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Vaalityötä loppuun asti
Muista äänestää 15.1.2006
Muista myös vaalikuljetukset, tekstiviestit ja soittokierros tutuille

Sisällöstä:

”Voiko minusta tulla presidentti?
Kyllä vain, 1,7 miljoonaa ääntä tarvitaan.”
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Vt. päätoimittaja
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Vielä muutama päivä
vaaleihin
Presidentin varsinaisen
vaalipäivään on enää
muutama päivä.
Perussuomalaiset elävät
jännittäviä, ja varmasti
myös historiallisia hetkiä.
Onhan meidän puolueellamme varteenotettava
ehdokaskin, Timo Soini,
vaaleissa mukana.
Puolueen ja ehdokkaan
kannalta on tärkeää saavuttaa hyvä vaalitulos,
joka on ratkaisevassa asemassa tulevissa eduskuntavaleissa.
Vaikka presidentinvaalit ovatkin aivan omat
vaalinsa, niin näillä vaaleilla hyvin suuri merkitys
miten menestymme tulevaisuudessa niin yksilöta-

solla kuin joukkueenakin.
Tuleva vaalitulos heijastuu
kannatuslukuihin kunnallisvaaleihinkin. Tuloksen
ollessa hyvä, saamme puolueeseen lisää vastuunkantajia, jotka laittavat leveät
hartiansa painavien yhteiskunnallisten asioiden
päätösten alle.
Jäsenten lisäys puolueeseen merkitsee lisää toimivia paikallisosastoja, ja lisää
kunnanvaltuutettuja, jotka
omalta osaltaan nostavat
taas kannatuslukujamme.
Tällä hetkellä meillä on
aivan liian monta kuntaa,
joissa meillä ei ole toimivaa paikallisosastoa, vaikka aatteemme kannattajia
kyllä löytyy äänestäjien
parista.
Näillä äänestäjillä ei ole
mahdollisuuksia ilmaista

kunnallisvaaleissa kantaansa, kun Perussuomalaisilla ei ole paikkakunnalla omia ehdokkaita.
Pienten puolueiden
elinehto on saada omalle
toiminnalleen näkyvyyttä
ja mahdollisuutta esittää
omia kantojaan poliittisella saralla ilman sensuuria.
Nämä 15.1.2006 käytävät vaalit näyttävät, onko
viestimme mennyt perille.

Kun mietit ketä äänestät ja kenen ehdokkaan
numeron kirjoitat äänestyslippuun, otat myös
kantaa puolueemme tulevaisuuteen.
Ihmisellä on taipumus
valita ehdokkaista se,
joka omasta mielestä on
voittaja. Haluamme olla
voittajan puolella.
Mielestäni näissä vaaleissa voimme kaikki puolueen jäseninä olla voittajia, se edellyttää vain sitä,
että äänestät oman puolueesi ehdokasta.
Näin me kaikki voitamme, ja sehän on tietysti
tarkoituskin, vai mitä?
Nämä presidentinvaalit
käydään toisella kierroksella poliittisesti vasem-

man ja oikean laidan välisenä mielenkiintoisena
kamppailuna.
Suomelle valitaan silloin mielipidevaikuttaja,
jonka päätösvaltaa on
vuosi vuodelta aina vaan
kavennettu eduskunnan
toimesta.
Tuo virka on näkyvä, ja
historiallisesti kansalaisten mielestä arvokkain
virka Suomessa.
EU:n päätösvalta on
vienyt presidentin valtaa,
ja siirtänyt pääministerille
sitä enemmän.
Oikeisto- ja keskustapuolueille on erittäin
tärkeää murentaa istuvan presidentin etulyöntiasemaa sen verran, että
saamme vaaleissa toisen
kierroksen.

Näissä toisen kierroksen
vaaleissa ratkaistaan Suomen tulevan presidentin
poliittinen väri ja henkilön nimi ja sukupuoli.
Itselläni on vahva mielipide, kumpaa ehdokasta
äänestän toisella kierroksella.
Tuota päätöstä en vielä
kirjoita teille tässä pääkirjoituksessani, vaan säästän
sen tulevaisuuteen.
Ehdokkaan nimen, jota
äänestän ensimmäisellä
kierroksella, voin kertoa
näin julkisesti. Äänestän
Perussuomalaisten presidentinvaaliehdokasta
Timo Soinia, ehdokasta
numero neljä.
Harri Lindell

Puoluesihteeri
hannu.purho@eduskunta.fi
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Aluepolitiikka mennyt
EU:metsään
Suomen pääministeri kävi
noin kuukausi sitten hattu kourassa anelemassa
Brysselin herroilta joulurauhaa hallitukselleen.
”Torjuntavoittomatkan”
seurauksena vanhojen
nettomaksujen päälle tuli
lisähintaa 250 miljoonaa
euroa.
Kylkiäisenä menivät
vielä EU:alttarille suomalaisten maanviljelijöiden
selkänahat. Suomalaiset
joutuvat jatkossa maksamaan ”EU:ihanuudesta”
entisen 25 euron sijasta
100 euroa vuodessa, vauvasta vaariin.
Virta muun muassa investoiniten, työpaikkojen sekä hintakehityksen
suhteen on ollut täysin
päinvastainen, mitä EU:
n markkinamiehet aikoinaan lupasivat.
Yritykset sekä työpaikat
siirtyvät kilvan ulkomaille
ja monien tuotteidenkin
hinnat ovat moninkertaistuneet. -Parma sai herkut,
Helsingille luvattiin myrkyt. Turhaan ei kansa kyselekkään: Käytetäänkö EUpolitiikkamme ohjekirjana
hölmöläistarinoita?
Aina vaalien jälkeen
saamme lehdistä katsella
erilaisia valtarakenteista
kertovia poliittisia värikarttoja. Jos EU:n maatalous-ja aluepolitiikasta
tehtäisiin samalla periaatteella tilastokartta, osoittaisi se Suomen osalta
mustina läntteinä suuren
määrän autioituneita alueita. Eikä tälle kielteiselle
kehitykselle näy loppua.
Elinvoimainen maaseu-
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tu on ollut aina Suomessa tärkeä tasapainoisen
hyvinvoinnin perusta ja
työllisyyttä ylläpitävä osatekijä. Nyt on kuitenkin
käymässä valitettavasti
niin, että EU-herrojen
edessä nöyristelevän hallituksemme harjoittaman
aluepolitiikan seurauksena, ei syrjäkylillä ole
kohta jäljellä enää muita
palveluita kuin liikennemerkit ja aurauskepit.

Energiasota saapui
Eurooppaan?
Öljykriisit ja niihin liittyvät
voimakkaat hinnan heilahtelut ovat kaikille tuttuja
talouspoliittisia häiriötekijöitä. -Kansainvälinen talouspolitiikka alkaa yleensä kiinnostaa myös niin
sanottua tavallista ihmistä
viimeistään bensamittarilla, kun hän huomaa hinnan
nousseen jälleen yli uuden
kipupisteen.
Etenkin suurvallat ovat
usein sumeilematta käyttäneet öljyä- ja muita
merkittävimpiä luonnonvaroja osana raha- ja ulkopolitiikkaa. Venäjän ja
Ukrainan välinen ”kaasusota” on jälleen uusi
huolestuttava uhkatekijä
kansainvälisen energiapolitiikan rintamalla.
Eurooppa on yllättäin
joutunut maakaasuputkiensa keskellä hämmennyksen tilaan.
Entiset itäblokin maat,
jotka ovat nyt alkaneet
suuntautumaan kohti
länttä ja jopa Natoa, ovat
saaneet kaasua toimittavalta Venäjältä tuntuvan
”lähtiäislahjan”, roimat
energian hinnankorotuk-
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set. Kommentoidessaan
maakaasun hinnan korottamista yli nelinkertaiseksi, sanoi esim. Ukrainan presidentti Viktor
Justsenko, että kyse on
”ilmiselvästä poliittisesta
painostuksesta”.
Suomen poliittinen johto, jonka ulkopoliittisen
linjan on pääsääntöisesti
pitkään ratakaissut ilmansuunta ja välimatka,
kiirehti rauhoittelemaan
tilannetta, ettei maakaasun
uudenlaiset hintapaineet
vaikuta meille mitenkään.
Suomettumisliturgian
mukaisesti häivytettiin
jopa perustosiasiat. Mikäli
neljä maakaasun varaan
voimakkaasti panostanutta
Eurooppalaista maata, Saksa, Ranska, Italia ja Itäväalta, joutuvat korvaamaan
kaasun puutteensa esim.
kalliilla öljyllä, heijastuu se
luonnollisesti maailmanmarkkinahintoihin ja siten
myös Suomeen.
EU:n puheenjohtajamaan paikalle ensi kesänä astuvalla Suomella,
saattaa olla heti kättelyssä aivan uudenlainen ja
hankala energiapähkinä
purtavanaan

Realismia vai
retusointia?
Suurimpin puolueiden
tarkoituksena on ilmiselvästi myydä tulevissa presidentinvaaleissa ”retusoitu Lada Mesuna?” Enkä
tarkoita tällä ainoastaan
heidän ehdokkaidensa
silmien värin vaihtamista,
hampaiden valkaisua tai
merkittäviä nuorennusleikkauksia vaalimainonnassa.

Kun kaikki särmät, periaattet ja syvällisemmät
merkittävyydet on hiottu
mainosmiesten toimesta
pois, jäljelle ovat jääneet
vain onttoa ulkokuorta
korostavat vaaliviihdeehdokkaat ja heidän miljoona-shownsa.
Äänestäjät joutuvatkin
päätöstilantessa kysymään
itseltään, tahtovatko he
realismia vai retusointia?
Lähinnä niitä tavoitteita,
joita kansalaiset ovat erilaisissa kyselyissä sanoneet arvostavansa, edustaa tulevissa presidentinvaaleissa parhaiten ja
aidoimmin Perussuomalaisten asettama ehdokas
Timo Soini.
Äänestyskopissa kannattaa nyt jos koskaan
kuunnella järjen ja sydämen ääntä.
Parantavan muutoksen,
isänmaata rehellisimmin
rakentavan ja ihmisarvoa
puolustavan vaihtoehdon,
joka katkaisee myös kalliit ja raskaat EU:kahleet,
varmistaa numero neljän
kirjoittaminen äänestyslippuun. Vapaa kansa ja itsenäinen Suomi, niiden ei
tarvitse olla pelkkää unelmaa. Nuo tavoitteet ovat
jälleen päivää lähempänä,
kunhan muistat äänestää
omantuntosi suosittelemaa Timo Soinia.
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Valtiotieteen maisteri
Timo Soini presidentiksi, miksi?
on kysymyksessä ainoastaan Forillan
tyyppinen vaalitemppu.
Kansanedustajat ovat viime aikoina perintöveron poistamisen puolesta. Mielestäni asiasta on turha keskustella niin kauan, kun jollakin valtion verovirkamiehillä
ja pankkien tuomareilla on oikeus kävellä
perintökaaren ja sen mukaisen verotuksen yli, sekä suorittaa perintövero sukulaisuussuhteesta huolimatta pääomatulona.

Valtakunnassamme on meneillään presidentinvaalit. Muita presidenttiehdokkaita ovat nykyinen presidenttimme Tarja
Halonen, pääministeri Matti Vanhanen,
pankinjohtaja Sauli Niinistö, europarlamentaarikko Henrix Lax, vihreiden Heidi
Hautala ja kansanedustaja Bjarne Kallis.
Kun vertaan presidenttiehdokas Soinia
ensimmäisessä kappaleessa lueteltuihin,
on todettava, että hänen mielipiteensä
ja tekonsa vastaavat lähinnä omia mielipiteitäni. Täten hän on minulle ehdoton
ykkönen presidentiksi. Miksi näin?

EU.n rahapolitiikasta

Timo Soini EU-kriittisin
Tässä tilanteessa haluan todisteeksi
lainata muutamaa Soinin mielipidettä
vuoden 2005 huhtikuulta. Ensinnäkin:
”Ydinkysymys EU:n suhteen on, onko
se rehellinen ja oikeudenmukainen järjestelmä?”
Toiseksi: ”Virallinen totuus väittää, että
Suomen itsenäisyys on EU:n myötä vahvistunut. Oma käsitykseni ja totuuskin
kaiken lisäksi on täysin päinvastainen.
Uusi EU:n perustuslaki menee oman
kansallisen perustuslakimme yläpuolelle,
ja supistaa suvereniteettiamme edelleen
merkittävästi.”
Timo Soini on muihin ehdokkaisiin
nähden selvästi asianmukaisesti EUkriittisin ja oikeudenmukaisin kansakuntaansa kohtaan.

Epäkohtia yhteiskunnassa
Mihin sitten tarvitsisin Soinin kaltaista
presidenttiä, ja mitä sitten en hyväksy
tässä yhteiskunnassa?
Olemme viimeisimmät kaksikymmentä
vuotta eläneet niin sanottua kapitalistisen
sosialisoimisen aikakautta, jossa isompi ja
vahvempi yritys valtaa aina pienemmän.
Järjestelmällä on suurelta osin tuhottu
aito, menestyksekäs pienyrittäjyys.
Kolmen suurimman puolueen edustajat tekivät eduskunnassa noin 14 vuotta sitten päätöksen muuttaa metsien
tuloverotuksen pinta-alaverotuksesta
myyntituloverotukseksi, sekä määräsivät
siirtymäkaudeksi 13 vuotta. H-hetki on
vuodenvaihteessa, jolloin metsissämme
oleva puuaines, mikä ei mahdu miehen
käsivarren paksuiseen rungonosaan, verotetaan toistamiseen. Koko valtakunnassamme metsiemme uudelleenverotus
tuloina on vuosittain 1,5 miljardin euron
suuruusluokkaa, ja koko metsän kasvukierron osalta noin 100 miljardia euroa.

Ehdokkaista
Presidenttimme Tarja Halosen tavaksi
on tullut muistuttaa meitä aina maailman köyhyydestä, kuitenkin unohtaen
oman maansa köyhät. Valitettavasti,
vaikka tuloerot hänenkin presidenttikautenaan ovat maassamme kasvaneet,
oli hän ensimmäisten joukossa tukemassa optiomiljonäärejä.
-Katson valtakuntamme liittymisen
Euroopan Unioniin tapahtuneen selvästi
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senaikaisen perustuslakimme vastaisesti.
Pääministerinä toimi tuolloin Esko Aho,
joka luovimalla johdatti omatkin keskustajoukkonsa tukemaan liittymistä
Euroopan Unioniin. Olen huomioinut,
että tehtävien muuttumisen myötä Matti Vanhanen on perinyt turhankin suuren
osan Ahon luovimistaidoista.
Ja vihreät! Heidän globaali luokittelunsa päästöpolitiikassa on kyllä synnyttänyt
kansakunnallemme jo satojen miljoonien
eurojen ylimääräiset kustannukset. En

myöskään pidä sellaisesta eläinten suojelusta, jossa petoeläimen suoja on arvokkaampi kuin ihmiselämä.
Bjarne Kallis on tottunut ratsastamaan
kristillisyydellään. Myös Takkulan siirtyminen keskustasta hänen joukkoihinsa
liittyi kristillisten arvojen arvostukseen.
On kuitenkin todettava, että tarpeettomankin usein kristillisten ja isänmaallisten arvojen arvostus on enemmänkin
keino ääntenkalastuksessa kuin arvo todellisissa elintavoissa. Tässäkin siirrossa

Sisäministeri Rajamäkeä on turha jahdata
RKP:n presidenttiehdokas Henrik Lax
on rapannut väriä vaalikampanjaansa
syyttämällä sisäministeri Kari Rajamäkeä muukalaisvihasta. Lax ampuu
yli ja harhaan. Sisäministeri Rajamäki
on noudattanut tiukkaa ja ainakin Perussuomalaisten kannattamaa turvapaikkapolitiikkaa.
On täysin perusteltua, että ministeri
Rajamäkeä huolestuttaa mihin on kadonnut
Suomen vastaanottokeskuksista tuhat turvapaikan hakijaa. Se kiinnostaa
myös suomalaista veronmaksajaa. Mi-
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nisteri Rajamäki on joutunut kosteasilmäisten humanistien silmätikuksi
aivan turhaan. Suomen kansa kannattaa tiukkaa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa ja sitä ministeri on
parhaan kykynsä mukaan toteuttanut.
Ainoa asia, josta ministeri Rajamäkeä voi arvostella on poliisimäärärahojen vähyys ja sekin on todennäköisesti
kiinni muista ministereistä ja hallituksesta kuin Rajamäen lepsuudesta.
Timo Soini
www.timosoini.net
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EU:n tuleva budjetti on vielä täysin levällään. Jos uudet tulokkaat pitävät itseään
tasaveroisina EU-kansalaisina, niin budjetin synnyttäminen edellyttää jokaisen
suomalaisen luopuvan keskimäärin 3600
euron vuosituloista heidän hyväkseen. Se
keneltä se otetaan, vai otetaanko keneltäkään, riippuu sinun äänestyskäyttäytymisestäsi näissä presidentinvaaleissa.
Kun ottaa huomioon EU:n inﬂaation,
joka on 2,6% ja käyttötilien korot 0,15%,
on todettava ettei talletuksillamme ole
enää inﬂaatiosuojaa, vaan rahalaitokset
maksattavat pankkien käyttöön luovuttamiemme varojen inﬂaatiosuojan tallettajalla itsellään.
Oikeuslaitoksen toiminta ei myöskään
ole oikealla pohjalla, jos omien mielihalujensa mukaisen päätöksen aikaansaamiseksi joudumme elämään mielikuvitusmaailmassa, ja hylkäämään tapahtumahetken paikalla ollutta todistusaineistoa.
Työvoimatoimistojen listoilla on noin
5000 sairasta eläkkeenhakijaa, joilla jokaisella on vähintään yhden erikoislääkärin valaehtoinen todistus siitä, että
ainoa oikea ratkaisu on eläkkeen myöntäminen. Kuitenkin samojen lääkärintodistusten perusteella eläkelaitosten
lääkärit ja tuomarit tekevät päinvastaisia päätöksiä. Pitääkö eduskunnan apulaisoikeusasiamies kansaa narrinaan, kun
ei puutu moiseen, mutta on sitä vastoin
jakelemassa nuhteita laillisesti suoritettuihin eläkeratkaisuihin?

