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Hannu Purho pohtii sivulla 12 musiikkikirjallisuuden
epätarkkuuksia ja virheellistä tietoa.
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Päätoimittaja, Harri Lindell
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
Lähi-idän tilanteesta
Kautta aikojen yleinen mielipide on ollut ja tulee olemaan Israelin vastainen tekipä Israel sitä tai tätä.
On mielenkiintoista huomata kiihkeys, jolla asioihin otetaan kantaa.
Maailmassa käydään koko ajan monia erilaisia ja
eri tasoisia sotia, joissa kuolee ihmisiä huomattavasti enemmän kuin nykyisessä konfliktissa Lähi-idässä.
Mutta näihin suuriin selkkauksiin suhtaudutaan mitäänsanomattomasti olkapäitä kohauttamalla.
Israel on Uudenmaan
läänin kokoinen valtio, jonka painoarvo mediassa on
huikean suuri. Joka päivä

kun maassa tapahtuu jotakin poikkeavaa, uutisvälineet kautta maailman nostavat tapahtumat maailmankartalle.
Näissä tapahtumissa on
kysymys jostakin aivan
muusta kuin kahden eri
valtion yhteenotosta, kysymys on Israelin oikeutuksesta olemassaoloonsa.
Maailmanjärjestö sai
käsiteltäväkseen Israelin
avunpyynnön, kun maahan
hyökkäsi Arabimaiden yhteenliittymä yllätyshyökkäyksenä Jom Kippurina,
niin sanottuna kolmen päivän sodan aikana.
Maailmanjärjestö ja Punainen risti käänsivät selkänsä Israelin avunpyynnöille olemalla tekemättä

alkoivat vaatia - yllätys, yllätys - Israelin vetäytymistä
esimerkiksi Golanin kukkuloilta, ja lopettamaan välittömästi sotatoimensa hyökkääjiä vastaan.
Missään vaiheessa jälkeenpäin ei ole käyty keskustelua hyökkääjien velvoitteista maksaa sotakorvauksia hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle Israelin
itsenäiselle valtiolle.
asian suhteen mitään. Israelin sotavoimat taistelivat valtaisaa ylivoimaa vastaan hyvällä menestyksellä, saaden
Arabien hyökkäyksen pysäytettyä, ja lyötyä takaisin.
Valtavat hyökkääjän sotavoimat oli lyöty takaisin. Tässä yhteydessä maailmanjärjestöt heräsivät, ja

Israel Jumalan silmäterä
Olen sitä mieltä, että väkivalta jatkuu alueella, ja sitä on mahdotonta lopettaa
niin kauan kun arabien perheet kasvatetaan mielipiteeseen, että Israelin valtiota ei ole olemassa, ja lapset
ovat marttyyreita jos räjäyt-

tävät itsensä räjähdevyön
kanssa ihmispaljoudessa.
Näissäkin tapauksissa kärsivät vain siviilit.
Hizbollah on määritelty
terroristijärjestöksi, jota vastaan on syytä taistella ja on
pyrittävä lopettamaan sen
tekemät ohjusiskut Israelin
kaupunkeja vastaan. Iskut
kohdistuvat täysin siviiliväestöä vastaan samalla tavoin
kuin itsemurhaiskutkin.
Raamatullinen puoli asioissa on seuraavanlainen. Israel on vahva väkikivi. Ne,
jotka sitä pyrkivät nostamaan, repivät itsensä. Israel on Jumalan silmäterä, jota Hän varjelee.
Kaikki kansat tuomitaan
sen mukaan, miten ne ovat
suhtautuneet Israeliin aikojen saatossa.

Aikojen lopussa kaikki kansat kokoavat valtaisat sotajoukkonsa Jisreelin
laaksoon, jota sanotaan myös
Harmagedoniksi. Maailman
armeijat ovat valtaisat ja erittäin hyvin varustetut käymään sotaa Israelia vastaan,
mutta Israel ei nosta sormeaankaan niitä vastaan.
Jumala sotii kansansa puolesta, tulee suuri maanjäristys
ja suuria rakeita, jotka tappavat suuret ja mahtavat sotajoukot Harmagedoniin. Veri kuohuu hevosten kuolaimiin asti.
Tämän jälkeen alkaa rauhan kausi jolloin Israel saa
olla rauhassa vainoojiltaan.
Israelin nimi tulee sanoista Jisra El, joka tarkoittaa
suomennettuna Jumala taistelee.
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Vaalikosmetiikkaa
keltaisissa kansissa
Hallituksen evästykset ja
puitteet valtion talousarvioesitystä varten vuodelle
2007 julkaistiin heinäkuussa. Todellinen vääntö ja yksityiskohtien hiominen alkaa hallituksen varsinaisissa budjettineuvotteluissa
elokuun lopulla. Valtiovarainministeriön työn jäljiltä budjettiesitys on pysynyt
sovituissa raameissa. Tasapainon säilymiseen esityksen osalta on oleellisesti
vaikuttanut hyvä suhdannetilanne.
Valtiovarainministeri
Heinäluoman budjettiesitys ei tarjoa sinällään mitään uutta tai mullistavaa.
Jo pitkään maassamme vallinnut hallituspoliittinen linja: ”rahat rikkaille, köyhille
piiskaa”, -jatkuu entisellään. Kosmeettista rahaa luvataan muun muassa työllisyyden hoitoon ja kunnille ollaan maksamassa takasin siltä aikoinaan kaapattu 500 miljoonan euron
pakkolaina.
Myönteisiä asioita sinällään, mutta saisi tuo ”hyvien aikeiden lista” olla mittavampikin.
Talousarvioesitys lupaa
lähinnä lämmintä kättä ja
sympatiaa monille tahoille.
Leipä- tai leikkausjonot eivät tällä esityksellä lyhene.
Vanhustenhuoltoon liittyvistä vaikeuksista ja ahdingosta kertovat uutiset ovat
nekin menneet ilmeisesti
ohi miniterien korvien.
Opintotuki on ollut yli
kymmenen vuotta samalla alhaisella tasolla, vaikka
elinkustannukset ovat koko ajan nousseet. Opiskelijoiden nälkävyöhön hallitus tarjoaa ”yhden reiän
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lisää”, mikä tuskin paljoa
lohduttaa.
Valtiovarainministeriö
sallii eriarvoisuuden kasvun jatkuvan myös monien muiden laajojen väestöosien kohdalta. Esimerkiksi kansaneläkkeisiin tai
työmarkkinatukeen ei korotuksia ole luvassa. Myös
viime laman uhrit virtuaalivelkoineen on ilmeisesti jo
kokonaan unohdettu.
Keltakantinen talousarvioesitys on siis päälinjoiltaan valmis. Eri ministeriöt
ja eduskunta tulevat syksyn kuluessa tekemään siihen vielä omat puumerkkinsä. Raharikkaat ja talouselämä ovat hyrisseet
tyytyväisyyttään tehtyyn
esitykseen. Eikä ihmekään.
Sellaisia kiireellisiä rakenteellisia muutoksia ei ole
suunnitteilla, joihin talkoisiin myös eliitin pitäisi osallistua. Valtaapitävien perusajatus: ”Ei niin köyhää olekaan, ettei häneltä vielä euroa saa puristettua” -on yhä
valitettavasti voimissaan.

Työttömät
päättymättömälle
kiertoradalle?
Ensimmäistä budjettiehdotustaan valmisteleva valtiovarainministeri Eero Heinäluoma (sd) jysäytti jonkunmoisen mätäkuun uutispommin, esityksellään
uudesta valtion tuesta työn
perässä liikkuville. Hänen
huolensa kohdistui työvoiman kysynnän ja tarjonnan huonoon tasapainoon.
Etenkin metallimiehistä
olisi kova pula Länsi-Suomessa.
Heinäluoman sinällään
kaunis teoriakukkanen herättää enimmäkseen kauhun sekaisia tunteita. Ol-
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laanko taas perustamassa
jotain uutta demarit-kepu
pohjaista virastoa ja luomassa ”asiamies” ym. kallista byrokratiaverkostoa?
Järjestelmä tulisi todennäköisesti maksamaan moninkertaisesti siitä saatavaan
hyötyyn verrattuna. Jos perhe repäisee itsenä tutusta
ympäristöstä täysin erilaiseen kulttuuriin, myy omakotitalonsa ja saa samalla
hinnalla pienen kerrostalokaksion työpaikkakunnalta,
on siinä sokkia kerrakseen.
Mikä takaa, että uusi työpaikka säilyy edes muutaman vuoden? Pian olisi uusi muutto edessä, 500 euron
matkarahalla.
Muistamme karmaisevan
hyvin takavuosien kahden
asunnon loukut ja niiden
tuhoisat taloudelliset seuraamukset yksityistalouksille. Jatkuvasti työn perässä muuttavalla tulisi aina
olemaan ilmeisesti ainakin
pari asuntoa kaupattavana,
kaikkien muiden huolten
keskellä. Vuokra-asunnoistahan on jo nyt valtava pula kasvukeskuksissa. Pienen
palkan ja pätkätyön perään
muuttava saisi pian huomata, että hänen tulonsa eivät
riitä edes vuokran maksamiseen. ”Heinäluomankatapultti” saattaisi singota ihmiset jatkuvalle työttömien kiertoradalle tai ainakin ennalta arvaamattomaan ongelmien suohon.
Entä aluepolitiikka ja hallituksen reteät puheet hajasijoittamisesta? Muuttotappioalueille tehty esitys olisi myrkkyä. Siellä asunnot
jäisivät tyhjilleen, peruspalvelujen ylläpito vaikeutuisi entisestään ja väestöpohjan ikärakenne muuttuisi
ratkaisevasti. Tietysti tällainen kehitys vauhdittaisi

demareiden toivomia kuntien pakkoliitoksia, mutta
lasku koko yhteiskunnalle
olisi kova. Missä olisi säästö, missä todellinen hyöty?
Vaikka sitä onkin demarin tosi vaikea ymmärtää,
työtönkin on ihminen. Juurettomien, slummiutuneiden ja onnettomien kansalaisten määrä kasvaisi vielä nykyisestään. Lisää rauhattomuutta, polttopulloja
ja terveydellisiä ongelmia
olisi tiedossa ja pitkä lasku
veronmaksajille tästä perässä.
Työttömyyslukuja on saatu kaunisteltua monilla silmänkääntötempuilla. Muun
muassa muuttamalla kokopäiväisiä työpaikkoja kahdeksi tai jopa neljäksi osaaikaiseksi työpaikaksi. Ontuvasta ja haparoivasta työllisyyspolitiikasta kertoo sekin, että tämä sama hallitus
on mätkäissyt kymmenientuhansien eurojen lisämätkyt komennusmiehille, jotka ovat lähteneet työn perässä toiselle paikkakunnalle. Ensin houkutellaan lähtemään perheen elannon
perään kauas kotoa ja sitten kohdellaan kuin rikollista. Onpa esitetty jo työttömien lähettämistä ”kehitysapuna” Afrikkaankin,
että saataisiin kortistoja
putsattua. -Tuskin salapoliisikaan löytäisi tämän hallituksen työllisyyspolitiikasta
edes päätä tai häntää.
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Eduskunnassa sanottua

Puheenjohtaja pakisee
timo.soini@eduskunta.fi

Röyhkeä ahneus rehottaa yhteiskunnassamme entistä julkeammin. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Fortumin
johto olisi taas syksyllä saamassa lottovoiton ilman pelipanosta. Rökäleoptiot
lankeavat kuin Manulle illallinen.
Perussuomalaiset vaativat jo viimesyksyisen välikysymyksen yhteydessä optiosaalistusta kuriin. Niille ei valtio-omisteisessa firmassa ole mitään perusteita.
Toimenpiteitä luvattiin, mutta taas olemme samassa tilanteessa; käsiä levitellään
kohtuuttomuuden edessä. Aikanaan on
kyllä sekä lapsilisien määrään ollut ronttia puuttua puhumattakaan kansaneläkkeen pohjaosan leikkaaminen ja taitetun indeksin käyttöönotto. Silloin taannehtivuus ei ollut este, mutta nyt sileäkätisten olleessa kyseessä mitään ei muka voida tehdä.
Fortum on perustaltaan entinen Imatran voima, joka perustettiin Suomen
sähköistämistä varten. Tarkoituksena oli
tuottaa kotitalouksille ja teollisuudelle
sähköä. Siinä on onnistuttu, mutta nyt
tämä perustehtävä on laajennettu osaksi pörssipeliä, jossa herrat aina voittavat
ja voitot maksaa kuluttaja. Me emme tätä menoa hyväksy vaan vaadimme, että
ministeri Mauri Pekkarinen puuttuu asiaan ja siivoaa sosialistiministerien solmimat sotkusopimukset.

Vanhojen puolueiden johtajat ovat sanoneet, että tällaisessa menettelyssä vain sheikit hyötyisivät. Pöhköä puhetta, Suomi ostaa öljynsä valtaosin Venäjältä. Ei minun
tietääkseni siellä mitään sheikkejä majaile.
Tässäkin kohdin tulee mieleen, että kuinka
paljon enemmän liikkumavaraa Suomella
itse asiassa olisi EU:n ulkopuolella. Sanoin
Porin mediatorilla, että kumpien kanssa olisit mieluimmin porukassa; Norjan, Sveitsin
ja Islannin vai Bulgarian, Romanian ja Turkin? Ensimmäiset ovat EU:n ulkopuolella, eikä niitä vielä maa ole nielaissut. Toiset ovat EU-kolhoosin tulevia jäseniä. Ei
ole vaikea vastata.

Valtio bensarosvona

Tarvetta on

Polttonesteiden hinnankorotukset ovat
ylittäneet sietorajan. Laskun maksaa jokainen suomalainen. Perussuomalaiset
ovat jo vuosia esittäneet joustavan polttoaineveron käyttöönottoa, eli lasketaan
veroa silloin kun hinta muutoin nousee
ja edullisemman hinnan aikana kerätään
varantoa pahan päivän varalle. Näin teki
jo Jaakob Faraon hovissa tuhansia vuosia sitten ja hyvin toimi. Toimisi tänä päivänäkin.

Puoluejohtajan on vaikea pitää lomaa, koska vastuu on ympärivuorokautinen. Pätkittäin se on onnistunut. Puhujakeikkaa pukkaisi vaikka jokaiselle kesäpäivälle. Muutaman onnistuneen reissun tein. Imatralla
keskustelin rakennemuutoksen kourimien
alueiden tulevaisuudesta. Porin Areena oli
melkoinen menestys. TV-keskustelussa oli
vanha vaiva; halua puhua olisi ollut enemmänkin, aikaa ei pahemmin annettu, mutta
palautteesta päätellen se vähä, joka ulos tuli

”Virkeä kylä
edistää poliittista
moniarvoisuutta”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini
meni perille. Porin torilla oli suuri menestys, kannustusta tuli viiden metrin välein.
Kansanvallan päivän puhe Mouhijärven torilla keräsi pitkälti toistasataa kuulijaa. Kermana kesäkakussa oli Höytiän
kyläpäivä. Höytiän kyläpäällikkö Reijo
Rokkamäki (perussuomalainen valtuutettu) varasi puhujat ja esiintyjät jo hyvissä ajoin. Sain puhua kauniissa kesäsäässä yli 1500 kuulijalle. Näky oli vaikuttava.
Pieni kylä oli väkimäärästä turvoksissa.
Höytiä on elävä kylä, jossa on koulu ja
kauppa. Siellä on myös perussuomalaisten kannatus poikkeuksellisen vahvaa ja
hyvin menee. Samanlainen kylä on Muhoksella, Kylmälä. Sielläkin on toimiva
kyläkauppa ja kyläkoulu ja vankka perussuomalaisten kannatus. Tästä voimme
oppia sen, että virkeä kylä edistää myös
poliittista moniarvoisuutta.
Olen huomannut, että Perussuomalaiselle puolueelle on valtava tarve. Nyt
tarvitaan piireissä viisautta ehdokashankinnassa ja kunnon vaalistrategiat. Tuote on kunnossa ja aate kyllä kelpaa. Todella isokin yllätys on mahdollinen. Ainakin etelässä ehdokaslistoille on valtava tungos ja syksyn tullen kysyntämme
vain lisääntyy.
Ikaalisten kokouksesta saamme varmasti kunnon avauspotkun vaalitaistelulle. Toimiva ohjelma, joka kertoo kansan kielellä mihin pyrimme ja miksi, on
avainasemassa.

