorvaus antaisi pienen lisäturvan
toimeentuloon, jos yrittäjä
katsoisi muutoin mahdolliseksi kouluttautumisen
tai sapattivapaan, ajattelee
Tarja Pursiainen.
Hän tarttuu myös työttömyysturvaan. Jos yrityksen toiminta on sesonkiluonteista, yrittäjä ei voi lomauttaa itseään.
- Menettely on raskas.
Yritys täytyy ajaa alas ja
taas käynnistää, ja vakuuttaa asiakkaat jatkuvuudesta. Sellaisilla toimialoilla
missä toiminta on sesonkiluonteista, pitäisi sallia, että
yrittäjä välillä on lomautettuna työttömyysturvalla,
Pursiainen painottaa.
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Euroopan ihmisoikeussopimus

Anne Nikula
Varatuomari

ja Suomi

Kirjoittaja on varatuomari. Hän on hoitanut
erilaisia asianajotehtäviä ja toimii nykyisin
verotuksen parissa. Vuonna 2002 Suomen valtio
sai moitteet Euroopan Ihmisoikeustuomioistuim
elta (EIT) puolustusasianajajan sananvapautta
koskevassa asiassa, jossa Nikula oli kantajana.
Nikula toivoo, että valtionhallinto kehittyy
suuntaan, jossa ihmisoikeusvalitusten määrä
vähenee huomattavasti – ihmisten oikeusturvan
vaarantumatta. Mikäli laillisuus ei toteudu, on
pelko siitä, että asioita ryhdytään laajemminkin
hoitamaan tavalla, joka ei sovi demokraattiseen
yhteiskuntaan.
Suomi on ratifioinut Euroopan
Ihmisoikeussopimuksen toukokuussa 1990. Tällöin tuli mahdolliseksi tehdä viranomaistoiminnassa tapahtuneen virheen johdosta
valitus EIT:hen. Vastaajana ihmisoikeusasiassa on Suomen valtio ja
valitus perustuu nimenomaan ihmisoikeussopimuksen turvaamaa
oikeutta koskevaan sopimusloukkaukseen.
EIT:llä on ollut tärkeä rooli sekä lainsäädännön että viranomaisten toimintatapojen kehittämisen
kannalta. Siten Euroopan Ihmisoikeussopimuksella on yhteiskunnan kehitystä ohjaava vaikutus.
Euroopan Ihmisoikeussopimus,
johon on tehty useampi lisäpöytäkirja, turvaa samankaltaiset perusoikeudet kuin Suomen Perustuslakikin. Ihmisoikeussopimus
kieltää syrjinnän ja kidutuksen,
korostaa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin riippumattoman tuomioistuimen edessä
ja kohtuullisessa ajassa, pyrkii turvaamaan sananvapauden ja omaisuudensuojan jne.
Mikäli EIT katsoo, että ihmisoikeussopimuksen turvaamaa oikeutta on loukattu, oikeusloukkauksen uhri voi periaatteessa saada täyden korvauksen kärsimästään taloudellisesta ja ei-taloudellisesta vahingosta. Tuomioistuin
käyttää varsin laajaa harkintavaltaa korvausten suhteen ja usein
pelkkä oikeudenloukkauksen toteaminen on katsottu riittäväksi.
Kansainvälisesti katsoen jokainen
sopimusloukkaus on valtion kannalta häpeällinen. Kansainvälisten sopimusten kunnioittaminen
on tärkeää.

Valitus Euroopan ihmisoikeust
uomioistuimeen
Valituksen EIT:lle voi tehdä henkilö, ryhmä ja kansalaisjärjestö,
jotka katsovat, että Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja/tai sen
lisäpöytäkirjoissa turvattuja oikeuksia on loukattu. Kysymys on
valittajaa tai valittajaryhmää koskevasta oikeudenloukkauksesta.
Nähdäkseni myös oikeushenkilö
voi tuollaisen valituksen tehdä.
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Valitus voi koskea ainoastaan
viranomaisen tekoa tai laiminlyöntiä, joka on sopimusloukkaus. Edellytyksenä asian käsittelyyn ottamiselle on, että kansallisella tasolla oikeussuojakeinot on
käytetty loppuun, joskin tähänkin on poikkeus. Valitus on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun viimeinen tuomio on kansallisella tasolla annettu. Yleensä ei ole edellytetty, että
asianosainen tekisi vielä purkuhakemuksen (ylimääräinen muutoksenhakukeino).
Yli 90 % EIT:lle osoitetuista
valituksista jätetään tutkimatta.
Kynnys saada asia EIT:n tutkittavaksi on korkea.

Ihmisoikeustuomioistuimen
ongelmat
Tuomioistuimelle lähetetään vuosittain valtava määrä valituksia.
Vuonna 2004 valitusten määrä oli
yli 44.000. Kasvu on hurja, kun
vertaan tilannetta vuoteen 1997
(4.750 valitusta). Suuri valitusten
määrä tukkii tuomioistuimen ja on
pelko, että sellaiset henkilöt, jotka
todella apua tarvitsevat, hukkuvat
valitustulvaan. Lokakuussa 2005
vireillä oli 82.100 juttua ja juttujen määrä vain kasvaa.
Kun valituksen voi tehdä myös
yksityishenkilö itse, valituskirjelmän laatu – tai rajanveto siitä, mikä voidaan katsoa valituskirjelmäksi ja mikä ei – on ongelmallista. Valituskirjelmän tulisi olla
hyvin laadittu ja selkeä. Valitusperusteen eli sopimusloukkauksen tulisi olla konkreettinen.
EIT:n roolia ei ole täysin sisäistetty. Valitus saatetaan laatia ja lähettää, kun kansallisen tuomioistuimen lopulliseen päätökseen
ollaan tyytymättömiä. On tärkeää ymmärtää, että EIT ei ole yleinen valitustuomioistuin vaan antaa ratkaisuja tärkeissä ennakkotapausluontoisissa asioissa.

Ihmisoikeustuomioistuimen
kehittäminen
Lord Woolfin johtama toimikunta
on joulukuussa 2005 laatinut ra-
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portin tuomioistuinta koskevista
kehittämisehdotuksista. Raportissa esitetään mm. seuraavaa:
1. Ns. satelliittitoimistojen perustaminen sellaisiin maihin, joista tulee paljon valituksia, joita ei
oteta tutkittavaksi. Näille satelliittitoimistoille annettaisiin tehtäväksi:
- tiedottaminen niistä perusteista,
joilla EIT voi ottaa asian tutkittavakseen.
- tiedottaminen kansallisen tason
oikeussuojakeinoista, joita ovat
mm. kantelu oikeusasiamiehelle
ja vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot (joita raportissa ei ole yksilöity).
- EIT:lle osoitettujen valitusten
alustava käsitteleminen… ja laatisivat niistä lyhyet yhteenvedot
englanniksi tai ranskaksi Strasbourgissa sijaitsevaa tuomioistuinta varten.
2. EIT ja sen satelliittitoimistot
kehottaisivat ihmisoikeusvalitusta harkitsevia käyttämään kansallisia ylimääräisiä oikeussuojakeinoja, joita ovat mm. kantelu oikeusasiamiehelle ja vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot (joita raportissa ei ole yksilöity).
3. EIT:n pitäisi saada erityinen
osasto (Friendly Settlement Unit),
joka pyrkisi saamaan ihmisoikeusvalituksissa aikaan sovinnollisen ratkaisun.
4. EIT:n pitäisi antaa enemmän ns.
pilottituomioita (Pilot Judgments)
ja käsitellä tämän jälkeen vastaavat tapaukset nopeasti summaarisessa menettelyssä.
5. EIT:n yhteyteen pitäisi perustaa
erillisen yksikkö, joka määrittelisi tietyt asteikot korvaus-summille, koska vaaditut korvaukset aiheuttavat tuomareille paljon työtä. Lisäksi korvauskysymykset tulisi – milloin mahdollista – siirtää
kansallisten tuomioistuinten ratkaistaviksi.
6. Lakimiesten kouluttaminen ihmisoikeusasioihin ja –prosessiin
kuin myös kielitaidon parantaminen.

valtiota EIT:ssä. Sovintoesityksen ei tarvitsisi olla Ulkoasianministeriötä sitova mutta sovintoesitys perusteluineen tulisi toimittaa
EIT:lle. Valittajalla tulisi olla oikeus antaa lausuma sovintoesitykseen ja sen perusteluihin.
3. Suomessa on korostettu hallinnon lainalaisuusperiaatetta aina tsaarin ajoista lähtien. Mikäli
asiassa on selvästi tapahtunut virhe, tuo virhe pitäisi oikaista viranpuolesta ja viranomaisten pitäisi
pyrkiä sopimaan asia. Tämä vaatii ajattelutavan muutoksen, koska kokemukseni mukaan Suomen
viranomaiset eivät periaatteessa
sovi asioita muutoin kuin poliittisen painostuksen alla.
4. Oikeusaputoimistojen tulisi
tarjota oikeudellista neuvontaa
ja apua valitusten laatimiseksi,
jotta valitus olisi asianmukaisesti
laadittu ja valitusperuste(et) olisi
selkeästi yksilöity ja selostettu.
5. Erillinen rahasto tulisi perustaa
niitä kuluja varten, jotka aiheutuvat ihmisoikeusvalitusten laatimisesta ja ajamisesta. Rahasto on
perusteltu sen vuoksi, että monet
henkilöt eivät yksinkertaisesti kykene vastaamaan oikeudenkäynnin kuluista eikä Suomen maksuton oikeudenkäynti kata ihmisoikeusprosessia. EIT:n maksamat
maksuttoman oikeudenkäynnin
kulukorvaukset ovat ylettömän
pieniä ja vähävaraisuuden raja
erittäin alhainen.
6. Kansalaisjärjestöjen tulisi ottaa aktiivisempi rooli – jo kansallisella tasolla – ja osallistua sivuväliintulijana amicus curiae –roolissa sellaiseen oikeudenkäyntiin,
jolla voidaan nähdä olevan tärkeä
merkitys laajemmissakin piireissä.
Tietyt edunvalvontaliitot voisivat
tällöin omalta osaltaan kertoa oikeudelle perustellun näkemyksen
asiaan yleiseltä kannalta.

Lopuksi
Jutun Nikula v. Suomi taustalla
on oikeudenkäynti, jossa henkilö on pyritty lavastamaan syylli-

Mitä Suomi voisi tehdä?
1. Suomeen tulisi perustaa ihmisoikeusvalituksia käsittelevä toimisto, joka tiedottaisi EIT-järjestelmästä ja valitusperusteista sekä käsittelisi alustavasti yksittäiset valitukset kuten Lord Woolfin
raportissa on ehdotettu.
2. Ihmisoikeustoimiston tulisi
tehdä sovintoesityksiä, kun asiassa voidaan nähdä tapahtuneen
virhe(itä). Tämä puuttuu Lord
Woolfin raportista. Ennen sovintoesityksen tekemistä ihmisoikeustoimiston tulisi kuulla Ulkoasianministeriötä, joka edustaa
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seksi. Virallinen syyttäjä ryhtyi ns.
roolimanipulointiin: syytettynä on
ollut työntekijä, jota olisi voitu
kuulla todistajana, ja todistajaksi
nimettiin yhtiön hallituksen puheenjohtaja, jonka olisi tullut olla syytteessä muiden hallituksen
jäsenten kanssa. Perusteettomasti syytetty vapautettiin mutta häntä puolustanut lakimiestä kohtaan
esitettiin syytöksiä, jotka eivät pitäneet paikkaansa.
Tapaus oli erityisen mielenkiintoinen, koska sen taustalla oli yrityskonkurssiin liittyvä oikeudenkäynti ja koska kaikki EIT-prosessin asianosaiset olivat lakimiehiä
(samoin kuin puolustusasiamiestä koskevassa herjausoikeudenkäynnissä).
Jutussa Nikula v. Suomi ei ole
kysymys sananvapauden rajoista. Tapauksessa on kyse siitä, että tosiasiat tunnustetaan ja niiden
pohjalta tehdään loogiset loppupäätelmät. Tosiasioiden vääristely ja virheiden peittely ei ole hyväksyttävää.
Suomen kannalta on noloa, että
kansainväliseen tietouteen tulee
tuonkaltainen virallisen syyttäjän epäasiallinen menettely. Suomen asianajajien kannalta on noloa, että Suomen Asianajajaliitto
ei osallistunut prosessiin, vaikka
puolustusasianajajan sananvapaus on juuri asianajajien intressissä. Erityisen noloa suomalaisten
lakimiesten kannalta on ollut Nikula –tapauksen saama mielenkiinto ulkomaisten lakimiesten
(yliopiston professoreita ja asianajajia) piirissä, joista eräät osallistuivat EIT-prosessiin amicus curiae –roolissa.
Vaikeutena ihmisoikeusasioissa on se, että myös EIT-järjestelmä on viranomaistoimintaa ja että Ulkoasiainministeriö nimeää
ehdokkaat, joista joku nimitetään
EIT-tuomariksi määräajaksi. Voin
vain toivoa, että Anders Chydeniuksen (1729-1803), K.J. Ståhlbergin (1865-1952) ja Korkeimman hallinto-oikeuden presidentin Pekka Hallbergin (1944-), pari nimeä mainitakseni, viitoittama
tie ihmisoikeuksien edistämiseksi ja lain kunnioittamiseksi jatkuu
myös tulevaisuudessa.