Tehkäämme ranskalaiset
Edellä mainituista presidenttiehdokkaista kaikki pystyvät tarpeen tullen toimimaan valtakuntamme presidentteinä.
Kaikki muut paitsi Soini ovat EU-myönteisiä. Katsonkin, että jos Tarja Halonen
tulee valittua presidentiksi jo ensimmäisellä kierroksella, tai jos Soini ei ole toisena toisella kierroksella vastaehdokkaana,
niin olemme venäläisempiä kuin venäläiset itse. Sitähän olemme jo viimeisimpien
hallitusten johdolla harjoitelleet.
Siksi tule Sinäkin mukaan! Tehkäämme RANSKALAISET ja äänestäkäämme valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Timo Soini –ellei presidentiksi, niin
ainakin toiselle kierrokselle todelliseksi
vastaehdokkaaksi. Kysymyksessä on vaivaton ja edullinen kannanotto Sinunkin
kansalaisoikeuksiesi puolesta.
Osmo Ristiluoma
Teuva
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Yrjö Niemi täytti 80 vuotta

”Olen elänyt rikkaan elämän”

Anne Kukkonen
Kiikoinen

Puuseppä ja harmonikansoittaja,
politiikassa paljon mukana
ollut terävä ajattelija, kahden
tyttären isä, maanviljelijä,
vakuutusasiamies,
puhelinasentaja…

Kaikkea sitä on Yrjö Niemi, 6. marraskuuta 80-vuotissyntymäpäiviään juhlinut juupajokelainen mies. Yrjö Niemi
on saanut kulkea pitkän taipaleen jonka
varrella on tullut nähtyä paljon elämää.
Sen julmuutta ja kauneutta.

Oma veli teki kainalosauvat
Oli sota-aika, juna jyskytti öisiä rautatiekiskoja pitkin ja pieni poika katseli kaasuvaloja junan katossa. Isä oli viemässä
viisivuotiasta poikaansa Harjavaltaan
lasten parantolaan. Tuberkuloosi vaati
hoitoa. Poika katseli kaasuvaloja, kuunteli junan pyörien jylinää ja nukahti lopulta. Matka oli pitkä. Kun hän heräsi,
oli isä poissa ja hän oli yksin parantolassa vieraiden ihmisten keskellä. Huusi
hätääntyneenä -Isä! Isä! Missä isä on?
Hoitajat toimittivat pienen pelokkaan
pojan yksin pimeään huoneeseen, heidän mukaansa hän “kiukutteli”. Hätää
se vain oli, pienen lapsen hämmennystä
kun isä oli yhtäkkiä mennyt pois.
Sellainen muisto on Yrjö Niemellä
sota-ajasta, hän muistaa yhä hädän ja
pelontunteen. Yrjö vietti parantolassa
Kokemäen joen rannalla valkoisessa kivirakennuksessa lähes kaksi vuotta, jalka
jäi jäykäksi ja toista jalkaa lyhyemmäksi pysyvästi. Oma veli teki ensimmäiset
kainalosauvat, myöhemmin sauvat vaihtuivat kävelykeppiin. Kävelykeppi on
käytössä vieläkin, mutta vamma ei ole
Yrjön vauhtia hidastanut eikä elämää
haitannut.

Yrjö Niemi on aktiivinen päivän politiikan seuraaja ja tekijäkin Juupajoella.

nasi. Ja niin siinä kävi, että kyllä se harmonikka tienasi hintansa ja enemmänkin.
Yrjö soitti suorastaan ammatikseen. Kun
sota oli päättynyt, kansalla oli kova halu
juhlia. Haluttiin jälleen iloita ja riemuita,
tanssia ja kuunnella musiikkia. Sota-aikana ei juuri juhlittu eikä tansseja tanssittu.
Oli oma yhtyekin, “Ohoi”, jonka kanssa
keikkailtiin muun muassa Tampereella.
Siihen aikaan ei nopeita moottoriteitä ollut, joten matkoihin meni aikaa. - Joskus
tuli soitettua kahdeksankin tuntia samana päivänä, tilaisuuksia riitti.

Harmonikalla iloa sodan kokeneelle
kansalle

Puuseppä, maanviljelijä, poliitikko

Lapsesta asti Yrjöä kiinnosti musiikki.
Isäkin kannusti musiikin pariin ja ensin
kokeiltiin viulua, Yrjö kävi viulunsoittoa opettelemassa mutta viulu ei tuntunut omalta soittimelta. Hän haaveili
harmonikan ostosta ja toteuttikin sitten
haaveensa.
- Kun pääsin töihin ja sain hankittua
seitsemän markkaa tunnissa, meni aika
kauan ennen kuin harmonikkarahat (20
000 mk) olivat kasassa, Yrjö Niemi muistelee.
Mutta koska hän oli päättänyt sellaisen pelin hankkia, hän sen myös teki ja
vaikka jotkut naapurit hänen ostostaan
järjettömänä pitivätkin.
- Olisit nyt hevosen ennemmin ostanut,
joku tuumasi mutta Yrjö tuumasi takaisin, että mitäpä hän uudella hevosella,
sehän olisi syönyt kaiken mitä hän tie-

Puusepän ammattia Yrjö harjoitti maanviljelyksen ohella, kaikkea muutakin
elämänsä varrella ehtiväinen mies on
ehtinyt työkseen tehdä.
- Kun tilalla oli hiljaisempia kausia, tein
pirttikalustoja, kirjoituspöytiä, hyllyjä ja
muita huonekaluja, Yrjö kertoo.
Hän teki sodan jälkeisen rakennusbuumin aikana myös kirvesmiehen
töitä, oli rakentamassa rintamamiestaloja.
Politiikkaan Yrjö tuli mukaan vuonna
1944, Yrjö kertoo isänsäkin olleen kunnallismiehiä. Siitä kipinä ehkä omaankin
kiinnostukseen yhteiskunnallisia asioita
kohtaan syttyi. Yrjö oli muun muassa
kunnanvaltuustossa, myös kunnanvaltuuston puheenjohtajana, edustajana
maakuntaliitoissa ja monenlaisissa muissa luottamustehtävissä.
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- Vihamiehiäkin tuli, kuten aina politiikassa. Mutta myös luottamus oli suuri,
siitä kertoivat suuret äänimäärät vaaleissa.

Leskeksi
Yrjö Niemi on ollut nyt kaksi vuosikymmentä eläkeläisenä. Maatilan hän myi
tyttärilleen. Yrjö puhuu tyttäristään äänessään kiitollisuutta ja ylpeyttä.
- He ovat oman uransa löytäneet, Yrjö
toteaa.
Leskenä Yrjö on elänyt kymmenisen
vuotta, rakas vaimo Nelly sairastui syöpään ja kuoli vuonna 1994.
- Kolme ja puoli vuotta hän sairasteli,
minä laitoin ruokaa, hoitelin kotia, Yrjö
muistelee.
- Hän oli minua nuorempi, luulin että
hän on se, joka tänne viimeiseksi jää.
Toisin kävi. Hänen elämänsä katkesi julmalla tavalla. Aina omat toiveet eivät toteudu. Joskus tuntuu että samalla kertaa
tulevat kaikki ongelmat, että vastoinkäymisiä sattuu kasapäin.
Yhteisiä vuosia Yrjölle ja Nellylle
kertyi yli neljäkymmentä vuotta, mutta
lisää olisi saanut tulla. Yrjö jatkoi kuitenkin elämäänsä eteenpäin, tiesi että pitää
suuntautua ulospäin, vaikka vaimon menetys raskasta olikin. Hän pysytteli ajan
tasalla politiikan suhteen ja teki muun
muassa lehtiartikkeleja sanomalehtiin.
- Minulla on hyvät yhteydet lehtimiehiin yli puoluerajojen.
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Yrjö luki Times-lehteäkin, jonka tilauksen lopetti vasta kaksi vuotta sitten. Politiikka on kiinnostanut paitsi kotimaassa
myös maailmanlaajuisesti. Tämän päivän
tilanteesta hän on sitä mieltä, että EU:
hun liittyessään Suomi palasi tavallaan
vasallin tilaan jossa se oli ennen sotia.
Toisen määräysvallan alle, vapaaehtoisesti.
- Kansalaiset manipuloitiin EU-myönteisiksi. Natosta Yrjö Niemellä on myös
vahva mielipide: Nato on Yhdysvaltojen
työrukkanen. Siihen liittyminen olisi
jälleen vasallin asemaan hakeutumista.
Miksi Suomi pyrkisi siihen? Nykypäivän
poliitikon pitäisi katsoa historiaa taaksepäin.
Politiikka on aihe, josta puhuessaan
Yrjö Niemi syttyy. Hänellä on vahvat,
rohkeat mielipiteet ja ajatukset. Hän on
perillä asioista, ja hyvin tarkkanäköinen.

Olen saanut rikkaan elämän
Yrjö Niemi on ollut aina yritteliäs ja
eteenpäin menevä. On ollut taitoa ja tahtoa, lujuutta toteuttaa monia asioita.
- Onni on kuitenkin ollut myötä elämässä. Olen omasta mielestäni elänyt
rikkaan elämän.
Näin vakuuttaa 80-vuotispäiviään juhlinut, elämän monia kouluja käynyt mies.
Aina voi opiskella, mutta elämänviisaus
tulee vain kokemuksen kautta.
Sitä viisautta on Yrjö Niemellä.
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Vaili K. Jämsä
piirisihteeri;
Oulun ja Kainuun
piiri,
Kehityspoliittisen
toimikunnan jäsen

Tervetuloa Uusi Vuosi 2006
Ensin ajattelin, että aina alkavaan uuteen
kauteen on suhtauduttava pidättyväisesti,
kunnioittaen ja peläten. Ei saisi uskoa itseensä, omiin voimiinsa ja ympäristöönsä.
Mutta en jaksa sellaista nyt, sillä vaikka
näen edessäni paljon asioita, jotka vaativat
korjaamista, näen myös paljon työtä ja hyvää tarkoitusta. Jos annamme tälle hyvälle voimamme käyttöönsä, emmekä alistu,
vaikka haasteet ovat suuria, voimme olla
vain voittajia. Kehityspoliittisen toimikunnan jäsenenä yritän saada meidät kaikki
kantamaan vastuumme ihmiskunnan elämän mahdollisuuksista.
Meidän kykymme auttaa on rajallinen,
vain se osa, mikä meillä on käytettävissä
maailman talouden osana. Tuo osa tulee
kuitenkin käyttää järkevästi ja paikalliseen
kulttuuriin sidotusti, jotta se hyödyttää eniten kehitysmaassa. Naiset ovat useimmiten
kulttuurin ja elämän ylläpitäjiä. Ei vain kehitysmaissa vaan myös esimerkiksi etnisten
vähemmistöjen parissa USA:ssa.
Äidit ja mummot pitävät monta kertaa useammin huolta lapsista kuin isät.
Jos mies yksin huolehtii perheestä, hän
on heti sankari joka puolella maailmaa,
vaikka perheen hoitaminen vaatii vain
ahkeruutta ja aikuisen taitoja ja rakastavaa kärsivällisyyttä. Suoraa taloudellista
tukea kannattaa siis suunnata naistoimintaan, kun halutaan vähentää nälänhätää
maailmassa. Tiedotusta ja koulutusta tarvitsevat kaikki.

”Rasisimin vastainen työ”-työryhmään
Aloitan tässä kuussa myös toimintani
´Rasismin vastainen työ` -työryhmän
jäsenenä. Työryhmä on valtioneuvoston
Etnisten suhteiden neuvottelukunnan
(ETNO) asettama elin. ETNO:n jäseninä meillä on Vesa-Matti Saarakkala

Vähemmistöä voi olla myös erilainen
oppija. Ystäväni on CP-vammainen, eli hän
joutuu rajallisen näkökykynsä ja heikentyneen kuulonsa vuoksi tekemään enemmän
töitä oppiakseen saman kuin opiskelijatoverinsa. Opettaja on joutunut tänä vuonna
tekemään valmiimmat opetuskalvot kursseja varten, mikä on opettajan mielestä ollut vain ennakoivaa työtä hänelle. Koulun
rehtori haluaisi kuitenkin esittää lisälaskun
tälle opiskelijalle, koska opettaja on joutunut valmistelemaan tuntinsa paremmin,
mikä tosin on myös luultavasti parantanut
koko kurssin osallistujien oppimista. Sydämen sivistymättömyyttä on vaikea korjata,
vaikka olisi kyse oikeusopin luennoista ja
vaikka kuinka voimassa olisi syrjintälaki,
joka takaa kaikille oikeuden oppimiseen.
ja Marja-Leena Leppänen. Sain kutsuni
eilen ja olen nyt yrittänyt nopeasti hahmottaa jotain työryhmän työkentästä.
Olin viime viikolla Ruoholahdessa
Helsingissä palaverissa. Odotin kyytiäni metroasemalla, kun viereisen kaupan
nurkille tuli porukka nuoria, arvioisin
noin 14-vuotiaita maahanmuuttajapoikalapsia, jutisemaan. Minusta näytti kuin
kohteena olisi ollut vaalea samanikäinen
poika, jolta yritettiin pummata jotain.
Minusta ulkopuolisena tilanne näytti jo
uhkaavalta ja meinasin mennä väliin,
kun paikalle tuli maahanmuuttajanainen.
Nainen oli selvästi tuttu heiveröiselle agitaattorille, joka joutui heti perääntymään
tilanteesta, kun oikeanlainen aikuinen
auktoriteetti osui paikalle. Tosin vaalea
nuori poika ei lähtenyt pois alueelta,
vaikka nyt olisi ollut mahdollisuus, eli en
ulkopuolisena edelleenkään tiedä, mistä
oli kyse. Olikohan se vain maahanmuuttajacambingiä?