Perussuomalaiset Ikaalisiin!
Niin sanottu ”välivuoden
puoluekokous”,
puolueneuvosto kokoontuu
Ikaalisiin 12.-13.8.2006.
Kokous on tämän vuoden
suurin ja tärkein yhteinen
tapaamisemme.
Vaikka kokouksen asialistalla ei olekaan
henkilövalintoja, siitä huolimatta kokouksessa käsitellään puolueemme tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita.
Eduskuntavaalien ohjelmatyöryhmä on
ahkeroinut useita päiviä ja iltapuhteita ohjelman parissa. Kun olen hieman päässyt sivusta seuraamaan ohjelman valmistelua uskon, että meillä on oman näköisemme ohjelma. Meillä on perussuomalainen vaaliohjelma, johon eduskuntavaaleihin lähtevät
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ehdokkaamme voivat tukeutua. Ohjelmassa on hyvin laajasti ja kattavasti tuotu esille niitä asioita, jotka meille perussuomalaisille ja uskoakseni myöskin äänestäjillemme ovat tärkeitä. Kun ohjelma saa puolueneuvoston kokouksen hyväksynnän, sillä
on hyvä lähteä eduskuntavaaleihin.
Myöskin täällä Pirkanmaalla meillä on selkeä tavoite. Meillä on hyvällä ehdokasasettelulla mahdollisuus saavuttaa kansanedustajan paikka. Omaa ehdokasryhmäämme täydentää Itsenäisyyspuolueen (entinen Vapaan
Suomen Liitto) kanssa solmittu vaaliliitto.
Meitä on paljon, jotka olisimme omasta
mielestämme hyviä kansanedustajia. Monet ovat sitä mieltä, että olisivat sen paikan
ansainneet tähän asti tehdyllä puoluetyöllä! Näin varmasti onkin. Mutta jos paikkoja
näin jaettaisiin, eduskuntaa pitäisi suurentaa, eikä sittenkään edes kaikki ansioituneet perussuomalaiset sinne mahtuisi. Taitaapa olla muitakin yrittäjiä!

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Hyvä ehdokasasettelu ei salli minkäänlaista reviiriajattelua. Vaaleihin lähdetään
joukkueena, jossa ei palkintoja jaeta etukäteen. Kaikkien yhteisenä tavoitteena tulee olla mahdollisimman hyvä tulos puolueelle ja sitä kautta saavutettu kansanedustajan paikka. Tällä asenteella tulee jokaisen
piirin ehdokkaat asettaa. Tietysti joissakin
vaalipiireissä vaaliliittokuviot aiheuttavat
joitakin järjestelyjä mahdollisista ykkösehdokkaista, mutta tämä on ainoastaan muutaman piirin kohdalla.
Eduskuntavaalit ensi keväänä ovat hyvin
ratkaisevat vaalit puolueemme tulevaisuuden kannalta. Tehdään vaalien perusta, ehdokasasettelu, hyvin ja sopuisassa hengessä. Eduskuntavaalityö alkaa puolueneuvoston kokouksesta.
Tervetuloa Ikaalisiin ja Pirkanmaalle.
Reijo Ojennus
Pirkanmaan piirin puheenjohtaja.
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Eduskunta kokoontuu
jälleen syyskuussa
Eduskunnan syysistuntokausi aloitetaan
tiistaina 5.9.2006. Valtion vuoden 2007 talousarvioesitys annetaan eduskunnalle tiistaina 12.9.2006 ja lähetekeskustelu käydään
samalla viikolla.

Runohetki

Rakkauden hauki
Eipä ui katiskaan rakkauden hauki,
nielu liianko kiinni, vai liianko auki?
Vain ahvenen körmyjä, kiiskiä monta,
ruotoisten sinttien kevätkutua kasvamatonta.
-Se hauki, se vasta hyvältä maistuis,
kun se haaveiden rasvassa hautuen
paistuis.
Hannu Purho

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

PS-visan vastaukset
1. Italia.
2. Tapani Erling.
3. Keskimäärin 130.
4. Anne Puonti.
5. Timo Mustakallio –laulukilpailun.
6. Pohjoismaissa.
7. Noin 14 000 km.
8. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.
9. 11 prosenttia.
10. Marja-Liisa Kirvesniemi
(ent. Hämäläinen),
Sarajevossa vuonna 1984.

Optiosaalistus rehottaa
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Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit
Päättäjien arvostus alhaalla
Etelä-Suomen Sanomat ja Satakunnan Kansa teettivät Taloustutkimuksella 23.7. julkisuuteen saatetun mielipidemittauksen poliitikkojen arvostuksesta. Kyselyssä viranomaiset saivat toimistaan
kautta linjan paremmat arvosanat
kuin poliitikot.
Jälkikommenteissa aiheellisesti
kyseltiinkin: Miksi kansalaiset eivät noteeraa nykyistä korkeammalle päättäjiä, jotka he ovat itse valinneet? Miksi vaaleissa ei
vaihdeta niitä poliitikkoja, joita
kuitenkin heti vaalien jälkeen pidetään epäluotettavina?
Seuraava vakavan itsetutkistelun
paikka äänestäjillä onkin edessään
jo ensi vuoden maaliskuussa.

Suomi täynnä mystiikkaa
Suomi on tunnetusti maa, jossa
polttopullot lentelevät itsestään

ja turkistarhojen ovet aukeilevat
omia aikojaan sekä niistä pelmahtelee metsiin oudosti uuden värityksen saaneita eläimiä. Mikäli tuhotöiden takana olisivat elävät ihmiset, varmaan joku olisi jo saatu
kiinni tai peräti tuomittukin?
Meillä ei ole löytynyt laajaa
paheksuntaa herättäneille, eliitin
saamille jättioptioillekaan yhtään
isää tai äitiä. Nekin ovat syntyneet
kuin taikaiskusta.
Maassamme ei myöskään voi
julkaista tilakohtaisia maataloustukia, koska niistä suurimmat potit korjaavat ”vuorineuvokset,
pankkiirit ja linnanvoudit” saattaisivat hermostua. Pienviljelijälle pitkospuita pitkin viedystä
ulosottolapusta saa sentään vaikkapa lehdessä ilmoittaa.
Suuren naapurimme Venäjän
presidenttiä Putinia on kovastikin
arvosteltu sananvapauden rajoittamisesta. Hänellä olisi kuitenkin
vielä paljon oppimista suomalai-

sesta tiedotuskäytännöstä. Meillä osataan ripotella totuutta tosi
säästeliäästi ja tarkoituksenmukaisesti, aivan kuin hienoimpia
mausteita salaisen reseptin mukaan ranskalaisessa keittiössä.

Yrityksiin sukupuolikiintiöt?
Iltalehti kirjoitti 15.7. näyttävästi
tasa-arvoministeri Tuula Haataisen ehdotuksesta, jossa hän esittää yrityksiin ns. norjalaista sukupuolikiintiömallia. Haatainen väläyttää olevansa valmis siirtymään
myös Suomessa Norjan malliin,
jos yritysten johtoelimiin ei pian
valita lisää naisia.
Norjassa kiintiöitä vastustava
yritys voidaan jopa lopettaa. Pahimmissa uhkakuvissa pelätään jo
Suomessakin lähi tulevaisuudessa menevän yrityksiä nurin tasaarvon takia. Mekaanisesti toimiva
tasa-arvovaatimus saattaisi useissa tapauksissa syrjäyttää päte-

vyyden. Mikäli tasa-arvoministeri Haatainen (sd) on aidosti huolissaan tasa-arvokiintiöistä, hän
voisi aloittaa uudistukset vaikkapa SAK:n hallituksesta, jonka 22jäsenisessä hallituksessa on vain
kaksi naista. Toisaalta, voiko olla
turhauttavampaa tehtävää, kuin
istua sukupuolen edustajana jossain johtokunnassa tai vaikkapa
kunnallisessa toimielimessä?

Verorahat
savuvanana taivaalle
Suomi toimii EU:n puheenjohtajamaa vielä tämän vuoden loppuun. EU-eliitillä riittää monenlaista riemujuhlaa ja kansa maksaa yhteensä 60-miljoonan euron
kulut. Tavalliselle rahvaalle jää
lähinnä muistoksi huippukalliita
poseerauskuvia suuremmista ja
pienemmistä eliittiryhmistä. Laskuja tulee monista yllättävistäkin
kuluista.

Pohjukan Sälli sai
PerusS-loimen

Keskisuomalainen lehti ja STT
uutisoivat 28.7. että Suomi maksaa hyvitystä jopa EU-kokouslentojen päästöistä.
Ympäristöministeriö on laatinut Suomen EU-puheenjohtajakauden ajaksi järjestelmän, jolla
hyvitetään Suomeen saapuvien
kokousvieraiden lentomatkoista
aiheutuvia päästöjä.
Yhden kokousvieraan lentomatkasta aiheutuneiden hiilidioksidipäästöjen suuruudeksi on
laskettu 15 euroa. Summa maksetaan Siemenpuu säätiölle, joka
jakaa rahaa kehitysmaissa toteutettaville ilmastohankkeille. Siemenpuu-säätiöön kuuluvat muun
muassa Maan Ystävät, Uusi Tuuli ja Vihreä Sivistysliitto.
Siinä saa tavallinen kansalainen huuli pyöreänä katsella verorahojensa lentävän sanan mukaisesti taivaan tuuliin, EU-eliittiä kuljettavan suihkukoneen savuvanan mukana.

Timo Soini:

vähävaraiset
unohdettu
Perussuomalaisten puheenjohtajan, kansanedustaja Timo Soinin
kannanotto hallituksen budjettiesitykseen 27.7.2006.
Hallituksen budjettiesityksessä on hyvää valtionvelan lyhentäminen. Se luo pelivaraa. Huonoa on se, että budjettiesityksessä on
unohdettu vähävaraiset kansalaiset, mm. pieneläkeläiset, omaishoitajat ja työttömät.
Hallituksen ehdottamat toimet työvoiman liikkuvuuden ratkaisemiseksi eivät ratkaise työttömyysongelmaa. Erityishuomio pitäisi kohdistaa työpaikkojen syntymiseen koko Suomessa.
Se, että hallitus on seurannut polttonesteiden hinnankorotuksia
pelkällä katseella, on vastuutonta politiikkaa. Eri puolilla Eurooppaa on käytössä erilaisia joustavia polttoaineveromalleja, joista hallituksen olisi syytä ottaa oppia jos Perussuomalaisten toistuvasti antamat neuvot eivät kelpaa.
Maaseutuväestön kuukausikaupalla tapahtunut nöyryyttäminen
maaseututukiratkaisun saamisessa on paluuta 1960-luvulle, jolloin talonpojan tappolinja oli huipussaan. Perussuomalaiset vaativat maatalouden tukiraha-asian välitöntä ratkaisua. Budjetti ei ole
valmis ennen kuin kaikki sen osat ovat ratkaistu.

Ratahallintokeskus:

kolme uutta suurta
ratahanketta käynnistyy
vuonna 2007

Perussuomalaisten Uudenmaan
piiri järjesti kesätempauksen Loviisan raveissa 24.7. Olimme ostaneet oman ravilähdön, ja lahjoitimme voittajahevoselle komean
PerusS-loimen. Loimen sai Teemu
Okkolinin naruttelema Pohjukan
Sälli kilometriajalla 32,2.
Perussuomalaisten Uudenmaan
piirin jäseniä oli paikalla kolmattakymmentä. Jotkut olivat kokeneita ravikonkareita, toiset taas
ensi kertaa kilvanajoissa. Hauskaa oli kaikilla, ja yhteishenki on
korkealla. Puolue sai näkyvyyttä, paikalla oli yli 1400 maksanutta katsojaa ja Perussuomalaisten
mukanaolo noteerattiin myös Uusimaa-lehdessä. TS
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Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus sisältää kolmen suuren
ratahankkeen käynnistämisen vuonna 2007: Seinäjoki-Oulu, ensimmäinen vaihe, Lahti-Luumäki ja Keski-Pasila. Rakentamisen suunnittelu- ja valmistelutyöt käynnistyvät ensi vuonna, mutta varsinaiset rakennustyöt alkavat vuonna 2008. Ratahallintokeskus on tyytyväinen näihin esityksiin ja erityisesti siihen, että Seinäjoki-Oulu
hankkeen ensimmäinen vaihe voidaan käynnistää suunnitellusti.
Valtakunnallisesti merkittävien Seinäjoki-Oulu ja Lahti-Luumäki
hankkeiden avulla saadaan nostettua vilkkaasti liikennöityjen rataosien välityskykyä, akselipainoja ja nopeuksia.
Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen mukaan perusradanpitoon käytettäisiin vuonna 2007 316 miljoonaa euroa.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle
merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

Leivän ja Sanan jakaja

ravinto

Yliluonnolliset asiat kiehtovat ihmisiä

Näkeekö ennustaja oikeasti tulevaisuuteen?
Ihmisillä on kautta aikojen ollut tarve tietää tulevaisuutensa.
Monia kiehtoisi kurkistaa ”seuraavan mutkan taakse”. Vaikka
jotkut pitävät ennustajia ja vastaavia täytenä humpuukina, silti monet hakevat apua ja tietoa heiltä.
Taikuus, tähdistä ennustaminen (astrologia), korteista ennustaminen ja spiritismi ovat
alueita, jossa liikutaan vaarallisessa maastossa. Alalla on
varmaan paljon helppoheikkejä ja eri naistenlehtiin horoskooppeja kirjoittelevat saattavat keksiä asioita päästään,
mutta on myös olemassa ennustajia, jotka toimivat ns. tietäjä- tai vainajahengen johtamana. He saavat myös aivan
oikeita tietoja.
Ennustuksen hyväksyminen
sitoo henkilön ja avaa sielun
portin okkultismille, vaikka kyseessä olisi kaukainen kädestä
povaaminen. Kirjoitan tämän
artikkelin kristillisestä näkökulmasta. Raamattu kieltää
taikuuden ja ennustamisen.

”Olen nähnyt kun meedio
menee transsiin ja kuinka
ovi aukeaa ajatuksen
voimalla”
Turussa asuva Merja Heikkilä
haluaa kertoa oman tarinansa
lukijoille.
- Kun menin aikoinani Raumalle töihin, silloinen työnantajani kävi ennustajalla. Halusin myös mennä ennustajan luo, vaikka samalla se pelottikin minua. Ennustajanainen todella tiesi asioitani, ja se
mitä hän sanoi, myös tapahtui,
kertoo Merja Heikkilä.
Ennustajat ja muu okkultistinen maailma alkoi kiehtoa Merjan mieltä ja hän alkoi käydä myös meediotilaisuuksissa.
- Olen nähnyt kun meedio
menee transsiin ja ottaa yhteyttä kuolleisiin ihmisiin. He
saavat sanomia rajan takaa ja
kerran meedio jopa puhui samalla äänellä kuin eräs kuollut
tuttavani, sanoo Merja.
Samaan aikaan, kun tilaisuudet kiinnostivat, elämään astui
myös pelko. Merja kuvailee aina olleensa Jumalan etsijä, ja
hän kuvittelikin että nämä asiat olivat Jumalasta. Tapahtuihan oikeasti yliluonnollisia
asioita, ja alan harrastajat puhuivat toisinaan jopa Jumalas-
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imu. Monet etsivät Jumalaa, ja
ajautuvat näihin asioihin, Merja sanoo.
Alaan kuuluu myös kaiken
sotkeminen keskenään, kaikki on sallittua.
- Otetaan pala raamatusta, ja
pala jostain muusta, ja selvää
yhtä totuutta ei ole. Minä löysin
sen Jeesuksesta, kertoo Merja.
- Pelot katosivat, löysin elämääni sellaisen rauhan, jota
olin aina etsinyt. Hain sieltä ja
täältä, uskosta Jeesukseen löytyi vastaus. Tie jota ennen uskoontuloani kuljin, vei aina
vain syvemmälle ja syvemmälle. Ennustajat ovat kiehtovia,
sitä tuntee olevansa jotenkin
erikoinen kun saa viestejä tällaiselta henkilöltä jolla on yliluonnollisia kykyjä.