Nyt on jo yli 690 000...
Kuten ehkä tiedätte, Euroopan parlamentin käytännöksi on
muodostunut, että koko laitos työntekijöineen ja kalusteineen
muuttaa kerran kuukaudessa muutamaksi päiväksi Brysselista Strasbourgiin. Ainut syy tälle on ranskalaisten itsekorostuksen tarve. Tämän naurettavan karusellin kulut ovat 200 miljoonaa euroa vuodessa, joista 99 % tulee muiden jäsenmaiden kuin
Ranskan maksettavaksi!
Tätä käytäntöä vastustavat parlamentaarikot eri maista (Suomesta mm. Pia-Noora Kauppi ja Alexander Stubb) keräävät nyt
kansalaisten allekirjoituksia, jotta tämä typeryys ja rahojen haaskaus saataisiin lopetettua. He tarvitsevat miljoona allekirjoitusta tuekseen ja ovat saaneet kerättyä kahdessa päivässä jo 25 000
nimeä. Eli käypä sinäkin pistämässä omasi listaan osoitteessa:
www.oneseat.eu.
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PerusS:n kansanedustajaehdokas Laura Rita Lappeenrannasta vetoaa -

Nuoret rohkeasti mukaan politiikkaan
Perussuomalaisten Kymen piiritoimikunta nimesi kokouksessaan 17.6.lisää eduskuntavaaliehdokkaita vaalipiirinsä alueelle.
Heidän joukossaan on ilmeisesti
ainakin tällä hetkellä nuorin Perussuomalainen ehdokas, 19-vuotias opiskelija Laura Rita Lappeenrannasta. Lauran vanhemmatkin ovat olleet aina kiinnostuneita politiikasta ja myös hän itse
pitää yhteiskunnallista vaikuttamista tärkeänä.
- Median välityksellä ja uutisia
seuraamalla politiikasta saa helposti hyvin yksitoikkoisen ja kuivan vaikutelman. Kun puhutaan
lähinnä vain muutamista suurista
asioista, etenkin moni nuori tulee
helposti ajatelleeksi, ettei tavallinen ihminen voi tapahtumiin juurikaan vaikuttaa. Suurin osa yhteiskunnallisista asioista ja ongelmista ovat kuitenkin yhteisiä niin
nuorille kuin vanhemmillekin.
Esimerkiksi monet tänään kaukaisilta tuntuvat peruspalveluun
liittyvät pulmat saattavat nopeastikin muuttua oma- ja ajankohtaisiksi, vaikkapa äkillisen terveyden
menettämisen vuoksi.
- Nuorilla on aivan eri näkökulma asioihin, kuin jo pitkään politiikassa mukana olleilla. Tämän

laisten ehdokkaana vaikuttamassa siihen, että Suomi olisi jatkossa
kaikille kansalaisille entistä tasaarvoisempi maa asua ja elää.

Opintotukiasiat kuntoon

päivän ongelmia ratkomaan pitäisi valita myös nuoria, jotka katsovat maailmaa ja vallitsevaa tilan-

netta ennakkoluulottoman rohkeasti sekä jo lähtökohdiltaan uusin ideoin. Politiikka on tulevai-

suuden rakentamista, itselle sekä
muille. Siksi tahdon omalta osaltani olla mukana Perussuoma-

Terveiset

Laitilan Munamarkkinoilta!
Varsinais-Suomen piirin eduskuntavaaliehdokkaita tukijoukkoineen oli Laitilan kaksipäiväisillä munamarkkinoilla. Teemana oli tietty, että Perussuomalaiset erottuvat munista.
Torivieraille tarjottiin kuumana
hellepäivänä Pertin tekemää mehua, Perussuomalainen –lehtiä ja
Perus-karkkeja. Juhani oli nikkaroinut markkinakatoksen, joka
tarjosi suojaa säälittä porottavalta auringolta.
Paikalla kävi porukoita kannustamassa Aarre Lahtonen Uudestakaupungista. Mukana menossa olivat myös eduskuntavaaliehdokkaat Veijo Nummi ja Lauri Heikkilä. Lauri oli koristellut
munamarkkinoiden teemaan sopivan taulun Varsinais-Suomen
piirissä ehdolle asetettujen nimillä ja ikuisti piirin työmyyrät kamerallaan.
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry. toivottaa tsemppiä kesätoreille ympäri Suomen.
Käykääpä tekin valistamassa torikansaa Perussuomalaisesta vaihtoehdosta. Varsinais-Suomessa on
oltu jo päivä Turussa kauppakes-
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Kuvassa piirin taloudenhoitaja Pertti Hannula sekä eduskuntavaaliehdokkaat
Iiris Peltomaa ja Juhani Hannula.
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Laura Rita opiskelee tällä hetkellä Helsingissä, mutta aikoo lähi aikoina muuttaa takaisin kotikonnuilleen Lappeenrantaan. Oman
vaalipiirinsä huonon työllisyystilanteen lisäksi Laura on huolissaan opintotuen jämähtämisestä
vuosien takaiselle tasolle.
- Opintotuki ei ole vuosikausiin noussut juuri lainkaan. Tämä
on vaikeuttanut erityisesti taustaltaan vähävaraisempien opiskelijoiden mahdollisuutta täysipäiväiseen
opiskeluun. Opiskelu töiden lomassa toimeentulo- ja muine huolineen
vaikeuttavat ja hidastavat tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tuntuu
oudolta, että jotkut tahot ovat vaatineet jopa syyllistäviä ja rankaisevia opintoaikojen rajoituksia sekä
korkosanktioita, hitaammalla tahdilla opiskeleville. Opintotuen eri
muodot olisi saatava nostettua sellaiselle tasolle ja kokonaispaketiksi, että se mahdollistaa kokopäiväisen opiskelun ja turvaa opiskelun
aikaisen toimeentulon.

Lauri Heikkilä
Puheenjohtaja
Varsinais-Suomen
PerusSuomalaiset

kus Forumissa ja sunnuntaipäivä
Turun torilla, jossa teemana oli
monikulttuurinen mahdollisuuksien tori. Toimme esiin Perussuomalaista vaihtoehtoa ja puheissamme korostimme sitä, että myöskin suomalaisille nuorille pitäisi olla tarjolla mielekästä
ja kannattavaa työtä.
Tämänkertainen osallistumien
Laitilassa kaksipäiväisille markkinoille oli siis jo kolmas kesätapahtuma, jossa oltiin esillä tulevia eduskuntavaaleja varten. Esillä on oltu jo nyt enemmän kuin
edellisten eduskuntavaalien alla. Käykääpä tekin kokeilemassa, vaalikeli tuntuu hyvältä ja sanoma uppoaa.
Kävipä joku umpikiero kepulainen vielä kyselemässä, että mikäs
se näiden Perussuomalaisten puolueen nimi oikein on? Sitten tuo
puolikuuro vaari horjui kepun teltalle rauhoittumaan.
On tainneet nuoret hylätä hallituspuolueen, kun eivät halua, että kaikki päätösvalta annetaan ulkomaille.
Kesätorilla köyhäkin tarkenee!
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

S Teijo Petäjäjärvi

S Jyrki Vaskela
Postimies

1. Vihdistä, Vihtijärven kylästä
2. Vantaalla, Nikinmäessä.
3. Vaimoni Päivi, poikani Juha 7 vuotta
ja tyttäreni Eerika 5 vuotta.
4. Pyry, koira.
5. Ei varsinaista poliittista taustaa, mutta
mielenkiintoa ollut aina.
6. Toukokuussa 2007, asetettu Uudenmaan kansanedustajaehdokkaaksi.
7. Ainoa oikea puolue, jossa ajetaan
oikeita asioita.
8. Enemmän paikallispiirin toimintaa
yleisölle, esim. kesä - ja talviriehat.
9. Suomalainen kotiruoka.
10. Perheen kanssa puuhastellessa, kotimaassa.

Logistiikkatyöntekijä

1. Olen syntynyt Ranualla, mutta asunut
vuodesta 2004 Espoossa.
2. Espoon Matinkylässä.
3. Avopuolisoni sekä reilun vuoden ikäinen tyttäreni.
4. Ei tällä hetkellä, mutta tulevaisuus on
avoin.
5. Poliittinen historiani on vasta alkusanoissa ja loppusanoja kirjoitellaan
jossain kaukana tulevaisuudessa.
6. Liityin puolueeseen vuoden alussa.
7. Perussuomalaiset kannattavat niitä arvoja, jotka ovat minulle tärkeitä.
8. Suuremmaksi ja vahvemmaksi ajattelutapaan puuttumatta.
9. Hirvikäristys perunamuusin, puolukoiden ja kylmän maidon kera.
Itsetehtynä tietenkin.
10. Puolison ja omien sukulaisten luona
kierrellen ympäri suomea.

Kysymykset:
1. Mistä olet kotoisin?
2. Missä asut tällä hetkellä ?

Henkilöhaastattelusarja jatkuu tänäkin vuonna! Tule mukaan ja kerro itsestäsi, niin muutkin tutustuvat sinuun lehden sivuilla!
3. Ketkä kuuluvat
perheeseesi?

Teemme täällä lehden toimituksessa henkilöhaastattelusarjaa
puolueen aktiivista toimijoista.
Tarvitsemme tulevia lehden numeroita varten lisää haastatteluja
puolueen henkilöistä kautta Suomen.
Kuvat ja tekstit voit lähettää
mielellään 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.

4. Onko teillä lemmikkieläimiä?
5. Poliittinen historiasi?
6. Mistä lähtien olet ollut
Perussuomalaisissa?

Tarvitsemme myös tiedon oletko piirin johtohenkilöitä, paikallisosastossa tai puoluevaltuustossa?

7. Miksi juuri tämä puolue?
8. Miten kehittäisit puoluetta?
9. Lempiruokasi?

Vastausten merkkien määrä
maksimissaan 2500 merkkiä.

10. Miten vietit viime
kesäloman?

Nämä henkilöt ovat jo tulleet tutuiksi. Sinullakin on mahdollisuus esittäytyä!

Anssi Joutsenlahti

Juhani Pilpola

Jorma Kalevi
Uski

Reijo Ojennus

Jussi Niinistö

Tiina Sivonen

Toni Kokko

Olli Sademies

Mikko Nurmo

Marjo Pihlman

Erja Kouvo

Vesa-Matti
Saarakkala

Auli Kangasmäki

Ahti Moilanen

Timo Soini

Helena Ojennus

Marja-Leena
Leppänen

Lauri Heikkilä

Erkki Aho

Ossi Sandvik

Hannu Purho

Harri Lindell

Pauli Artturi
Luttinen

Lea Mäkipää

Lasse Lehtinen

Heimo
Mikkanen
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Perussuomalaisesti ajattelevat mukaan
syksyn 2006 seurakuntavaaleihin
Suomen evakelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa toimitetaan seurakuntavaalit marraskuussa 2006. Vaaleissa valitaan noin 12
000 luottamushenkilöä nelivuotiskaudeksi
2007 - 2010. Tavoitteena on saada jokaiseen
seurakuntaan eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja eri aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan käyttöön.
Erityisesti toivotaan, että nuorten aikuisten
luottamushenkilöiden määrä kasvaa.
Perussuomalaisten kannalta on tärkeää,
että puolueemme aatemaailman omaksuneet henkilöt osallistuvat kautta maan aktiivisesti seurakuntavaaleihin ehdokkaina
sekä äänestäjinä.
Perussuomalaisen lähtökohdan: Jokainen
ihminen ja jokainen elämä on arvokas, toivotaan näkyvän jatkossa entistä enemmän
seurakuntien toiminnassa ja päätöksenteossa. Seurakuntien tulevaisuuden rakentajiksi tarvitaan lisää Perussuomalaisesti ajattelevia, kristillisiä perusarvoja kunnioittavia
sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta peräänkuuluttavia henkilöitä.

Milloin vaalit ovat?