Uutta opittavaa paljon
Tässä kuussa aloitan myös kauteni Oulun
yliopiston hallituksen jäsenenä. Uutta
opittavaa on paljon ja vastuu ymmärtämisestä on raskas mutta myös haastava.
Olin yllättynyt, kun katsoin hallituksen
kokoonpanoa. Tieteen kehittämisen ja
tukemisen vastuu on miehillä. Hallituksen varsinaisista jäsenistä vain henkilöstön edustajat sekä useat esittelevät
viranhaltijat ovat naisia.
Sain joululahjaksi Ulla Isakssonin kirjan
´Et oman tahtosi mukaan´. Se kertoo pienestä ruotsalaisesta kylästä Kaarle kuninkaan aikaan. Olen vasta alussa kirjassani,
jossa ei ole esittelyjä, mutta kirja alkaa siitä, kun kylän naiset viedään noitatoimista
epäiltyinä kirkolle kidutettavaksi. Kuninkaallinen komissio, valtion, maakunnan,
yliopiston ja kirkon viisaat miehet, on
lähetetty ottamaan asiasta selvää. Tietysti
päähenkilö on viisas nainen, jolla on yrttitiedot tauteihin ja huoli mielessään lasten-

sa, talonsa ja syksyn sadonkorjuun tilasta.
Kuinkahan pian meillä Suomessa tiedenaiset ovat tasa-arvoinen osa tiedeyhteisöä?

Huoli työttömistä
Työttömyys ja työttömien auttaminen
on huoli, johon tahtoisin löytää keinoja.
Kuinka auttaa henkilöä löytämään oma
tekemisensä, jolla ansaita elantonsa ja
sen tuoma asema yhteiskunnassa. Miksei
työtä voida ajatella samanlaisena perusoikeutena kuin koulutusta. Jos on kerran
käytävä koulua, on myös saatava työtä.
Eri ministeriöiden alaisuudessa luodaan
palvelukeskuksia, jotka on naamioitu
hajasijoittamiseksi. Eivät nämä uudet
keskukset siirrä töitä pääkaupunkiseudulta vaan ne lopettavat työtä eri puolella Suomea. Valtiolla tulee olla kuitenkin
vastuu työntekijöistään.

Timo Soini hyvä presidenttiehdokas
Puheenjohtajamme Timo Soini on hyvä
presidenttiehdokas, mikä lupaa hyvää tulevalle vuodelle. Puolueemme ei voi millään
hävitä presidenttivaaleissa, jos vaan käymme äänestämässä. Oman äänestysalueeni
äänimäärät saan tietää heti, sillä olen vaalitoimitsijana. Vaalit eivät ole mitenkään
reilut, sillä toisilla on mahdollisuus vuokrata musiikkisaleja tai perustaa kahviloita
veronmaksajien rahoilla (sieltä rahat viime
kädessä ovat), mutta Timon hyväntuuliset
kasvot tienposken vaalitelineessä saavat
hymyn nousemaan huulilleni ja uskon taas
parempaan huomiseen.
Etnisten suhteiden neuvottelukunnan
ETNO http://www.mol.fi/mol/fi/04_maahanmuutto/04_etniset_suhteet/02_etno/index.jsp

Suomea viedään taas

kuin pärekoria kannokossa

Sopu EU:n talouskehyksestä vuosille
2007-2013 saatiin sittenkin runnottua
joulukuun huippukokouksessa Brysselissä. Englannin esitys oli ovela: n. 17%
kutistetussa budjetissa oli kasvuvaraa,
josta kovimmille vastustajille saattoi
jakaa lisäosuuksia. Ne kokivat voittaneensa neuvotteluissa ja hyväksyivät
budjetin. Suomi on tuossakin suhteessa
pesty eri vesillä. Suomipoika ei keikuta
venettä, eikä siis saanut lisäetujakaan.
Suomen nettomaksuosuus kasvaa yli nelinkertaiseksi, n. 400 miljoonaan euroon.
Sen lisäksi Unionille tilitetään n. 100 miljoonan euron tullimaksut.
Pääministeri Matti Vanhanen mainostaa Suomen saavutusta torjuntavoitoksi.
Arvio on lievästi sanoen korni. Sopimus
on Suomelle jopa huonompi kuin aiem-
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min Luxemburgin esitys, eivätkä Suomen vaatimukset toteutuneet miltään
osin, ellei saavutukseksi lueta sitä, että
sopimusta ei enää neuvottelun aikana
huononnettu.
Budjetin suurimpana tappiona ovat
maaseudun kehittämisrahat, joissa leikkausten tavoiteltiin jäävän 10 - 15 %
tasolle, mutta neuvotteluissa ei saatu
mitään helpotuksia. Leikkaukset toteutetaan esitetyssä 30 % laajuudessa, n. 350
miljoonaa. Sen lisäksi alue- ja rakennetuetkin alenevat n 70 miljoonaa.

neen kuntapalvelujen rakennemuutoksen
(KUPRU) yhteydessä. Silloin nollataan
haja-asutusseutujen päätösvaltakin omista asioistaan ja luovutetaan suvereenisesti
suuriin kasvukeskuksiin. Koko budjettikaudelta Suomen maksuosuus EU:lle
tulee olemaan lähes 13 miljardia euroa,
siitä nettomaksut 3,7 miljardia. Suurin
nettosaaja budjettikaudella on Puola, 65,2
miljardia euroa. Maiden maksuosuudet
on julkaistu netissä taulukossa http://tinyurl.com/76by4. Neuvottelujen jokseenkin
täydelliseen ﬁaskoon nähden on käsittämätöntä, että Maaseudun tulevaisuuden
gallupissa maaseudun kannalta ylivoimaisesti parhaimmaksi presidentiksi arvioitiin
Matti Vanhanen. Tuskin esimerkiksi Eero
Heinäluoma olisi SDP:n puheenjohtaja,
jos metallin tai paperin palkat olisivat
pudonneet kolmanneksella kymmenessä
vuodessa. Keskustan riveissä luottamus
epäonnistuneisiin johtajiin on jotakin
korkeampaa ﬁlosoﬁaa, joka ei tavalliselle
kadun kulkijalle avaudu. Ehkä muutoksen
tuulet ovat sittenkin viriämässä vihreitten
viirien rinnalla, sillä tuoreimman galluptiedon mukaan Timo Soini on nostanut
MST-kannatuksensa jo 15 %:iin.

Maaseudun alasajo kiihtyy
Maaseudun alasajo kiihtyy entisestään.
Veikko Vennamon 70-luvulla lanseeraama talonpojan tappolinjan saattohoito
alkaa nyt; ruumiinvalvojaisia vietettä-
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Suomen EU-historiassa
kummallisuuksia
Suomen EU-historia on lyhyydestään
huolimatta jo pullollaan ”yllättäen ja
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Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen
PerusSuomalaiset

pyytämättä” tulleita kummallisuuksista.
Niistä erinomaisena esimerkkinä markan kohtalo ja EMU-liitos. Silloinen PM
Esko Aho vakuutti eduskunnan puhujapöntöötä, että siitä päätetään myöhemmin erikseen. Kun ajankohta tuli, olikin
PM Paavo Lipposen tulkinta samasta
sopimuskohdasta, että asia päätettiinkin sitovasti jo liittymissopimuksessa.
Samanlainen tulkintavara on ilmennyt myös Suomen NATO-liitoksesta.
Edelleen voimaatulevaksi haikaillussa
EU-perustuslaissa suvereeni päätösvalta ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta
luovutettaisiin Unionille. Vaalitentissä
21.12.05 PM Vanhanen tuli painottaneeksi klausuulin ensimmäisen lauseen
merkityksellisyyttä. Sen mukaan päätöksen tekee Eurooppaneuvosto, eli
EU-huippukokous. Kun Suomi on sitoutunut yhteiseen päätöksentekoon, tulee
se sitoutuneeksi myös NATO-liitokseen
silloin, kun huippukokous niin päättää.
Eduskunnalla ja/tai Suomen kansalla ei
enää olisi päätösvaltaa asiassa. Analogia
markan kohtaloon on identtinen. Ja tehtyjä sopimuksiahan ei saa rikkoa - paitsi
suomalaisten eläkeläisten sopimuksia.
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

S Olli Sademies

Vanhempi rikoskonstaapeli
kysymykset:

1. Mistäpäin olet kotoisin?
2. Missä asut tällä hetkellä?
3. Ketkä kuuluvat perheeseesi?
4. Onko teillä lemmikkieläimiä?
5. Poliittinen historiasi?
6. Mistä lähtien olet ollut Perussuomalaisissa?
7. Miksi juuri tämä puolue?
8. Miten kehittäisit puoluetta?
9. Lempiruokasi?
10. Miten vietit heinäkuun?
1. Olen syntynyt Porissa, mistä siirryin vanhempieni
mukana ensin Ouluun ja sieltä Vaasaan, kunnes minut nelivuotiaana tuotiin Helsinkiin. Helsingissä sitten olen asunutkin koko ikäni.
2. Asun Malmilla pienkerrostalon kaksiossa.
3. Olen eronnut ja asun yksin. Lapseni ovat saavuttaneet täysi-ikäisyyden ja ovat kukin tahollaan ja mukana työelämässä.
4. Lemmikkieläimiä minulla ei ole, ellei sellaiseksi
lasketa porsliinista kukkoa, joka kiekuu PC:n näytön
päällä muistuttamassa sananvapaudesta yhteiskunnassamme.
5. Politiikka on kiinnostanut minua aina. Liityin oppikoulun viidennellä luokalla Nuorliberaalit ry:n jäseneksi, ja siitä alkoi politiikassa seikkailuni. Käväisin
aikanaan Olavi Tupamäen pakeilla hänen toimiessaan SMP:n kansanedustajana. Pidin hänestä sitten
esitelmän koulussa historiantunnilla, kun käsittelimme Suomen puoluekenttää.
Myöhemmin viitisentoista vuotta sitten toimin Kokoomuspuolueessa taustavaikuttajana Itä-Uudellamaalla. Loviisassa onnistuin saamaan lävitse Kokoomukselle kuudennen kaupunginvaltuutetun, joka tällä
hetkellä vaikuttaa valtuuston varapuheenjohtajana.
Toimin sen jälkeen presidentinvaaleissa Raimo Ilaskiven taustavaikuttajana Itä-Uudellamaalla.
Läksin seuraavaksi sitoutumattomana Nuorsuomalaisen puolueen listoilta eduskuntavaaliehdokkaaksi,
mutta puolueelle kävi vaaleissa köpelösti; se putosi
puoluekartalta liki 10%:n gallupkannatuksesta huolimatta. Lukiolaisten keskuudessa ennen varsinaisia
vaaleja pidetyssä nuorten äänestyksessä sain jopa
enemmän kannatusta kuin Nuorsuomalaisten silloinen puheenjohtaja Risto Penttilä. Asiaa on tutkittu
kovastikin, mutta selkeää selitystä Nuorsuomalaisten putoamiselle ei ole annettu. Itse olen sitä mieltä, että silloin perustettu nk. ”Kuuma ryhmä” pilasi
menestyksen, koska tämä joukko haalareissaan oli
kuin teekkari lähdössä vapun viettoon. Äänestäjät
vieroksuivat ja hylkäsivät.
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Pienistä ei pidä masentua. Kun Ilkka Hakalehto
kosiskeli minua Vapaan Suomen Liittoon, suostuin
hieman vastahakoisena sitoutumattomana heidän
listoilleen seuraaviin eduskuntavaaleihin. Pari päivää
suostumukseni antamisen jälkeen minua pyydettiin
Perussuomalaisten ehdokkaaksi. Yritin perua aikaisemman suostumukseni VSL:ään, mutta asiakirjat
olivat jo menneet eteenpäin. Viime kunnallisvaaleissa tulin sitoutumattomana Perussuomalaisten listoille
ja liityin Perussuomalaisen puolueen jäseneksi maaliskuussa 2005. Kokkolan puoluekokouksessa minut
valittiin puoluevaltuustoon.
Toimin nyt Perussuomalaisten edustajana Helsingin rakennuslautakunnassa ja Tony Halmeen varamiehenä Helsingin kaupunginvaltuustossa. Lisäksi
minut on valittu HOK-Elannon edustajistoon, missä
istun näköalapaikalla tämän koalition vallatessa pääkaupunkiseudun päivittäistavaramarkkinoista aina
vain suurempaa osaa.
7. Perussuomalainen puolue sopii ajatuksena minulle
parhaiten. Toisaalta onhan minulla äitini isän puolelta ”verisidekin” puolueeseen. Siitä sukuhaarastamme
löytyy Fennander-nimisiä, joten Veikko Vennamo oli
minulle kaukainen sukulainen.
8. Elämme informaatioyhteiskunnassa, joka asettaa
voimakkaat haasteet tiedottamiselle. Tiedottaminen
yleensä epäonnistuu, mikä on valitettava tosiasia. Jotta se menestyisi paremmin, pitäisi jokaiselle puolueen
luottamustehtävässä toimivalle perustaa tietopankki
ja sen vastuullinen hoitaja, joka hakisi ennakkoon
käytettäväksi tietoja käsiteltäväksi tulevista asioista.
Näin kokoukseen menevä Perussuomalaisten edustaja olisi ”hyvin aseistettu” kokousta varten. Lisäksi
pidän tarpeellisena perustaa puolueen sisäinen ”nettifoorumi”, jossa jokainen puolueen jäsen joutuisi
kirjoittamaan omalla nimellä mielipiteensä. Varsin
usein nämä maan hiljaiset ja/tai nimimerkkien taakse
turhaan piiloutuneet esittävät hyviä ajatuksia, jotka
jäävät liian vähälle huomiolle. Mediasuhteet pitäisi
pikimmiten hoitaa kuntoon. Niissä on mielestäni paljon parantamisen varaa.
9. Lempiruokakysymys onkin vaikea. Poronkäristys
muusilla ja puolukkahillolla höystettynä tuli ensinnä
mieleen, mutta kyllä isänmaallinen, oikeaoppisesti valmistettu ja savupotkalla höystetty hernerokka
ruisleivän ja kirnupiimän kanssa antaa sille aikamoisen vastuksen. Valitkaa näistä.
10. Heinäkuun alussa päättyi polvivammani vuoksi
määrätty sairasloma, minkä jälkeen kävin normaalisti työssä Malmin poliisiasemalla rikostutkintaan
liittyviä tehtäviä toimittaen. Vapaapäivinä mökillä
multasin perunamaan, harvensin porkkanapenkkiä,
touhusin polttopuiden parissa ja pyydystin iskukoukulla haukia. 12.7. osallistuin Helsingin rakennuslautakunnan kokoukseen.
Tapasin kolmea äänestäjääni 22.7. saunaillan merkeissä sopien alustavasti seuraavien eduskuntavaalien tempauksista, joihin he lupautuivat osaltaan
osallistumaan. Heinäkuu päättyi varsin miellyttävästi Santahaminassa pidettyyn luokkakokoukseen, oli
kulunut 35 vuotta siitä, kun luokkamme kirjoitti ylioppilaiksi. Siellä ohjelmassa oli tutustuminen Santahaminan pitkään historiaan siviili- ja sotilasalueena ja
tietysti tutkailimme toisiamme –mitä meistä olikaan
tullut! Auringon laskiessa kohotimme maljat upseerikerhon terassilla laulaen: ”Kotimaani ompi Suomi,
Suomi armas synnyinmaa…” Kaihoisa tunne täytti
mielen monta päivää tapaamisemme jälkeen. Niin se
aika rientää!
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”TULLAAN TUTUKSI” -henkilöhaastattelusarja
Kuka? Mistä? Miksi?
Kymmenen kysymystä asiasta ja vähän asian vierestäkin.
Tällä palstalla julkaisemme henkilöhaastattelusarjan
puolueemme aktiivitoimijoista.