Kaksi voimaa
taistelee ihmisestä

ta. Merjan kokemukset ovat aika
kohahduttavia.
- Kerran näin, kun eräs nuori poika avasi ajatuksen voimalla oven.
Vaikka näissä piireissä puhuttiinkin jollakin tavalla Jumalasta, Jeesukseen ei uskottu. - Olin
jo kieltänyt Jeesuksen, pidin häntä vain juutalaisena historiallisena
henkilönä, Merja kertoo.
Kuitenkin hän oli epävarma
kaiken tämän keskellä ja rukoili
Jumalalta apua.
- Kerran olin menossa meediotilaisuuteen. Rukoilin, että halusin tietää juuri sinä iltana, olivatko nämä asiat Jumalasta vai eivät. Minun oli pakko saada varmuus asiasta. Kun olin kävelemässä tilaisuuteen, minulle tuli varma
tunne siitä, että tänä iltana se selviää, muistelee Merja.
Ja niin sitten tapahtui, että Merjaa vastaan tuli kaksi nuorta miestä, jotka sanoivat hänelle; - Älä
mene sinne, tämä ei ole Jumalasta. He olivat Jeesukseen uskovia
miehiä, joita hätisteltiin pois tapahtumapaikan lähettyviltä.
Merjalla oli tarkoitus mennä tilaisuuteen erään ystävänsä kanssa, ja he näkivätkin toisensa. Merja sanoi että ei halua tulla, koska
hän oli saanut varmuuden, että se
ei ole Jumalasta. Jumala kuuli rukouksen ja vastasi siihen selvällä
tavalla.
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Pelkotiloja ja
öisiä outoja ilmiöitä
Merjalla oli kotonaankin paljon
alaan liittyvää okkultistista kirjallisuutta. Hän mietti, mitä tekisi. Pitkään jatkunut kiinnostus ja
kaikki kokemukset, joita hänellä
oli ollut, olivat varmistuneet Jumalan tahdon vastaisiksi.
- Hetkeksi meni kaikki, mihin
olin siihen saakka uskonut. Mietin mitä teen, kertoo Merja.
Kahden viikon kuluttua siitä,
kun Merjan piti mennä meediotilaisuuteen, jonka hän jätti väliin
ovikello soi. Oven takana oli mies,
joka halusi kertoa Jeesuksesta. –
Joku sisälläni sanoi, että ”älä käske häntä pois”. He joivat kahvia
ja keskustelivat. Mies kysyi Merjalta, halusiko tämä, että Jeesus
olisi hänen elämänsä herra. Merja vastasi myöntävästi.
- Merkillinen valo tuli päälleni,
ja tunsin valtavaa rauhaa ja lepoa.
Olin löytänyt sen, mitä olin koko
ikäni etsinyt.
Myöhemmin Merjan puolesta
rukoili eräs uskova nainen, joka
katkaisi henkivaltojen aiheuttamia siteitä, joita helposti jää kun
on tekemisissä tällaisten asioiden
kanssa. Merjaakin olivat vaivanneet pelkotilat ja öiset heräämiset.
Hän kertoo nähneensä yöllä vihreät silmät, jotka tuijottivat häntä
nurkassa ja tunteneensa persoo-

nallisen pahan voimakkaan läsnäolon. Muitakin yliluonnollisia kamalia asioita tapahtui. Merja hävitti polttamalla kaiken okkultistisen kirjallisuuden ja sanoutui irti
kaikesta siihen liittyvästä toiminnasta. Hän hävitti myös tarot-kortit ja muun materiaalin, joita hänellä oli.

Etsivät ihmiset ajautuvat
okkultismin pariin
Ennustajat toimivat vainaja- ja tietäjähenkien johtamina, toiminnan
takana ovat paholaisen henkivallat.
Näistä asioista voi seurata masennusta, henkivaltasiteitä ja pelkotiloja. Niitä harrastava avaa sielunsa portit henkivaltojen toiminnalle. Nämä henkivallat pukeutuvat
usein valkeuden enkeleiksi, Jumala
ja enkelit pyörivät puheissa ja ennustajat ja meediot ovat usein hyvin ihmisiä kohtaavia henkilöitä.
Heillä voi olla oikeasti halu auttaa, eivätkä he aina itsekään ymmärrä tekevänsä väärin. Usein
näistä suhteista muodostuu riippuvuussuhteita, ja tosiasia on
myös se, että alalla liikkuvat myös
aikamoiset rahat. Tarkoitus on
viedä harhaan, eksyttää Jumalasta ja oikeasta totuudesta. Jumalan
pelastussuunnitelma Jeesuksen
sovitustyön kautta kielletään.
- Tällä rintamalla totisesti riittää tarjontaa, ja siinä on valtava
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Merja haluaa omaan kokemuksensa perusteella varoittaa leikkimästä tällaisilla asioilla.
- Näitä asioita ei kannata vähätellä. On tosiasia, että kaksi voimaa taistelee ihmisestä.
Oman elämän valinnoista ei
myöskään pidä sysätä vastuuta kenenkään niskoille. On itse
elettävä tätä elämää. Ennustaja
paneutuu ulkoapäin tuleviin asioihin, ihmissuhteista kysellään
paljon. Jeesus alkaa muutostyön
ihmisen sisältä käsin. Usko pitää myös tietoisesti valita, on
astuttava sisälle siihen. Muuten
on auttamatta ulkona. Jumala
kunnioittaa ihmisen omaa tahtoa, valinta on ihmisellä itsellään. Elämä Jumalan kanssa on
turvallista, sanoo Merja.
- Okkultismiin liittyvät asiat eivät ole harmitonta leikkiä.
Ihminen, jolla on esimerkiksi
huono itsetunto antaa kontrollin omasta elämästään helposti
toisen ihmisen käsiin, tähän saumaan ennustajalla käyminen voi
tuntua hyvältä vaihtoehdolta.
Minullekin tuli riippuvuus, piti
aina tietää lisää ja lisää. Joskus
jopa uskovien keskuudessa näitä asioita vähätellään, eikä niiden todellisuutta tahdota nähdä. Kuitenkin raamattu puhuu
näistä asioista aivan selvästi ja
varoittaa niistä.
Merja Heikkilä asuu Turussa ja pitää siellä omaa parturi-kampaamoa. Hän on Kanadassa tällä hetkellä työskentelevän pastori Veijo Heikkilän
puoliso.
Anne Kukkonen
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Kansanedustaja, Timo Soini
timo.soini@eduskunta.fi

Minne turvapaikanhakijat katoavat?
Kansanedustaja
Timo Soini kysyi
8.6.2006 eduskunnan
kyselytunnilla
sisäministeri
Kari Rajamäeltä
turvapaikanhakijoiden
katoamisista.
Ohessa kysymys
ja vastaus.

laan asiallisin perustein hakemassa turvapaikkaa täältä?

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki:

Timo Soini:
Arvoisa herra puhemies! Ministeri Rajamäki, mainitsitte, että 1300
turvapaikanhakijaa on kadonnut.
Minne he ovat kadonneet? Ei kai
maa ihmisiä niele, eli missä he

ovat, vai johtuuko tämä siitä, että mahdollisesti meidän järjestelmäämme käytetään keinotteluun
ja läpikulkuun, että tänne on helppo päästä ja täältä voi sitten jat-

kaa matkaa Isoon-Britanniaan ja
muualle? Onko näin, ja mitä hallitus aikoo tehdä, että jatkossa tällainen katoilu ei ole tarpeen, vaan
otetaan jo rajalla selville, että ol-

Herra puhemies! Koko Euroopan
unionissa pyritään vuoteen 2010
yhtenäiseen turvapaikkapolitiikkaan ja -menettelyyn.
Nyt on nimenomaan ollut esillä, että Suomessa päätöksenteosta ja päätösten täytäntöönpanosta toistaiseksi vastaa sisäasiainhallinto ja vastaanotoista, säilöönottoyksiköistä, työvoimapoliittisesta harkinnasta ja kotouttamisesta
työministeriö.
Tämä Suomen nykyinen järjestelmä on poikkeuksellinen. Siinä
erotetaan hallinnollisesti turvapaikkamenettely ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Se on kansainvälisesti poikkeuksellinen.

Tutkittua

tietoa

Keskipohjanmaa (KP) julkaisi
24.7. uutisen Taloustutkimuksen
tekemästä päättäjien luotettavuustutkimuksesta. Tulos lienee
monille yllätys, sillä sen mukaan
vain yksi prosentti vastanneista
antaa politiikkojen luotettavuudesta kiitettävän kouluarvosanan.
Vain kahdeksan prosenttia johtavista viranomaisista sai kiitettävän. - Lauluntekijä on osunut: sitä saa mitä tilaa.
Käsitys päättäjistämme muuttuu kokemusten myötä, sillä alle
25-vuotiaat antavat parhaan ja yli
50-vuotiaat huonoimman arvosanan luotettavuudesta. Vallanpitäjiä
tulos tuskin yllättää, sillä kuvaillessaan Nyky-Suomen hallintoa ja taloudentilaa he, presidentti Tarja
Halosta myöten, fraseeraavat sanontaansa: oikeus- ja hyvinvointivaltio! - He kehuvat oman työnsä
saavutuksia ja laatua, vaikka tämä
tutkimus paljastaa aivan muuta.
Miksi johtavat viranomaiset
saavat paremman arvosanan johtunee siitä, että harva tutkimukseen haastatelluista on joutunut
tekemisiin heidän kanssaan. Käsitykset eivät välttämättä perustu todelliseen tietoon, vaan julkisuuskuvaan, minkä viranomaiset
itsestään antavat.
Oikeusvaltioimagon ylläpito
vaatii kuuliaisuutta ja jopa uhrauksia tiedotusvälineiltäkin, jot-
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Kansalaisten mielipiteen mukaan päättäjien todistuksista
ei paljon kiitettäviä löydy.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

ta esim. laillisuusvalvojille tehdyt
kantelut näyttävät aiheettomilta. Päätöksistä julkistetaan lähes
aina vain viranomaisnäkökulma.
Näin kansa vaiennetaan ja saatetaan tahallisesti oikeudettomaan
tilaan. Kanteluiden määrä lisääntyy vuosi vuodelta, niin että exoikeusasiamies Lauri Lehtimaja esitti jo niiden rajoittamista.
- Gallupissa julkaistaan kansan
mielipide.
Uudella lainsäädännöllä ylimmät laillisuusvalvojat asetetaan
lain ylä- ja ulkopuolelle. Jos he
tekevät tahallaan vääriä päätöksiä tai jättävät kantelun tutkimatta, heitä ei voi syyttää.
Natura 2000:n yhteydessä jätettiin tutkimatta tai vesitettiin lähes
kaikki maanomistajien tekemät
rikosilmoitukset. - EU-tuomioistuimen jäsenet kävivät vierailulla
Suomessa ja niinpä siellä Naturasta vireillä olleet oikeusjutut jätettiin kokonaan tutkimatta.
KP:n 27.7. etusivulla oli otsikko: Kielletäänkö metsästys Natura-alueilla. Jutusta käy ilmi, että päätöksiä valmistellaan salaa. ”Sattumapääministeri” Matti
Vanhanen asettui vastikään kannattamaan asioiden salaista valmistelua. Vaaleissa valtansa saaneiden luottamus alkaa näin rapista. Vaikka äänestysprosentti olisi surkea, he valitsevat ylim-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Nyt tässä tilanteessa, mitä tulee turvapaikkahakujärjestelmästä katoaviin henkilöihin, minä olen sisäasiainministerinä sisäisen turvallisuuden vastuuministerinä myös katsonut, että tämä on Schengen-alueen vapaan
liikkuvuuden olosuhteissa asia,
jota on myös tarkasteltava kriittisesti.
Erityisesti säilöönottoyksikössä, jota olen esittänyt ja jonka
tehtävät 2002 ministeri Itälän toimesta siirrettiin poliisin alaisuudesta työministeriön alaisuuteen,
on maasta poistettavia henkilöitä ja siellä on 18 prosenttia rikokseen syyllistyneitä henkilöitä.
En katso, että se liittyy turvapaikkajärjestelmään. Minun mielestäni tämän tyyppinen asia turvallisuuden näkökulmasta pitäisi
olla sisäasiainministeriön ja poliisin valvonnassa.

Alpo Ylitalo
Puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
PerusSuomalaiset

mät virkamiehet. - Lähihistoriasta
löytyy hyviä esimerkkejä, miten
eduskunnan ryhmäkurin kourissa murretaan äänestystulos ja demokratia kokonaan. Tutkimustulos tukee käsitystä, että hallinnon
tavoitteena ei ole aina kansan oikeudenmukainen hyvinvointi,
vaan oman vallankäytön jatkuminen. Mihin luotat, kun ei aina
voi luottaa edes kannattamansa
puolueen rehellisyyteen?
Oliko Euroopan johtavilla politiikoilla käsitys, millä tavoin Suomen oikeusvaltioimagoa ylläpidetään, kun Jakob Söderman pääsi
EU:n oikeusasiamieheksi levittämään Suomessa testattua hallinnon mainetta ylläpitävää ”ei anna
aihetta toimenpiteisiin”-laillisuusvalvontakulttuuria? Maan tavan
mukaan jätetään kansalaisten harmilliset kantelut tutkimatta, mutta tutkitaan ja uutisoidaan näyttävästi harmittomat virkamiehistä tehdyt kantelut. Näin kansalle
uskotellaan, että oikeusturva toimii ja lakeja kunnioitetaan.
Jonkun pitäisi tutkituttaa hallinnon luotettavuus niiden keskuudessa, jotka ovat joutuneet
tekemään kantelun laillisuusvalvojille. Toimintakertomusten
mukaan vain alle kolme promillea tehdyistä kanteluista on johtanut edes huomautuksentasoiseen
sanktioon.
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Leikkauksia

nuoret

ja laiminlyöntejä

Suomessa 1990-luvulla sosiaaliturvaan, sosiaalisiin etuuksiin ja
erilaisiin yhteiskunnallisiin palveluihin tehtiin merkittäviä leikkauksia, toki pakon edessä. Kansalaisille kuitenkin luvattiin muun
muassa valtionvarainministeri Iiro Viinasen suulla, että hyvinvointivaltion perusta ei järky. Sittemmin leikkauksia ja indeksikorotusten laiminlyöntiä on jatkettu,
vaikka talouskehityksessä on tapahtunut ennen näkemättömän
laman jälkeen myös ennen näkemättömän nopea nousu.
Vuonna 1995 Suomi liittyi EU:
hun valtavan mielipideohjauksen
seurauksena, kuten myöhemmin
on useissakin tutkimuksissa todettu. Suomi liittyi samalla osaksi puhtaan kapitalistista järjestelmää, jossa hyvinvointia jaetaan
”kannustavalla” tavalla. Sittemmin valtiontalouden ylijäämää ei
olekaan enää kohdistettu hyvinvointipalvelujen palauttamiseen
entiselle tasolle. Sen sijaan on kevennetty verotusta suurituloisia
suosien. Tuloerojen kasvattami-

nen ja pohjoismaisen hyvinvointivaltion alasajo ovat olleet tietoisia valintoja, joista kunniamaininnan ansaitsevat kaikki kolme suurinta puoluetta.
Kaikki keskeiset poliittiset voimat Suomessa olivat jo 1980-luvulla, rahamarkkinoiden vapauttamisen jälkeen, sitä mieltä, että
pohjoismainen hyvinvointivaltio
on liian antelias. Uudet opit taloudesta ja imagosta - ei ihmisistä huolehtimisesta, ovat saaneet vallan niin demarileirissä kuin paradoksaalisesti köyhäinasiaa uudelleen ajamaan ryhtyneessä ”alkiolaispuolue” keskustassa.
Tämän ovat saaneet tuta paitsi
perinteisesti vasemmistoa äänestänyt työväestö myös keskustalaiset maanviljelijät. Maksumiehinä
ja –naisina ovat olleet ne, jotka
eniten tarvitsisivat tukea eli työttömät, lapsiperheet ja eläkeläiset
sekä vanhustenhuolto. Mielenterveysongelmatkin on kestotilattu
keskuuteemme. Poliittiselle eliitille EU:n ruoka-avun vastaanottamisen tarpeettomaksi tekemis-

tä tärkeäpää on se, että me noudatamme EU:sta tulevia direktiivejä ja kaikenmaailman Lissabonin strategioita.