Kenestä ehdokas?
Luottamushenkilöiksi toivotaan eri taustoista tulevia ja eri ikäisiä ihmisiä, jotta he
edustaisivat mahdollisimman laajasti kaikkia seurakuntalaisia. Luottamustoimi on
julkinen tehtävä, joka edellyttää näkyvyyttä ja avoimuutta. Valituksi tulemiseen tarvitaan ehdokkailta yleensä aktiivista vaalityötä. Vaalityössä voi käyttää vaalien tunnuksia. Nuorten, alle 30-vuotiaiden osallistumista ehdokkaina vaaleihin toivotaan
erityisesti, koska he ovat tällä hetkellä selkeästi aliedustettuja seurakunnissa. Ehdokkaan tulee täyttää 18 vuotta viimeistään
12.11 ja olla vaaliseurakunnan konfirmoitu jäsen viimeistään 15.8. Ehdokkaan tulee antaa kirjallinen suostumus ehdokkaak-

si asettumisestaan. Ehdokas ei saa olla vaaliseurakunnan viranhaltija tai työsopimuksessa oleva päätoiminen työntekijä. Myöskään holhouksenalainen henkilö ei voi olla
ehdokkaana.

Miten ryhtyä ehdokkaaksi?
Seurakuntavaaleissa ehdokkaita asettavat valitsijayhdistykset, jotka kokoavat ehdokkaita omille listoilleen. Seurakunnassa
jo toimivien ryhmittymien lisäksi on mahdollista myös koota uusi ryhmä, joka perustaa oman valitsijayhdistyksen ja jättää
oman ehdokaslistan. Uuden ryhmän perustaminen on erityisen tarpeellista niissä seurakunnissa, joissa ei ennestään ole ollut Perussuomalaisesti ajattelevien seurakuntalaisten muodostamaa valitsijamiesyhdistystä ja ehdokaslistaa.

Valitsijayhdistyksen perustaminen
Valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään
10 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä.
Oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta saa tarvittavat ohjeet ja asiakirjat. Periaatteessa valitsijayhdistyksen perustaminen
käy näin: Yhdistyksen perustamisasiakirjat
voi tulostaa nettisivulta evl.fi.vaali-info
tai noutaa kirkkoherranvirastosta. Edellä
mainituista paikoista löytyvät myös muun
muassa ehdokasasettelun-, kotiäänestyksen sekä ennakkoäänestyksen lomakkeet.

Kirkkoherranvirastossa on syytä varmistaa,
onko omassa seurakunnassa joitain erityisiä käytäntöjä ehdokasasettelussa, esim. ehdokkaiden kuvauksissa.
Yhdistyksen listalla voi olla ehdokkaita
tietty määrä suhteessa seurakunnan luottamushenkilöpaikkoihin. Joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista nimetään yhdistyksen asiamieheksi ja joku toinen hänen
varamiehekseen. He eivät saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat ja allekirjoittajat saavat itse olla ehdokkaita.

Nimi valitsijayhdistykselle
Valitsijayhdistys määrittelee teeman ja tavoitteet sekä antaa listalle nimen. Valitsijayhdistyksen nimen tarkoitus on kertoa
äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet. Sama
ehdokas voi olla vain yhden valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla. Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus
toimitetaan kirkkoherranvirastoon viimeistään maanantaina 15.9.2006 klo 16.
Tulevien seurakuntavaalien teemana on:
Käytä sydäntä - se tekee hyvää.
*Tässä kirjoituksessa mainitut faktat perustuvat evl.fi.vaali-info -tiedotuksen kokoamaan vaaliohjeistukseen.

PerusSuomalainen

Ennakkoäänestys on jokaisen seurakunnan
kirkkoherran virastossa maanantaista perjantaihin 30.10. - 3.11. 2006 klo 9-18 sekä
muissa mahdollisissa ennakkoäänestyspaikoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Kaikissa seurakunnissa sunnuntai 12.11. on vaali-

päivä. Osassa kunnista vaalit jatkuvat vielä maanantaina 13.11. Vaalit alkavat sunnuntaina 12.11. päiväjumalanpalveluksen
jälkeen kirkossa. Muista mahdollisista äänestyspaikoista seurakunta ilmoittaa erikseen. Vaalit päättyvät viimeistään maanantaina 13.11. klo 18. Mikäli äänioikeutetun
on vaikea päästä äänestyspaikalle, hän voi
pyytää seurakunnasta mahdollisuutta äänestää ennakkoäänestysaikana kotonaan.
Seurakuntavaaleissa saa äänestää evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, joka on 15.8.
mennessä merkitty vaaliseurakunnan läsnä
olevaksi jäseneksi ja joka täyttää 18 vuotta
viimeistään 12.11.2006.
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Tappajaetanoista eroon
luonnonmukaisin keinoin

Rakkaudella ja hellyydellä viljellyistä kasveista saattavat olla aamulla jäljellä vain
lehtiruodit, jos puutarhojemme
suursyömärit, etanat, pääsevät
herkuttelemaan kasvimaan antimilla. Viime vuonna ongelma kävi erityisen vaikeaksi lähes koko
maan alueella.
Luonnonmukaiseen puutarhanhoitoon erikoistunut Esbau Oy
tuo nyt markkinoille Neudorffin valmistaman Ferramol-etanasyötin etanoiden ja kotiloiden
torjuntaan. Luontoystävälliset rakeet ovat erittäin tehokkaita samalla, kun ne ovat täysin vaarattomia lemmikkielämille, siileille,
kastemadoille ja muille hyödyllisille puutarhan eläimille.
Ne soveltuvat etanoiden ja kotiloiden torjuntaan puutarhassa,
kasvihuoneissa ja viljelysmailla.
Rakeissa ei ole lainkaan varoaikaa, joten puutarhan antimia voi
syödä huoletta vaikka heti rakeiden levittämisen jälkeen. Tehoaineena toimii luonnon oma rautafosfaatti.

Torjunta on
hyvä aloittaa ajoissa
Etanoiden torjuntaan kannattaa
ryhtyä heti ensimmäisten kasvivaurioiden ilmestyttyä. Jos talvi
on ollut erityisen leuto, torjunta
on aloitettava jo aikaisin keväällä,
sillä etanat lisääntyvät vauhdikkaasti. Paras aika Ferramol-syötin levittämiseen on alkuilta, jolloin maan kosteustaso on korkeampi kuin päivällä, ja silloin myös
etanat lähtevät liikkeelle.

Ympäristölle ystävällisiä rakeita sirotellaan tasaisesti kasvien
väliin ja myös puutarhan reunoille, jonne etanat usein vetäytyvät.
Rakeiden ripotteleminen yhtenäisenä linjana kasvien ympärille ei
anna riittävää suojaa etanoita vastaan, sillä ne voivat syödä kulkuväylän linjan läpi.
Syötyään rautafosfaattia etanat ryömivät takaisin koloihinsa
kuolemaan. Näin ne katoavat täysin näkyvistä, eikä puutarhaan jää
ikäviä limajälkiä.

Etana etenee hitaasti
mutta varmasti
Etanat kuuluvat puutarhojemme
sitkeimpiin tuholaisiin. Viime vuosien kosteat kesät ovat saaneet ne
lisääntymään koko maassa. Etana
onkin varsinainen lisääntymiskyvyn mestari; se on hermafrodiitti, joka voi munia jopa 400 munaa
kesän kuluessa. Nuoremmat etanat myös talvehtivat, samoin niiden munimat munat.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa vuosien 20042005 välisenä aikana tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että Ferramol-etanasyötti tappaa puutarhan tuholaiset tehokkaasti. Syöttiä testattiin 100 etanan otoksen
avulla, joista kaikki kuolivat viiden päivän kuluessa.
Luonnonmukainen Ferramol
tehoaa kaikkiin lajeihin. Sen avulla pääsee eroon myös tappajaetanoina tunnetuista pahamaineisista espanjansiruetanoista.

Espanjansiruetana on kaikkiruokainen tuholainen, jonka ravinnoksi kelpaavat koriste- ja hyötykasvit, kukat ja sipulit. Toisin kuin
muut suuret etanat, espanjansiruetana ruokailee myös päiväsaikaan. Hurjan lisänimensä se on
saanut siitä, että se syö myös kuolleita lajitovereitaan. Ensimmäiset
havainnot espanjansiruetanasta
tehtiin Suomessa runsaat 15 vuotta sitten.

Suomessa monia
haitallisia etanalajeja
Etana- ja kotilokannat ovat viime
vuosina olleet kasvussa. Onnistunut talvehtiminen, kostea kevät ja
lämmin kesä ovat edesauttaneet
etanoiden lisääntymistä. Myös viherlannoitus, lehtikompostit, hoitamattomat joutoalueet ja takapihat vaikuttavat kantojen kasvamiseen.
Tarkastaja Bengt Lindqvistin mielestä nopea toiminta heti keväällä
tai alkukesästä on tärkeää.
- Silloin ongelma on vielä mahdollista saada hallintaan, Lindqvist toteaa.
Yleisimmät ja haitallisimmat
etana- ja kotilolajit ovat valepeltoetana, peltoetana, keltajuovaetana ja lehtokotilo.
Uusin puutarhojen tuholainen
on tappajaetanaksi kutsuttu espanjansiruetana. Se on 7-15 senttimetriä pitkä ja väriltään punaruskea. Suomessa kasvimaita tuhoava espanjansiruetana on levinnyt jo ammattiviljelmienkin
riesaksi.

Isänmaan puolesta
Kun tämän kirjoittaja hakeutui
vuonna 1963 vapaaehtoisena varusmiespalvelukseen, eipä tiennyt,
mikä odotti. Vielä siihen aikaan
sotaväessä näet vallitsi ”preussilainen kuri”, simputusta esiintyi
yleisesti ja monet ns. kantahenkilöistä olivat ankaria miehiä. Tuttu repliikki: ”Ei ole mikään lepokoti tämä intti”! Kenttätykistö oli
hevosvetoista, ainakin Kankaanpään Niinisalossa.
Mutta elossahan tuosta selvittiin, vaikka sielun vammoja ehkä
jäi... Satoja muita ruotukavereita
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kävi yhtä kovaa koulua. Myöhemmin alikessuna jopa nauratti, kun
muisteli pahimpia höykytyksiä.
Nyt eletään vuotta 2006 ja on
toisenlaiset ongelmat ja uhat.
Suomi-Isänmaata ajetaan sotilasliitto Natoa päin ja talousliitto EU määräilee lähes kaikesta.
Ei hyvältä näytä. Ja kansa maksaa, sillä muuta ei voi.
PS. Muistellaanpa menneitä aikoja...Tiedoksi, että Helsingin
seudun Lähiradiossa on kuulunut jo yli puoli vuotta ohjelmani ”Piippolan poika”. Seuraava
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lähetys 26.7. klo 18.30–19.30 Kesäextra, jossa kerron sotaväkikokemuksiani 60-luvulta. Elokuulla
9.8. alkaen jatkuu taas normaalit
lähetykset, joka neljäs keskiviikko
klo 19–19.30 kanava 100,3 MHz.
Ohjelmista aina maininta sen päivän Helsingin Sanomissa.
Kuulemisiin!
Pauli Artturi Luttinen
Kirjailija, filosofi
Vantaa
Perussuomalaisten
kansanedustajaehdokas

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Perus-Pena eduskuntaan !

Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja, kansanedustajaehdokas Pentti Oinonen Rautavaaralta aloitti
vappuna vaalityönsä Vapputapahtumassa Kuopion torilla, jonka jälkeen pidettiin ensimmäiset PS -tanssit Varpaisjärvellä.
Pentti Oinonen vierailee pitäjillä haastattaen kansan syviä
rivejä muun muassa ravintolamiljöössä. Taustalla Perus-Pe-

nalla on koillis-savolainen yhtye
Trio Gorkit Pois. Triossa soittavat Juankoskelaiset Mika Wallius, Petri Rastas sekä Kari Kankkunen.
Perussuomalaisia tanssi-iltoja
sekä samalla puhetilaisuuksia järjestetään kerran kuussa eri puolilla Savoa.
PS. Yhtye on käytettävissä tilaisuuksiin myös muille paikkakunnille.