S Erja Kouvo

Vaatealan yrittäjä

1. Lemiltä, tai kuten Lemillä sanotaan: Lemi eteält
iso kive takoa.
2. Helsingissä, Konalassa, joka on Länsi-Helsinkiä (n.
4500 asukasta). Helsingin keskustaan matkaa noin 12
km. Asumme itse rakennetussa omakotitalossa.
3. Avopuolisoni Antti ja kolme lastamme: Anna 15v
Anton 11v ja Elias 8v.
4. Ei
5. Viime kunnallisvaaleista. Muuten olen ollut jo vuosia politiikasta kiinnostunut.
6. Vuodesta 2004
7. Ensin mietin mihin puolueeseen en missään tapauksessa haluaisi kuulua, sen jälkeen mikä olisi lähinnä omia ajatuksiani. Lähes joka puolueestahan löytyy
jotain hyvää ja jotain huonoa. Perussuomalaiset näen
raikkaana vaihtoehtona jolla on mahdollisuuksia menestyä, jos vain seuraamme aikaamme.
8. Tärkeimpänä näkisin puolueen uskottavuuden lisäämisen. Esimerkiksi, jos vaadimme rahaa johonkin
hankkeeseen, pitää pystyä esittämään mistä vastavuoroisesti olemme valmiita luopumaan saadaksemme sen rahan. Elämme jo nyt niin pahasti velaksi,
että on pakko alkaa miettimään mistä säästämme
turvataksemme perustarpeet kansalle. Mielestäni
puolueen pitäisi olla vaihtoehto myös hieman laajemmalle kansanryhmälle Nyt olemme proﬁloituneet
niin sanotun unohdettujen vähäosaisten puolueeksi.
Se ei kuitenkaan ole enää tätä aikaa. Täytyy pystyä
muuttumaan ajan mukana, jos aikoo menestyä politiikan saralla. Vaikka vähäosaisista pitääkin pitää
huolta ei voi unohtaa tavallista työtätekevää kansalaista joiden äänet tarvitsemme, jotta voisimme niitä
huonompiosaisiakin auttaa. Tärkeää olisi myös saada
enemmän tukijoukkoja puolueen puolesta puhujiksi
.Meillä Helsingin piirissä se on juuri työn alla oleva
asia. Ei riitä, että näpertelemme keskenämme, vaan
pitää saada ihmiset uskomaan että pystymme myös
sanoista tekoihin.
9. Itse hyvistä perunoista tehty perunamuusi ja pyyntituoreista silakoista paistetut silakkapihvit.
10. Heinäkuu kului toipumalla touko-kesäkuun vaihteessa tehdystä kaularankaleikkauksesta ja sen jälkeen tehdystä uusintaleikkauksesta josta nippa nappa selvisin elävien kirjoihin. Toipumiseni jatkuu yhä
edelleen hissun kissun. Vietimme heinäkuun lopulla
Annan rippijuhlat kotonamme. Ensin oli gospelmessu kirkossa jonka jälkeen joukko läheisiä sukulaisia
ja ystäviä kokoontui meille Mukana oli nuorista aina
85-vuotiaisiin asti. Söimme, joimme, pidimme puheita, itkimme ja nauroimme. Juuri kun ilta-aurinko
paistoi pihallemme tuli rippileirin 13 vetäjää (2 pappia ja isoset) ja kajauttivat 3 laulua täysin rinnoin.
Tilanne oli niin liikuttavan kaunis ja täynnä riemua
että en koskaan unohda sitä.
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Kysymykset:
1. Mistä olet kotoisin?
2. Missä asut tällä hetkellä ?

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

3. Ketkä kuuluvat
perheeseesi?
4. Onko teillä lemmikkieläimiä?

Jos käytössäsi ei ole sähköpostia, lähetä kuvasi ja tekstisi
meille postitse osoitteeseen:
PerusSuomalainen-lehti,
PL 164, 38701 Kankaanpää.

5. Poliittinen historiasi?
6. Mistä lähtien olet ollut
Perussuomalaisissa?
7. Miksi juuri tämä puolue?

Tarvitsemme myös tiedon
oletko piirin johtohenkilöitä,
pai kallisosastossa tai puoluevaltuustossa?

8. Miten kehittäisit puoluetta?
9. Lempiruokasi?
10. Miten vietit viime
kesäloman?

Vastausten merkkien määrä
maksimissaan 2500 merkkiä.

Presidentinvaalit ovat samalla kansan NATO-vaalit!
Presidentin vuoden 2006 vaaleissa äänestetään samalla ja
ennen kaikkea muuta Suomen
liittoutumattomuudesta tai liittoutumisesta Natoon jo seuraavalla vaalikaudella. Valtaosa, eli
enemmistö Suomen kansasta
(noin 70 %) ei halua Suomen
sotilaallista liittoutumista.
Hyvä, ja aivan oikein. Myös tämän tähden kansan tahdon tulee näissä vaaleissa kanavoitua,
ja kuulua oikein.
Olemme saaneet viettää lähes
60 vuotta rauhan, rakentamisen
ja onnellistenkin aikoja Suomessa. Epäileviä tai asioista mitään
tietämättömiä äänestäjiä on nyt
hyvä vahvistaa; Suomen natojäsenyys aiheuttaisi jännitteen pitkälle itärajalle ja turvattomuuden Suomen kansalle. Venäjällä
turvallisen ja luottamusta nauttivan läntisen rajan muuttuminen,
ja Naton lähestyminen Venäjälle
aralta suunnalta myös lännestä
aiheuttaisi varustautumiskierteen molemmille maille.

Hyvien Venäjäsuhteiden ylläpitämiseksi ja luotettavan
kanssakäymisen turvaamiseksi
meidän suomalaisten ei tule liittoutua Natoon. On luotettava ja
uskottava enemmän kristittyjen
Hyvään Jumalaan, kuin maailman mahtiaseisiin. Hyvät ja
luottamukselliset suhteet myös
Venäjään ovat Suomen kansan
parhaita takuita turvallisuudellemme. Eiväthän ystävät hyökkää. Myös uskottava, joka suuntaan vihollisen hyökkäyksen torjuva koko kansan reserviarmeija, ja hyvä maanpuolustustahto
on parhain ja hyväksi havaittu
turvallisuuspolitiikan ja sisäisen
turvallisuudenkin takaaja. Myös
Venäjän avautumista ja demokratiakehitystä tukee omalta
suunnaltaan turvallisuustakuut
antava Suomi. Venäjäkin säästää
aseiden hankkimisessa ja armeijan ylläpitämisessä. Vaurastuva
Venäjä ei jättäisi Suomelle hyvän naapurin palkkaa maksamatta!

Suomen Nato-jäsenyys
toisi sisäpoliittisia paineita
Venäjälle

Suomessa syntymässä kriisi
presidentin valtaoikeuksien
kaventamisesta

USA:n Euroopasta vetäytyminen ja Eurooppa-Naton muuttuminen EU-vetoiseksi tuo
jossakin vaiheessa yllättäviä
vastakkaisasetteluja Venäjälle
elintärkeiden etujen valvomisessa. Seurauksena jännityksen
lisääntyminen rajoilla. Suomelle
jäsenyys aiheuttaisi lisääntyvien
Nato-ostopalveluiden maksamista, ja mahdolliset ydinaseiden siirtelyt herkistäisivät koko
Pohjoisen Skandinavian turvallisuuspolitiikan.
Myös Venäjälle Suomen
muuttuminen epäluotettavaksi
lähinaapuriksi synnyttäisi sisäpoliittiset paineet varustaa
Suomenvastaista rajaa. Tämä ei
edistäisi millään tavoin Suomen
ja Venäjän suhteita. Maidemme
kasvava kaupankäynti ja muu
kanssakäyminen vaarantuisivat. Historia 1930-luvulta alkaisi toistamaan raskaana Suomen
kansalle itseään!

Suomen tasavallan muodostamisen alkuaikoina presidentin
asemasta ja valtio-oikeuksista
säädettiin juuri siksi, että samalla säilyisi äänestämällä valituksi
tulleella presidentillä mahdollisuus kontrolloida eduskunnan
päätöksiä. Suomen presidentille
on perinteisesti kuulunut ulkoja turvallisuuspolitiikan vastuu.
Samalla Suomen kansalaisilla on
ollut toimiva veto-oikeus, mikäli
puolueen ryhmäkuri tai edustajien mielen muutokset ovat äänestäjien tahdon unohtaneet.
Presidentin vaalit ovat sopivasti eduskuntavaalien välissä. Tämä
on mainio mekanismi ja samalla
siunaa tai tuomitsee kansakunnat
ansioidensa ja moraalisuutensa
mukaan. Maan presidentillä valituksi tullessaan tietysti on vastuu kuunnella ja toteuttaa virassaan kansan enemmistön ääntä.
Suoralla presidentin vaalilla on
siten suurin mahdollinen mer-
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kitys juuri kansan mielipiteen
ulko- ja turvallisuuspolitiikassa
kanavoimisessa. Nyt tätä kansanvallalle kuuluvaa mahdollisuutta
yrittävät murtaa.
Suomessa on syntymässä perustuslaillinen kriisi presidentin
valtaoikeuksien kaventamisesta.
Jos presidentin, puolustusvoimien ylipäällikön valtaoikeuksia
kavennettaisiin, poistuisi kansan
kanava torjua Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus ja turvallisuuspolitiikan muuttaminen
valitsemansa presidentin kautta.
Ylintä valtaa käyttävien, joka on
Suomen kansan, tulisikin NYT
näissä vaaleissa kiireesti asiaan
puuttua. Presidentin pallia ja
kansanvallan oikeuksia horjutetaan juuri EU:n tuoman uuden,
perustuslaittomasti toteutetun
ja kansanvallan ohittaneen lainsäädäntöasemansa vuoksi.

ta on enää vain Timo Soinilla.
Täten ainoastaan Soinissa ilmentyy liittoutumattomuuden
takaava turvamies Suomen
kansalle. Näissä vaaleissa on
tärkeintä antaa ääni Suomen
liittoutumattomuuspolitiikalle.
Vain näin, ja ainoastaan näin
kansan mielipide Suomen Natojäsenyydestä enää kuuluu.
Äänivyörystä syntyy samalla
kanava uudistavalle ja rakentavalle toiminnalle kansan taholta
kynällä ja äänestyslipun avulla
tuleviin eduskuntavaaleihin.
Siis tehkäämme pesäeroa Suomen kansan juoksuhautoihin
johtavien presidenttikandidaattien välille. Äänestäjät, uskoisin

Selkein kanta Suomen
sotilaallisesta
liittoutumattomuudesta
Timo Soinilla
Suomen Nato-yhteensopivuutta on paasattu jo pitkään ilman
kansan antamaa mandaattia.
Hornet-hävittäjien hankinta, varuskuntien ja varikkojen
lakkauttaminen, yleisten kertausharjoitusten laiminlyönti,
varusmieskoulutusten keskeyttämisen ja siviilipalvelun
kasvanut yleistyminen, materiaalihankinnat ja tiedustelu- ja
satelliittitietojen ostaminen
länneltä ovat sitoneet Suomen
liikkumatilaa ja uskottavuutta liittoutumattomana maana.
Kaiken tämän kehityksen takana on Suomen kansan turvautumisen ja myötätunnon tarpeen
lisääminen EU-Nato myönteisesti. Mutta kuitenkin ilman
kansalta vaaleissa saatua valtakirjaa. Juuri tässä kohti on vielä
sinetti ja lukko päällä. Vuoden
2006 presidentinvaaleissa on
Suomen kansalaisella valittavanaan kahdeksan ( 8 ) ehdokasta.
Selkein kanta Suomen sotilaallisesta liittoutumattomuudes-
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teidän olevan helppo tämän
kuultuanne tehdä vaalikopissa
Suomen turvallisuushistorian
ja oman tulevaisuutensa kannalta suurimpia valintoja. Jos
et äänestä, sinua ei lasketa. Jos
äänestämme väärin, seuraukset
ovat vakavia ja kohtalokkaita
koko kansalle. Pitää olla arviointitaitoa ja ennakoimisen kykyä vastuullisen kansanvallan
aikana – Sinulla, äänestäjä!
Suomen kansa: Varmista turvallisuutesi. NYT äänestämme
oikein! Onnea ja siunausta Suomelle!
Kirjoittaja: mt insinööri
Aaro Mikkonen Kainuusta.

PS-visa
Testaa tietojasi PS-visan kysymyksillä!
Joka kuukausi uudet 10 kysymystä.
Oikeat vastaukset sivulla 13.
1. Kuka suomalainen voitti August-kirjallisuuspalkinnon
Ruotsissa v. 2005?
2. Kuka on saanut ensimmäisenä kirjallisuuden Finlandiapalkinnon kaksi kertaa?
3. Mitä kirjainta siniristilippu tarkoittaa merenkulun
signaalilippujen joukossa?
4. Mikä on ensimmäinen Suomessa Vuoden hevoseksi
valittu tamma?
5. Ketkä valitsivat Risto Rytin presidentiksi v. 1940 ja
v. 1943?
6. Missä Suomen kunnassa tapahtuu eniten peltikolareita
suhteessa väkilukuun?
7. Mikä on Suomen myydyin naisten kengänkoko?
8. Minä vuonna Suomessa kulutettiin eniten öljyä?
9. Voiko tervapääsky nukkua lentäessään?
10. Kuinka suuri osa vuosittain kuolevista suomalaisista
kuolee ilman perillisiä?
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Työvoimaa

nuoret

Teollisuus ja työnantajaliitot ovat jo vuosia liputtaneet
ulkomaisen työvoiman puolesta. Juuri itsenäisyyspäivän
alla 5.12.05 myös keskustan
presidenttivaaliehdokas Matti
Vanhanen liittyi ulkomaisen
työvoiman puolestapuhujiin,
lisäten mukaan myös ulkomaalaiset opiskelijat joiden määrää
tulisi lisätä.
Itsenäisyyspäivänä suuryritysjohdolle jaetaan prenikkaa
rintaan isänmaan hyväksi tekemästään työstä, ja hurmiossa
suitsutetaan kuinka juuri he vievät Suomea maailmankartalle.
Aivan oikein ne pojat vievät!
Miltei joka päivä saamme lukea
lehdistä kuinka yrityksiä siirtyy
kolmansiin maihin halpojen
tuotantokustannuksien peräs-

sä. Palkka on markan päivältä,
eivätkä ympäristöjärjestöt tai
viranomaiset ole heti kimpussa, jos sattuu jokeen jotakin
kemikaalia lirahtamaan, tai jos
hakkuuaukkoon ei jääkään jättöpuita ihan lain edellyttämää
määrää. Samat sinivalkoiset
nauhanpätkät näkyvät killuvan
poliittisen eliitin rintapielissä
jotka hyväksyvät tämän toiminnan täysin varauksetta.
Usein näiden ”muuttoilmoitusten” yhteydessä aivan kuin
sivuhuomautuksena mainitaan
että ”jaa niin jäihän tästä vanhasta tehtaasta parisataa ukkoa
työttömäksi”, mutta toimitusjohtaja jatkaa omassa konsulttiﬁrmassaan tarjoten palvelujaan
uudelle emoyhtiölle. Tuntuu
kuin lottovoitolta, jos vähennys-