Politiikka 1980-luvun lopusta tähän päivään saakka on sekä
ideologisella että käytännön tasolla ollut täysin kokoomuslaista,
vaikka sen harjoittajina ovat olleet kaikki kolme suurinta puoluetta jopa entisten kommunistien
tuella. 90 % kuntapäättäjistäkin
on mennyt mukaan tähän loputtomaan suohon siksi, että heistä
suurimmalla osalla ei ole luonnetta asettua poikkiteloin tai sitten ei
yksinkertaisesti omassa pienessä
päässä ymmärrys riitä.
Kunta- ja palvelurakenneuudistustakin ollaan toteuttamassa hyvinvointivaltion säilyttämisen nimissä. Tosi asiassa ko. uudistus toteutuessaan vähentää palvelupisteet minimiin ja kuivattaa kuntien
reuna-alueet lopullisesti. Se karsii julkista taloutta EU:n toiveiden mukaisesti.
Kaikki ongelmat on yksinkertaisesti pantu laajan ja varsin hyvin toimineen hyvinvointivaltion
piikkiin lamaa myöten. Todellisuudessa lamaankin ajauduttiin
uuden vapaan talousopin ja siihen

Perussuomalaiset Nuoret mukana
Allianssin vaaliprojektissa
- nuoret aktiivimme herätys!
Perussuomalaiset Nuoret (www.
ps-nuoret.net) ovat yhdessä muiden poliittisten nuorisojärjestöjen kanssa ottamassa osaa Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin
(www.alli.fi) Nuorisovaalit 2007 –
projektiin.
Projektin tarkoituksena on
aloittaa syyskuusta maaliskuun
eduskuntavaaleihin asti ulottuva
kaksiosainen tiedotuskampanja, joka on suunnattu yläkouluille, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin, painotuksena ammatilliset oppilaitokset. Projektin teemat pyörivät satavuotiaan yleisen
äänioikeutemme ja nuorten oman
äänen kuulumisen ympärillä.
Jotta projektin aikana kuuluisi
myös Perussuomalainen ääni, tarvitsemme puolueemme, piiriemme sekä paikallisosastojen jäsenten apua.
Syksyllä järjestettävä Valtikka.
fi –kiertue painottaa äänioikeuden merkitystä yhteiskunnassamme ja pyrkii vaikuttamaan nuorten äänestyskäyttäytymiseen positiivisesti.
Kiertueen aikana on tarkoitus,
että pääasiassa alle 30-vuotiaat
puolueemme aktiivit kiertäisivät
kouluissa yhdessä muiden puolueiden nuorten aktiivien kanssa kertomassa äänioikeudesta ja
sen merkityksestä sekä keskustelemassa nuorten omista kysymyk-
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sistä. Lisäksi on tarkoitus kertoa,
mikä sai osanottajat itse mukaan
puolue-elämään ja poliittiseen
päätöksentekoon edustamansa
puolueen riveihin.
Osanottajat esittelevät samalla
myös puolueensa toimintaa; tätä varten on Allianssissa tekeillä
kouluissa jaettava vaalilehti, johon jokainen puolue saa yhden
sivun esitelläkseen ajatuksiaan.
Myös Perussuomalaiset ovat tässä
lehdessä mukana. Lehden lisäksi
koulukiertäjien tukena on Allianssissa tehtävä materiaalipaketti, jonka saa sen valmistuttua ladata projektin kotisivuilta www.
valtikka.fi/nuorisovaalit.
Tammi-helmikuussa 2007 alkaa varsinainen vaalikiertue sanan varsinaisessa merkityksessä.
Kiertueen aikana puolueemme
nuorilla kansanedustajaehdokkailla on mahdollisuus osallistua
vaalipiirinsä kouluissa järjestettäviin vaalitentteihin ja väittelyihin.
Tämä on siis ehdokkaalle hyvä tilaisuus tuoda esiin omia vaaliteemojaan ja ajatuksiaan.
Nyt tarvitsemme tiedon kaikista sellaisista Perussuomalaisista,
alle 30-vuotiaista nuorista aktiiveistamme, jotka haluaisivat ottaa osaa tähän projektiin käymällä syksyllä kouluissa kertomassa
Perussuomalaisuudesta. Vuodenvaihteen jälkeen saavat puheen-
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vuoron varsinaiset nuoret kansanedustajaehdokkaat. Luonnollisesti mikään ei estä nuorta vaaliehdokasta ottamasta osaa jo syksyn
kiertueeseen.
Koska kyseessä on nuorisolle
suunnattu projekti, tulisi koulukiertäjien olla myös nuoria aktiiveja, tai vaihtoehtoisesti nuorekkaita. Jos kiinnostuit tai tiedät sopivia henkilöitä käymään kouluissa omalla alueellasi, ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen
ilmoittautuaksesi.
Varmistakaa, että oman kuntanne yläkoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat myös tietoisia tästä projektista ja tilaavat projektimme jäsenet omaan kouluun
syksyn Valtikka.fi –ja/tai tammihelmikuun vaalikiertueen yhteydessä. Allianssi on lähestynyt kouluja elokuun alkupuolella kehotuksella ilmoittautua, mutta koskaan ei voi olla liian aktiivinen.

Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja
yht.tiet.yo
PerusSuomalaiset

liittyvän surkean tietämyksen takia – tai monien mielestä jopa sen
ansiosta: nyt eliitti on saanut synnytettyä maahan mukavan kokoisen työvoimareservin, jonka ainoa
tarkoitus on pitää palkat alhaalla
ja ihmiset varpaillaan.
Samalla ko. työvoimareservin
”kova ydin”, jota ei ole tarkoituskaan työllistää, syö verotuloja
juuri sopivasti, niin että päättäjät
saavat perusteltua sosiaalipoliittisen suunnanmuutoksen pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta kohti EU:n hellimää ajatusta arvottomasta markkinataloudesta. Siinä
taloudellinen eliitti on isäntä talossa, ja me muut tuottoisia broilereita heidän farmillaan. Olemme vapaata riistaa.
Kun ihmisiä aletaan kohdella
luontaisesti eriarvoisina, on etäännytty todella kauaksi siitä kristillissosiaalisesta arvopohjasta, jossa
ihmisten tasa-arvo on aina tärkein
tavoite. Ketä tai mitä me palvelemme? Nyky-päättäjämme palvelevat ja palvovat EU:ta. Ketä
tai mitä sinä haluat palvella?

Eduskuntavaalityöryhmä tiedottaa!
Eduskuntavaaliohjelmaa tekevä työryhmä antaa pohjaehdotuksensa puolueen eduskuntavaaliohjelmaksi puolueneuvostossa Ikaalisissa. Pyrimme kuitenkin saamaan pohjaehdotuksen tiedoksi puolueväelle kahta-kolmea päivää ennen puolueneuvoston kokousta joko internetin tai PerusS –sähköpostituslistan välityksellä. Aiemmin
tämä ei ole mahdollista, sillä ohjelma valmistuu vasta aivan viime
metreillä ennen neuvoston kokousta.
Ohjelman rakenteesta sanottakoon seuraavaa: Työryhmä on päättänyt laatia pitkän ohjelman, joka toimii hyvänä apuna erityisesti
kaikille eduskuntavaaliehdokkaille. Pyrimme ohjelmassa perustelemaan puolueen keskeiset linjaukset pintaa syvemmältä. Ohjelmasta ei ole pyritty tekemään tasapaksua, vaan joitakin asioita painotetaan enemmän kuin toisia. Tavoitteena on erottua myös painotusten osalta muista puolueista.
Myöhemmin syksyllä ohjelmasta on tarkoitus laatia pelkistetty
lyhyt versio, jossa perussuomalainen asialinja on tiivistetyssä muodossa. Sitä ennen on kuitenkin tärkeää koota perussuomalainen linja kattavasti yksien kansien väliin.
Terveisin Vesa-Matti Saarakkala, työryhmän vetäjä

PerusS autotarrat 3,60 €/kpl

Ilmoittautumiset ja
lisätiedustelut:
Antti Valpas
Toiminnanjohtaja
PS-Nuoret
Puh. 050-5614334
Sähköposti:
antti.valpas@ps-nuoret.net

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Sinivalkoisia lasin sisäpinnalle liimattavia PerusS autotarroja voi
tilata PerusS Nuorten puheenjohtajalta Vesa-Matti Saarakkalalta sähköpostilla: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi tai vesa-matti.
saarakkala@ps-nuoret.net. Tai tekstiviestillä: 050 402 4339.
On tärkeää, että PerusS –logo alkaa näkyä katukuvassa, kun vaalityö polkaistaan käyntiin. Kuvassa tarran värit ovat valottuneet.
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Valtion yhtiöitä

Harri Andersson
Kansanedustajaehdokas
Jyväskylä

on myyty alihintaan

Yksityistäminen on käynnissä kovalla vauhdilla julkisella sektorilla, jopa terveyskeskuksia annetaan yrittäjille esimerkkinä Lahden terveyskeskus.
Onko se viisasta kansantaloudellisesti? Saatikka sitten yksilötaloudellisesti? Tässä tapauksessa taasen yksityinen yritys käärii
rahat, mikä kyllä on hyvä asia jos
sen pistää poikimaan. Mutta jos
se sattuu olemaan joku keräilijä,
niin siinä tapauksessa raha makaa
kuolleena tai jos se poikii, niin se
poikii omaan yksityiseen liiviin eli
yritykselle, mikä ei ole huono asia,
työllistäähän sekin ja näin maksaa
veroja valtiolle.
Mutta oma on aina omaa, se
myös kannattaa valtion muistaa, kunhan saadaan vain toiminta kannattavaksi niin sitten voivat
jopa kunnalliset ja valtiolliset terveyskeskukset saavuttaa yksityisten terveyskeskuksien tason hoidon nopeudessa ja kehittämisessä.
Miksi valtio on myymässä kovin
kärkkäästi omaisuuttaan? Nyt vähän näyttää, että on käymässä niin
kuin sanassakin sanotaan, että se
jolla ei ole otetaan. Ja nyt näyttää, että valtiolla ei ole, mutta yksityisillä on, näin ollen yksityiset
ostavat kovasti valtion omaisuutta pois.
Mitä jää seuraavalle sukupolvelle? Sen tietenkin aika vain näyttää, on kuitenkin hyvä muistaa, että kaikkihan me samassa veneessä
ollaan ja ainut keino saada pysymään tämä vene rannassa on pitää
kiinni siitä mitä on, sillä yksityistämisen virta on voimakas. Jos lankoja ei naruksi punota, ja jos narua ei köydeksi tehdä, se virta vie
sen mukanaan.
Jos ja kun valtiolta alkaa vähentyä varat niin sitten ovat asi-

Harri Anderssonia (ei kuvassa) huolestuttaa yksityistäminen
julkisella sektorilla, varsinkin terveyskeskusten kohdalla.
at huonolla pohjalla. Silloin vähälukuinen sukupolvi joutuu kärsimään ja paljon, koska verot nousevat ja paljon. Totta on, että
Suomi on kohtalaisessa jamassa
nykyään, mutta kuinka on tulevaisuudessa. Jos tämä meininki jatkuu, niin kohta yksityiset omistavat suurimman osan valtion omaisuudesta, joka kerran kuului meille ja meidän lapsillemme.

Esko Seppänen europarlamentista kirjoitti faktaa samasta asiasta kesäkuun Hymy lehdessä. Privatisoiminen on tehty ohi suomalasten sijoittajien täsmämyymällä
osakkeita tukkumitassa kansainvälisille kapitalisteille. Osakkeita
ei ole edes tarjottu niille suomalaisille, jotka uskovat kansankapitalismiin ja jotka mahdollisesti olisivat olleet valmiita säilyttä-

mään valtionyhtiöt kotimaisessa
määräysvallassa.
Joitakin yhtiöitä on vielä valtion täysomistuksessa, muun muassa Alko, Altia, Arsenal, Kapiteeli, Suomen Posti Veikkaus ja
VR. Helpoimmin ulos myytävien suurten yhtiöiden osakkeet on
pääosin myyty pois. Niistä on saatu 13, 7 miljardia euroa. Valtion
jäljellä olevien pörssiyhtiöiden
osakkeiden arvo oli viime toukokuussa lähes 30 miljardia. Nämä
luvut tuottavat väistämättömästi ajatuksen, että on tehty huonoja kauppoja. Kun on myyty yli
puolet osakkeista, on saatu vajaat
14 miljardia. Jäljellä on enää alle
puolet osakkeista, joiden arvo on
tänään yli kaksinkertainen myyntituloihin nähden. Suuret ikäluokat ovat luopuneet perinnöstään
alihintaan.
Amerikan meiningissä sairausvakuutusyhtiön paras asiakas
on kuollut asiakas. Siihen voittoperiaatteella toimiva yksityinen
sairausvakuutustoiminta näyttää
tähtäävän siellä. Asiakas maksaa
suuria kuukausimaksuja ja vakuutusyhtiö on tyytyväinen siihen saakka, kunnes asiakas alkaa
sairastella. Siellä yhtiö pitää huolen siitä että lääkäri ja sairaala tekevät vain kaikkein välttämättömimmän, määräävät halvimmat
mahdolliset lääkkeet ja komentavat potilaat kotiin toipumaan
vain vajaa vuorokausi leikkauksen jälkeen. Yhtiön ei ole pakko
ottaa asiakkaakseen kävelevää aikapommia, eli asiakasta, jolla on
olemassa terveyspulmia.
Yhtiöitä ei kiinnosta lainkaan,
saako asiakas vakuutuksen jostain muualta, sillä kyseessähän
on liiketoiminta, ei hyväntekeväisyys. Valmiiksi sairas ei yleen-

Eläkeläiset ja savolaiset
unohdettiin

Taas jälleen kerran on koittanut
se aika vuodesta jolloin valtiovarainministeriössä herrat päättävät
keneltä otetaan ja kenelle annetaan valtion talousarvioesityksessä. Sattuu olemaan vielä se vuosi, jolloin herrat joutuvat päätöksiä tehdessään miettimään tulevia eduskuntavaaleja, omaa äänisaalistaan ja jatkopestiään vaalien
jälkeen. Useasti näin ennen vaalivuotta tehdyt päätökset heijastavat sen, mistä päin Suomea asioista päättävät ministerit kulloinkin
sattuvat olemaan.
Tämänkertainen esitys ei poikkea entisestä kaavasta, Etelä- ja
Keski-Suomi ovat taas tie- ja väy-
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lähankkeissa etupäässä, vaikka
kansalaisten hämäykseksi on jokunen murunen tipahtanut pohjoiseenkin. Mutta minne on unohtunut Kallansiltojen korjaushankkeen rahoitus? Kallansillat olisi jo
yleisen turvallisuuden vuoksi saatava mitä pikimmin korjauksen
alle. Asutuskeskusten laajentuessa Kuopion ympäristökuntiin päivittäinen työssäkäynti kaupunkiseudulle lisääntyy, ja aamu- sekä iltapäiväruuhkat pitenevät. Siksi on
välttämätöntä taata liikenteen sujuvuus ja saatava mahdolliset onnettomuustilanteet ennaltaehkäistyksi. Läheltä piti -tilanteita on jo
Kallansiltojen viallisesta toimin-
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nasta johtuen viimeaikoina muutaman kerran esiintynyt. Ei sovi myöskään unohtaa sitä riskiä,
minkä epäkuntoinen silta aiheuttaa esimerkiksi hälytysajoneuvolle,
joka tuo pohjoisen suunnasta potilasta kiireelliseen hoitoon Kysiin.
Käydyissä tie- ja siltahankekeskusteluissa on kokonaan jätetty
huomioimatta Vaajasalon sillan
rakentaminen ja sen mukanaan
tuoma hyöty Koillis-Savon kuntien asukkaille. Valmistuttuaan silta lyhentäisi huomattavasti koillissavolaisten matkaa Kuopioon.
Nykyisillä korkeilla polttoaineiden hinnoilla laskettuna säästöä
tulisi huomattavasti autoilijoiden

kukkaroon, ajatellen vuotuisiakin kilometrimääriä, joita Vaajasalon silta valmistuttuaan lyhentäisi. Budjettineuvotteluissa olisi
otettava huomioon myös tämä siltahanke ja varattava määrärahaa
sillan alkuvaiheen suunnitteluun
sekä toteuttamiseen.
Eläkkeisiin ei tullut käytännössä euronkaan korotusta, sillä eläminen kallistuu vuosi vuodelta.
Ensi syksynä eläkkeet nousevat
vain viisi euroa kuukaudessa! Olisi luullut ministerien omatuntoa
kolkuttavan Fortumin Mikael Liliuksen kuuden miljoonan euron
suuruinen optio ja että he olisivat
huomioineet pienituloiset eläke-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

sä saa vakuutusta, ei edes isolla rahalla. Kaikki tämä on seurausta siitä, että terveydenhoito on
vapaan yrittäjyyden käsissä. Mielestäni meidän ei kannata lähteä
Amerikan linjalle tässä asiassa yhdyn tässä Päivi Sinisalon mielipiteeseen, hän toimii Washingtonissa toimittajana.
Itse liityin perussuomalaiseen
puolueeseen mm. EU kriittisyyden tähden. Jos menemme liian
nopeasti eteenpäin, voi jossain
vaiheessa alkaa kaduttaa. Nyt onkin erittäin hyvä, että EU:n perustuslaki meni jäähylle ja siihen tuli aikalisä. Suomen perustuslaissa
on 60 sivua ja EU:n perustuslaissa 600 sivua. Mielestäni lakeja on
pakko olla, mutta ex-presidenttimme Mauno Koivistokin sanoi
13.6.06 pitämässään puheessa, että ”tällä menolla EU:n lakeja ja
sääntöjä voi tulkita niiden abstraktisuuden takia liian monella
eri tapaa”. Jos näin on, niin sitten
on vaarana, ettei laki enää toteudu niin kuin sen tekijä on tarkoittanut sen toteutuvan.
Perussuomalainen puolue ei ole
niin mustavalkoinen kuin moni
ajattelee. Vanha sanalaskukin sanoo, että perussuomalainen ei usko
ennen kuin näkee, näin ollen mielestäni meidän tulisi käydä katsomassa kuinka asioiden laita todellisuudessa on, eikä pelkästään olettaa, että kyllä enemmistö tietää, sillä luulohan ei ole tiedon väärti.
Tietenkin uskon ainakin neljään perusarvoon: kotiin, perheeseen, uskontoomme ja isänmaahan. Jos meillä on oikeat ihmiset
valittuna eduskunnassa, niin kansalaiset voivat turvallisella mielellä elää omaa elämäänsä luottaen
siihen, että kansalaisilla on edelleen valtaa myös Suomessa.