Virheelliset aletuotteetkin
pitää vaihtaa

Taloustaidon keväisessä numerossa käsitellään kuluttajan oikeutta valittaa ostamastaan tuotteesta.
Alennusmyynti ei tarkoita
lupaa myydä huonoa tavaraa.
Kauppa ei saa ilmoittaa, että
”aletuotteita emme vaihda”.
Sen sijaan se voi kyllä ilmoittaa, että ”virheettömiä aletuotteita emme vaihda”, muistuttaa Kuluttajaviraston tiedotuspäällikkö Marianne Saine Taloustaito-lehdessä.
Taloustaidon artikkelissa
korostetaan, että tuotteen virhevastuu ei lopu takuuseen.
Takuu on lisäetu, jonka myyjä vapaaehtoisesti antaa tuotteen ostajalle. Vaikka takuu
olisi loppunut, tuotetta koskee normaali, lakisääteinen
virhevastuu.
Takuuaika on silti tärkeä,
koska sen kuluessa näyttövastuu on myyjällä. Jos tuote

menee rikki takuuaikana, myyjä
vapautuu vastuusta vain, jos hän
pystyy näyttämään, että tuotteessa ei ole vikaa tai että kuluttaja
on kohdellut tuotetta väärin.
Tuotteen pitää kestää. Vaikka takuu olisi jo päättynyt, tuotteen virhe on korjattava, jos tuote on kestänyt oletettuun kestoikäänsä nähden liian lyhyen aikaa. Tuotteen pitää myös vastata sitä, mitä siitä on
mainoksissa tai kaupanteon yhteydessä kerrottu tai luvattu.
Toisaalta kuluttajan kannattaa
muistaa, ettei Suomessa ole lakisääteistä oikeutta purkaa tehtyä kauppaa. Myöskään lakisääteistä tuotteiden palautusoikeutta ei ole. Ainoastaan koti- ja etämyynnistä ostetuille tuotteille on
palautusaika (14 päivää), ja lomaosakekaupassa on peruutusaika (10 päivää). Kaupan purkamiseen voi olla oikeus vain, jos tuotteessa on virhe.
Lisätiedot: www.taloustaito.fi
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Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen
PerusSuomalaiset

Sitä saa

mitä tilaa

”Vanhustenhoidon ongelmat eivät voi olla
ministeriölle yllätys.”

Sosiaali- ja terveysministeriön
professori Sirkka-Liisa Kivelältä tilaaman vanhustenhoidon tilaa selvittäneen raportin julkistamisesta tuli piirileikki, kun raportissa todettuja epäkohtia kavahtanut ministeriö peruutti kesäkuun
puolivälissä pidettäväksi suunnitellun tiedotustilaisuuden.
Vanhustenhoidon vakavat ongelmat ovat jo toistuvasti nousseet julkiseen keskusteluun, joten
siihen nähden tutkimus ei voinut
olla ministeriöllekään yllätys. Sillä perusteella voidaan ministeriö-

tä arvostella myös halukkuudesta ongelmien pimittämiseen ja ylireagoimisesta. Ehkä vaalit ovat
taas liian lähellä, ja ministeri Liisa Hyssälä yritti siksi pitää kilpeään epätodellisen kirkkaana.
Huolestuttavaa oli kuitenkin
Kivelän julkisuuteen saattaman
oman tiedotteen sanoma: Ministeriö oli jo raportin laatimisvaiheessa pyrkinyt ohjailemaan, mitä
siinä olisi saanut esittää; ainakaan
parannusehdotukset eivät olisi
saaneet aiheuttaa lisäkustannuksia. Kivelä ei kuitenkaan suostu-

Vaaliliittosopimus
Oulussa

nut korvaamaan etiikkaansa etikalla: ”Minä en voinut kirjoittaa,
että kaikki on hyvin.”
Ministeriön sensuroinnilla tavoittelema matala profiili kohosi korkeammaksi kuin jo tiedossa
olleitten ongelmien tunnustaminen olisi voinut aiheuttaa. Profiilia kohottaa sensuroinnin mukana virinnyt epäilys, että ministeriöiden tilaamia lausuntoja olisi aikaisemminkin kaunisteltu tilaajalle mieluisampaan muotoon;
sitä saa mitä tilaa!
Viitteitä lausuntojen tarkoituksenhakuisuudesta on toki aiemminkin ilmennyt; asian tunteneet
ovat joutuneet ihmettelemään ongelmallisten kysymysten sivuuttamista tai suorastaan vääristymistä tunnistamattomaan muotoon.

Nyt niiden tilaajalähtöinen alkuperä sai vahvistuksen.
Lausunnon antajan asema on
kieltämättä kiusallinen. Hän joutuu puun ja kuoren välissä asettelemaan sanojaan säilyttääkseen mahdollisimman suuren
osan omasta arvovallastaan, mutta kuitenkin turvaamaan tuottoisan asemansa lausunnonantajana;
tyytymättömän tilaajan on helppo antaa seuraavat toimeksiannot
”myönteisemmin” asiaan suhtautuville.
Kun tutkijan omatunto on koetusti venyvä ja selkäranka taipuisa, voi tilaaja luottaa ”oikeaan”
asenteeseen seuraavissakin toimeksiannoissa.
Asiassa on myös vakavampi
puoli: noita lausuntoja tilataan ja

TILAA
ELÄKEVIESTI
ITSELLE TAI
LAHJAKSI!

käytetään lainsäädännön valmistelussa. Jos lausunto on tarkoitushakuinen, ei sen perusteella laadittu normikaan voi olla enempää. Lausunnon antajan vastuu
lausuntonsa vuoksi kieroutuneeseen normiin on juridisesti selvittämättä.
Toivottavasti nyt ilmi tulleen tapauksen perusteella käydään ainakin poliittinen keskustelu lausunnonantajien riippumattomuudesta ja puolueettomuuden varmistamisesta.
Tuollaisen keskustelun avaukseksi haluan siteerata meilläkin
käytössä olevan vallan kolmijakoopin luonutta Montesquieu’a: ”Ei
ole julmempaa tyranniaa kuin on
se, mitä harjoitetaan lakien varjolla ja oikeuden naamion takana.”

ELÄKEVIESTI

ELÄKEVIESTI
Oikeutta Eläkeläisille ry sitoutumaton julkaisu  3  2005

Brasilia...

Rauhalaa fiksaillaan

Monet unelmat karisevat silloin, kun todellisuus lyö kättä unelmien kanssa. Brasilia on monen kaukomatkaajan
unelmakohde. Todellisuudessa monilla alueilla eletään
suuressa köyhyydessä ja ehkäpä koko maailman suurin
slummialue sijaitsee Rio de Janeiron läheisyydessä.
sivulla 10.

- muutakin kuin Rion karnevaalia
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Oikeutta Eläkeläisille ry sitoutumaton julkaisu  2  2005

Viinin kerrotaan vain paranevan vanhetessaan. Samoin

Kiitämme hyvin tehdystä

tulisi olla parisuhteessa. Suhteen alkuvaiheen niin kut-

työstä kaikkia talkoolai-

suttu romanssivaihe kun loppuu, jatkuu yhteenhioutu-

sia, jotka ovat olleet mu-

minen ja meidän perheen “pelisääntöjen” luominen.
sivulla 6.

kana lomakeskus Rauhalan kunnostustalkoissa.

voiko parisuhteesi
hyvin?

sivulla 11.

 Eläkeviesti
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 Eläkeviesti

Hyvä lahjavinkki on tilata Eläkeviesti vuodeksi ystävälle, sukulaiselle tai
muuten vaan tuttavalle alla olevalla
lehden lahjatilauslomakkeella.

Tilaan Eläkeviesti-lehden itselle/lahjaksi
Vuositilaus 10 euroa, 5 numeroa
Lehden saaja

POSTIMAKSU

____________________________________________________
Lähiosoite
____________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka
____________________________________________________

Kuvassa vasemmalla Ahti Moilanen, PS:n 3.
varapuheenjohtaja sekä Jaakko Jukkola, VSL Oulun piirin
puheenjohtaja

Lehden maksaja

Perussuomalaiset rp ja Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen Liitto rp solmivat vaaliliiton ke 28.6.2006 Oulun vaalipiirissä.
Vaaliliittosopimuksen allekirjoittivat Perussuomalaiset rp:stä puolueen 3. varapuheenjohtaja Ahti Moilanen Utajärveltä ja Paula Juka
Muhokselta. Itsenäisyyspuolue VSL rp:stä allekirjoittajina olivat Oulun piirin puheenjohtaja Jaakko Jukkola Pyhäjoelta ja varapuheenjohtaja Maija Laakso Kajaanista.
Vaaliliitto asettaa vaalilistalle 18 ehdokasta, joista Perussuomalaiset
asettaa 15 ja Itsenäisyyspuolue VSL 3 ehdokasta. Vaaliliitolla on tavoitteena saada eduskuntaan Suomen kansan itsemääräämisoikeutta kunnioittavia pohjoissuomalaisia kansanedustajia.

____________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka
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Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

____________________________________________________
Lähiosoite

Eläkeviestin toimitus
PL 164
38701 Kankaanpää

____________________________________________________
Allekirjoitus
____________________________________________________

En tilaa tällä kertaa. Osallistun vain arvontaan.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Järjestötoimintaa

Perussuomalaisten Oulun ja
Kainuun piirin ylimääräinen
piirikokous Muhoksella
Perussuomalaiset Oulun ja Kainuun piirin kokous valitsi ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaansa. Ehdokkaiksi valittiin seuraavat seitsemän henkilöä:
- Vaili K. Jämsä, Oulu, projektisihteeri
- Veli-Pekka Kortelainen, Oulu, filosofian ylioppilas, opiskelija
- Pirkko Mattila, Muhos, sairaanhoitaja, TTM
- Ahti Moilanen, Utajärvi, autonkuljettaja, liikenneopettaja
- Esko Sikkilä, Siikajoki, varastonhoitaja
- Aimo Remes, Kärsämäki, autoilija
- Seppo Veikanmaa, Oulu, diplomi-insinööri
Loppujen ehdokkaiden valitsemiseksi piirikokous delegoi valinnan piiritoimikunnalle. Loput ehdokkaat tullaan valitsemaan syyskuun puoliväliin mennessä.

Oulun ja Kainuun piirin
julkilausumat:
Omaishoidontuki
ja sen tila Suomessa
Kuntien taloudesta omaishoidontuki on vain pieni prosentti, mutta laatukriteerejä muuttamalla on
voitu vähentää omaishoidontukeen oikeutettujen määrää. Tuen
kriteerit tulee asettaa lakisääteisesti samanlaiseksi koko maassa.
Näin ei jää tulkinnan varaa, vaan
omaishoidontukeen oikeutettujen
määrää voidaan lisätä.
Ovatko päättäjät ajamassa heikossa asemassa olevia kuntia
edelleen taloudellisesti vaikeampaan tilanteeseen mahdollisesti
pakollisilla kuntaliitoksilla?
Omaisen henkiset ja fyysiset
terveysolosuhteet ovat yleisesti ottaen parantuneet. Kuitenkin
huonommalle huomiolle on jäänyt omaishoitajan jaksaminen;
hänelle tulee mahdollistaa kesäloman pitäminen.
Usein omaishoitajana toimii iäkäs puoliso, koska pitkäaikaissairasta ei ole varaa hoitaa julkisessa laitoksessa.
Kuinka pitkälti vanhuksia pelottaa nykyinen laitoshoito? Pelätäänkö esimerkiksi, että laitoksissa vanhuksen elämänpäivät tulevat lyhenemään?

Komennusmiehet ja verotus
Komennusmiesten matkakorvausten ja päivärahojen verotus tulee poistaa erityisesti Pohjois-Suomessa.
Esimerkiksi Kainuun työvoima
riippuu komennustöistä. Siksi on
pikaisesti puututtava matkakorvausten ja päivärahojen verotukseen. Nykyinen verotus on kohtuuton niitä miehiä kohtaan, jotka
joutuvat työn perässä matkusta-

maan pois kotipaikkakunnaltaan ja jättämään kotinsa sekä
sen hoitamisen vaimoilleen. Ei
ole oikein, että tällaisia yritteliäitä ihmisiä lainvoimalla jälkikäteen rangaistaan.
Matkakorvaukset ja päivärahat tulee saada verottomana, koska komennusmiehet
joutuvat pitämään kahta asuntoa ellei työnantaja ole järjestänyt asuntoja.
Onko verotuksen tarkoituksena edelleen vauhdittaa
Pohjois-Suomen tyhjentämistä; tehdäänhän tältä alueelta
työkeikkoja esimerkiksi Etelä-Suomen telakoille?

Työttömät ja
työvoimakoulutus
Työttömien ja työvoimakoulutuksen hoitaminen Suomessa
on sattumanvaraista ja suunnittelematonta sekä usein ihmisarvoa alentavaa. Onko
järkevää kouluttaa ikäihmisiä
uuteen ammattiin, koska heidän työterveytensä ja –motivaationsa ovat alhaalla?
Työttömän kuntoutus tulee
maksamaan enemmän kuin
työttömän ansioista saama verotulo yhteiseen kassaan. Tällaiset iäkkäät työttömät tulee
laittaa kuntoutuksen kautta
eläkkeelle.
Tällöin työvoimakoulutuksen voimavaroja voidaan panostaa nuorempaan työttömään ja näin pystytään tehostamaan koulutusta ja saamaan
nuori pitkäaikaistyötön takaisin työelämään. Iäkäs työtön
pääsee elämään ihmisarvoista
elämää eikä näin ollen ole viranomaisten pompoteltavana!