Kannan ylpeänä

Populisti-paitaani
Olen jo reilut 15 vuotta työskennellyt sosiaalialalla järjestämässä
erilaisia työhön ja sen tekemiseen
liittyviä kuntoutumis- ja työllistymispalveluita. Toimintaan osallistuvat eivät ole työllistyneet normaalein Työvoimahallinnon tukipalveluin, ja työkyvyn rajoitteiden
kirjo on laaja ulottuen avoimien
työmarkkinoiden nykyistä kysyntää
vastaamattomasta koulutuksesta ja
työhistoriasta aina monitahoisiin
sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen
työkyvyn rajoitteisiin.
Yksikkö, jonka päällikkönä toimin, tuottaa näiden vajaakuntoisiksi katsottujen työntekijöidensä ja
heidän työnjohtajiensa työpanoksen
avulla arjen toimintoihin liittyviä
palveluita mm. helsinkiläisten vanhuspalvelu- tai muissa laitoksissa
asuvien ihmisten tai kotihoidon
asiakkaiden kodeissa.
Suuri osa näistä autettavista on
maatamme uutterin käsin nykyiseen
hyvinvointiinsa rakentaneita, nyt elämänsä ehtoopuolella olevia vanhuksia, joskin myös muita syrjäytettyjä ja
huono-osaisia kansanryhmiä.
Vanhusten hoidon taso romahtanut
Kentällä on ollut selvästi havaittavissa kotona asuvien (hoitaminen
olisi tässä yhteydessä väärä sana)
vanhusten kunnon dramaattinen
romahtaminen parin viime vuoden
aikana. Pilaantuvat jätteet, ympäriinsä levinneet ulosteet ja niiden
seassa asuvat dementoituneet tai
muuten toimintakyvyttömät vanhukset ovat noilla käynneillä arkipäivää. Vanhukset ovat sanoneet
meidän ihmisillemme, että nämä
ovat ainoat tutuiksi tulleet ja luotettavat kävijät.
Toiminnan siirryttyä sosiaalivirastolta terveysvirastolle näyttää käyneen niin, että hoitajien vaihtuvuus
on lisääntynyt entisestään. Siihen
en osaa ottaa kantaa, missä määrin
tämä ilmiö selittyy kodinhoitajien
vapaaehtoisella siirtymisellä yksityisten palvelukseen paremman palkan perässä, kodinhoitajan toimien
vähentymisellä, määräaikaisilla
työsuhteilla ja työn lisääntymisellä,
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mutta yhtä mieltä ovat olleet niin
kehitystä aitiopaikoilta seuranneet
työnjohtajat kuin vanhukset itsekin kotihoidon laadun vaarallisesta
huononemisesta.
Ilmeisesti jonkin tarkoitushakuisen tutkimuksen mukaan Helsinki
hoiti laitoksissaan valtakunnalliseen
tasoon nähden liian hyväkuntoisia
vanhuksia, ja ratkaisuksi on sitten
nähty jättää vanhukset koteihinsa
vaille riittävää apua ja huolenpitoa.
Päättäjillä pitäisi olla poliittista tahtoa
hädänalaisten auttamiseen
Lähitulevaisuuden tarkoituksena
on suunnata yksikkömme toimintaa yhä enemmän näiden kahden
juhla- ja vaalipuheissa muistetun,
mutta muuten unohdetun ryhmän,
työelämästä syrjäytyneiden ja vanhusten vuorovaikutuksen lisäämiseen. Vaikka toiminnasta saatavat
synergiaedut ovat kiistattomat, toivoisin lisäksi myös vallankahvassa
olevilta päättäjiltä poliittista tahtoa
ja resurssien suuntaamista oman
maan hädänalaisten auttamiseen,
vaikkei se ilmeisesti ole läheskään
niin mediaseksikästä kuin monikulttuurisen yhteiskunnan puolestapuhujana esiintyminen.
Esimerkiksi vaikeasti työllistyvän
henkilön jatkuva palkkatuki ja sen
mahdollistama pysyvä työpaikka
olisi lottovoitto paitsi tekijälleen,
myös valtiolle, jonka murheet päihdehuollon, mielenterveyspalveluiden, lasten sijaishuollon, elatusturvan, sairaanhoidon ja vankeinhoidon alueilla saattaisivat samalla
vähentyä yhdellä hengellä.
Hoito- ja hoivatyön palkkauksen
nostaminen ja kannustinloukkujen
purkaminen tekisivät työnteosta kannattavaa myös taloudellisesti, niin kuin
työn tekemisen aina pitäisi ollakin.
Kohtuuttomalta tuntuu vaatia
ahdingossa eläviltä ihmisiltä niinsuurta kaukonäköisyyttä ja kirkasta
moraalia, että he jaksaisivat arjessa
kamppaillessaan nähdä työn arvona
sinänsä, ellei sen tekeminen mitenkään näy käytettävissä olevien tulojen lisääntymisenä.

tarve voidaan suorittaa eläkejärjestelyillä ja putkiratkaisuilla.
Toki se yksilötasolla on lopputiliä parempi vaihtoehto, mutta
kun uutta ei tilalle oteta, niin
työtä tekevien veronmaksajien
määrä Suomessa vähenee. Toki
yritykset pyörivät, kun jäljellejäävien selkänahasta revitään
entistä enemmän irti. Ja löytyypä niinkin uutteria kavereita,
jotka jo pomolle kotiin soittelevat ja ylitöitä kyselevät.

Ilmaista työharjoittelua ja
pätkätöitä
Opiskelijoille on onneksi lisätty ilmaista työharjoittelua ja se
onkin hyvä, sillä saattaa olla,
että se jääkin monelle ainoaksi
kosketukseksi työelämään. Jol-

lakin toisella voi käydä parempi
tuuri ja pääsee oikein pätkätöihin työnvälitysﬁrmaan. Siinä ei
elämä käy yksitoikkoiseksi kun
ei vielä ehtoolla maate mennessään tiedä, onko huomenna
työpäivä. Ja jos on niin mitähän
hommaa on luvassa.
Täysin vääränlaisista ammattiryhmistä ollaan tänne työvoimaa
tuomassa. Siivoojiksi, rakennusmiehiksi ja bussikuskeiksi. Tällaisilla pienipalkkaisilla aloilla
kyllä tekijöitä piisaa ja täytyisi
tullakin pientä työvoimapulaa,
jos vaikka olisi pakko palkkoja
nostaa. Tuotettaisiin ulkomailta
pörssimeklareita, tuomareita
ja kansliapäälliköitä niin olen
varma että peli vihellettäisiin
poikki alta aikayksikön, kuten
nytkin pitäisi tehdä vähäväkisen

Mikko Nurmo
PerusSuomalaiset Nuoret
sihteeri
Valkeakoski

kansanosan työmahdollisuuksien ollessa uhattuna. On herjaavaa puhua työvoimapulasta ja
ulkomaisesta työvoimasta kun
meillä on työhaluisia ja -kykyisiä koulutettuja suomalaisia
vailla työtä. Mutta heillehän
täytyy maksaa toimeentulon
edellyttämä palkka. Tällä ulkomaisen työvoiman haalimisella
on vain yksi tarkoitus; voiton
maksimointi yritysten omistajille. Viimekädessä viulut tästä
keinotekoisesti ylläpidettävästä suurtyöttömyydestä maksaa
tavallinen veronmaksaja. Minä
toivon ja uskon, että Perussuomalainen Puolue asettuu jyrkästi vastustamaan ulkomaista
työvoimaa!
Mikko Nurmo

Timo Soini saattoi gallupit häpeään
(hypoteesi, joka käy toteen?)

On olemassa valheita, emävalheita
ja gallupeja. Tähän järjestykseen
ne voi sijoittaa viimeistään nyt, kun
perussuomalaisten Timo Soini sai
X % äänistä. Hän yllätti asiantuntijat täysin, mutta ei kuitenkaan
itseään. Olihan tavoitteena 8 % äänistä, mikä osoittautuikin lopulta
realistiseksi.
Soini nousi sarjaa ylemmäksi
Muut pienempien puolueitten ehdokkaat jäivät Soinin taakse. Vihreät eivät missään vaiheessa käyneet
vaaleja tosissaan, vaan menivät käytännössä suoraan Halosen taakse.
Kalliksen kampanja oli tulokseen
nähden nimensä mukainen, eli Kallis. Kristillisten vaalit sujuivat takkuisesti, eikä puolueen ex-puheenjohtaja saanut realisoitua lähellekään kristillisten peruskannatusta.
Pakkoruotsittaja Lax pysyi juuri ja
juuri plussan puolella. Arto Lahti
jäi nollille. Kansa ei innostunut miehestä, joka ei tiennyt itsekään, mitä
mieltä asioista pitäisi olla.
Haastajien rivit olivat hajalla
Pankinjohtaja Niinistön kannatus
jäi alle kokoomuksen normaalin kannatuksen. Keinotekoinen
vastakkainasettelu ja tyhjyyttä
kumiseva räksytys eivät purreet.
Työväen asiaa ei pystynyt uskottavasti ajamaan massiivisen jalopuupöydän takaa. Aika ajoi Niinistön
ohi ja paluu koronkiskuriksi on
tosiasia. Maaseudulla vihreä tuuli
kääntyi lopulta EU:ta puolustavaa pääministeriä vastaan. Tätä oli
ennakoinut jo perussuomalaisten
Timo Soinin yltäminen Maaseudun
Tulevaisuuden joulukuun gallupissa 14 %:n kannatukseen. Se oli
ainoa gallup, joka antoi totuuden
mukaisen kuvan Soinin tilanteesta.

Keskustalaiset kyllästyivät siihen,
että kentästä ei oltu kiinnostuneita
muulloin kuin silloin kun, kerättiin rahaa Vanhasen vaalikassaan
ja painostettiin maanviljelijät laittamaan pelloilleen EU-orjuuden
myöntymisen merkiksi Vanhasen
nahkurin orret.
Soini kansan kanssa samaa mieltä EU:sta
Mistä Timo Soini sitten sai äänensä
ja miten se oli mahdollista? Saihan
Soini vaalitenteissä vain vähän puheaikaa ja perussuomalaisten normaali kannatus pyörii alle kolmessa
prosentissa. Soini käytti lyhyet puheenvuoronsa tehokkaasti ja viesti
oli selkeä. Keneltäkään ei jäänyt
epäselväksi, että hän oli ainoa ehdokas, joka haluaa palauttaa vallan
Brysselin pimeyden ytimestä tavalliselle suomalaiselle. 49 % kansasta
ajattelee lähtökohtaisesti samalla
tavalla.
Perhearvot kohdallaan
Soini puolustaa perinteisiä arvoja eikä hyväksy hedelmöityshoitoja, kuten pääehdokkaat.
Puolivallaton leskimies ja naisseikkailijan maineen saanut
vasta eronnut pääministeri eivät
yksinkertaisesti näyttäneet uskottavilta perheellisen miehen
rinnalla. Kansan mielestä presidentillä pitää olla oma takapiha
kunnossa, ennen kuin tullaan
järjestelemään toisten elämänpiirejä.
Arvoja on monenlaisia
Kun vaalitentissä piti valita tuomittavista asioista kaikkein tuomittavimmat, valitsi Soini hautakivien
kaatamisen ja aviopuolison pettämisen. Pääosalla muista ehdokkaista listan kärjessä olivat ylinopeudet

tai rasistinen nimittely. Pettäminen
on varmasti kaikkein pahinta, mitä
lähimmälle voi tehdä. Hautakiven
kaato on konkreettinen, raukkamainen ja saatanallinen teko, jossa
häpäistään pyhää.
Kannatettavaa ei ole rasistinen
nimittely tai ylinopeuskaan. Mutta
mikä on rasismia ja mikä ei, on jo
toinen asia. Teko kohdistuu toki ihmiseen kuten nimittely yleensäkin,
mutta yleensä ihminen voi myös
puolustaa itseään. Onko todella
pahempaa kutsua mustaihoista neekeriksi kuin käydä kaatamassa hautakiviä? 40 km/h ylinopeus suoralla
kuivalla tiellä ei ole laillista, mutta
pettäminen on. Jokseenkin näin perustelivat ratkaisuaan pääosa ehdokkaista. Nämä erot arvoissa varmasti
painoivat myös äänestyskopissa.
Kun hyvinvointivaltion puolustajana esiintyvä Tarja Halonenkin
hyväksyi varallisuusveron poistamisen, jäi Soinille todellinen tila
myös vasemmalle laidalle. Äänestihän Soini eduskunnassa varallisuusveron poistamista vastaan ja
teki välikysymyksen myös Fortumoptioista, joita kaikkien pääehdokkaitten puolueet olivat hyväksymässä eduskunnassa, Matti Vanhanen
etunenässä.
Kynnykset ylittyivät
Kun asiaa jälkeenpäin ajattelee, oliko Soinin poliittinen uuden vuoden
paukku lopulta mikään ihme? Itse
asiassa monet vain ovat asioista Soinin kanssa yksinkertaisesti samaa
mieltä. Soini ylitti uskottavuuskynnyksen ja muut ehdokkaat ylittivät
ärsytyskynnyksen. Tässä on tulos.

Vesa-Matti Saarakkala

Harri Eerikäinen
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)
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historia

Rantakalaa ja
politiikkaa Rääkkylässä
Rääkkylän Perussuomalaisten järjestämää
rantakalailtaa vietettiin keskiviikkona 7.8.1996
Kivisalmen lavalla Rääkkylässä. Kesälomamatkoillaan ollut PS:n puheenjohtaja Raimo
Vistbacka piipahti Helena-vaimonsa kanssa
tilaisuudessa tapaamassa pohjoiskarjalaista
puolueväkeä.
Petri Kokko

Jo on asiat mallillaan
Niinistö on viemässä taas maaseudulta rahaa
muka veronalennuksen varjolla! Voi että kun
vaan näkisi ne tuloveron alennukset. On siinä
härskiys huipussaan. Sama sonnan jauhaminen
vaan jatkuu.
Mies maalta
Perussuomalaisten aloite toteutui
Etelä-Karjalaan luontoa säästävä jätteidenkäsittelylaitos
EU-jäsenyys näyttää vievän meidät ensin
EMU:un ja myöhemmin NATO:on. Silloin
olemme lännen etuvartiona. Kun Suomi viimeksi luotti lännen apuun, saimme sympatiaa
ja suklaapatukoita. En oikein usko, että portugalilaisella ”peltilakkisotilaalla” on todellisen vaaran uhatessa kovinkaan suurta motivaatiota auttaa suomalaisia NATO-veljiään.
Raimo Vistbacka

Valtuustoaloite kannattaa aina. Tein vuonna
1993 marraskuussa valtuustoaloitteen, että
Etelä-Karjalan kunnat Lappeenranta, Imatra
ja Joutseno ym. perustavat yhdessä koko Etelä-Karjalaa koskevan Vapo Biotech-suljetun
jätteidenkäsittelylaitoksen Joutsenoon Konnunsuolle. Nyt on tämä valtuustoaloite totta.
Matti Vattulainen

Leivän ja Sanan jakaja

ravinto

Uuden vuoden
armo
Vuoden vaihtuminen on aina pysähdyspaikka. Saamme tarkastella mennyttä vuotta, mutta ennen kaikkea tulevaisuus tutkimattomana ja tietämättömänä kiehtoo mieliä. Siksi uudenvuodenyönä valetaan tinoja, jotta saataisiin tulevaisuuden verhoa
raotetuksi. Vaikka siinä on leikkimieltä, niin totta toinen puoli, sillä edessä oleva tulevaisuus tuntemattomine kohtaloineen
myös pelottaa mieliä. Väinö Malmivaara on pukenut sanoiksi
tämän mieliämme painavan tunnon; ”Sukupolvet uupuvat, kun
sä kutsut heitä, niin kuin kukka kuihtuvat. Herra, auta meitä!
Kaikki vuodet häipyvät huokausten lailla, vihastasi väistyvät
näillä kuolon mailla.” Omassa varassamme emme kestä pelottavan tulevaisuuden edessä. Siksi meidän on pyydettävä niin kuin
Jeesuksen vertauksessa viinitarhuri, kun hänen herransa oli kehottanut hakkaamaan pois hedelmättömän viinipuun: ”Herra,
anna sen olla vielä tämä vuosi; sillä aikaa minä kuokin ja lannoitan maan sen ympäriltä. Ehkä se ensi vuonna tekee hedelmää.”
Vaikka mielessämme oikeutetusti on Malmivaaran uuden vuoden virren huuto: ”Kuinka uskallamme käydä tästä edelleen?”,
niin me saamme myös yhtyä virren jatkoon: ”Kuule, Herra, huutomme, uusi meitä uudelleen! Anna uuden vuoden armo, särkyneeksi sydän tee. Murra nyt sen oma tarmo, oma voima, oma
työ!” Vain tässä varassa, Herran varassa me kestämme pelottavan
tulevaisuuden ahdistaessa. Meidän ei tarvitse olla kulkemassa
kohden tuntematonta tulevaisuutta, eikä olla sokean kohtalon
heiteltävänä, vaan saamme olla Herrain Herran ja Kuningasten
Kuninkaan turvallisessa seurassa.
Anssi Joutsenlahti

Merkkipäiviä

50v

Runo

Mietteitä

.