Pentti Oinonen
Puheenjohtaja
Pohjois-Savon
PerusSuomalaiset
Kansanedustajaehdokas
Rautavaara
läiset, jotka kuitenkin ovat rakentaneet myös heidän ja heidän lastensa nykyisen hyvinvoinnin.
Eläkkeiden jättäminen tasokorottamatta kertakaikkisesti osoittaa nykyisten päättäjien välinpitämättömyyden eläkeläisiä kohtaan.
Tavallisten eläkeläisten ostovoima
on eläkkeitten leikkausten ja naurettavien korotusten seurauksena
heikentynyt huomattavasti. Palkkakuopassa oleva maanviljelijä
voi vielä laittaa peltonsa vuokralle ja elikkonsa lihoiksi ja koettaa
onneaan jossakin muussa ammatissa. Pitääkö eläkeläisten ruveta
kerjäläisiksi tai uudelleenkouluttaa itsensä vielä kerran?
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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.
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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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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

S Anu Mäntylä

S Seppo Toriseva

Hallintotieteiden yo.

Yrittäjä

4. Kultainen noutaja, Nemo.

toryhmässä, eri lautakunnissa, koulujen johtokunnissa, eri säätiöiden hallituksissa.
Olen myös toiminut Satakunnan Perussuomalaisten piiritoimikunnassa, piirin
varapuheenjohtajana sekä nyt toista
vuotta piirin puheenjohtajana. Puoluevaltuustossa ja puolueneuvostossa useita vuosia.

5. Minulla ei varsinaista poliittista historiaa ole. Yhteiskunnan tila ja vaikuttamisen
mahdollisuudet tosin ovat aina kiinnostaneet.
6. Liityin jäseneksi 2005.
7. Ainoa puolue, joka kannattaa järkähtämättömiä, ja ainoita oikeita perusarvoja.

6. Perussuomalaisissa olen ollut alusta
alkaen. Olin Kokkolassa perustamassa
Perussuomalaisten puoluetta.

1. Olen syntynyt Kokemäellä Peipohjan kylässä 7.12.1946 kotitaloni makuuhuoneessa. Vielä 50-luvulla synnytettiin 80% kotona kätilön avustamana.
2. Kun 15 vuotiaana kansakoulun päätyttyä muutin työelämään Köyliöön, josta siirryin Kangasalalle ja Pispalaan puutarhaopintoihin. Armeijan jälkeen -65 työskentelin Kirkkonummella ja Haminassa, jonka
jälkeen perustin kauppapuutarhan Parkanoon -68. Isäni sairastuttua siirsimme kasvihuoneet Kokemäelle. Kankaanpäähän
perustimme yrityksen -79 , jonka jälkeen 82 perustin yrityksen Raumalle jossa edelleen vaimoni kanssa pidämme lounaskahvilaa Vanhassa Raumassa.
3. Vaimoni Anne sekä nuorimmainen tyttäremme Roosa, joka on lukion toisella luokalla. Kolme vanhinta lastani asuvat Ruotsissa jossa lisäksi seitsemän lastenlasta ja
yksi lastenlastenlapsi. Suomessa yksi poika
työskentelee Helsingissä hänellä yksi lapsi,
Mira tytär yrittäjänä Turussa, sekä nuorin
poika Mikko opiskelee Turun yliopistossa.
4. Perheemme silmäterä on 3 -vuotias koiramme chihuahua, tuntee nimen Oskari.
5. Ensimmäinen muistoni politiikasta puhumisen koin 50-luvun lopulla kun isäni
Viljo Toriseva lähti perustamaan Suomen
Pientalonpoikain puoluetta Kiuruvedelle.
Se oli iso tapahtuma aikana jolloin kulkuyhteydet olivat heikot ja matka miltei toiselle puolelle Suomea. Muistona siitä on oy
Pientalonpoika osakekirja n:o 556 annettu 10.11.1959.
Toinen historiallinen tapaus sattui kotonani heinäsuulissa, joka oli koristeltu koivuilla (kuin häissä ikään). Siellä olivat puhetilaisuudessa Veikko Vennamo ja Eino Poutiainen, kaiken lisäksi molemmat jäivät
meille yöksi, josta jatkoivat matkaa pohjanmaalle. Einon tapasin usein Joensuun
torilla myymässä arpoja, sillä vietämme joka vuosi pääsiäistä vaimoni kotikaupungissa. SMP:n toimintaan ryhdyin Kokemäellä
70-luvun alkupuolella, kun Pentti Mäkinen
kysyi ehdokkaaksi. Kaikkien aktiivisin aika alkoi -80 luvun alussa, kun muuan Kankaanpääläinen maratoonari Anssi Joutsenlahti tuli yksi ilta lenkkiasussaan kysymään
lähtisinkö ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin.
Lähdinhän minä, ja sitä on seurannut putki
joka jatkuu vieläkin Raumalla. Olen toiminut mm. Rauman kaupungin hallituksessa,
teknisessä lautakunnassa, kuntaliitos joh-
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7. Miksi juuri Perussuomalainen? Miettimisen aika oli silloin kun SMP:n toiminta ajettiin alas ja kesti liian kauan,
menetimme paljon vanhoja aktiivisia
SMP:läisiä jotka eivät koskaan tulleet
takaisin. Muistuttaisin kuitenkin nuoremmille ja uusille Perussuomalaisille
kannattajillemme, ilman Raimo Vistbackan ja Timo Soinin järkevää toimintaa olisi moni yksityinen henkilö joutunut kärsimään taloudellisesti, olihan
siellä monessa paperissa nimi niin sanotusti poikittain takaajan ominaisuudessa.
Suuren rahan Kokoomukseen eivät ajatukseni yhtyneet, sosiaalidemokraatit
(ainakin terävin kärki) ovat niin lähellä kokoomusta, että se siitä, kepulaisuus
näytti kyntensä kun isäni sairastui vakavasti ja myi maatalouskoneet sekä pellot pois. Peltojen myynnistä oli ilmoitus
sunnuntain lehdessä, aamulla tuli naapurikartanon omistaja sanomaan, ettet myy peltojasi sitten muille kuin heille, ne kun vielä sopivat heidän peltojen
jatkeeksi. SKDL/vasemmistoliitto puhuvat vähäosaisten asioiden ajamisesta, teot demarien tukijana ovat toista.
Jäljelle jäi vain rehellinen, oikeudenmukainen, uskonnollisten arvojen tasapuolinen kohtelu, jotka antavat uskoa politiikkaan, jossa voi toimia omien ajatuksien kanssa yhteistyötä tehden.
8. Kun Perussuomalaisten puolue perustettiin suoraan jäsenyyteen, jäsen/puolue, jäi organisaatiosta pois paikallisyhdistysten kautta jäseneksi ottaminen.
Tämä loi oudon järjestelmän vanhaan
verrattuna, jossa paikallistasolla ehkä
turhauduttiin. Nyt näyttää paremmalta, nettiliittymisen kautta voi ottaa yhteyttä uuteen jäseneen paikallistasolla.
Puolueen kehitykseen vaikuttanee kaksi asiaa, on saatava kannatus pysyväksi
3-4,5 % tasolle, tämä tuo uskottavuutta
julkisuudessa ja tiedotusvälineissä. Jotta näihin lukuihin päästäisiin, ovat nämä vaalit hyvin ratkaisevat. Ehdokasasettelu on kaiken a ja o. Pitää saada
rehellisiä, tunnettuja henkilöitä (vetoan
myös Raimo Vistbackaan että hän asettuisi vielä kerran ehdolle) ehdokkaiksi.
Ei huithapelijulkkiksia. Kentällä kaikkien nykyisten jäsenten pyyteetön työ
on saatava hyödynnettyä, se on meidän
kaikkien etu.
9. Olen kaikkiruokainen, jos jätetään
armeijan kaalilaatikko pois, vaimon tekemänä se on hyvää. Olemme vaimoni kanssa pitäneet lounaskahvilaa 24

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

8. Edelleen vahvemmaksi ja laajemmat
kannattajajoukot tavoittavaksi. Valovoimaiseksi puolueeksi, jolle on kerta kaikkiaan mahdotonta sanoa ei!
1. Olen syntynyt Vaasassa, mutta Teuvalla
olen asunut lähes koko ikäni.

9. Karjalanpaisti ja perunat.

2. Vaasassa, Isolahdessa.

10. Loikoillen ja auringosta sekä Suomen
luonnosta nauttien.

3. Avopuoliso Mikko, ja 5 kuukauden ikäinen tyttäremme Milla.

(Anu Mäntylä on ehdolla eduskuntavaaleihin Vaasan vaalipiirissä.)

Muista tilata
vaalimateriaalit ajoissa.
Karamellit ovat jo jaossa...

vuotta, on siinä ollut monta eri ruokalajia
ja kaikkia on pitänyt maistaa. Erityisesti pidän kalasta eri muodoissa. Paistettu merilohi kermakastikkeessa sekä kermainen pippuripihvi uusilla tilliperunoilla ovat suosikkejani. Oskarinleike on suosituin tämän hetken listallamme.

vietettiin pitsiviikkoa, väkimäärä lisääntyy kaupungissa noin 20 000 hengellä. Lomapäiviä tulee elokuussa kaksi, kun puolueneuvosto kokoontuu Ikaalisiin. Kokous
tuntuu lomalta kun voi irrota työstä hetkeksi ja nauttia hyvien ystävien ja tuttujen
kanssa iloisesta tunnelmasta.

10. Heinäkuun vietin töissä seitsemän päivää viikossa 12-13 tuntisia päiviä, kun on
paras turistiaika. Loppukuusta Raumalla

Toivotan puoluesisarille ja veljille hyvää
kesän jatkoa. Rakastakaa toisianne, saatte
hyvänolon tunteen kokemuksen.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Kysymykset:
1. Mistä olet kotoisin?
2. Missä asut tällä hetkellä ?
3. Ketkä kuuluvat
perheeseesi?

Henkilöhaastattelusarja jatkuu tänäkin vuonna! Tule mukaan ja kerro itsestäsi, niin muutkin tutustuvat sinuun lehden sivuilla!
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

Inka
Swahn

Hannu
Purho

Pauli Artturi
Luttinen

Lea
Mäkipää

Lasse
Lehtinen

Heimo
Mikkanen

Teijo
Petäjäjärvi

Jyrki
Vaskela

Harri
Lindell

Satamaliikenteen kasvu
turvattava

Kuluneen vuoden aikana olen saanut useita hyvin samansisältöisiä puheluita; minua
on pyydetty Hietasen satamaan töihin ajamaan autoja laivasta ulos. Tähän mennessä minulle on kuitenkin riittänyt työ, josta
saatava palkka lähinnä kustannetaan verovaroista, enkä ole ollut kiinnostunut työstä,
joka tuo verotuloja Kotkaan. Aina kyseisten työtarjousten tullessa olenkin antanut
jonkun kaverini numeron, jolle sitten kohta onkin satamasta soitettu.
Nyt minulta ovat kaverit loppuneet. Siis
sellaiset kaverit, jotka ovat olleet vapaita
lähtemään satamahommiin. Tänä kesänä
olen siis ”joutunut” tekemään ensimmäiset
työpäiväni Hietasen satamassa.
Vuoden 2006 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vietiin Kotkan satamien kautta Venäjälle 81 747 uutta autoa. Määrä on
163% enemmän kuin viime vuonna vas-
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taavana aikana. Tähän päälle sitten kaikki muut tavarat. Samaan aikaan Venäjän talous kasvaa kohisten ja etenkin kaupungeissa asuva keskiluokka on vaurastunut runsaasti. Mikään ei viittaa siihen,
ettei Venäjän kasvu jatkuisi. Tämä takaa
kasvua myös Kotkan satamille. Lemppareita tullaan tarvitsemaan entistä enemmän. Samaan aikaan paperiteollisuutemme on ajautunut ennen näkemättömiin
vaikeuksiin. On erittäin tärkeää, että täällä kaakonkulmalla huolehditaan satamiemme toimintakyvyn jatkumisesta tilanteessa,
jossa toinen merkittävä työllistäjä on vaikeuksissa. Kotkan Luonto ry:n tapaisten toimijoiden puuhastelu lillukanvarsien parissa ei saa uhata satamien kasvua ja työpaikkojen säilymistä.
Voisi ajatella että tilanne on meille hyvä ja tulevaisuus ruusuinen, mutta, mutta..

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Nykyhallitus ei ole ollut tehtäviensä tasalla.
SDP on ollut jo pitkään mukana hallituksessa ja näiltäkin kulmakunnilta on puolueella ollut monta kansanedustajaa asioitamme ajamassa. Satamien voimakkaan
kasvun myötä on myös satamista lähtevä
rekkaliikenne Venäjälle kasvanut. Tavalliselle tiellä liikkujalle venäläiset rekat ovat
jokapäiväinen uhka. Ainakin näin ihmiset
sen kokevat. Paitsi hengenvaaran tuntua,
aiheuttaa Kotkan ja Vaalimaan välisen tieosuuden huono kunto myös kuljetusten viivästymistä. Kun vielä muistetaan, että jopa
EU:n tasolla mainittua tietä pidetään yhtenä EU:n tärkeimmistä väylistä Venäjälle, niin ei voi kuin ihmetellä nykyisen hallituksen saamattomuutta E-7 tien kunnostamisessa.
Tieosuus Kotkasta Venäjälle tulee olemaan Suomen talouden kannalta maamme

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Juho Eerola
Tulkkikeskusvälittäjä
Kansanedustajaehdokas
Kotka

tärkein väylä, ellei se sitä ole jo nyt. Matti Vanhasen (Keskusta) hallitus on ollut
välinpitämätön asian suhteen, eikä liikenneministeri Huovinen (SDP) jaksa pohtia
kuin polkupyörän kypäräpakkoa (sinänsä
kannatan pyöräilykypärää kyllä).
Valitettavinta on se, että moni kaakonkulman asukas näkee vastaan vyöryvän
rekkaliikenteen vain ja ainoastaan negatiivisena asiana. Tämän kaltaiseen asenteeseen ei oikein olisi varaa, sillä mainittu
rekkaliikenne on yksi alueen harvoja lypsäviä (pelti)lehmiä. Näin tuottoisaa mahdollisuutta ei Kymenlaaksolla ole varaa
menettää. Nykyisen hallituksen aikana on
Kymenlaaksosta hävinnyt enemmän tuottavan työn paikkoja, kuin mitä on tullut. Tästä tietysti poikkeuksena mainittu satamatoiminta, joka lähinnä on kasvanut nykyisestä hallituksesta huolimatta.
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Viihteeseen suhtaudutaan kevyesti
- musiikkikirjallisuus tarjoaa usein väärää tietoa

Suomalainen kevyt musiikki ei
tunnetusti ole maailman vakavin
asia. Aihepiiri on kuitenkin mielenkiintoinen ja siitä on kirjoitettu tukuittain paksuja, paljon työtä teettäneitä kirjoja.
Siinä suhteessa mikään ei näy
kuitenkaan vuosikymmenten saatossa muuttuneen, että yhä nämä kirjat sisältävät valitettavan
usein runsaasti virheitä, puutteita
ja väärää tietoa. Ikävintä asiassa
on, että tuo paikkansa pitämätön
tieto siirtyy edelleen muun muassa alan tutkimuksiin, lehtikirjoituksiin, toisiin kirjoihin, tietokilpailuihin, historiikkeihin, radioja televisio-ohjelmiin sekä jopa
muistokirjoituksiin.
Monet tunnetutkin tarinat ja legendat lepäävät tyhjän päällä, jos
niitä aletaan tutkimaan tarkemmin. Siitäkin aiheesta voisi kirjoittaa pitkän luettelon.
Tällä kertaa kohdistan katseeni lähinnä esimerkinomaisesti yhteen ainoaan teokseen. Se ei suinkaan ole musiikkikirjallisuuden
pohjanoteeraus, mutta antaa selkeän osoituksen alalla vallitsevasta ”hällä-väliä” kulttuurista.

Tangotutkijat hakoteillä
Parisen vuotta sitten ilmestyi teos
”Suomi soi 1, Tanssilavoilta tangomarkkinoille”. Sen ovat toimittaneet Pekka Gronow, Jukka Lindfors ja Jake Nyman. Tutustuin kirjaan suuren innostuksen vallassa,
ovathan nimen omaan 1930-luvulta aina tuonne vuoden 1974 paikkeille levytetyt tangot esittäjineen
olleet sydäntäni lähellä. Olen nauhoittanut ja muutenkin kerännyt
niitä ahkerasti. Kymmenien tunnetuimpien ja vähemmän tunnettujenkin kotimaisten artistien tuotannot ovat tallentuneet arkistooni vuonna 1969 alkaneen keräilijäharrastuksen aikana.

levytti 60-luvulla vain yhden, huonosti menestyneen singlen”. Tosi asiassa hän levytti tuolla vuosikymmenellä seitsemän kappaletta. Ne olivat: valssi Hopeahiukset 67, foksi Kodista erotessa -67, foksi
Kuutamo -67, foksi Lumotut hetket -67, tango Rakkauden liekki 64, valssi Ruusut hopeamaljassa 67 ja tango Tule takaisin -64.
Valtava virheellisten tietojen
määrä jo kirjan alusta lähtien aikaan sai sen, että en jaksanut kirjaa kunnolla lukea edes loppuun
asti. Virheitä näkyi loppupuolellakin vilistävän. Esimerkiksi vuosiluvuissa sekä maininta, että ”Kalle Aaltosen morsian elokuvan pääosassa oli Olavi Virta”, -todellisuudessa pääosaa esitti Rolf Labbart.