Varsinais-Suomen piirin uudet
kansanedustajaehdokkaat
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin piiritoimikunta valitsi Liedossa pitämässään kokouksessa 15.6.2006 seuraavat henkilöt
ehdokkaiksi vuoden 2007 eduskuntavaaleihin:
- Laihinen Timo, yrittäjä, Turku
- Nummi Veijo, kuorma-autonkuljettaja, Uusikaupunki
- Peltokorpi Sirke, ajoneuvoasentaja, Raisio
Lisää ehdokkaita tullaan asettamaan myöhemmin kesällä. Aikaisemmin ehdokkaita on valittu huhtikuussa:
- Hannula Juhani, maanviljelijä, Mynämäki
- Heikkilä Lauri, filosofian tohtori, elektroniikan ja
tietoliikennetekniikan erikoistutkija, Marttila
- Louhi Janne, ylioppilas, Raisio
- Peltomaa Iiris, ATK-suunnittelija, Pyhäranta
- Sjöman Kyösti, levyseppä-hitsaaja, Raisio

Perussuomalaiset tavoittelevat
Uudellamaalla kahta paikkaa
Perussuomalaiset tavoittelevat tulevissa eduskuntavaaleissa Uudellamaalla vähintään kahta paikkaa. Perussuomalaisten vaaliveturina
Uudellamaalla toimii puolueen puheenjohtaja ja Uudeltamaalta valittu kansanedustaja Timo Soini, jonka hyvälle menestykselle presidentinvaaleissa odotetaan jatkoa nyt myös eduskuntavaaleissa.
Perussuomalaisten Uudenmaan piiritoimikunta on eilen illalla pitämässään kokouksessa päättänyt tehdä teknisen vaaliliiton Eläkeläiset kansan asialla -puolueen, Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen
Liiton ja Köyhien asialla –puolueen kanssa. Vaaliliiton ehdokaspaikkajaosta on parhaillaan neuvottelut käynnissä.
Tässä vaiheessa Perussuomalaisten Uudenmaan piiritoimikunta
päätti asettaa seuraavat yhdeksän eduskuntavaaliehdokasta:
- Espoosta Timo Soinin lisäksi:
Saana Lehto, BBA, tradenomi-HSO
Teijo Petäjäjärvi, logistiikkatyöntekijä
Marjo Pihlman, erikoissairaanhoitaja, toiminnanjohtaja
- Vantaalta:
Petri Falzon, henkilöstöpäällikkö
Pauli Artturi Luttinen, kirjailija, filosofi
Jyrki Vaskela, postimies
Kalle Ylimutka, taksiautoilija
- Vihdistä ostaja Pasi Salonen
Perussuomalaisten Uudenmaan piiri etsii vielä ehdokkaita.

Kymen
piirin uudet
ehdokkaat
Perussuomalaisten Kymen piirin piiritoimikunta kokoontui
17.6.2006 Lappeenrannassa. Kokouksessa käsiteltiin eduskuntavaaleihin liittyviä asioita. Piiritoimikunta antoi piirin johdolle valtuudet keskustella keskustapuolueen jättävän kansanedustaja
Seppo Lahtelan kanssa mahdollisesta eduskuntavaaliehdokkuudesta Perussuomalaisten listoilla.
Kokouksessa nimettiin myös
kaksi uutta eduskuntavaaliehdokasta, joista toinen on Etelä-Karjalasta ja toinen Kymenlaaksosta.
Valituiksi tulivat:
- Rita Laura (19),
opiskelija, Lappeenranta
- Eerola Juho (31),
tulkkikeskusvälittäjä, Kotka
Aikaisemmin on asetettu seuraavat ehdokkaat (suluissa ehdokkaan ikä):
- Kangasmäki Auli (52),
tilitoimistoyrittäjä, Kotimäki
- Koponen Juha-Pekka (29),
koneteknikko, Anjalankoski
- Lehto Raul (32),
työnjohtaja, Heinlahti
- Leppänen Marja-Leena (58)
yrittäjä, Lappeenranta
- Lindström Jari (40)
painehiomomies, Oravala
- Merivirta Jorma-Kalevi (51)
operaattori, Kotka
- Timonen Eliisa (52)
vajaamielishoitaja, Utti
- Van Wonterghem Freddy (51)
yrittäjä, Kotka
PerusS:n Kymen piiri on nyt
asettanut kymmenen ehdokasta. Ehdokkaiden keski-ikä on
41,5 vuotta. Naisia on neljä, miehiä kuusi. Kymenlaaksosta seitsemän, Etelä-Karjalasta kolme. Loput neljä ehdokasta asetetaan viimeistään piirin syyskokouksessa.

Muista tilata
kampanjamateriaalit ajoissa!

www.vaalit.fi
14

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

PerusSuomalainen 7/2006

Henkilökuvia
Olavi Linna
Perussuomalainen

historia

2 / 1997

EU tulee
Suomelle kalliiksi
- Suomea liitettäessä Euroopan unioniin korostettiin, kuinka hyvä kauppa jäsenyys maallemme oikein on. Alussa Suomen piti jopa rahallisesti hyötyä jäsenyydestä.
- EU:n kokonaishyöty on osoittautunut lähinnä tilastolliseksi näpertelyksi ja jäsenyyden todellinen
vaikutus kansalaisten kukkarossa on ollut miinusmerkkinen. Näin varsinkin köyhimpien kansalaisten
ja vaikeuksissa olevien kohdalla, totesi Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Raimo Vistbacka puheessaan Seinäjoella 25.1.1997.

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

Leivän ja Sanan jakaja

ravinto

Missä vietät
iankaikkisuutesi
Yllä oleva kysymys ei tule
yleensä ihmisten mieleen niin
kauan, kun kaikki elämässä on
kohdallaan. Monikaan ei ajattele sitä, mitä on tämän elämän
jälkeen. Näemme jatkuvasti,
kuinka ihmisiä siirtyy tästä elämästä rajan yli. Tästä huolimatta eletään niin kuin elettäisiin
täällä ikuisesti. ”Ihmisille on
määrätty, että heidän on kerran
kuoleminen, mutta sen jälkeen
tulee tuomio.” (Hepr.9:27)
Tulevan elämän varmistamisessa kukaan ei menetä mitään
sellaista, joka olisi välttämätöntä, vaan varmistaisi sen, missä
viettää iankaikkisuuden tämän
elämän jälkeen. Tässä tarvitaan

vain halu ja tahto toimia Jumalan
sanan mukaan, muuten; ”Kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartutat päällesi
vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi.” (Room. 2:5)
Tuntuu käsittämättömältä se,
että monissa eri asioissa järkevästi ajattelevat ihmiset ovat tässä asiassa täysin välinpitämättömiä, vaikka tämä on ihmisen tärkein asia. Tätä ei voi puolustaa
edes sillä, ettei ole saanut tietoa
tästä asiasta. Kannattaisi suhtautua tähän asiaan varovaisesti, koska on paljon muitakin asioita, joita ihmisjärki ei käsitä. Käsittämätöntä on myöskin tämä, mutta on

kaikkien koettavissa. ”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet
(Jeesuksen) vastaan, hän antoi
voiman tulla Jumalan lapsiksi”
(Joh.1:12).
Kannattaisi ajatella tätä asiaa, jos sittenkin, vaikka et sitä nyt käsittäisi, olisi olemassa taivas ja helvetti. Ettei kävisi niin kuin sille ateistille, joka
teki kuolemaa ja aatetoveri tuli vahvistamaan häntä ja sanoi:
”Pidä kiinni lujasti siitä”, tarkoittaen aatetta, joka hänellä
oli. Kuoleva vastasi tähän: ”olisipa jotakin, mistä voisin pitää
kiinni”.
Leo Koukku

Kotisivuuudistus etenee
hyvin

Muusikko J. Karjalainen - vaikka en lukeudukaan hänen ihailijoihinsa - on tehnyt biisin ”Väinö”, joka on
soinut radiossa menneen vuoden vähän väliä. Taiteilijan tavaramerkkihän oli taannoisina vuosina J. Karjalainen ja Mustat Lasit. Erään keskustalaisen puolueen erään ministerin orkesteri olisi vastaavasti voinut
olla A. Karjalainen ja Tyhjät Lasit.

Perussuomalaiset Nuoret
perustettu
Kuopiossa 18.1.1997 perustettiin valtakunnallinen
nuorisojärjestö Perussuomalaiset Nuoret. Yhdistyksen tarkoitus ei ole olla byrokraattinen järjestö järjestöjen joukossa vaan ”suoramarkkina” -kanava nuorten ja päättäjien välillä.
Puheenjohtajaksi valittiin Pia Fihlman-Lehikoinen
Suonenjoelta sekä varapuheenjohtajiksi Ritva Marin
ja Minna Ropponen. Sihteeriksi valittiin Marja Tikkanen Maaningalta.

Uusmaalaiset Loviisan raveihin
Uudenmaan PerusS lähtee 24.07.2006 puheenjohtaja Timo Soinin
johdolla Loviisan raveihin, jotka alkavat klo 18.00 (koelähdöt jo klo
17.30). Lähde Uudenmaan piiriläisenä jännittämään ”oman” hevosen puolesta ja nauttimaan ravitunnelmasta, yhdessäolosta, virvokkeista, kahvista ja makkarasta! Timo Soinin kanssa suuntaamme
ajatukset vuoden 2007 eduskuntavaaleihin! Viimeksi raveissa oli
yleisöä noin 1600 henkeä. Matkaa Loviisan torilta 500 metriä.

Loviisassa tapahtuu:
- loimitamme oman voittajahevosen Perussuomalaisin värein,
logoin ja tekstein
- kuuntelemme lähtöjen välillä PerusS -mainoskuulutusta
- tutustumme ravien käsiohjelmassa olevaan PerusS -mainokseemme
20 ensimmäiselle ilmoittautujalle PerusS:n Uudenmaan piiri tarjoaa vapaalipun raveihin, kahvin ja makkaran.
Soita 041-548 6740 / Marjo Pihlman.

Soini 19.7. MTV3:n
SuomiAreenassa
Eduskuntavaalikampanjan ensimmäinen suuri vaalikeskustelu järjestetään keskiviikkona 19.7 2006 iltapäivällä Porissa, ravintola Buccon terassilla. Mukana kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat. Keskustelu esitetään suoranomaisesti MTV3-kanavalla klo
19.30-21.00.

Lasten suusta
Pikku-Jeremia (4) oli matkalla isomummun hautajaisiin ja asia askarrutti. Aiheesta oli ollut kotona puhetta ja Jeremia kysyi autossa:
”Äiti, ollaanko me nyt menossa sinne taivaisiin?”
● ● ●

PerusSuomalaisten Varsinais-Suomen piirisihteeri Iiris Peltomaa on
uudistanut puolueen kotisivut. Ne
löytyvät tutusta osoitteesta
www.perussuomalaiset.fi.
Sivuja tullaan jatkossa vielä täydentämään, muun muassa englanninkielinen osio puuttuu, mutta
pääpiirteissään uudistustyö on nyt
valmis. Suurkiitos siitä Iirikselle!

PerusSuomalainen 7/2006

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Mikael (6) tuli aamulla äidin ja isin viereen sänkyyn ja rupesi tutkiskelemaan äidin kasvoja. Äidillä kasvonpiirteet ja korkeat poskipäät kiinnostivat pikkumiestä. Tuumauksen tuloksena Mikael totesi: ”Äiti, sulla on samanlaiset posket kuin Nasulla.”
● ● ●

Kolmevuotias Kristiina näytti äidin mielestä hyvin mietteliäältä. Äiti kysyi: ”Mitä sun päässä mahtaa liikkua?” Siihen Kristiina tokaisi heti: ”Matoja”.
● ● ●

Toimitus ottaa vastaan hauskoja lasten suusta-juttuja, joita julkaistaan tällä palstalla. Voit lähettää aineistoa osoitteeseen:
anne.aviisi@saunalahti.fi
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Puolueneuvoston kokous 12.-13.7.
Ikaalisten Kylpylässä
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

6.
4.
12.

5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

11.

1.

9.