23.1. Hannu Tapani Halonen, Mikkeli

stressikatiskassa

25.1. Kalevi Karjala, Vaasa

60v.

Miksi elämä on niin usein
jäätyneet ruusut haudalla?

2.1. Martti (Mane) Helenius, Joensuu

Ja miksi tässä elämässä

6.1. Tytti Kilpinen, Pertunmaa

vain kuolema on uskollinen?

18.1. Esko Olavi Jälkö, Riihikoski
28.1. Väinö Ala-Laurinaho, Parkano

Onko heikkoutemme

Sydämelliset onnittelut!

meidän voimamme?

Onnittelevat:
Perussuomalainen puolue, puoluetoimisto ja
PerusSuomalainen-lehden toimitus

Ja tuon hauraan voiman tarkoitus
välttyä kuoleman uskollisuudelta?

Runo

Hannu Purho

Pakkasaamun hiljaisuus - Hannu Purho
Kun heräsin
aurinko pilkisti puiden lomasta.
Pakkasaamun hiljaisuus.
Ei kuulu
kuin muutama risahdus ja paukahdus
pakkasen aikaansaama.
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Kultaisia juovia hangella,
kimmeltäviä kiteitä kuusen oksilla.
Huurteiset nukkuvat koivut
ja elämä lumipeitteen alla.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Kaikki on niin hiljaa, vaiti,
odottaen jotain.
Ei kuollutta
vaan odottavaa:
Että aurinko nousisi
Huomisaamuna
jälleen korkeammalle.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

PS-visan vastaukset
1.
2.
3.
4.
5.

Monika Fagerholm.
Bo Carpelan.
X-kirjainta.
Passionate Kemp.
Vuoden 1937 presidentinvaalien valitsijamiehet.

6.
7.
8.
9.
10.

Maarianhaminassa.
Koko 39.
V. 1973.
Voi.
Noin prosentti.
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Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtion
vuoden 2006 talousarvion palautekeskustelussa 13.12.2005
Kansanedustaja Raimo
Vistbacka

Arvoisa Puhemies!
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä piti jo lähetekeskustelussa hallituksen talousarvioesityksen sisältöä vuodelle
2006 talousnäkymien osalta
turhan optimistisena. Perussuomalaiset myöntävät kyllä, että
talousarvioesityksestä löytyy
myönteisiäkin puolia ja monille suotuisille kehitysnäkymille
löytyy todellisia perusteita. Silti
ei sovi unohtaa, että euroaluetta ravistelevat epävarmuustekijät heiluttelevat myös Suomen
taloutta. Välttämättömien raaka-aineiden ja erityisesti raakaöljyn hintakehitys on edelleen
täysi arvoitus. Vaarallisena seurauksena kalliista öljynhinnasta
on inﬂaatiopeikko, ei kuitenkaan entisaikojen tapainen
raju inﬂaatio, vaan yleisen hintatason huomattava nousu. Se
puolestaan heikentää Suomen
kilpailukykyä ja vaikeuttaa
vientimahdollisuuksiamme erityisesti EU-alueen ulkopuolelle. Valiokunnan kanssa olemme
toki samaa mieltä siitä, että juuri tällä hetkellä vientinäkymiä
parantaa suhteellisen vahvaksi
ennustettu talouskehitys Suomen päävientimarkkinoilla.
Kun puhutaan bruttokansantuotteen ennakoidusta kasvusta, tulee muistaa myös Suomen
sisäiset, yllättävätkin epävarmuustekijät jotka voivat hetkessä syödä odotetun kasvun
lähes olemattomiin. Näinhän
on tilanne tänä vuonna, kun
metsäteollisuuden työmarkkinaselkkauksen vuoksi bruttokansantuotteen kasvu jäänee
noin 2,1 prosenttiin, ennustetun
yli kolmen sijasta. Tällaisiin ikäviin taloudellisiin takapotkuihin
tulee varautua myös jatkossa.

Lapsiperheiden köyhyysaste
on kaksinkertaistunut
Ansiotuloverovähennys on jo
pitkään ollut hallituksen taikasana ja yleislääke, jonka avulla
on pitänyt poistua niin työttömyys kuin kasvava eriarvoisuuskin. Käytännössä kuitenkin
työttömyysaste on jämähtänyt
järkyttävän korkeisiin lukemiin ja eriarvoisuuskin on vain
lisääntynyt. Esimerkiksi lapsiperheiden köyhyysaste on kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Stakesin
tuoreen selvityksen mukaan
jo yli 100 000 suomalaislasta
elää köyhyysrajan alapuolella.
Yksinhuoltajaperheissä tulotaso on pudonnut jopa viime
lamaa edeltävälle tasolle. Vaille hallituksen kuritusta eivät
ole jääneet myöskään pieneläkeläiset. Nythän vieläkin noin
90 000 suomalaista eläkeläistä
elää kituuttaa pienimmän kansaneläkkeen varassa. Jos on
ajettu ahtaalle lapsiperheet ja
pieneläkeläiset, helppoa ei ole
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työttömilläkään. Erityisen huolestuttavaa on nuorten työttömien ahdingon paheneminen.
Tilanteen vakavuudesta kertoo
esimerkiksi se, että toimeentulotukea saavista henkilöistä jo
1990- luvun lopulla oli lähes
puolet alle 30-vuotiaita. Tilanne on vain synkkenemässä ja
valtion budjettiesityksessäkin
nuorisotyöttömyys kuitataan
vain muutamalla lauseella.
Siinä missä vähävaraisille on
jatkossakin hallituksen taholta
tarjolla lähinnä kylmää kyytiä,
on puolestaan kaikki porkkanat
jaettu raharikkaille, varallisuusveron poistoa ja optiojättipotteja myöten.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä nyt olisi jo
korkea aika ryhtyä lisäämään
pienituloisempien kansalaisten
ostovoimaa. Parhaiten pienituloisten asemaa helpotettaisiin
alentamalla elintarvikkeiden ja
peruspalveluiden arvonlisäveroa. Samalla heidän ostovoimansa kasvaisi, se lisäisi työllisyyttä,
antaisi uskoa suomalaisille maatalous- ja muille yrittäjille sekä
pistäisi samalla yhteiskunnan
rattaat pyörimään voimakkaammin. Tähänastiset ansiotuloverokevennykset eivät ole liipanneet
läheltäkään kaikkein pienituloisimpia, eivätkä ne ole auttaneet
heitä mitenkään eivätkä ole lisänneet heidän ostovoimaansa.
Viiden euron köyhyyspaketilla
ei todellakaan kateta esimerkiksi sähkön, polttoaineiden ja
erilaisten palvelumaksujen korotuksista tulleita lisärasituksia.
Veronkevennysten painopistettä tulisikin nyt siirtää pienija keskituloisten kansalaisten
verorasituksen keventämiseen,
nostamalla verovapaan tulon
ylärajaa valtionverotuksessa ja
korottamalla tuntuvasti kunnallisveron perusvähennystä,
jolloin valtion tulisi kompensoida kunnille tästä koituvat
menetykset.

Raharikkaita suosivaa
veronkevennyspolitiikkaa
Varsin suuri osa kansanedustajista tuntee kuntien huonontuneen taloudellisen tilanteen.
Kuntien lisääntyvästä ahdingosta välittämättä valtapuolueet
ovat olleet kuitenkin valmiita
harjoittamaan muun muassa
sellaista raharikkaita suosivaa
veronkevennyspolitiikkaa, että
sen maksumiehiksi ovat joutuneet erityisesti jo ennestään
velkavankeudessa sinnittelevät
kunnat. Hallituksen asettamat
tiukat menokatot kunnille osoitettaviin valtionosuuksiin ovat
ajaneet ennätysmäärän kuntia
nostamaan veroäyriään tänä
vuonna ja uusi ennätys saavutetaan ensi vuoden osalta. Valtiovallan poukkoilevan sekä
lyhytnäköisen vero-, alue- ja
kuntapolitiikan seurauksena
ahdinkoon joutuneet kunnat
yrittävät sinnitellä velkavetoisina ja karsivat säästösyihin vedoInternet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Talonpojalla ei mene hyvin

ten jatkuvasti peruspalvelujaan.
Tämä taas heijastuu kielteisesti
kansalaisten arjen sujuvuuteen
ja turvallisuuteen. Siksi Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
tahtookin jälleen kerran muistuttaa, että kuntien tilanne paranisi nopeasti ja ratkaisevasti,
kunhan valtio maksaisi niille
maksuaikataulujen lykkäämisistä johtuvat miljoonien eurojen pakkolainansa. Perussuomalaiset pitävät tärkeämpinä
kuntien tarjoamia palveluita,
työllisyyttä, kuntalaisten osakseen saamaa oikeudenmukaisuutta ja alueellista tasapainoa
kuin varakkaita suosivaa veronkevennyslinjaa.

Lupauksia on jo riittävästi
Valiokunta ei ole tehnyt mitään
lisäyksiä sotiemme veteraanien
eikä kotirintamanaisten etuuksiin, veteraanien kuntoutusrahojahan hallitus esittää leikattavaksi 5,5 miljoonaa euroa. Edes
veteraanien poistuma ei edellyttäisi tällaista vähennystä.
Perussuomalaisten mielestä
määrärahojen olisi mahdollistettava jokaisen itsenäisyytemme puolesta taistelleen
rintamaveteraanin ja kotirintamanaisen pääsyn vihdoinkin
jokavuotiseen kuntoutukseen.
Lupauksia on jo kyllä annettu
riittävästi. Sotainvalidien kohdalla pidämme määrätyn työkyvyttömyysprosentin edellytystä
etuuksien saamiseen suorastaan
loukkaavana.

Poliisin näkyvyys tulee
edelleen heikentymään
Sisäinen turvallisuus ja oikeusturva ovat viime vuosina puhuttaneet kansalaisia eri muodoissaan. Valitettavasti esitetyillä
poliisimäärärahoilla ei pystytä
tulevaisuudessakaan varmistamaan haja-asutusalueiden
turvallisuutta. Vaarana on, että
poliisin näkyvyys tulee edelleen
heikkenemään, eikä hälytysten
jälkeinen odotusaika tule ainakaan lyhenemään Väli- ja
Pohjois-Suomessa. Samalla
myös niin sanottujen tavallisten
rikosten tutkinta-aika tulee pidentymään. Tietenkin on myönnettävä, että panostaminen ta-

lousrikostutkintaan tuo valtion
kassaan enemmän euroja kuin
siitä aiheutuneet kustannukset
ovat. Yleisen oikeusturvallisuuden kannalta on huolestuttavaa,
että käsittelyajat niin rikos- kuin
siviilijutuissa ovat tällä hetkellä
aivan liian pitkiä. Rikosjutuissa
resurssipula on huutava aina
syyttäjästä korkeimpaan oikeuteen saakka. Siviilijutuissa
erityisesti markkina- ja vakuutusoikeuden ylipitkät käsittelyajat vaarantavat yksittäisen
kansalaisen oikeusturvan. Näin
muun muassa työkyvyttömyyseläkehakemusten osalta, joissa
vakuutusyhtiöt kuten tunnettua
pitävät puolensa ja valittaminen
on siten ainut oikeusturvan hakemisen muoto.
Perustienpidon määrärahoihin valiokunta esittää pientä
korotusta. Esitetty määrärahan
lisäys on mielestämme täysin
riittämätön, kun otetaan huomioon se kaikkien tietämä tosiasia, että määrärahoissa on
ollut vakava alimitoitus jo noin
kymmenen vuoden ajan. Mielestämme valiokunnan olisi
tullut ottaa tämä merkittävän
kansallisomaisuutemme rappeutuminen huomioon nyt esitettyä
vakavammin ja tehdä suurempi
lisäys perustienpidon määrärahoihin. Kuten valiokuntakin
toteaa, huonokuntoisia ja erittäin huonokuntoisia siltojakin
arvioidaan olevan jo 1200 kappaletta, joista noin 100 haittaa
välttämätöntä raskasta liikennettä. Vastaväitteistä huolimatta käsityksemme on, että esitetty rahoitus lisää vain tieverkon
kunnon jälkeenjääneisyyttä ja
sen korjaaminen tulevaisuudessa tulee entistä kalliimmaksi. Nythän suuri osa esitetyistä
rahoista menee alempiasteisten
teiden lisääntyvään päivittäiseen
hoitoon koska teiden välttämättömiäkään perusparannuksia ei
pystytä tekemään. Vähimmäistasona pidämme 100 miljoonan
euron vuosittaista korotusta.
Yksityisteiden osalta on positiivisena seikkana todettava,
että valiokunta on saanut sinne
lisättyä kaksi miljoonaa euroa.
Nämä tiethän ovat välttämättömiä työmatkaliikenteen, teollisuuden sekä elinkeinoelämän
kuljetusten kannalta.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Maatalouden osalta voi todeta
yksioikoisesti; nyt talonpojalla
ei mene hyvin. EU:n kolhoosipolitiikka ja suurtilalinja on
tehnyt tehtävänsä. Tilanne on
ajautunut siihen, että monissa niin sanotuissa syrjäkylissä
on enää jäljellä vain yksi tai
kaksi maataloutta harjoittavaa
suurtilaa ja valtiovallan toimesta näytetään edellytettävän
yhä suurempia yksiköitä. On
enää täysin turha puhua mistään perheviljelmäpolitiikasta.
Metsätalouden osalta on huomioitava, että valiokunta sentään pystyi palauttamaan osan
puuntuotannon kestävyyden
turvaamiseen tarkoitettuja rahoja, joita hallitus oli esittänyt
pienennettäväksi 3,5 miljoonaa euroa. Perussuomalaisten
mielestä määrärahojen tulisi
olla sillä tasolla, että voitaisiin
turvata hyväksytty kansallinen
metsäohjelma, johon kuuluu
niin nuoren metsän hoito, energiapuun korjuu kuin metsäteiden kunnossapitäminen. Tässä
yhteydessä haluamme myös
muistuttaa eduskunnan ydinvoimalapäätöksen yhteydessä
hyväksytystä lausumasta jossa
edellytettiin kestävän metsätalouden metsäparannusvarojen
lisäresursseja ja energiapuun
käytön tehostamista. Näin ei ole
kuitenkaan valitettavasti tehty
huolimatta keskustan hallituksessa olosta.

Hallitukselta rahat ovat
hävinneet
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on monin osin tyytymätön valiokunnan mietinnön
linjauksiin ja määrärahaesityksiin. Eriarvoisuus Suomessa
tulee tällä linjalla jatkumaan ja
syvenemään. Korjausesityksiin
vastataan aina, etteivät rahat
riitä. Ihmetellä vain täytyy kun
hallituksella on kyllä varaa tehdä helpotuksia raharikkaiden ja
suurituloisten verotukseen. Samoin rahaa näyttää riittävän kehitysavun ja puoluetuen nostamiseen, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hyysäämiseen,
EU:n pakkojäsenmaksuihin
sekä EU:n puheenjohtajakauden hulppeisiin kustannuksiin,
mutta kun on kyse esimerkiksi
pienituloisista, vaikeuksissa elävistä, sairaista ja vammaisista,
työttömistä, sotaveteraaneista
sekä kotirintamanaisista silloin
hallitukselta rahat ovat hävinneet ja valitetaan kukkaron
tyhjyyttä.

Perussuomalaiset ovat tehneet
valiokunnan mietintöön useita
muutosesityksiä joilla pyrimme
omalta osaltamme korjaamaan
pahimpia mietinnön ja hallituksen esityksen epäkohtia sekä
vääristymiä ja toivomme, että
niille löytyy kannatusta myös
muista eduskuntaryhmistä.
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Moby Toby
Mastermariner
Rauma

Haamulaiva
Kadonnut alus.
Kobe Queen1
Rakennusvuosi 1976
Pituus 148m
Vetoisuus 18000t
Rekisteröity Panamaan.
Omistaja Nominator Kreikka.