Huolellinen kirjoittaja
arvostaa lukijaansa
Mainitun kirjan ensimmäisenä
aiheena on siis tangot. Tämän osion viidentoista ensimmäisen sivun
joukosta löytyi ainakin seuraavat
virheelliset tiedot: merkittävien ja suosittujen tangojen listalle ovat päässeet kappaleet Sinun
silmiesi tähden, Suopursu ja Orvon kyynel. Todellisuudessa kaksi ensin mainittua ovat tunnettuja fokseja, jälkimmäinen on valssi. Vaikka Taisto Tammi ehti tehdä
ennen kuolemaansa Suopursusta
tangoversion, kansalaisten mieleen se on jäänyt nimen omaan
Matti Louhivuoren vuonna 1953
levyttämänä foksina.

Ensimmäinen todellinen
tangokuningaskin unohtui
Samaisessa kirjassa mainitaan
usein, että ”Olavi Virta oli Suomen ensimmäinen tangokuningas”. Todellisuudessa hän oli
1940-luvun ylivoimaisesti suo-

situin kotimainen artisti Henry
Theel, joka levytti jo mainitulla vuosikymmenellä kymmeniä
suosikkitangoja. Niiden joukosta
ikivihreiksi muodostuivat muun
muassa kappaleet: Syyspihlajan
alla, Liljankukka, Tule hiljaa, Plegaria, Hiljaa soivat balalaikat, Anna-Liisa, Kaksi kitaraa, Marjatta
ystäväin, Eron hetki on kaunis,
Marja-Leena, Sateinen ilta, Soidessa tangon ja loisteessa kuun, sekä monet muut.
Joulukuussa 1989 edesmennyt
Henry Theel on edelleen eniten
tangoja levyttänyt artisti maassamme. Yhteensä hän ehti levyttää 133 eri tangoa, suurimman
osan suomeksi, mutta viisi tangoa
myös ruotsiksi, joka oli hänen äidinkielensä. Henry Theel levytti
monista tangoistaan kaksi tai jopa kolme versiota. Esimerkiksi 40 luvulla suosittu Kesätuuli tango tuli myöhemmin tutuksi nimellä Rantatie. Suomalaisen musiikin

tietokannassa esiintyy Theelin levyluettelossa Kesäinen muisto niminen tango, vaikka hän ei sillä
nimellä kyseistä kappaletta koskaan levyttänyt. Kyseessä on Marjatta ystäväin tango, josta Reijo
Taipale teki suositun -60 luvulla
uudella- Kesäinen muisto nimellä.
Uusintalevytykset nostavat Theelin tangolevyjen määrän noin 150
paikkeille.

Virheitä nimissä ja
levytysmäärissä
Suomi soi 1 -kirjan alkulehdillä 1960-luvun suositusta lapsitähdestä Matti Hyvösestä, joka myöhemmin 18 vuotiaana levytti Unto Monostakin, on tullut kirjassa
Hytönen. Hupailusarja Kankkulan
kaivon Neulasen Manta on muuttunut Rentolan Mantaksi jne. Lisäksi näiden mainitun viidentoista ensimmäisen sivun jaksossa korostetaan, että ”Erkki Junkkarinen

Monet lukijat ovat kehittäneet virheiden etsimisestä musiikkikirjallisuudesta oikein harrastuksen.
Minun kohdallani kyse ei ole siitä. Olen aidosti pahoillani, että ainakin uudet sukupolvet pitävät
helposti tällaisten kirjojen antamaa tietoa totuutena ja välittävät
herkästi virheet myös jälkipolville. Ymmärrettävää tietysti on, että kun kirjoitustyötä tehdään kiireessä ja suuren innostuksen vallassa, virheitäkin helposti tulee.
Silti pienikin hutilointi vie herkästi pohjan pois suureltakin työmäärältä. Lisäksi se lyö ikävän leiman
kaikkein parhaimpiin ja ansioituneempiinkin toimittajiin. Pienellä
lisävaivalla ja huolellisuudella olisi edellämainitun kaltaiset virheet
karsittavissa pois. Huolellinen ja
paikkansa pitävä lopputulos kertoo parhaiten kirjoittajan antamasta arvostuksesta lukijaansa ja käsittelemäänsä aihepiiriään kohtaan.
Hannu Purho

Suomen Asianajajaliitto:

Varattomien kansalaisten kynnystä oikeuteen
pääsemiseksi ei saa korottaa
Oikeusministeriön budjettiesityksessä vuodelle 2007 ehdotetaan yksityisille oikeusavustajille oikeusapulain nojalla maksettavia korvauksia alennettavaksi
kahdella miljoonalla eurolla.
Toteutuessaan tämä merkitsisi,
että noin kaksituhatta varatonta
kansalaista ei saisi tuomioistuimen käsiteltäväksi kokemaansa
oikeudenloukkausta.
Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin käsitteeseen kuuluu, että jos varaton kansalainen ei itse kykene vastaamaan oikeudenkäynnin vaatimista menoista, val-
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työryhmän työn mielekkyyden
kyseenalaiseksi, toteaa Suomen
Asianajajaliiton puheenjohtaja
Kari Lautjärvi.
Talousarvioesitys vääristää myös
valtion oikeusaputoimistojen ja yksityisten oikeudenkäyntiasiamiesten välistä suhdetta julkisen oikeusavun antamisessa. Samalla julkisten oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan määrärahoja lisätään miljoonalla eurolla.
Todellisen vahingon budjettiesityksen toteutuessa kärsii kuitenkin tavallinen vähävarainen kansalainen.

tion on vastattava näistä kustannuksista.
Oikeusministeriön budjettiesitys vesittää eduskunnan hyväksymää oikeusapu-uudistusta korottaessaan varattomien kansalaisten
kynnystä saada asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Budjettiesitys on myös ristiriidassa oikeusministeriön omien toimenpiteiden kanssa.
- Ministeriön ehdotus loukkaa
varattomien kansalaisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Se on myös ennenaikainen ja asettaa ministeriön oman

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen
PerusSuomalaiset

Suuria sanoja

- ilmoja piisaa

Bensan hinta ylitti jo yleisesti kipurajana pidetyn 1,40 ja PohjoisSuomessa jopa 1,50 euron haamurajan.
Oppositiopoliitikko Mauri Pekkarinen piti vuonna 2003 jo 1,20
euron litrahintaa välikysymyksen
arvoisena; silloin polttoaineitten
inflaatiota kiihdyttävää hintakierrettä pidettiin koko kansantaloutta vaarantavana ja hintojen alentamista välttämättömänä. Nyt ministeri Mauri Pekkarinen ei aio
tehdä mitään kuluttajien kukkaroa rassaavan veron alentamiseksi. Veron osuus esimerkiksi bensiinistä on ALV huomioituna lähes 70 %.

On se jaksanut ilmoja pidellä,
Mauri Pekkarinen.
Lehtikolumneissaan ministeri
Pekkarinen on jaksanut muistuttaa hallituksen lisänneen kunnille maksettuja osuuksia n. 500 mil-

joonaa euroa. Pekkarisen ministeritoveri Liisa Hyssälä sentään
muisti, että myös kuntien velvoitteita on lisätty. Esimerkiksi pelkästään kansallisen terveysohjelman lisäkustannukset olivat noin
900 miljoonaa euroa ja siitä hyvitettiin kunnille vain 350 miljoonaa. Summa sisältyy Pekkarisen
mainostamaan ”panostukseen”
kuntataloudelle. Ohjelman lasketusta 200 Me ”rationointihyödystäkin” osa kiertyy kuntien kustannettavaksi. Kilometritehtaalle
”rationoidut” työpaikat vähentävät kuntien verotuloja; tuossa tapauksessa välitön menetys noin
30 Me ja kerrannaisvaikutukset
ostovoiman vähentymisestä vielä senkin päälle.
Valtionosuuksien lisäyksestä
huolimatta hallitus tosiasiallisesti lisäsi kuntien menoja runsaalla
500 miljoonalla eurolla.
Pekkarinen joutui myös itse
vastaamaan välikysymykseen For-

Koulutustilaisuus
eduskuntavaaliehdokkaille
Piirien jo nimeämille vuoden 2007 PerusS eduskuntavaaliehdokkaille sekä piirien johtohenkilöille pidetään koulutustilaisuus Saarijärven
Rauhalassa lauantaina 30.9.- sunnuntaina 1.10.2006.
Tilaisuus alkaa ruokailulla lauantaina klo 12.00., jonka jälkeen alkaa
varsinainen koulutus klo 13.00, jatkuen aina ilta klo 18.00 asti. Sen jälkeen vapaamuotoista ohjelmaa, keskustelua, saunomista ym. Koulutus
jatkuu sunnuntaina 9.30 ja päättyy klo 14.00.
Eduskuntavaalikampanjaan liittyvän koulutustilaisuuden tarkempi ohjelma, kouluttajat sekä aikataulut ilmoitetaan Perussuomalainen
lehden syyskuun numerossa.
Saarijärven koulutustilaisuuteen liittyvistä yksityiskohdista voi kysellä Jorma Uskilta numerosta 040-5892565 tai sähköpostitse osoitteesta:
jormauski@luukku.com.
Ilmoittautumiset kurssille ja majoitusvaraukset: Helena Ojennus,
puh. 03-4485218 tai 0400-235154. Ilmoittautumiset sähköpostitse:
paakari@jippii.fi.

tumin optioista. Hänen mukaansa Fortum on ollut myös omistajalle - valtiolle - erittäin hyvä sijoitus. Sanomatta häneltä kuitenkin jäi, että niin omistajan kuin
yhtiön johdonkin huikeat voitot
on revitty sähkökäyttäjien, tavallisten kansalaisten, pussista. Pekkarinen ei nähnyt mahdollisuutta
puuttua jo tehtyihin sopimuksiin,
mutta lupasi valtion toimenpiteitä
noiden kohtuuttomien sopimusten taustalla olevien sähkömarkkinoitten vinoutumien poistamiseksi.
Määräävässä asemassa olevat
suuryhtiöt, muun muassa Fortum, ovat pystyneet sanelemaan
sähkön hintatason. Sitä mahdollisuuttaan ne ovatkin käyttäneet
häikäilemättömästi hyväkseen.
Tuon Pekkarisen lupauksen
jälkeen ei ole muuta tapahtunutkaan, kuin sähkön hinta ja optioitten arvo jatkaneet edelleen nousuaan. Viimeisin uutinen kertoo tj

Mikael Liliuksen uudesta jättipotista, lähes 6 miljoonaa euroa.

asta vastaava ministeri Liisa Hyssälä esitti viittä.

On se jaksanut ilmoja pidellä,
Mauri Pekkarinen.

On se jaksanut ilmoja pidellä,
Liisa Hyssälä.

Ratkaisuksi liian korkeaan sähkön hintaan Pekkarinen tarjosi toimittajan vaihtamista. Fortumin optioista sillä ei kuitenkaan
vapaudu, koska ne on piilotettu
Fortumin manipuloimaan tukkuhintaan pohjoismaisessa sähköpörssissä, Nord Poolissa. Siihen
sisältyy myös Fortumin vihreässä lahjapaketissa saamat päästöoikeudet ydin- ja vesivoimastaan.
Tuon vihreitten tarjoaman valtiovallan lahjan Fortum päätti rahastaa kahteen kertaan.
Fortum-välikysymykseen vastannut Pekkarinen muistutti, että
”pienimpiä eläkkeitä on korjattu”. Olihan niitä, 5 euroa! Kansanedustajaehdokas Liisa Hyssälä lupaili 300 euron korotusta, asi-

Suuria sanoja riitti myös Eero
Heinäluomalla hänen esitellessä
köyhyyspaketiksi kutsumaansa
ohjelmaa pienituloisimmille. Tarvetta sille todella olikin, onhan
tutkimusten mukaan Suomessa
köyhiä enemmän kuin koskaan
eikä kaikkien työpalkkakaan riitä kohtuulliseen toimeentuloon.
Paketti lopulta kutistui SDP:n
aikanaan lakiin ”kannustavana”
ajaman omavastuuosuuden poistamiseen asuntotuesta.
Mutta saivathan valtakunnan
varakkaimmat sentään oman
”optiopottinsa” varallisuusveron
poistolla.

TILAA
ELÄKEVIESTI
ITSELLE TAI
LAHJAKSI!

On se jaksanut ilmoja pidellä,
Eero Heinäluoma.

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

1

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

1

 Eläkeviesti

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

Tilaan Eläkeviesti-lehden itselle/lahjaksi

Tuleeko seuraavista
eduskuntavaaleista
perustuslainvastaiset?
Suomen eduskuntavaaleissa ollaan lähellä perustuslainvastaisuutta
muutamissa vaalipiireissä. Meillä täällä lintukodossa on ihmeellistä, että meillä ei ole perustuslakituomioistuinta tai vastaavaa oikeusjärjestelmää luotuna muilla tavoin. Suuret puolueet kertovat julkisuudessa
kannattavansa vaalijärjestelmän uudistamista, ja haluavat sen toteuttaakin nopeasti. Lupauksista huolimatta mitään ei tapahdu.
Syy tähän passiivisuuteen löytyy tietenkin siitä, että uudistetussa järjestelmässä suuret puolueet vähän häviävät kannatuksessa ja ehkäpä
kansanedustajien paikkajaossa. Pienten puolueiden etu olisi muuttaa
nykyistä vaalijärjestelmää enemmän kansan demokratiaa suosivammaksi, nähtäväksi jää koska saamme tuon uudistuksen läpiajettua.
Seuraavat eduskuntavaalit voivat olla jo perustuslainvastaiset, jolloin
siihen pienten puolueiden pitää puuttua ja nostaa kansalle tiettäväksi,
tämä on mielestäni ainoa tie saada uudistuksia toteutukseen asti.
Pelkät hyvät puheet muuttuvat silloin valtaapitävien suurten puolueiden riveissä todellisiksi teoksi kun on lainsäätäjän mukaisesti pakko
tehdä asialle jotakin.

Vuositilaus 10 euroa, 5 numeroa
Lehden saaja

POSTIMAKSU

____________________________________________________
Lähiosoite
____________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka
____________________________________________________

Lehden maksaja
____________________________________________________
Lähiosoite
____________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

Eläkeviestin toimitus
PL 164
38701 Kankaanpää

____________________________________________________
Allekirjoitus
____________________________________________________

En tilaa tällä kertaa. Osallistun vain arvontaan.

Harri Lindell
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Järjestötoimintaa

Keski-Suomen piirin
kansanedustajaehdokkaita

Oulun ja Kainuun piirin kansanedustajaehdokkaat

Lauantaina Saarijärven Kalmarissa kokoontunut Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri nimesi osan eduskuntavaalien ehdokkaista. Loput ehdokkaat nimetään myöhemmin syksyllä.
Nyt nimetyt ehdokkaat painottuvat kaupunkikeskuksiin. Lopullisessa ehdokasvalinnassa pyritään kattavaan edustukseen maakunnan eri osista.
Piiri jatkaa vielä keskusteluja pienryhmien mahdollisesta vaaliliitosta, ja nyt nimetyt ehdokkaat eivät vaikuta siitä tehtävään päätökseen.