PÄÄRAKENNUS MAININKI
HOTELLI IKAALIA
HOTELLI TERME
KYLPYLÄ-HOTELLI
KUNTOUTUMISKESKUS
VILLA WEGELIUS/
TI-TI NALLE -PERHEEN ELÄMYSTENTALO/
KESÄTEATTERI
SAVUSAUNA
KLUBISAUNA
RIVÉRA BEACH
TENNISKENTÄT
GOLF-HARJOITUSKENTTÄ
KARTANORAKENNUS
AS. OY LOMARINNE
LOMAKYLÄ N. 1 KM
LASKETTELURINNE

8.

2.

7.

10.
14.
13.

15.

13.

13.

Ikaalisten Kylpylä sijaitsee kauniissa maisemissa Kyrösjärven rannalla.
Ikaalisten kaupungissa upealla
paikalla Kyrösjärven rannalla sijaitsee kaupungin ylpeys – maankuulu Ikaalisten Kylpylä.
Kylpyläpalvelujen ja ihanien
hoitojen lisäksi Ikaalisten Kylpylässä on monipuolinen valikoima
majoituksen ja ohjelman suhteen.
Majoittua voi niin hotellihuoneissa kuin kodikkaissa apartementos-tyyppisissä huoneistoissakin.
Uudella lomakyläalueella puolestaan on majoitusvaihtoehdoksi
hyvin varusteltuja rivitalo- ja paritaloasuntoja kylpylävieraille.
Ikaalisten Kylpylä on erinomainen miljöö myös kokousten pitämisen kannalta. Muuntuvista tiloista löytyy moniin tarpeisiin kokoustilaa. Kokouksia voi järjestää
pienistä palavereista aina suuriin

konferensseihin, jopa tuhannen
hengen tapahtumiin. Kokousvieraiden käytettävissä on uusin tekniikka, ja varsinaisten kokoustilojen lisäksi myös vapaamuotoisempi työskentely on mahdollista.

Hyvien kokoustilojen lisäksi
maittavaa ruokaa
Ikaalisten Kylpylän ravintoloissa
on kaiken kaikkiaan yli 4000 asiakaspaikkaa, ja valinnanvaraa on
paitsi ravintoloiden suhteen myös
niiden valikoimissa. Kylpyläosastolla on mahdollisuudet vesileikkeihin, rentoutumiseen ja virkistymiseen. Trooppisen lämmin, 30
asteinen ilma ja vesi hemmottelevat jokaista. 58-metrinen huima

vauhtiliukumäki kiinnostaa lapsia
ja lapsenmielisiä.
Koettaa voi myös vastavirta-allasta, lukuisia porealtaita, hierovia vesipisteitä… Myös täysin varustettu Tropical Bar palvelee allasosastolla.
Ikaalinen on kaunis kesäkaupunki ja kylpylän lähistöllä risteilevät ulkoilureitit. Iltaisin voi laittaa ykköset ylle, ja siirtyä viihdeelämän puolelle ravintolapalveluiden pariin. Yli neljä vuosikymmentä palvellut Ikaalisten Kylpylä
aloitti toimintansa terveyskylpylänä, sittemmin palvelut ovat monipuolistuneet ja nykyisin kylpylä
on nykyaikainen vapaa-aika, hyvinvointi- ja konferenssikeskus.
Anne Kukkonen

Varaa majoituksesi ajoissa. Tervetuloa!
Majoitusvaihtoehdot:
Hotelli Ikaalia (n. 200m kylpylästä)
90 euroa/hlö/vrk.
Sama sisältö kuin edellisessä vaihtoehdossa.

2vrk. 140:- euroa /hlö

Kokoukseen ovat tervetulleita neuvostoon kuuluvien lisäksi kaikki asiasta kiinnostuneet, sekä mahdolliset tulevat kansanedustajaehdokkaat.
Kokous on samalla lähtölaukaus eduskuntavaalityöhön.

Allasosastolla voi nauttia trooppisen lämpimästä ilmasta
ja vedestä.

Etäisyyksiä Ikaalisiin

Hinnat ilman illallista:
Maininki 90 euroa ja Ikaalia 67 euroa

Majoitusvaraukset:

Pelkät yöpymiset ilman ruokailuja

Helena tai Reijo Ojennus

Maininki 76 euroa ja Ikaalia 53 euroa.

puh: 0400 236154 tai 0400 984238.
Kokouspaketti ilman majoitusta
40:- euroa /hlö kahdella ruokailulla
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Jyväskylä
210 km
Hämeenlinna 125 km
Pori
97 km
Helsinki
230 km

Tampere
Turku
Vaasa
Oulu

50 km
185 km
180 km
400 km

tai sähköpostilla: paakari@jippii.fi.
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Perussuomalaisten puolueneuvoston
kokouskutsu

Kokouksen ohjelma
Perjantai 11.08.2006
18.00 Puoluehallitus

Lauantai 12.08.2006
Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp:n puolueneuvoston kokous pidetään lauantaina 12.08.2006
klo 13.00 alkaen ja jatkuen sunnuntaina klo 11.00 Ikaalisissa, Ikaalisten kylpylässä.

10.00 Toritilaisuus, Ikaalisten tori
- kansanedustajat Tony Halme, Timo Soini ja Raimo
Vistbacka tavattavissa.

Kokouksessa hyväksytään Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2007, saadaan selostukset erityisjärjestöjen toiminnasta, valitaan puolueneuvoston ansioituneet jäsenet ja käsitellään muut asiat,
jotka voidaan laillisesti käsitellä.

11.00 – 12.30 buffet-lounas kokouspaikalla

Kokouksessa on puhe-, esitys- ja äänioikeus kaikilla Perussuomalaiset - Sannfinlän-darna rp:n Kokkolan VI puoluekokouksessa 2005 puolueen puoluevaltuustoon valituilla henkilöillä, sekä niillä puolueen listoilta 2004 valituilla kunnanvaltuutetuilla, jotka ovat ilmoittautuneet Perussuomalaiset rp:n
jäseniksi tai Perussuomalaiset rp:n sitoutumattomiksi valtuutetuiksi.

12.00 Ilmoittautuminen
13.00 Puolueneuvostonkokous alkaa
- tervehdykset
1 § Avaus, järjestäytyminen, laillisuus
- puheenjohtaja Timo Soini
2 § Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2006:n
vaaliteemat
- esittely - lähetekeskustelu – esitykset
- valmistelevat työryhmät
3 § Eduskuntavaalit 2006
- vaalilainsäädäntö
- Veikko Granqvistin vetoomuskirjelmä

Kokouksessa on osallistumisoikeus kaikilla Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp:n jo nimetyillä
kansanedustajaehdokkailla ja puolueen jäsenillä, joilla on puheoikeus lisäksi esityslistan 12 § Yleiskeskustelu kohdassa, sekä kaikilla niillä, joille puolueneuvoston kokous läsnäolon myöntää.
Kokoukseen ovat tervetulleita lisäksi Perussuomalaisten jäsenten perheenjäsenet sekä muutkin Perussuomalaisista kiinnostuneet. Kokous on lähtölaukaus tuleviin eduskuntavaaleihin.
Helsingissä 01.07.2006
Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp
Timo Soini
puheenjohtaja

Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja

Auli Kangasmäki
2. varapj

Ahti Moilanen
3. varapj

Kokous keskeytetään viimeistään klo 17.00 kylpylän ja
vesitropiikin vapaan käytön sekä iltaohjelman takia.

Hannu Purho
puoluesihteeri

20.00 Illallinen ja illanvietto
- tanssiravintola ja vapaata ohjelmaa

Sunnuntai 13.08.2006

Piirien tarkoitus ja toiminnan laatu

8.00 – 10.00 Hotelliaamiainen
10.45 Hartaustilaisuus kokoussalissa Anssi Joutsenlahden johdolla

Puolueen, piirien ja yhdistysten
päämääränä on kristillis-sosiaaliselta pohjalta koota yhteen ne
väestöryhmät, joiden etujen ajamisesta ja tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta sekä yhteiskunnallisesta asemasta ei ole
oikeudenmukaisesti huolehdittu.

Näitä kansalaisryhmiä ovat:
1) lapsiperheet, jotka kasvattavat
tulevan hyvinvointimme rakentajia ja tärkeintä kansallisomaisuuttamme lapsia;
2) eläkeläiset, jotka ovat pitkällä päivätyöllään ja uhrauksillaan
luoneet maamme nykyisen hyvinvoinnin ja turvanneet vapautemme, sekä maksaneet itse työllään
etukäteen oikeutetut eläkkeensä;
3) työttömät, jotka elinkeinoelämämme arvokkaana työvoimareservinä ilman omaa syytään
joutuvat tinkimään omasta elintasostaan;
4) pien- ja perheyrittäjät sekä itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka
elinkeinoelämämme merkittävimpinä tukipilareina pitävät pystyssä
nykyistä sosiaaliturvaamme;
5) pienipalkkaiset kansantalouttamme niin ulkomaankaupassa kuin ennen kaikkea kotimarkkinoilla, sekä rahoittavat samalla
korkeilla välillisillä maksuilla toimihenkilöt, virkamiehet ja työntekijät, jotka ahkeralla työllään mm.
yhteiskunnan, palveluelinkeinon,
hoitoalan ja tuotantotoiminnan
piirissä työskennellen pyörittävät
yhteiskuntaamme;.
6) opiskelijat, jotka itseään kouluttamalla turvaavat yhteiskuntamme toimintakyvyn ja kansainvälisen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa pienten opintososiaalisten tukien turvin;
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7) maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittajat, jotka toiminnallaan turvaavat puhtaiden kotimaisten elintarvikkeiden saannin myös
kriisiaikana ja pääosaltaan huolehtivat puunjalostusteollisuutemme
raaka-aineen riittävyydestä.
Kutsumme mukaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen myös kansaa lähellä olevan sivistyneistön ja vapaat taiteilijat.
Lisäksi puolueen, piirien ja yhdistysten päämääränä on edistää
maamme talouden rakentamista
vahvaksi ja kilpailu-kykyiseksi siten, että työntekoa ja yrittämistä kunnioitetaan, kansallista itsemääräämisoikeutta sekä suomalaisia arvoja ja kulttuuria puolustetaan, sekä kansalaisille taataan
taloudellinen perusturva ja oikeus työhön

Piirin toiminnan muodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:
1) kokoaa kansalaisia toimimaan
perussuomalaisuuden edistämiseksi.
2) osallistuu kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaaleihin sekä
Euroopan parlamentinvaaleihin
puolueen ja yhdistysten jäsenten
valitsemiseksi kunnanvaltuustoihin, eduskuntaan, Suomen Tasavallan Presidentiksi sekä Suomen
edustajiksi Euroopan parlamenttiin sekä edistää puolueen vaalitoimintaa alueellaan.
3) toimii puolueen alaisena piiritason vaali- ja muuta toimintaa hoitavana kansalaisjärjestönä
noudattaen puolueen ja sen virallisten elinten tekemiä päätöksiä ja
antamia ohjeita.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

11.00 Puolueneuvoston kokous jatkuu
4 § Selostus Perussuomalaiset Naiset
- Sannfinländska Kvinnor ry:n toiminnasta
- puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen
5 § Selostus Perussuomalaiset Nuoret ry:n toiminnasta
- puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala
6 § Selostus Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
toiminnasta
- puheenjohtaja Raimo Vistbacka
7 § Selostus Oikeutta Eläkeläisille ry:n toiminnasta
- puheenjohtaja Reijo Ojennus
8 § Selostus Kristillinen toimikunnan toiminnasta
- puheenjohtaja Harri Lindell
9 § Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2006
ja muut vaaliasiat
- lopullinen käsittely
10 § Ansioituneiden jäsenten kutsuminen puolueneuvostoon
- puheenjohtaja Timo Soini
11 § Muut kokoukselle esiteltävät, päätöstä vaativat asiat
- esittely, käsittely, päätös
12 § Yleiskeskustelu
- avoin foorumi kaikille kokoukseen saapuneille,
ei valmisteltuja asioita
13 § Kokouksen päättäminen

4) huolehtii alueellaan puolueen julkaisujen ja muun materiaalin levittämisestä ja perustyön tekemisestä alueellaan.
5) järjestää tiedotus-, valistusja esitelmätilaisuuksia, kokouksia, kursseja, neuvotteluja puhetilaisuuksia sekä juhlia sekä muilla vastaavilla tavoilla pyrkii tarkoitusperiensä edistämiseen.
6) toimii toiminta-alueensa
perussuomalaisten yhdistysten yhdyssiteenä.

Toimintansa tukemiseksi
piiri:
1) julkaisee ja myy lehtiä ja
muita painotuotteita sekä ääni- ja kuvamateriaalia.
2) harjoittaa kustannus-, radio- ja televisiotoimintaa.
3) toimeenpanee arpajaisia,
varojen keräyksiä ja myyjäisiä.
4) harjoittaa bingo-, tanssilava-, ravintola- ja kioskimyyntitoimintaa.
5) hankkii ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
6) ottaa vastaan avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja.