Eduskunnassa sanottua

Raimo Vistbacka 19.12.2005

”Alus saattaa olla uudelleen nimitetty
ja uudelleen liputettu. On syytä uskoa,
että yllä mainittu alus ja sen lasti ovat
joutuneet rikollisten haltuun ja laiva
miehitetty merirosvoilla. Sen vuoksi satamia kaikkialla maailmassa pyydetään
tarkkailemaan saapuvia aluksia ja raportoimaan viipymättä kaikista yllä mainittuun alukseen liittyvistä epäilyistä.”
Tällainen tiedote toimitettiin kaikille
maailman rannikkovartiostoille, satamille, henkilöille ja hallinnoille joiden
toiminta liittyi laivaus- ja merenkulkuteollisuuteen.
Samalla luvattiin Kobe Queen1 löytämiseen johtavista tiedoista 100,000 US
dollarin suuruinen palkkio.
Kobe Queen1:n piti aikataulun mukaisesti saapua Dominikaanisen tasavallan
Rio Haidaan elokuun alkupäivinä 1999,
missä sen oli määrä purkaa 15,000 tonnia ruostumatonta terästä. Alus ja sen
lasti, arvoltaan 500,000 miljonaa dollaria
eivät koskaan saapuneet tuohon määräsatamaan. Laiva ei liioin päätynyt merenpohjaan matkallaan Istanbulista Rio
Haidaan, se katosi muista syistä.
Se joutui merirosvojen kaappaamaksi
ja hävisi joksikin aikaa jäljettömiin.
1976 rakennettu 18000 tonnin vetoinen
Kobe Queen1 lähti Istanbulista saman
vuoden heinäkuussa, poiketen pikaisesti
Dakarissa. Siellä aluksen ukrainalainen
rahtaaja Babush Marine, sekä aluksen
päällikkö Yuri Levkovsky kummatkin
kieltäytyivät antamasta enää minkäänlaisia tietoja aluksen sijainnista tai sen
määränpäästä.
Lastin omistajien sekä vakuutuksen
antajien keskuudessa heräsi nyt vahva
epäilys laivan ja sen kallisarvoisen lastin joutumisesta rikollisten käsiin. Tässä
tapauksessa kysymys oli merirosvoudesta avoimella merellä, ja tapaus kiistatta
kuului tuon tunnusmerkistön piiriin ja
pani alulle kaikille merille ja satamiin

”Täällä on veteraaneista puhuttu hyvinkin paljon, ja kun hallitus esittää budjetissa 5,5 miljoonan euron vähennystä veteraaneilta, niin vaikka
otettaisiin huomioon veteraanien poistuma, siitä
huolimatta tämä vähennys on liian suuri. Lisäksi
minun mielestäni meidän pitäisi pystyä mahdollistamaan se, että jokainen sotiemme veteraani,
ja myöskin kotirintamanaiset, pääsisi vihdoinkin
jokavuotiseen kuntoutukseen. Näitä lupauksia
on tuolla maakunnissa annettu jo vuosikausia, ja
kun itsekin täällä yli 18 vuotta olen ollut, koko
ajan on puhuttu näistä samoista asioista, mutta
todellisuudessa kunnon parannusta heidän kohdallaan ei ole tullut. Kohta näitä parannuksia on
turha tehdä, koska poistuma on niin suuri.”

Timo Soini 19.12.2005
ulottuvan etsinnän ja takaa-ajon Kobe
Queen 1:n ja sen kaapanneiden merirosvojen löytämiseksi.Kobe Queen 1:lla ja
sen miehillä ei ollut enää kansallislipun
suojaa. Minkä hyvänsä valtion viranomainen oli oikeutettu nousemaan alukseen
ja suorittamaan pidätyksen avomerellä
tai satamassa.
Maailmanlaajuista etsintää johti Alan
Spar, joka oli vakuutusyhtiöiden perustaman ja ’Pidättäkää’- nimisen erikoisyksikön päällikkö. Pian tämä ryhmä sai selville Kobe Queen 1:n tehneen pikaisen
vierailun elokuun lopulla ST Vincentiin,
Kap Vernen saarelle, jossa alus kävi täydentämässä polttoainevarastojaan. Sen
jälkeen alus oli käynyt Nigerian Logosissa missä se juuri ja juuri oli onnistunut
välttämään kiinnijoutumisen karkaamalla suin päin ulos merelle mukanaan täydennetyt varastot kolmen kuukauden
purjehdusta varten. Tämän jälkeen laiva
piti ilmitulon pelossa vain satunnaisesti
yhteyttä Babush Marineen Ukrainassa.
Madras Loydin valpas asiamies onnistui lopulta paikantamaan rikollisten
kaappaaman aluksen Intian vesiltä.
Madras Loydin asiamiehen tekemää
ilmoitusta seurasi välitön hälytys Intian
rannikkovartiostolle.
Tapauksen vei päätökseen Intian rannikovartioston partioalus Vikram, kahden
lentokoneen tukemana. Se pani toimeen

Pondicherryn edustalla Kobe Queen
1:n pidätyksen.
Huolimatta siitä että sen varastot
ulkopartioinnin aikana olivat huvenneet, jäi Vikram tuona päivänä valppaana vartiopaikalleen ja keksi 6,5
mailin etäisyydessä rannikosta suuren
aluksen nostamassa ankkuria.
Merirosvot nostivat Kobe Queen
1:n ankkurin ja pyrkivät alkavan
myrskyn suojassa ulos merelle, siinä
uskossa että 13,5 mailin aluevesirajan takainen ulkomeri antaisi heille
kansainvälisen lainsuojan pidätystä
vastaan.
Pakenevat merirosvot tulittivat takaa ajavaa partioalusta, joka vastasi
tuleen samalla kun taisteli yhä korkeammaksi käyvässä aallokossa.
Vikram saavutti Kobe Queen 1:n ja
kevyestä merijalkaväestä muodostettu valtausryhmä nousi laivaan. Kovan
vastarinnan jälkeen merirosvot, 25
Ukrainalaista antautuivat valtausryhmälle ja heidät kaikki pidätettiin
merirosvoudesta.
Kapteeni Levkovsky ei ollut antautuneiden joukossa ja vasta kun kapteenin asuinhytin ovi oli murtamalla
avattu, löydettiin kapteeni Levkosky
hytistään, hirttäytyneenä nailonköyteen.

”Suomi vietiin valheella ja viekkaudella Euroopan unioniin. Sen on nyt kapitalistinenkin
tiede todennut. Kansalle luvattiin halpaa viinaa, halpoja autoja ja turvallisuutta. Kaiken
tämän olisi tämä eduskunta pystynyt tuottamaan. Alkoholivero on (Puhemies koputtaa)
kansallisesti päätettävissä, samoin autovero.
Ei siinä olisi tarvittu EU:ta yhtään mihinkään
eikä sitä tarvita mihinkään muuallekaan. Me
elämme kummassa demokratiassa, jos aina on
vain yksi vaihtoehto. Mitä tahansa Brysselistä
sataa, sitä kehutaan… Kyllä ne täällä meidän
juttuja nyt lukee, kuinka tämä on hyvä neuvottelutulos, ilmeisesti niin hyvä, että seuraavalla rahoituskierroksella leikataan lisää. Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset eivät hyväksy tätä antautumista, tätä valkoisen lipun
heiluttamista Brysselin tyrannian edessä.”

Tony Halme 13.12.2005
”Ennalta ehkäisevällä ajattelulla itse ymmärrän, että pyritään toimimaan siten, ettei asioita
päästetä menemään missään tapauksessa inhimillisyyden rajojen ulkopuolelle, vaan pyritään
löytämään asioihin ratkaisu hyvissä ajoin ennalta
ehkäisevällä toiminnalla. Veteraanien kuntoutusrahojen leikkaus ei ole missään nimessä ennalta
ehkäisevää ajattelua. Edes veteraanien luonnollinen poistuma ei ole syy hallituksen esittämään
kuntoutusrahojen leikkaamiseen. Veteraanien
etuuksien pitäminen vähintään nykyisellään on
velvollisuutemme, unohtamatta kotirintamanaisia. Miten on vieläkin mahdollista, että Suomen
kaltainen hyvinvointivaltio ei halua huolehtia
maamme veteraaneista huomattavasti nykyistä
paremmin? Rahasta ei kyseisessä asiassa voi puhua, sen hallitus tänäänkin selvästi osoitti poistamalla varallisuusveron.”

Timo Soini vieraili Kankaanpään torilla

Kiertueella vaalikampanjansa merkeissä
ollut Perussuomalaisten presidenttiehdokas Timo Soini vieraili Kankaanpäässä
torstaina 5.1. jutellen ihmisten kanssa torilla, hän poikkesi kahvilla myös PerusSuomalais-lehden toimituksessa. Kyselin kahvittelun lomassa Timo Soinin tunnelmia.
-Kansa on pettynyt EU:hun, enemmistö äänestäisi galluppienkin mukaan EU:
ta vastaan, jos nyt olisi äänestys, totesi
Timo Soini. – Kansa on myös tyytymätön
nykypolitiikkaan, muutosta kaivataan.
Tarja Halonen puhuu hyvinvointivaltiosta, mutta samaan aikaan ollaan menty
huonompaan suuntaan. Satatuhatta lasta
elää köyhyydessä, on tuloköyhyyttä; kä-
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destä suuhun elämistä ja pätkätöitä. Vähempiosaiset joutuvat kärsimään, Timo
Soini listasi huolestuttavia asioita.
Vaalikiertue on vienyt voimia, mutta se
on ollut myös antoisaa. –Omalle tukiporukalleni olen kiitollinen, ei ole tarvinnut olla
yksin. Olen toiveikas, luulen olevani näiden
vaalien suurin yllättäjä, Soini kertoi ﬁiliksistään. Pohjois-Satakunnan ja muutenkin
maaseudun asioista Soini on sitä mieltä,
että Suomi pitää olla asuttu joka kolkalla,
ja että tuotantoa ja maaseudun luontaista
vahvuutta tuetaan. –Jos on työtä ja toimeentuloa, ihmiset pysyvät maaseudulla.
Timo Soini kertoi vaalitenttien televisiossa
ja radiossa olleen mielenkiintoisia kokemuksia, ja palautetta on tullut ympäri Suomen.
–Jauhoja ei ole saatu suuhun kertaakaan,
hyvää palautetta on tullut. –Kun olet kanssani asioista samaa mieltä ja olet tyytymätön
nykypolitiikkaan, äänestä. Timo Soini haluaa
rohkaista. Ja niinhän se on, että äänestämällä
samoja mielipiteitä omaavaa ihmistä, äänestät myös omaa mielipidettäsi.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Teksti ja kuvat: Anne Kukkonen

Kankaanpään torilla riitti vilskettä Timo Soinin ympärillä.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Hoitovirheet mediassa
Takavuosina maailmaa järkytti englantilainen lääkäri joka
sarjamurhasi potilaitaan systemaattisesti. Suomessa otsikoihin pääsivät lääkärit Rinne
ja Lantto. Heidän toimintansa
oli kaukana lääkärin etiikasta. Myös potilaat ovat entistä
enemmän aktivoituneet tuomaan julki lääkäreiden tekemiä
hoitovirheitä.
Kaikenlaiset viralliset kantelut ovat tutkimusten mukaan
lisääntyneet. MTV-3 julkisti
paikkakunnat joilla tehdään
eniten hoitovirheitä. Potilaiden mielenosoitus Mikkelin
keskussairaalan edessä pääsi
10-uutisiin pari vuotta sitten.
Tänä vuonna hoitovirheet ovat
olleet entistä enemmän lehtien
lööpeissä.” Lääkäri löi lasta vastaanotolla Lappeenrannassa.”
Lääkäreitä vastaan on nostettu
useita kanteita tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta! Esim. oikeuskansleri
Jaakko Jonkka kertoi äitinsä
kuolemaan johtaneesta tapauksesta julkisesti. Jonkalla on ymmärrystä viedä toimensa puolesta asioita eteenpäin ja hän on
myös uskottava asiassaan.
Miten käy tavallisen pulliaisen ja kuka vie heidän asioitaan
eteenpäin? Potilasasiamiesten
rooli on häilyvä heidän jääviytensä vuoksi. Onhan virat täytetty sairaalan sisäisin valinnoin.
Etelä-Suomen Sanomien keskustelupalstalla hoitovirheet

ovat saaneet eniten kannanottoja. Asiasta keskustelun aloitti
nimimerkki ”isto”, joka menetti
työkykynsä ja sai pysyvän kivun
lääkärin virheen vuoksi. Isto
vierailee palstalla säännöllisesti
kertomassa tilanteestaan ja on
viemässä asiaa oikeuteen, koska
potilasvakuutusyhdistys ei ole
maksanut kaikkia menetyksiä.
Potilasvakuutuksen korvausprosentti on n. 25 kaikista valituksista
ja yhtenä syynä on kieltämättä se,
ettei potilasasiakirjoja ole täytetty oikein. Laki potilasasiakirjojen
täyttämisestä ontuu myös. Isto
myös kertoo välinpitämättömyydestä mitä virheen tehnyt lääkäri
ja sairaalan johto on osoittanut
tapahtumaan. Samanlaisia ajatuksia esitti Kotilääkäri-lehteen
haastattelun antanut mieshenkilö,
joka sokeutui hoitovirheestä. Hän
peräsi vastuullisuutta ja on odottanut anteeksipyyntöä turhaan.
Potilaan mielestä se olisi lievittänyt katkeruutta edes hiukan.
Hymy-Lehti kertoi keväällä
kahdessa perättäisessä numerossaan vakuutuslääkärien uhreista. Tätäkin asiaa on kansanedustajille toitotettu vuosikausia, mutta mitään ei tapahdu.
Vaikka eräs potilas sai EU-tuomioistuimelta voiton vakuutuslääkäriasiassaan, ei tätä ennakkopäätöksenä Suomessa pidetä,
vaan jokaisen pitää näköjään
valittaa erikseen. Ja sitten suureen ääneen toitotetaan, miten
Suomeen on pesiytynyt uusi
polvi, valittajien sukupolvi. No,

jos valitusportaissa on ruuhkaa,
pitäisikö syytä etsiä muualta
kuin valittajasta?
Tietoa on kuulunut semmoisestakin asiasta, että Suomen oikeuslaitokset olisi listattu sijalle
4 korruptoituneisuudessa, joten
ei pidä ihmetellä, jos rajojen ulkopuolelta oikeutta pitää etsiä.
Hoitovirhepotilaille Oikeutta ry
otti kantaa Iltalehden yleisönosastossa potilaiden heitteillejättöön hoitovirheen jälkeen.
Suomenmaa-lehti julkaisi heiltä
myös Tarja Halosta kritisoivan
mielipiteen äskettäin. Aihe oli
ihmisoikeudet Suomessa. IltaSanomien yleisönosastolla vaadittiin huonoa kohtelua kuriin
palautelaatikoiden käyttöönotolla. Lisäksi vaadittiin sanktioita potilaslakien rikkojille.
Ilta-Sanomat niin ikään uutisoi nuoresta naisesta, jonka
vatsakipujen syyksi osoittautuikin alkamassa oleva synnytys, eikä virtsatieinfektio kuten
lääkäri oli väärin diagnosoinut.
Ilta-Sanomat myös teetti allekirjoittajan antaman palautteen vuoksi kyselyn johon vastasi yli 6000 henkilöä.
”Luotatko lääkärin diagnoosiin?”. ”EN”, vastasi 52 %.
Nämä ovat vain muutamia
esimerkkejä, joihin olisi syytä
suhtautua vakavasti. Mitä vastaanotoilla tapahtuukaan sellaista, mikä ei ole julkisuuteen
asti putkahtanut? Olisiko syytä
myös kysyä, miksi potilaslainsäädäntömme ei toimi käytän-

Inka Svahn
Perussuomalainen
perushoitaja
Mikkeli

nössä, ja miksi potilaan turvaksi
luotu valitusjärjestelmäkään ei
sitten virheen sattuessa palvele
potilasta? Järjestelmä on hyvin
epäoikeudenmukainen.
Kaikki sairaudet jo sinällään
aiheuttavat henkistä kärsimystä.
Se, miten sairauksia hoidetaan ja
miten potilasta kohdellaan vaikuttaa siihen, toipuuko potilas vai
sairastuuko hän loppuiäkseen.
Potilas-lehdessä hoitotieteiden

Ann-Marii Lindell
Perussuomalaiset nuoret
Huittinen

Riittävä uni
Jokaisella ihmisellä on omat
nukkumistavat. Unen tarve
vaihtelee sekä yksilöllisesti, että
ikäkausittain. Myös perintötekijät vaikuttavat unen tarpeen
määrään.
Normaalisti ihminen nukkuu
7-8 tuntia yössä. Toiset taas vaativat yli 10 tunnin yöunet, kun
toisille näyttää riittävän 4-5 tunnin yöuni. Imeväiset nukkuvat
suurimman osan vuorokaudesta,
eli noin 16-20 tuntia. Kouluikäisten tulisi saada noin 9-10 tuntia
yöunta vuorokaudessa.
Yksilölliset erot lisääntyvät
iän mukana ja ovat tyypillisimmillään aikuisiässä.
Jos ihminen tuntee olevansa
virkeä koko päivän ajan, eikä
tunne itseään väsyneeksi ennen
tavallista nukkumaanmenoaikaansa, voidaan todeta että hän
saa mitä todennäköisemmin riittävästi unta.