Piirin nimeämät ehdokkaat:
Harri Andersson, Jyväskylä
Marko Luomala, Jyväskylä
Marko Manninen, Laukaa (Lievestuore)
Jari Paasonen, Äänekoski (Hirvaskangas)
Marke Tuominen, Äänekoski (Sumiainen)
Jorma Uski, Jyväskylä
Perussuomalaiset katsovat kunta- ja palvelurakenteen uudistuksen erääksi vaalien keskeiseksi teemaksi. Pakkoliitoksia ja puitelakiehdotukseen sisällytettyä uhkausta pakkoliitoksilla Perussuomalaiset eivät hyväksy, ja vapaaehtoisissa liitoksissa tulee aina aidosti
kuulla kuntalaisia. Erityisesti palvelujen tarjoaminen lähellä kuntalaisia on pyrittävä turvaamaan.
Äskettäisiä Helsingin Sipoolle esittämän kaltaisia aluevaatimuksia Perussuomalaiset pitävät paluuna siirtomaapolitiikan aikaan
kansallisesti sovellettuna. Sellaiset jo kunnallista itsehallintoa loukkaavat hankkeet on tuomittava jyrkästi.
Kuntatalouden eräänä ratkaisuvaihtoehtona on pyrittävä kuntien väliseen yhteisyöhön tavoitteena yhdistää hallintoa ja säilyttää
palvelujen saatavuus lähellä asukkaita. Samoin omaishoitajajärjestelmän kehittäminen laitoshoidon vaihtoehtona on myös kunnille edullista.
Ennakoivan hoidon laiminlyönti on lyhytnäköistä politiikkaa ja
se kostautuu säästöihin verrattuna moninkertaisina korjaavan hoidon kustannuksina.
Valtion on kannettava oma vastuunsa kuntien talousahdingosta.
Velvoitteiden lisääminen ilman tarvittavia resursseja on väärää politiikkaa. Esimerkiksi kansallisen terveyshankkeen toteuttamisesta
aiheutuneista 900 miljoonan euron lisämenoista valtio korvasi kunnille vain 350 miljoonaa euroa. Tuotakin summaa hallitus esittelee
valheellisesti lisäyksenä kunnille maksamiinsa tukiin.
Varallisuusveron poistamista Perussuomalaiset pitävät virheenä.
Sama veronkevennys olisi ollut tarpeellisempi ruuan ALV:n alentamiseen. Sitä kautta veronalennus olisi hyödyntänyt etenkin pienituloisia. Omavastuuosuuden poistamiseksi asumistuesta kutistunut hallituksen ”köyhyyspaketti” ja eläkeläisille juuri ennen vaaleja
maksettavaksi lykätty yhdeksän euron ”tasokorotus” ovat lähinnä
pilkantekoa suurituloisille myönnettyihin helpotuksiin verrattuna.
Paljon tarpeellisempi veronalennus olisi ollut myös perintöveron
poistaminen ainakin perheen omassa käytössä olevan omaisuuden
osalta. Ei voida pitää kohtuullisena, että omaiset joutuvat perintöveron vuoksi myymään omassa käytössään olevan asuntonsa. Perintöveron poistaminen pitää saada seuraavaan hallitusohjelmaan.
Erityisesti Keski-Suomen osalta Perussuomalaiset pitävät tiestön kuntoa ja maatalouden asemaa EU-tukien leikkauksessa huolestuttavana.
Tieohjelmaan jo sisällytetty nelostien peruskorjausta Lusi - Vaajakoski -välillä ei saa viivästyttää.
Keski-Suomen menetykset EU-tukien leikkauksista tulee kompensoida kansallisella tuella. Ilman kompensointia etenkin pohjoisen Keski-Suomen maatalous joutuu kestämättömään asemaan.

Seinäjoen Perussuomalaiset
lähtevät markkinoille
Seinäjoen Perussuomalaiset osasto osallistuu Peräseinäjoen markkinoille 12. päivänä elokuuta kello 9.00 alkaen.
Tervetuloa kaikki tekemään edullisia ostoksia!

www.vaalit.fi
www.vaalit.fi
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Vaili K. Jämsä
Projektisihteeri
OULU

Veli-Pekka Kortelainen
Opiskelija, filosofian yo
OULU

Pirkko Mattila
Sairaanhoitaja AMK
MUHOS

Ahti Moilanen
Autonkuljettaja
Liikenneopettaja
UTAJÄRVI

Aimo Remes
Eläkeläinen
Autoilija
KÄRSÄMÄKI

Esko Sikkilä
Varastonhoitaja
SIIKAJOKI

Seppo Veikanmaa
Yrittäjä
Diplomi-insinööri
OULU

Kannatus nousuun
ja kohti
eduskuntavaaleja!

Perussuomalaiset ja Itsenäisyyspuolue vaaliliittoon
Vaasan vaalipiirissä
Perussuomalaiset ja Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen Liitto ovat 1.8. solmineet vaaliliiton
Vaasan vaalipiirissä.
Täydelle ehdokaslistalle Perussuomalaiset asettaa 14 ja Itsenäisyyspuolue kolme ehdokasta. Vaaliliitto on tekninen, ja sen tavoitteena on vähintään kaksi paikkaa
eduskuntavaaleissa.

Itsenäisyyspuolueen kanssa on
solmittu vaaliliittoja muuallakin,
ja ratkaisevasti tähän on vaikuttanut PerusSuomalaisten entistäkin tiukempi linja suhteessa EU:
n keskittämispolitiikkaan, jonka nöyriksi palvelijoiksi Suomen
poliittinen johto ja heidän edustamansa puolueet ovat avoimesti päättäneet ryhtyä, välittämät-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

tä pätkääkään kansalaismielipiteestä.
Tätä epäkohtaa, joka heijastuu laajasti myös ruohonjuuritason päätöksiin, korjaamaan tarvitaan kaikki tavallista kansaa ja
sen mielipiteitä kunnioittavat voimat. Tärkeintä on tietenkin saada
lisää perussuomalaisesti ajattelevia eduskuntaan.
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historia

Perussuomalainen

Saako Sauli Lehtonen
muistomerkin?

2 / 1997

Tangokuningas Sauli Lehtonen sai surmansa hirvikolarissa Sipoon Boxissa Uudellamaalla kesken konserttimatkansa 1995. Tämän traagisen onnettomuuden jälkeen on kyseisellä onnettomuuspaikalla käynyt suuria
määriä nuorena kuolleen laulajan ihailijoita, ja paikasta on tullut eräänlainen kulttipaikka. Tämä puolestaan
on aiheuttanut liikenteellisiä haittoja moottoritien ao.
osuudella.

Lakialoite
arvonlisäverolain
muuttamisesta
työllistämistä
helpottavaksi

Eduskuntavaalit mielessä
Suuri tappio Satakunnalle oli kuuden kunnan liittäminen Pirkanmaahan. Mukana meni entisen kansanedustaja Lea Mäkipään kotikunta Kihniö.
- Nyt olisi aikaa politiikkaan, mutta tarvittaisiin myös
rahaa, ja sitä ei ole.
Terveisinä puoluejohdolle Martti Mölsä toivoo ”pääkallonpaikalta” lisää suoria yhteydenottoja piireihin.
–Potkua tarvitaan.

Kansanedustaja Raimo Vistbacka on tehnyt eduskunnassa kaksiosaisen lakialoitteen, jolla helpotettaisiin
pienten yritysten työllistämistä. Aloitteen ensimmäisessä osassa arvonlisävero poistettaisiin alle 200 000
markan liikevaihdon yrityksissä, toisessa osassa esitetään 200 000 markan vähennys alle 5 miljoonan markan liikevaihdon yrityksille.

Lapsi oppii leikkien
Leikki- ja liikuntapaikat ovat lasten luonnollista oppimisympäristöä
Kehittyvä ja alati oppiva lapsi seuraa ympäristöään jatkuvasti – myös tiedostamattaan. Oppimisprosessi ja fyysinen ympäristö
kuuluvatkin erottamattomasti yhteen. Ympäristö on itsessään oppimisen väline ja kohde, joka innostaa parhaimmillaan havainnointiin, luovuuteen ja itseilmaisuun.

Leikkipaikalla puhaltavat
uudet tuulet
Leikkimisen, liikkumisen ja oppimisen mahdollistavia ratkaisuja
on tutkittu kolmivuotisessa SmartUs-hankkeessa, jossa kasvatus- ja
liikuntatieteen sekä muotoilun ja
teknologian asiantuntijat ovat yhdistäneet osaamisensa.
- Tavoitteena on ollut kehittää
kaikille avoimia leikin ja liikunnan tiloja, joissa voi mielekkään
toiminnan ohella myös oppia. Jo
lyhyen ajan käyttökokemukset
ovat lupaavia, iloitsee hankkeeseen kuuluvan Let’sPlay-projektin päällikkönä toiminut Pirkko
Hyvönen Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskuksesta.
Hankeen tuloksena on syntynyt
rovaniemeläisen Lappset Groupin
valmistama, teknologiaa hyödyntävä SmartUs-leikkipuistoympäristö, jossa liikutaan, leikitään ja
opitaan koko kehoa käyttämällä.
- Leikkiminen ja oppiminen
eivät ole toistensa vastakohtia.
Leikkiessään lapset voivat oppia
niin tasapainoilua ja motoriikkaa,
kuin loogista ajattelua ja strategiataitojakin, Hyvönen sanoo.

Perinteinen käsitys
oppimisesta laajenee
Koulupihaa ei yleensä mielletä
oppimisympäristöksi. Hyvönen
ja suunnittelija Katriina Lahtinen
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Lappsetilta kuitenkin uskovat, että luokkahuoneen ulkopuolella
on valtavasti potentiaalia: pihoja tulisi virkistymisen lisäksi hyödyntää enemmän esimerkiksi oppituntien aikaiseen leikkimiseen
ja pelaamiseen.
- Parhaimmillaan ne ovat eriikäisten käyttäjien kohtaamispaikkoja, joissa voidaan oppia
hauskasti ja liikkua yhdessä. Lasten ystävät, vanhemmat ja isovanhemmat voivat osallistua oppimisprosessiin ja olla tukemassa
sitä, Lahtinen sanoo.
Leikkiminen ja pelaaminen ovat
motivoivia ja tehokkaita tapoja
saada lapset viihtymään opittavien, joskus vaikeidenkin asioiden
parissa. Lahtisen ja Hyvösen mukaan koko kehon hyödyntämiseen
voitaisiin kiinnittää nykyistä enemmän huomiota esi- ja perusopetuksessa. SmartUs-leikkikentällä perinteiseen hyppyruudukkoon on
teknologian avulla esimerkiksi yhdistetty kirjainten, sanojen ja matematiikan harjoittelua.
- Tutkimuksemme mukaan
opettajat ovat valmiita hyödyntämään leikkimistä ja pelaamista oppimismenetelmänä, mikäli toiminnalla edistetään opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Leikkiminen ja pelaaminen ovat osa niin sanottua
leikillistä oppimisprosessia, Hyvönen sanoo.

Leikillinen oppimisympäristö
kannustaa kokonaisvaltaiseen
oppimiseen
Pelaamista ja leikkimistä hyödynnetään kouluissa lähinnä liikuntatuntien alkuverryttelynä tai oppituntien piristyksenä. Parhaimmillaan leikkimis- ja pelaamisympäristöt paikkaavat kuitenkin
luokkahuoneen puutteita ja ri-
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kastuttavat oppimista. Leikkipaikasta tulee leikillinen oppimisympäristö. Leikillisyydellä tarkoitetaan esimerkiksi ruumiillisuutta
eli lapsen kokonaisvaltaista huomioonottamista, mikä tukee lasten oman aktiivisuuden, yhteisöllisyyden, narratiivisuuden eli asioiden juonellinen yhteen sitomisen, luovuuden, oivaltamisen ja
emotionaalisuuden kehittymistä.
Leikillinen oppimisympäristö laajentaa perinteistä käsitystä, jonka
mukaan oppiminen tapahtuu vain
ihmisen päässä. Lahtinen kertookin rovaniemeläisessä Kaukon
koulussa käytössä olevasta pistelaskupelistä, jossa lukuja kerätään
rannekkeisiin kentän eri puolille
asennetuista pelitolpista. Jokainen
tolppa edustaa eri lukua ja joukkue yrittää yhdessä saada kasaan
tietyn lukeman. Pelistä ovat innostuneet myös strategiataitoja
painottavat aikuiset.
- Havaitsemiseen, aikomiseen,
kokemiseen, tekemiseen ja oppimiseen tarvitaan kuitenkin koko
kehoa. Keho on oppimisen väline
”learning tool” siinä missä kynä
tai tietokonekin, Hyvönen sanoo.

- Lapset ovat harjoitelleet kerto-, jako- sekä yhteen- ja vähennyslaskuja. Samalla haasteet ovat
kasvaneet, sillä he haluavat yhä
vaikeampia tehtäväsarjoja sekä
luoda itse matemaattisia tehtäviä, Hyvönen kertoo.
Rovaniemeläisen Nivavaaran
päiväkodin lastentarhanopettaja
Riitta Kari kertoo huomanneensa, että hyppyruudukolla on vaikutusta sekä oppimiseen että erityisesti motivaatioon jo esikouluikäisillä lapsilla.
- Meilläkin on lapsia, jotka eivät
ole olleet niin kiinnostuneita oppimisesta. Usein kielteinen asenne johtuu kuitenkin tunteesta, ettei osaa ja hallitse asioita. Hyppyruudukolla oppiminen tapahtuu

Tuloksena positiivinen
oppimisen kierre ja
onnistumisen iloa
SmartUs-leikkikentiltä saadut ensikokemukset osoittavat, että lapset ovat itse kokeneet oppimista
ja riemua. Sekä lasten että opettajien näkemyksen mukaan motoriset taidot, koordinaatiokyky ja
rohkeus liikkumiseen, sekä yhteisöllisyys ja sosiaaliset taidot ovat
kehittyneet.
Myös matemaattisten taitojen on
huomattu harjaantuneen. Uuden
teknologian ansiosta lapset voivat
myös itse luoda uusia pelejä leikkiympäristössä.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

leikinomaisesti ja ilman paineita,
jolloin oppimisesta tuleekin yhtäkkiä positiivinen kokemus, Kari sanoo.
Leikillinen oppimisympäristö
tarjoaa onnistumisen kokemuksia kaikille oppijoille. Erityisen
tärkeitä onnistumisen kokemukset ovat juuri niille, jotka eivät saa
kokea niitä perinteisessä luokkahuonetyöskentelyssä. Kun lapsi
saa itse vaikuttaa, miten opiskeltavaa asiaa tai taitoa opiskellaan,
motivaatio kasvaa ja lapsi oppii itsestään myös oppijana.
Teksti:
Pirkko Hyvönen,
Katriina Lahtinen ja
Kirsi Pere

Lasten suusta
Olimme iltapalalla koko perhe, ja poika laittoi leipänsä päälle sulatejuustoviipaleen. - Äiti mistä juusto on tehty? hän kysyi. - Maidosta, vastasi äiti. Poika katseli juustoviipaletta aikansa. - Juusto on
kuollutta maitoo, hän sitten päätteli.
● ● ●

Aamukiireessä kolmen lapsen pukemisrumban keskellä, kun tumppujen parit olivat hukassa ja muutenkin aamutouhut kävivät hiukan äidin hermoille, huomasi 4-vuotias poika äidin pinnan olevan
kireällä. –Kohta sä äiti alat hirmuttaan, poika arveli. (Pojan keksimä kuvaava nimitys hermostumiselle)
● ● ●

Äiti kyseli lapsilta, mistä kukin on pahoittanut joskus mielensä. Nelivuotias Daniel muisteli hiljakkoin tapahtunutta polkupyörällä kaatumista ja vastasi; - No silloin kun polkupyörä kompastu mun alle.
● ● ●

Viisivuotias Joonas katseli perhosten kuvia luontokirjasta. Myöhemmin samana päivänä Joonas innostui piirtelemään perhosia, ja katsoi
kirjasta mallia. Katsoessaan suruvaipan kuvaa, hän sanoi;
- Mä piirrän äiti sulle tän vaippapöksyn.
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Puolueneuvoston kokous 12.-13.8.
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 2007:n
vaaliteemat
- esittely - lähetekeskustelu – esitykset
- valmistelevat työryhmät
3 § Eduskuntavaalit 2007
- 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

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.

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 2007
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
Kokouksen yhteydessä sunnuntaina iltapäivällä puolueen
tarjoamat voileipäkahvit.
PerusS:n Nuorten hallituksen kokous puolueneuvoston
kokouksen päätyttyä.

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.