Kokouksen yhteydessä sunnuntaina iltapäivällä puolueen
tarjoamat voileipäkahvit.
PerusS:n Nuorten hallituksen kokous puolueneuvoston
kokouksen päätyttyä.

PerusS autotarrat
myynnissä

5 § Eritystoiminta
Piirillä voi olla naisten, nuorten, eläkeläisten, yrittäjien,
ympäristöasiain, piirin sisäistä
alueellista toimintaa tai muuta
erityistoimintaa varten rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä yhdistyksiä, toimintaverkostoja tai alaosastoja, jotka
eivät ole piirin jäseniä ja joilla
ei ole ääni- eikä edustusoikeutta piirin kokouksessa.

Tyylikkäitä sinivalkoisia 10 cm x 20 cm PerusS -autotarroja voi tilata
hintaan 3,60 euroa/kpl Vesa-Matti Saarakkalalta sähköpostitse:
vesa-matti.saarakkala@ps-nuoret.net tai
vesa-matti.saarakkala@netikka.fi
(Edellisessä lehdessä sähköpostiosoite oli väärin.)

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Alpo Ylitalo
Puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
PerusSuomalaiset

Eurosta

on tullut markka
Elämme viidettä eurovuotta. Silti päivittäin kuulee ihmisten selvittelevän markoissa kauppojen
euro-hintoja. Vertailevat ihmiset
ovat hintatietoisia.
Viime vuosien korot ynnä muut
hinnankorotuspaineita aiheuttavat tekijät ovat olleet harvinaisen
matalia, mutta silti omakotitalojen
hinnat ovat kohonneet huimasti.
Kohonneet hinnat ajatteluttavat. Miten lähellä onkaan aika,
jolloin kahvi ja munkki maksoivat huoltoaseman kahviossa markoissa saman kuin nyt euroissa.
Varsinkin isoilla liikenneasemilla
kahvi ja pulla maksavat kolmesta ja puolesta eurosta ylöspäin 20,81 markkaa tai enemmän. Tuttavani kertoi joutuneensa tilan-

teeseen, jossa myyjä oli verrannut nykyrahaa niin, että hänelle
vanha sata markkaa on kaupanteossa sama kuin sata euroa. Kuluttajan näkökulmasta tämä ajattelutapa näyttää olevan valitettavan usein totta.
Yritysten ketjuuntumisen tuloksena kuluttajahinnat alkavatkin
kohota, vaikka ostojen keskittyminen suuremmiksi määriksi antaisi mahdollisuuteen alentaa hintoja. Kunnallisia energialaitoksia
on myyty suurille konserneille ja
energian hinta on kohonnut huimasti. Moni on itse kokenut, että aiemmin palvelualttiutta osoittanut henkilökuntakin on saattanut muuttua tiukkailmeiseksi koneiston osaksi.

Jon-Hydro ja Pohjan Pultti siirtyivät suurkonsernin omistukseen.
Tarvitsin yhden 12 x 15 mm:n pultin ja prikan. Tarve ei ole kauppiaalle bisnes, vaikka pultin arvo
olisi kokonaan voittoa. Palvelu lienee kuvaava termi. Minulle ilmoitettiin, että pultti maksaa euron.
Sehän on hirveä hinta tavallisesta
8.8 pultista. Sain vastaukseksi, että
joo, joo, mutta aika maksaa.
Olin aamun ensimmäinen asiakas, ja monta myyjää oli vapaana.
Esimies tuli paikalle ja totesi virkamiesmäiseen tyyliinsä, että hinta on aivan oikea - aika maksaa.
Jätin pultin myyjälle todeten, että
minulla ei ole varaa ostaa noin kallista aikaa. Henkilökunnan käytös
ja korkea hinta ajoivat ulos.

Rauta-Keskolla sama ostos
maksaa 20 senttiä ja Työkaluässässä 12 senttiä. Lidll myy rasvatonta maitoa 58 sentin litrahintaan, kun muualla se maksaa 79
senttiä. Näin meitä viedään!
Monille toden totta markasta on tullut euro ja vanhasta satasesta sata euroa! Ei ole häpeä
tehdä hintavertailua.
Tietysti kauppiaankin pitää
elää siitä, mitä tekee, mutta kohtuus kaikessa. Monella alalla näkyy merkkejä lamaa edeltäneestä ajasta. Köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat.
Euron hinnaksi määriteltiin
5,9457 markkaa. Hintatietoisuus
edistää talouden vakaata kehitystä.

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

Vesa-Matti Saarakkala, 1. varapuheenjohtaja
Tourulantie 10 A 40, 40100 Jyväskylä
Puh. 050-402 4339
E-mail: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi

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

Auli Kangasmäki, 2. varapuheenjohtaja
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh. 05-454 7685, 040-556 9159
E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi

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

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

1. varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala

Hannu Purho, puoluesihteeri
Savitaipaleentie 265, 54500 Taavetti
Puh. 050-573 8157
Fax: 09-454 0466
E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi

Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh. 02-484 5773, 050-514 6764
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi
Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8, 80200 Joensuu
Puh. 0400-375 472, 013-137 529
E-mail: osmo.kokko@kolumbus.fi

Harri Lindell,
Yrittäjänkatu 5, 32700 Huittinen
Puh: 040-913 4659
Fax: 02-578 3543
E-mail: perussuomalainen.toimitus@saunalahti.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
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Marjo Pihlman
Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 Espoo
Puh. 041-548 6740
Email: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh. 05-454 7685, 040-556 9159
E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi
Perussuomalaiset Nuoret:
Puheenjohtaja: Vesa-Matti Saarakkala
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)
Varapuheenjohtaja: Harri Väänänen
Rönkönniementie 17, 73200 Varpaisjärvi
Puh. 040-575 7896

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

Taloudenhoitaja Tiina Sivonen
Puh. 09-454 0411
Fax 09-454 0466
E-mail: tiina.sivonen@eduskunta.fi
Perussuomalaiset Naiset:
Puheenjohtaja: Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi
Puh. 05-416 9500, 040-775 1757
Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman ESPOO
Puh: 041-548 6740

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
Raimo Vistbacka (pj.)
Timo Soini (vpj.)
Tony Halme 050-511 3111, 09-4321*

Sihteeri: Mikko Nurmo
Lepolankuja 13, 37600 Valkeakoski
Puh. 040-841 5980
E-mail: mikko.nurmo@luukku.com
Kansanedustajien avustajat
Soinin avustajat (Uudenmaan vaalipiiri)
Hannu Purho 050-573 8157
E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi
Jukka Jusula 0400-606 220
jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi
Vistbackan avustaja (Vaasan vaalipiiri)
Toni Kokko
09-432 4186, 050 591 6221
toni.kokko@eduskunta.fi
Halmeen avustaja (Helsingin vaalipiiri)
Jonni Sinkkonen 050-598 0947
jonni.sinkkonen@eduskunta.fi

Perussuomalaiset Sannfinländarna rp
Perustettu: 1995
Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
Puh. 09-454 0411, Fax: 09-454 0466
peruss@perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Piirien puheenjohtajat:
Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465
Etelä-Savo
Pj Erkki Rakkolainen, SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855
Helsinki
Pj Arto Välikangas, HELSINKI
Puh: 050-376 9046, E-mail: arto.valikangas@kolumbus.fi
Häme
Pj Harri Kerijoki, HEINOLA
Puh: 050-547 7101
Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo, KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900,
0500-369 998
Keski-Suomi
Pj Marke Tuominen, VIHIJÄRVI
Puh: 040-092 5187, E-mail: marke.tuominen@pp1.inet.fi
Kymi
Pj Hannu Purho, TAAVETTI
Puh. 050-573 8157, E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi
Lappi
Matti Säärelä, ROVANIEMI
Puh: 040-719 7757, E-mail: matti-k.saarela@luukku.com
Oulu ja Kainuu
Pj Ahti Moilanen, UTAJÄRVI
Puh: 040-413 4941, E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi
Pirkanmaa
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Vapaa sana

Minne ovat
kadonneet
pientilat?
Minne ovat kadonneet pientilat?
Eikö EU-direktiiveissä voisi olla joku säädös monimuotoisuuden puolesta myös asumisasioissa, jolloin ikään kuin pientilallista elämänmuotoa, vähän sellaista
”elämäntapaintiaani-systeemiä”,
laajennettua versiota omakotitaloasumisesta suosittaisiin. Jopa niin, että kunnilla olisi tarjota
vuokralle näitä pieniä ekosysteemejä, silloin juuri vähävaraisetkin
voisivat niin halutessaan kokeilla
mitä on alkutuotanto.
70-luvulla oli paljon pientiloja, joissa talon väki kävi myös ns.
palkkatyössä lisäksi. Punainen tupa ja perunamaa pitäisi olla noin
5-10 ha, jotta saataisiin kasaan
toimiva ekosysteemi, että talous
voisi jopa pienestä metsästä saada lämmityspuita, rehuja ja leipäviljaakin vähän viljellä, ja kasvimaat ja puutarhat. Maakellari on
tosi eko-laitos. Ei vie sähköä.
Koska Jumala rakastaa meitä
ihmisiä, miksi emme vaalisi luontoa ihan asumisasioiden monimuotoisuuttakin lisäämällä. Ne
ruokahuollosta pääosin vastaavat nykyiset suurtilat ovat kovan
luokan työlaitoksia kovine vastuineen. Tasapuolisuuden nimissä peräänkuulutan pientiloja takaisin Suomen luontoon - onhan
ihminenkin osa luontoa!

leskeksi jääneitä sekä eroprosessin repimiä maalaistalojen poikia
ja isäntiä. Maausko on silti jäänyt
tähteeksi elämän murjomista raunioista. Jokavuotiset maatyöt hoidetaan. Naisväellekin riittää maaseudulla puuhaa. Joko karjanhoidossa, tilan ulkopuolisissa töissä
tai vaikkapa lastenlasten kaitsemisessa.
Eläkeikäisetkin siellä touhuavat täyttä päätä. On puutarhan ja
kasvimaan hoitoa, pihan siivousta, kunnostustöitä, kattiloitten kolisuttelemista ja sämpylöiden tekemistä. Jotkut taas sommittelevat päätöitään sellaiseen järjestykseen, että ehtivät myös yhteiskunnallisten asioiden hoitoon.
Joskus kokoukseen tai palaveriin
menon estää vaikkapa lehmän
poikiminen. Koettelevatko ne sillä tavalla naisten maauskoa? Josko muuttaisivat mukavuuksien
perässä trendikkäisiin lähiöihin,
pubeihin tai antautuisivat muihin
taajamien houkutuksiin?
Kaikki eivät sentään ole muotiilmiöiden vietävissä. Aina löytyy
paikallisväestöstä sellaisia ”kynsistään maahan kasvaneita”, jotka
eivät muuta kotikonnuiltaan aivan
vähäpätöisten asioiden takia.
On nähty jo yhtä sekä toista
maailman menossa ja maaseudun mullistuksissa. Maaseutuelämä tuntuu silti hyvältä, näiden
ympärillä kuohuvien Kiina-ilmiöiden keskellä. Maaseutua kun ei
oteta edes osakesalkkuun ja viedä Sveitsiin, enempää kuin siirretä Kiinaankaan. Luojan lykky!
Liisa Salmi, Pielavesi

Ari Nenonen, Tohmajärvi

Paikalleen
juurtuneet
Kun pitkän talven jälkeen lumet
taas sulivat ja ilmat lämpenivät, alkoi hiljaisimmillakin kylän raiteilla raktoreiden edestakainen ähellys. Takana on kyntöauraa, äestä,
levitintä ja kylvökonetta. Aina tilanteen ja tarpeen mukaan. Tehdään pitkää päivää. Moni viljelee
kotitilaansa varsinaisen leipätyön
ohessa. Silloin voidaan puhua jo
yötä myöten menemisestä.
Peltojen muokkaajista löytyy
myös paljon ikääntyneitä ja jo
touhuun väsähtäneitä. On vain
jatkettava, sillä muutakaan ansiota ei ole näköpiirissä. Joukossa on
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Vaalityö
tehokkaasti
käyntiin
Perustuslakimme mukaan valtiovalta suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan joka neljäs vuosi valittavilla vaaleilla.
Seuraavat eduskuntavaalit pidetään 18. maaliskuuta 2007. Perussuomalaiset ovat nyt kovassa nousussa ja lähdemme hakemaan vaalivoittoa eduskuntavaaleissakin.
Tarvitsemme eduskuntavaaleihin ahkeria vaalityöntekijöitä. Jokaiselle riittää tehtävää. Tu-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

le nyt reippaasti toimintaan mukaan! Vaalityö on hyvä aloittaa
heti. Keskustelkaamme ihmisten
kanssa ajankohtaisista asioista, kuten työttömyydestä. Tuo ongelma
koskettaa todella suurta joukkoa
suomalaisista.
Voikkaan tehtaan lopettamispäätös ei ainakaan lisää EU:n
suosiota. Tuotantolaitoksista, joista monet ovat saaneet valtion tukea, ovat lopettaneet toimintansa. Siksi tahdomme nyt itse päättää omista asioistamme ja me pystymme siihen, tuoden esille järkeviä vaihtoehtoja. Eurovaluutta
on johtanut siihen, että kokonaisia puunjalostustehtaita on suljettu ja sahoja ajettu alas. Työttömyys
lisääntyy kovaa vauhtia.
Siksi on tärkeää, että Perussuomalaiset saavat lisävoimaa seuraavissa eduskuntavaaleissa. Tule
sinäkin mukaan Perussuomalaisten toimintaan! Yhdessä saamme
enemmän parannuksia aikaan.