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

Puolueiden nuorisojärjestöt

satsaavat seuraavaan eduskuntaan

Ensi kevään eduskunta- ja ”pääministerivaalit” ovat aktivoineet
puolueiden nuorisojärjestöt. Tavoitteena on saada eduskuntaan
kaksinkertainen määrä alle kolmikymppisiä edustajia. Viime
vaaleissa heitä meni läpi kuusi.
Vanhemmat kysyvät, mitä hyötyä
nuorten määrän lisäyksestä olisi.
Jo vuosia nuoria on ollut vaikea
saada mukaan politiikkaan. On
mielenkiintoista, miksi juuri nyt
kiinnostus lisääntyy. Nähtäväksi jää ovatko ”kykyjenmetsästäjät” onnistuneet niin, että nuorten määrä todella lisääntyy.
Perusremontin ja päivityksen
tarpeessa olisivat puolueideologiat ja värikartta. – Verrattaessa
viime vuosikymmenien äänestäjien ammattien ja elintason muu-

toksia ja puoluesidonnaisuutta voi
todeta, että varallisuus ja elintaso
eivät ole ainoat kriteerit puolueen valinnassa. Valintaan vaikuttaa peritty malli, ”jäänne”, mutta
silti taustalla lienee myös pyrkimys parempaan elintasoon.
Vaikka kokoomus julistautui
presidentinvaaleissa työväenpuolueeksi, ideologinen status on säilynyt. Äänestäjien maailmankatsomus ja kohonneen elintason
myötä tavat ovat voineet muuttua
ympäristön vaikutuksesta. Nykyisin varsinkin demareiden esillä pitämässä ”hyvinvointi-Suomessa”
kommunisteja kannattaneella vasemmistoliittolaisella menee usein
taloudellisesti paljon paremmin
kuin monella kokoomuslaisella yrittäjällä. Äänestäjät voisivat

sosiaalisen turvaverkon ja varallisuutensa perusteella vaihtaa keskenään puolueitaan. – Keskustan
kannattajat ovat olleet pääasiassa maa- ja metsätaloutta harjoittaneita. Vaikka keskustan politiikka on tuhonnut monen kannattajan ammatin ja romahduttanut
heidän määrän ja tulot, vienyt arvokkaimmat maa- ja ranta-alueet
erilaisten suojelujen verukkeella
lähes korvauksitta, silti kannatus
on säilynyt.
Juuri alkanut maan pakkolunastusmenettely osoittaa, että
omistajat eivät saa miltään puolueelta apua, kun ns. luonnonsuojelu on maanhankintaverukkeena. - Lisätään Metsähallituksen
vaikutusvaltaa ja matkailubisnesmahdollisuuksia. Mitä alle kolmi-

kymppinen kansanedustaja tekisi auttaakseen äänestäjäänsä saamaan oikeutta?
Vanhojen puolueiden ryhmäkurin vuoksi nuorten lisäedustus
eduskunnassa ei tuo politiikkaan
muutosta. Eduskunnan valta on
harvojen käsissä. Kansanedustajan työ ei voi olla joo-miehen työtä, vaan itsenäiseen kypsään ajatteluun ja toimintaan pystyvää
ongelmien aistimista ja ratkaisuja. Muistissa on, miten keskustan
demarikelpoisuuden tavoittelussa
käveltiin nuorten edustajien yli.
Petri Neittaanmäki keräsi yksitoista nimeä listaansa pyrkiessään
selvittämään Paavo Lipposen toimien laillisuutta. Mauri Pekkarinen komensi Mika Lintilän, Tanja Karpelan ja Hannu Ahon (vir-

kaiältään nuori) vetämään nimensä pois listasta. Rohkaistuneena Kepun nöyryydestä Lipponen
junaili vielä yksin jätetyn Anneli Jäätteenmäen luopumisen pääministerin tehtävästä. Edellisten
vuoksi suoraselkäisyys, elämänkokemus ja kypsyys yhteiskunnallisten ongelmien tunnistamisessa on
välttämätön kyky. – Nuoresta iästään huolimatta Neittaanmäki oli
tuolloin oikealla ja puolue väärällä asialla.
(Saksa antoi esimerkin EUpäätöksenteosta, kun siellä tapettiin heti sinne eksynyt karhu - silti he sanelevat paljonko petoeläimiä pitää olla Suomessa.)
Nuoruus ei saa olla itseisarvo
pyrittäessä eduskuntaan.

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
Pj Reijo Ojennus, PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
E-mail: paakari@jippii.fi
Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko, JOENSUU
Puh. (013) 137 529, 0400-375 472,
E-mail: osmo.kokko@kolumbus.fi
Pohjois-Savo
Pj Pentti Oinonen, RAUTAVAARA
Puh: 040-846 0444, E-mail: oinonen.pentti@luukku.com
Satakunta
Pj Seppo Toriseva, RAUMA
Puh. 050-517 2810
Uusimaa
Pj Marjo Pihlman, ESPOO
Puh: 041-548 6740,
E-mail: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi
Varsinais-Suomi
Pj Lauri Heikkilä, MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi

Perussuomalaiset rp:n tilinumerot:

Nordea .............. 218518-148703
Sampo ............. 800013-70212996
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Vapaa sana
täni on jotain vikaa. Lain tehtävä on mielestäni lisätä totuuden
ja rehellisyyden tavoittelua.
Harri Andersson
Jyväskylä

Kehitystä ja
vetovoimaa
Turun
talousalueelle
Puolueen
nimestä
Tällä palstalla on joskus keskusteltu siitä, pitäisikö ruotsinkielinen osa ”Sannfinländare” poistaa.
Ruotsinkielistä osaa ei mielestäni tarvitse poistaa, mutta sen voisi
muuttaa muotoon ”Sannfinnar”.
Aikoinaan, kun Suomesta muodostui kansakunta 1800-luvun
alussa, käytettiin jokaisesta Suomen kansalaisesta nimitystä ”finne”. Tältä ajalta ovat peräisin
kaikki ne kulttuuritekijät, joita
nyt pidetään arvossa molemmissa kieliryhmissä. 1800-luvun lopussa nousi rasismiin pohjautuva svekomaanisuus ja muodostui
finne-finländare-finlandssvensk –
jaottelu.
Muoto ”Sannfinnär” kuvaisi
minusta paremmin Suomen kansan, ”det finska folket”, yhtenäisyyttä.
Antti Rantakokko
opiskelija
Porvoo

Suuri raha
sanelee
elämämme
ehdot
Maamme vanhainkodeissa ei ehditä syöttää vanhuksia tai vaihtaa
vaippoja henkilökunnan minimisoinnin takia. Lapsia tulee päiväkodeista kotiin märin pöksyin,
koska työntekijöillä ei ole heille
riittävästi aikaa samasta syystä.
Terveyspalveluja keskitetään
keskittämistään ja sairaat joutuvat matkustamaan aina vain pitempiä ja pitempiä matkoja päästäkseen hoitoon. Leipä- ja ruokajonot vain pitenevät pitenemistään jne...
Samaan aikaan työnantajat
vaativat verotuksen alentamista, vaikka jo nyt tavalliset pienipalkkaiset palkannauttijat kantavat suhteellisesti ottaen raskaimman verotaakan. Yritysten voitot
valuvat ulkomaille aina vain kiihtyvällä tahdilla.
Tänä päivänä isot työnantajat
sanelevat meillä elämisen ehdot.
Ne pitäisi mitä pikemmin saattaa demokratian piiriin, niin että
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osa mittavista voitoistaan käytettäisiin kansalaisten hyväksi. Inhimillisen ja ihmiselämää tukevan
yhteiskunnan pitäisi olla meidän
kaikkien päämääränä.
Antero Tanskanen
Helsinki

Kertakäyttökulttuurin
esimerkkejä
Nykyään huolestuttavinta on tämä välipitämättömyys monissa
tärkeissä asioissa. Muuan muassa
avioliitoista on tullut kertakäyttökulttuuria. Näyttää, että taisteleminen esim. tässä tapauksessa avioliiton puolesta luovutetaan
liian helposti. Ei ajatella oman onnen tavoittelussa kokonaisvaltaisesti perhettäkään. Omien lapsien tarpeet ja tahdot jäävät kakkoseksi sitten tulevassa ero-oikeudenkäynnissä, minkä saapuminen
on jo melkein kirkossa kuulutettu
kertakäyttökulttuurin tähden.
Saattaa olla, että yksi syy kertakäyttökulttuurin leviämiseen
tulee musiikkibisneksestä, siellä nostetaan pystymetsästä (tähti), annetaan hänelle pikakursseilla laulamisen taito, sitten ostetaan hittilaulut, kasataan studiobändi ja tehdään levy. Kiireellinen yhteiskunta tarvitsee myös
kiireelliset idolit, nopeasti huipulle, kuvastaa aikaamme. Näin
joku saattaa saada toivoa omaan
kykyyn ja yrittää sitten laulajaksi.
Mutta epätodellisten mielikuvien
luominen on valehtelua, mikä jossain vaiheessa paljastuu.
Minä veikkaan, että tämän turvattoman kertakäyttökulttuurin
jälkeen turvallinen vanhoillisuus
nousee arvoon arvaamattomaan.
En tietenkään voi olla varma,
mutta toivon että näin tulee käymään. Sitten taas myös moraali
tulisi arvoon rehellisyyden tavoin.
Nykyään liika rehellisyyshän kostautuu sanktioina myös työvoimatoimistossa. Tuttavani sai karenssit
ja tulonmenetystä rehellisyyden
tähden, hän kirjoitti sanan työtön sijaan lomalla. Miksi hän oli
rehellinen, suurin osa keskustelijoista on sanonut? Ihan kuin olisi itsestään selvää, että totuudesta
ei hyvää seuraa niissä lomakkeissa. Jos laki ajaa epärehellisyyteen
esimerkkien kautta, niin mieles-
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Ehdotus Paimion, Piikkiön, Liedon, Kaarinan ja Turun päättäjille: ehdotan, että näiden kuntien edustajista valitaan toimikunta
tutkimaan Turun ja Salon välistä
raideliikennettä. Onko esimerkiksi mahdollista saada EU-tukirahaa lähijunaliikenteen avaamiseksi Turku-Salo välille? Junapysäkit olisivat Turussa, Varissuolla,
Littoisissa, Piikkiössä ja Paimiossa sekä tietenkin Salossa. Näiden
pysäkkien kohdalle tehtäisiin lisäraide, osalla sellainen on jo valmiina. Kun Helsinki-Turku -junat
ajaisivat ohi, ei se paljon matkantekoa viivyttäisi. Saataisiin vihdoinkin junat pysähtymään myös
Paimiossa.
Katselin televisiosta 22.2.2006
TV 1:ltä ohjelmaa junaliikenteestä, ja tuntuu siltä, että VR:n ratahallinnon päälliköitä olisi vaihdettava, kun antavat kaikenlaista
tietoa rautateiden kannattavuudesta. Kyllä Suomessakin herralla on herra.
Jos halutaan kehittää Turun
seutua elinvoimaiseksi, on paikallisjunaliikenne aloitettava heti. Kunnat voisivat myös kaavoittaa rivi- ja omakotitalotontteja
junapysäkkien läheisyyteen. Esimerkiksi Turussa omakotirakentajat on kaupungin toimesta ajettu naapurikuntiin jo viimeiset 25
vuotta. Suurin hyötyjä oli Maskun
kunta, jolla oli antaa tontteja rakentajille kohtuuhintaan.

sa on työajaksi kirjattu 0-10 tuntia kuukaudessa, joten sairastaessaan koko kuukauden työnantaja
maksaa vain työsopimuksen mukaisen sairasajanpalkan. Törkeimmissä tapauksissa työhön kutsutaan samana päivänä aamusta –
yöhön ja henkilö joutuu päivystämään puhelintaan 24 tuntia ilman eri korvausta.
Määräaikaisena voi työskennellä eläkeikään asti suurin osa nuorisostamme, mikäli asiaan ei puututa. Määräaikaisuuden perusteena voi olla mikä tahansa syy, kunhan sitä ei mainita kahta kertaa
peräkkäin. Näin sanoo tämän hetken lainsäädäntö. Osa-aikainen ja
määräaikainen voivat tehdä koko
ajan täyttä päivää, vaikka heidän
sopimuksessaan työajaksi olisi
kirjattu 0-10 tuntia kuukaudessa.
Määräaikaisessa työsuhteessa
elävä ei saa asuntolainaa, ei saa

Pentti Alinen
Perussuomalainen
Lieto

varmuutta työn jatkuvuudesta, ei
saa sairasajan palkkaa mikäli sairausaika pitkä, ja sopimus 0 tuntia, ei saa erilliskorvausta 24 tunnin päivystyksestä.
Määräaikaisessa työsuhteessa elävä saa epävarmuutta, tehdä
jopa ilmaista työtä kohtuuttomia
työaikoja ja varalla oloa ilman eri
korvausta, mielenterveysongelmat
ja päihdeongelmat lisääntyvät, ihmiset voivat huonosti.
Hyvinvointisuomessa on ajettava laki, joka velvoittaa työnantajan yhden vuoden määräaikaisuuksien jälkeen vakinaistamaan
työtä silloin tekevän henkilön. Laki koskisi siis työpaikkaa ei henkilöä joka sitä tekee, eli uusikin
henkilö voisi koeajan jälkeen saada vakituisen sopimuksen.
Jyrki Vaskela
Vihti

Ohjeet Vapaaseen sanaan
Kirjoita omalla nimellä
PerusSuomalainen -lehden Vapaa sana -osastolla julkaistaan kirjoituksia, joiden enimmäispituus on 2 000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoitukset voi lähettää kirjeellä osoitteeseen: PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi.
Toimituksella on oikeus käsitellä ja muokata tekstejä. Tekstien
mahdollisesta palauttamisesta pitää sopia tapauskohtaisesti. Kuvia emme Vapaa Sana -osastolla julkaise.
Suosimme omalla nimellä kirjoittavia. Nimimerkillä voi kirjoittaa, mutta sen suojissa ei saa arvostella tunnistettavaa henkilöä
tai yhteisöä. Poikkeuksena tähän sääntöön on se, jos oman nimen käyttö aiheuttaisi kirjoittajalle erityistä haittaa. Myös julkista instituutiota voi poikkeuksellisesti arvostella nimimerkillä, mutta silloinkin oman nimen käyttäminen lisää kirjoituksen
uskottavuutta.
Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.
Merkkipäivä -kirjoitusten osalta pätevät kaikki edellä mainitut
säännöt ja niiden lisäksi on käytävä ilmi, että lupa jutun tekoon
sekä julkaisemiseen on saatu ao. henkilöltä.

PS-visa

Sano:
ei pätkätyö
Kaikille jo lienee tuttu Tanskan
malli, puhutaan vaihteeksi Espanjan mallista, joka jostain syystä on
jäänyt kaikille lähes tuntemattomaksi. Espanjan hallitus on ollut
tyytyväinen uusien työpaikkojen
syntyyn, mutta ei niiden laatuun
eli määräaikaisuuteen ja puuttuu
nyt työmarkkinoiden peliin. Eli
Espanjassa vaaditaan 2,5 vuoden
ajan jatkuneiden määräaikaisten
työpaikkojen vakinaistamista.
”Hyvinvointi” Suomessa yksityisellä sektorilla ja valtion sekä
kunnan työpaikoista puhumattakaan käytetään törkeästi hyväksi määräaikaisuutta ja osa-aikaisuutta. Törkeimmissä sopimuksis-
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Testaa tietojasi PS-visan kysymyksillä!
Joka kuukausi uudet 10 kysymystä.
Oikeat vastaukset sivulla 3.
1. Mikä maa voitti miesten jalkapallon MM-kisat v. 2006?
2. Kuka suomalainen on Maailman tullijärjestön puheenjohtaja?
3. Kuinka moni suomalainen menettää ajokorttinsa
terveydellisistä syistä kuukausittain?
4. Kuka on ensimmäinen nainen presidentinkanslian linnanvoutina?
5. Minkä laulukilpailun tenori Timo Nisula voitti heinäkuun 2006
alussa Savonlinnassa?
6. Missä päin maailmaa ammattiliittojen vapaa järjestäytymisaste
on korkein?
7. Kuinka monta kilometriä C.G.E. Mannerheim ratsasti Aasian tutkimusmatkallaan?
8. Koska naiset alkoivat elää Suomessa keskimäärin pidempään kuin
miehet?
9. Mikä oli luovutetun Karjalan osuus koko Suomen väestöstä?
10. Kuka on ensimmäinen kolme olympiakultaa voittanut suomalaisnainen
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Eskon kuvakulma

Eduskuntavaalit
2007

Kiinnostaako kansanedustajuus?

Kännykkäviestit

Kerro mielipiteesi matkapuhelimella!

lyhyet

Perustuslakimme mukaan valtiovalta Suomessa
kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville

Taasko kaivot kuivuu? Nyt kaivoihin 3-4 m syvyyttä ja halkaisiaa
1-3 m lisää. Jo vesi riittää seuraavinakin kuivina kausina. Myös joka kylästä löytyy porukkakaivon
paikka, josta vesi riittää koko kylän tarpeisiin myös kuivina kausina, ei vesi lopu kun löydetään
tuottoiset kaivonpaikat. Nyt parasta kaivontekoaikaa kun pohjavedet taas alhaalla.
”Varpumies”
Soini Hatinen
Luumäki
•••
Olen ilman lakkoakin valmis tinkimään puolet tuloistani, jos menot tippuu saman verran.
Hauska nähdä kuinka käy. Ei kai
työläisen aina tarvitse joustaa?
•••
Nokia on paperiyhtiö, jolla ei ole
omaisuutta juuri ollenkaan, se tu-

Venäjällä tulee yhdessä yössä
valta vaihtumaan, sieltä ei tahdo päästä pois eikä sinne pääse.
Suomen sitoutuminen Venäjään yhä enemmän on hyvin
arveluttavaa.
•••

lee romahtamaan hyvin lyhyessä
ajassa olemattomiin.
Sen arvostus perustuu pelkkään
kuplaan joka odottaa puhkaisijaansa.
•••
Suomessa tulee vielä pula puhtaasta juomavedestä, vesi tulee
olemaan kortilla kuten jo monessa teollisuusmaassa on.
Seuraava suurempi sota tullaan
käymään vedestä eikä öljystä.

Rajamäeltä ainoa hyvä ehdotus ministerikautenaan, poliisien oikeudesta soluttautua rikollisjärjestöihin. Miksi lakia
ole muutettu aikapäiviä sitten
soluttautumisen sallivaksi?

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

kokoontunut eduskunta. Eduskuntaan kuuluu
200 kansanedustajaa, jotka valitaan joka neljäs
vuosi toimitettavilla vaaleilla.
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.
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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Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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