kunnossa. Maatiloja on jo saatettu
sietämättömään ahdinkoon tuottajahintojen laskun myötä, kiitos
EU:n. Toivottavasti saisimme aina syödä suomalaista ruokaa, jonka saanti on taattu kansainvälisistä kriiseistä huolimatta.
Toivon sukupolvenvaihdosten
helpottuvan maatiloilla ja uusia
maatalousyrittäjiä tulevan vielä
entisten lisäksi, muistakaa suosia
suomalaista, kuljetusmatkat ovat
lyhyet ja näin säästämme myös
fossiilisia polttoaineita.
Ehdotan siis perintöveron poistamista. Perinnön hankintahinnaksi tulisi kuitenkin 0,- eli mikäli
perinnön myy pois jollekin ulkopuoliselle, joutuu koko summasta
maksamaan luovutusvoittoveron
(tai myynti – ed. om. hankintahinta = voitto, josta luovutusvoittovero) Luovutusvoittoveroa ei kuitenkaan tarvitsisi maksaa mikäli
yksi tai useampi perinnön saaja lunastaa muut ulos esim.; asunto, kesämökki, maatila tai yritys….jne.

Eino Kuusinen, Kuusankoski

Sano:
ei perintävero
Miltei jokainen suomalainen on
sitä mieltä, ettei perintöveroa tarvita enää. Olen samaa mieltä, jokainen meistä on maksanut veronsa jo kertaalleen yhteiskunnalle kerätessään omaisuuttaan
tai jopa useampaan kertaan erilaisin maksuin.
Perintövero joutaa samaan romukoppaan varallisuusveron
kanssa. Jokainenhan saa käyttää
omat varansa eläessään kuten haluaa; säästää, matkustella, viettää
kulutusjuhlaa tai jopa pelata kasinolla yhdessä illassa. Tuntuu vain,
että säästäminen on näistä vielä
huonoin vaihtoehto, sillä on vieläkin rikollista omistaa Suomessa
omaisuutta.
PK-yrittäjien sukupolvenvaihdokset helpottuvat, eikä jatkajan
tarvitse myydä yritystä saadakseen verorahat perintöverojen
maksuun. Oletan tämän lisäävän
PK-yrittäjien halukkuutta investoida ennen ja jälkeen sukupolvenvaihdoksen, mikä osaltaan lisää Suomi Oy:n tuottavuutta sekä
hyvinvointia kansalaisille enemmän kuin mitä perintövero tekee.
Näin saamme uusia työpaikkoja
ja lisää maksuvalmiita veronmaksajia palkkatulojen merkeissä sekä suurempia yritysverokertymiä.
PK-yrittäjien työllistävä vaikutus
on erittäin merkittävä, ja merkitys
vain kasvaa isojen firmojen muuttaessa pois Suomesta. Tarvitsemme lisää vientiyrityksiä Suomeen,
eikä vietäviä yrityksiä Suomesta.
Myös investointien poistoaika verotuksessa olisi tarkasteltava uudestaan isojen investointien kohdalla yrittäjien haluamaan
suuntaan.
Maatiloja ei tarvitse enää pilkkoa eli myydä osaa tilasta perintöverojen maksuun ja ”kuihduttaa sitä pois EU kunnosta”, vaan
maatilatkin säilyvät paremmassa

Uudenmaanpiirin
kansanedustajaehdokas
Jyrki Vaskela

Mistä köyhyys
Suomeen tuli?
Presidentti Kekkosen valtiotaidolla ja suomalaisella työllä Suomi toipui sodan tuhoista ja kehittyi hyvinvointivaltioksi. Professori Henrik Meinander sanoo kirjassaan ”Tasavallan tiellä”: ”Suomi
on yksi maailman kehittyneimmistä hyvinvointivaltioista, kun
se 1990-luvun puolivälissä liittyi
Euroopan Unioniin.”
Meillä oli omien aineellisten ja
henkisten voimavarojen varassa
luotu vankka, monipuolinen talous. Joillakin aloilla oli päästy aivan huipputasolle. Yritykset olivat
vakavaraisia. Rahat, ja asiat pidettiin omissa käsissä. Kusti Syväjärvi
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(sd) kirjoitti Aamulehdessä: ”Suomen valtiolla oli tuskin lainkaan
velkaa, silloin kun Koivistosta tuli presidentti. Kekkosen jälkeen
meille tuli demarivetoinen valtiojohto. Se otti aisaparikseen oikeistopuolue Kokoomuksen ajamaan Suomea EU:hun. Keväällä 1987 SDP:n Koivisto ja Sorsa
tekivät Kokoomuksen kanssa yhteishallituksen. Ja pääministeriksi
otettiin Kokoomuksen Harri Holkeri, joka julisti ”hallittua rakennemuutosta”, ”uutta poliittista
kulttuuria” ja lupasi keventää verotusta. Hallitun rakennemuutoksen nimikkeellä polkaistiin käyntiin kansantalouden alasajo. Iskusana oli saneeraus. Ensimmäiseksi saneerattiin pois Suomen suurin työpaikka; Wärtsilän Turun
telakka. Etevät insinöörit ja pystyvät ammattimiehet työnnettiin
työttömiksi. Sitten Holkeri julisti,
ettei Suomessa kannata vaatteita
tehdä. Meillä oli kukoistava tekstiiliteollisuus. Taitavat naiset tekivät paljon vientiinkin. Mutta Holkerin hallitus oikein urakoi tekstiiliyritysten hävitystä. Ja tällaista
peliä jatkettiin. Yrityksiä hävitettiin ja työntekijöitä saneerattiin
laumoittain pois työpaikoistaan.
Rahamarkkinat oli jo 1986 vapautettu. Ja meiltä alkoi valtava
rahavuoto länteen. ”Holkerin hallituksen karmea tilinpäätös valmistunut. Pahin talousromahdus
sitten nälkävuosien”, kirjoitti Iltalehti 5.2.1992 Tilastokeskuksen
tietojen perusteella. Suomeen tuli
köyhyys sieltä EU:sta. Omat eurokiihkoilijat sen saivat aikaan. Suomella oli samanlainen mahdollisuus säilyttää kansallisvarallisuutensa, toimintavapautensa ja itsenäisyytensä kuin Norjalla. Mutta
europuolueet SDP ja Kokoomus
eivät sitä onnea kansallemme suoneet, vaan Suomi alistettiin lännen lypsettäväksi. Ja kansalla on
maksajan ja kärsijän osa.
S. Lindström
Turku

PS-visa

Testaa tietojasi PS-visan kysymyksillä!
Joka kuukausi uudet 10 kysymystä.
Oikeat vastaukset sivulla 3.
1. Missä maassa on Länsi-Euroopan halvimmat matkapuhelut?
2. Kuinka monta käräjäoikeutta Suomessa on?
3. Mikä maa voitti miesten jalkapallon ensimmäisen MM-turnauksen vuonna 1930?
4. Mikä maa voitti miesten jalkapallon MM-kisat v. 2002?
5. Porvoon tuomiokirkkoon putosi lentopommi vuonna 1941
– missä se räjähti?
6. Missä maassa jaetaan Concourt-kirjallisuuspalkinto?
7. Kuinka moni maailman ihmisistä ei käytä pankkipalveluja?
8. Mistä kaupungista Lordi-yhtye on kotoisin?
9. Kuinka suuri osa suomalaisnaisista sairastaa masennuksen
ennen 70. ikävuottaan? Entä suomalaismiehistä?
10. Missä olympiakisoissa yleisurheilijat juoksivat ensi kertaa
400 metrin rataa?
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Eskon kuvakulma

Eduskuntavaalit
2007

Kiinnostaako kansanedustajuus?

Kännykkäviestit

Kerro mielipiteesi matkapuhelimella!

lyhyet

Perustuslakimme mukaan valtiovalta Suomessa
kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville

Verottajan yltiöpäisyys mieletöntä, jos verottaja väittää jotakin aivan tolkutonta ei voi olla oikeutettua että syytetty joutuu ensin
maksamaan ja sitten pitkän prosessin jälkeen saa rahat takaisin
jos on enää olemassa mistä ottaa.
Mutta lopultahan oikeus toteutuu
ja todetaan että verottajan tietokonevian takia oli väärässä eikä
kukaan saa mitään seuraamusta
mokastaan.
•••
Arvonlisävero poistettava. Silloin
tulisi ilmatteiset lääkkeet takaisin.
Se halventaisi elämistä muutenkin. Ajatelkaa meitä köyhiä.
•••
Puolueen lehti on nyt aidon lehden näköinen ja sillä jos millään
me luomme vaalityölle profiilin.
Kiitos lehden ulkoasun toteuttajille ja juttujen tekijöille, lehdessä on nyt muutakin kuin puolueen väelle luettavaa.

palkkaa ja Pekkasia, jos niihin
ei suostuta niin aloittakaa sitten vaikka laiton lakko. Kyllä
se siitä asiat lutviutuu.

kokoontunut eduskunta. Eduskuntaan kuuluu
200 kansanedustajaa, jotka valitaan joka neljäs

•••

vuosi toimitettavilla vaaleilla.

Ruotsin kieli vapaaehtoiseksi
kaikissa oppilaitoksissamme,
elämmehän vapaassa suomessa emmekä ruotsin vallan alla enää.
Autokoulujen, taksien, apteekkien, postin kilpailuttamiselle luotava todellinen mahdollisuus. Nykyisin ne ovat monopoleja joita
en voi käsittää.
•••
Uudet jäsenet tervetuloa puolueeseen yhteisiin talkoisiin paremman ja oikeudenmukaisemman Suomen puolesta.
•••
Älkää nurisko kun työpaikat menevät ulkomaille. Pyytäkää lisää

•••
Onko ryhmäkuri eduskunnassa
esteenä kansanedustajan toiminnalle? Edustajanhan pitäisi toteuttaa äänestäjiensä tahtoa eikä puoluevallan tahtoa.

Seuraavat eduskuntavaalit pidetään 18. maaliskuuta 2007. Timo Soinin hienon presidentinvaalimenestyksen jälkeen Perussuomalaiset ovat
vahvassa nousussa ja lähdemme luonnollisesti hakemaan vaalivoittoa
eduskuntavaaleissakin.
Haluatko tukea työtämme Suomen kansan parhaaksi? Haluatko olla
mukana tekemässä historiaa? Tarvitsemme eduskuntavaaleihin paitsi
hyviä ehdokkaita myös tarmokkaita vaalityöntekijöitä. Jokaiselle löytyy tehtävää!
Ota yhteys Perussuomalaisten puoluesihteeriin Hannu Purhoon puhelimitse 050-5738157 tai sähköpostitse hannu.purho@eduskunta.fi ja kerro tilanteestasi tai esitä kysymyksiä.
Jatkossa voit tutustua sivujen www.perussuomalaiset.fi kautta Perussuomalaisten ehdokkaisiin.

Sana on vapaa ”Lyhyet”
-palstalla. Lähetä puheenvuorosi meille ja muistathan
allekirjoittaa viestisi.
Palstalle tarkoitetut viestit
numeroon 0207 415162
(Hinta on normaali tekstiviestin hinta.)

Lisätietoja eduskuntavaaleista löydät sivuilta www.vaalit.fi.

www.vaalit.fi
Liity PerusS-listalle

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Kun haluat ajankohtaisia
uutisia politiikasta,
kannanottoja tai tietoja
tulevista tapahtumista,
liity PerusSsähköpostilistalle.
Lähetä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen
perussuomalaiset@
eduskunta.fi
Listalle kuuluminen on
maksutonta
eikä edellytä
Perussuomalaisen
puolueen jäsenyyttä.
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