Unen puute johtaa
monenlaisiin ongelmiin
Liian vähäisen unen merkkinä
voi olla se, että nukahtaminen
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tapahtuu heti vuoteeseen mentäessä. Yleensä tarvitaan jopa
20 minuuttia aikaa nukahtamiseen, mikäli henkilö saa riittävästi unta.
Mitä sitten tapahtuu jos nukumme liian vähän? Liian vähäisestä unesta voi seurata mm.
väsymystä päiväsaikaan, vilun
tunnetta ja vilunpuistatuksia,
sekä vastustuskyvyn alenemista
sairauksia ja tulehduksia vastaan. On havaittavissa myös
voimattomuuden tunnetta, toimeliaisuuden vähenemistä, keskittymiskyvyn häiriintymistä ja
muistamattomuutta. Suorituskyky alentuu mutkikkaiden tehtävien ratkaisemisessa ja looginen
ajattelu, sekä tiedon vastaanotto
alenevat. Mieliala saattaa ailahdella ja muuttua nopeasti laidasta laitaan, mukaan luettuna
myös masentuneisuus. Riittävän
unen puute aiheuttaa myös ahdistuneisuutta, ärtyneisyyttä ja
maltin menetystä entistä helpommin ja yleisesti heikentää
elämänhallintaa. Unenpuute
voi heikentää myös kykyämme
ajatella kriittisesti, tehdä pää-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

tutkija Irma Kiikkala kertoi
kokemuksistaan sairaalassa
potilaan näkökulmasta.. Hänen sanomaansa lainatakseni, kyseessä näyttäisi olevan
välinpitämättömyys toiminnan laadusta ja piittaamattomuus potilaslainsäädännöstä.
Olisiko Perussuomalaisten puolueella rahkeita ottaa kantaa
potilaan oikeusturvan parantamiseksi?

töksiä ja toimia luovasti. Lisäksi
unenpuute haittaa käsityskykyä
ja motorisia valmiuksia.

Univelka riski itselle ja
ympäristölle
Kun ihminen saa unta liian vähän, tai uni keskeytyy toistuvasti yössä, alkaa hänelle kertyä ns.
univelkaa. Tämä aikaansaa sen,
että henkilö on seuraavana päivänä väsynyt. Tämä usealle tut-

tu tunne on paitsi epämiellyttävä, myös ympäristölle vaaratilanteita aiheuttava. Univelasta
johtuen kaikenlaisten virheiden
ja virhearvioiden riski kasvaa.
Riskinä ovat myös onnettomuustilanteet liikenteessä, esimerkiksi rattiin nukahtamisen
seurauksena.
On hyvin mielenkiintoista
huomata, etteivät esimerkiksi
tunnetun norjalaisen unitutkija
Reidun Ursinein mukaan mit-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

kään tutkimukset ole yksimielisesti osoittaneet, että unenpuute olisi terveydelle vaarallista.
Voidaan kuitenkin todeta, että
unenpuute heikentää elämänlaatua merkittävästi ja se voi
pahentaa sairauksia. Ajan myötä
unettomuus kasvattaa loppuun
palamisen riskiä, kun sekä mielen että kehon valmius sisäisten
ja ulkoisten vaarojen kohtaamiseen on heikentynyttä.
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Vuoden 2006 verokortit

Koulutusta

oulutusta Rauhalassa

Piirijohdon koulutustilaisuus helmi-maaliskuun
vaihteessa Saarijärven Rauhalassa
Aiheena piirien toiminnan kehittäminen
ja eduskuntavaalien lähtölaukaus
Mahdollisista päällekkäisyyksistä pyydetään
ilmoittamaan pikaisesti K-S piirisihteeri Jorma Uskille
p. 040-589 2565
jormauski@luukku.com
Terveisin & Uuden Vuoden toivotuksin
Jorma Uski

Perussuomalaiset Nuoret
avasivat uudistetut kotisivunsa
Perussuomalaisten Nuorten uudistetut kotisivut on avattu osoitteessa http://www.ps-nuoret.net. Uudistus on tullut tarpeeseen, sillä
Perussuomalaisten kannatus on suurta nimenomaan nuorten äänestysikäisten keskuudessa. Nuorten tavoittamista onkin haitannut
toimivien kotisivujen puute.
Kotisivujen sisällöstä vastaa Perussuomalaisten Nuorten hallitus,
joka myös tuottaa sivustolle ajankohtaisia artikkeleita sekä tietoa
kiinnostavista tapahtumista. Myös puolueen rivijäsenillä sekä puolueeseen kuulumattomilla kannattajilla on mahdollisuus toimittaa
artikkeleitaan ja muuta aineistoa Nuorten kotisivuilla julkaistavaksi.
Hallitus pidättää itselleen oikeuden muokata sivustoillelähetettäviä
tekstejä ja päättää aineiston julkaisusta.
Paitsi artikkeleita, sivuilta tulee löytymään yhteystietoja, liittymiskaavake sekä Perussuomalaisten Nuorten omia tuotteita, joita ostamalla tuette Nuorten toimintaa. Sivustoa jatkokehitetään siten,
että siitä tulee kosketuspinta Perussuomalaisen puolueen nuorisojärjestön sekä kaikkialla Suomessa olevien puolueemme nuorten
kannattajien välille.
Lisätietoja ja yhteydenotot: yllapito@ps-nuoret.net
Kotisivujen osoite: http://www.ps-nuoret.net
Perussuomalaiset Nuoret
Hallitus

Aloitteita

Valtuustoaloite
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää aloitteenaan, että
valtuusto ryhtyy toimenpiteisiin, että Kuortissa linja-autopysäkin kohdalle etelän suuntaan rakennettaisiin lisäkaista
sekä autojen pysäköinti- ja
odotuspaikka kuten pohjoisen
suuntaan. Liikuntarajoitteisilla
ja matkatavaroita kuljettavilla on vaikeuksia, jos he eivät
pääse pysäkin viereen. Etenkin
sunnuntai-iltaisin etelän suuntaan kulkeva runsas liikenne
vaikeuttaa tilannetta. Remontti
tulisi suorittaa ensisijaisesti tielaitoksen toimesta.
Markku Pöyry ja Markku
Laine
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Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2006. Verohallinnosta postitetaan yhteensä
yli 4 miljoonaa verokorttia
17.1.2006 mennessä. Jos asiakkailla on tarvetta hakea
verokorttiin muutosta, se
kannattaa tehdä myöhemmin.
Alkuvuodesta verokorttien
puhelinpalvelu on yleensä
ruuhkainen.
Tammikuussa 2006 toimitaan vielä vuoden 2005 verokortilla. Tietoa verokorteista
on osoitteessa www.vero.fi.
Samassa osoitteessa on myös
veroprosenttilaskuri, jolla verokortin muutostarvetta voi
itse arvioida.

Presidenttiehdokkaiden alueelliset
tukiryhmät kilpailivat joulukuusen
koristelussa Seinäjoen Areenassa.
Piirisihteeri Ossi Sandvik tarkastelemassa Perussuomalaisten kuusta.

”Kaunein
joulukuusikilpailu”
Seinäjoen Areenassa 17. –18. 12.
pidettyjen Joulumarkkinoitten
yhteydessä kilpaili kauneimman
joulukuusen koristelussa kaikkiaan kuusi presidenttiehdokkaiden alueellista tukiryhmää.
Kisan järjesti Suomen UNIFEM ry:n Seinäjoen seudun
paikallistoimikunta ja osallistujina olivat Kalliksen, Niinistön,
Soinin, Hautalan, Vanhasen,
sekä Halosen tukiryhmät.

Palkansaajan verokortissa
on valintamahdollisuus
Palkansaajan verokortissa
on kaksi erilaista ennakonpidätyksen toimittamistapaa,
joista työntekijä voi valita sopivamman vaihtoehdon. Ennakonpidätysprosentit ovat
samat kummassakin vaihtoehdossa, mutta tulorajat on
määritelty eri tavoin. Valintamahdollisuus koskee vain
palkkaa. Työntekijä rastittaa
valintansa, ennen kuin antaa
verokortin työnantajalle. Jollei työntekijä ole merkinnyt
rastia verokortin kumpaankaan vaihtoehtoon, työnantaja käyttää palkkakauden
tulorajan eli vaihtoehto A:n
ennakonpidätystä.
A-vaihtoehto eli palkkakausikohtainen tuloraja sopii
palkansaajille, joiden tulot
kertyvät tasaisesti, esimerkiksi henkilöille, joilla on kiinteä
kuukausipalkka tai jotka työskentelevät saman työnantajan
palveluksessa koko vuoden.
B-vaihtoehto eli yhden tulorajan ennakonpidätys soveltuu palkansaajille, jotka ovat
työssä vain osan vuotta tai joiden tulot vaihtelevat kuukau-

Timo Soinin nimikkokuusen
koristelusta huolehtivat Päivi ja
Ossi Sandvik, käyttäen koristelussa sinivalkoisia värejä näkyvästi. Aidot valkoiset kynttilät,
lippunauhat ja latvaan ripustettu
pyrstötähti takasivat erottumisen
muista kilpailijoista. Täkynä käytettiin oksille ripustettuja kortteja, joista oli luettavissa ”päivän
Soini” aforismeja. Mielenkiinnon
herättäjänä idea toimi hyvin.
Monet pysähtyivät tutkimaan
korttien sanomaa. Kuusen juurella tarjolla olleet PerusS karkit olivat myös markkinayleisön
kiinnostuksen kohteena.
Äänestyksen tuloksena Timo
Soinin tukiryhmän koristelema
kuusi sijoittui hyvään keskikastiin, keräten reippaat kahdeksan prosenttia äänistä. Voittoa
ei tullut, mutta useista paikalla
kuulluista kommenteista päätellen, tässäkin tapauksessa monet
käyttivät ääntään pelkästään
poliittisin perustein, vaikkakin
kyseessä piti olla joulukuusen
koristelun arviointi.

Joka tapauksessa onnistuimme
herättämään runsaasti myönteistä huomiota Perussuomalaisella

sittain huomattavasti. Kannattaa varmistaa, että vuosituloraja varmasti riittää koko
vuoden palkalle, myös lomarahoille. Jos tuloraja ylittyy
kesken vuotta, loppuvuoden
ennakonpidätys toimitetaan
lisäprosentin suuruisena.
Joissakin verokorteissa valinnan mahdollisuutta ei ole.
Tällaisia verokortteja ovat
opiskelijan portaikkoverokortti, freelancer-verokortti, eläkkeensaajan palkkaverokortti
sekä sivutuloverokortti. Opiskelijoiden portaikkoverokortissa ensimmäisen portaan ennakonpidätysprosentti on nyt
yksi aiemman nollan sijaan.
Muutos johtuu sairausvakuutusmaksujen uudistuksesta.

Vuokratulot mukana verokortin pidätysprosentissa
Enintään 7 000 euron suuruiset vuokratulot lasketaan mukaan verokortin ennakonpidätysprosenttiin, minkä vuoksi
pidätysprosentti on korkeampi. Näissä tilanteissa vuokratuloa saaville ei lähetetä enää
erikseen ennakkoverolippuja.

Ulkomailla asuvien eläkkeitä
verotetaan samoin kuin Suomessa asuvien
Verohallinto postittaa myös
eläkeläisille tiedon vuoden
2006 ennakonpidätysprosentista. Vuodesta 2006 alkaen
ulkomailla asuvien eläkeläisten eläkkeiden veroprosentti,
vähennykset ja veroilmoitusmenettely ovat samat kuin
Suomessa asuvilla. Tähän asti
ulkomailla asuvien eläkkeistä
on yleensä peritty lopullinen
35 %:n lähdevero. Muutos
ei edellytä eläkkeensaajilta
toimenpiteitä. Eläkelaitokset ja vakuutusyhtiöt saavat
uudet veroprosentit suorasiirtotietoina verohallinnosta.

joulukuusella, tuhansien joulumarkkinoilla käyneitten
keskuudessa.

Valtuustoaloite oppilaitosten ympäristösertifioinnin aloittamisesta Ähtärissä
Kaupunginvaltuutettu Sirkka-Liisa
Lamminkoski on
jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän
esittää, että Ähtärin
kaupunki käynnistää
välittömästi toimenpiteet ympäristösertiﬁoinnin
aloittamiseksi kattavasti koskien peruskoulua ja lukiota.
Koulut voivat hakea ympäristösertiﬁkaattia OKKA-säätiöltä, joka toimii oppilaitosten
ympäristösertifiointielimenä.
Sertiﬁkaatin saaminen edellyttää, että oppilaitos täyttää koulujen ja oppilaitosten ympäristökriteerit vaaditulla tasolla, ja
että kriteereiden täyttäminen
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on todettu oppilaitoksessa tehdyssä ulkoisessa arvioinnissa.
Ympäristösertifiointi
asettaa riman korkealle kaikkien oppilaitoksen toimintojen
suhteen ja sertiﬁoinnin
tasolle pääseminen vaatii usean
vuoden työn. Suomessa on tällä
hetkellä viisi koulua, jotka ovat
saaneet sertiﬁoinnin. Kaksi niistä sijaitsee Helsingissä ja loput
Kauhajoella, Muuramessa ja
Riihimäellä. Yleensä sertiﬁointia
hakee yksittäinen koulu, joka on
erikoistunut aiheeseen.
Ympäristösertifiointi myönnetään ulkoisen arvioinnin
perusteella kolmeksi vuodeksi

kerrallaan, jonka jälkeen se on
uusittava. Koulua kohden kustannukset sertifioinnista ovat
500-1500 euroa. Ähtärin kaikkien
peruskoulujen ja lukion ympäristösertiﬁointi maksaa 3500-10500
euroa kolmeksi vuodeksi.
Ähtärin perusopetuksen opetussuunnitelma ja lukion valmisteilla
oleva uusi opetussuunnitelma ottavat
ympäristöasiat huomioon samassa
hengessä kuin ympäristösertiﬁoinnissa. Asia on tärkeä ja se huomioidaan
päivittäin Ähtärin koululaitoksen
toiminnassa muun muassa oppisisällöissä, sekä jätteiden lajittelussa ja
kierrätyksessä.
Opetus- ja vapaa-aikatoimen
lautakunta ei pidä tarkoituksenmukaisena, että ympäristösertiﬁ-
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ointi ulotetaan koskemaan
kaikkia Ähtärin kaupungin
kouluja. Koko koululaitosta
paremmin ympäristösertifiointi sopii yhden koulun
kehittämishankkeeksi. Opetus- ja vapaa-aikatoimen lautakunta suhtautuu myönteisesti asiaan, kun yksittäinen
koulu ottaa ympäristösertifioinnin pysyvämmäksi
tavoitteekseen. Sertifiointi
edellyttää koulun opettajien
ja muun henkilökunnan syvällistä sitoutumista asiaan.
Kaupunginhallitus hyväksyi opetus- ja vapaa-aikatoimen lautakunnan esityksen.
Sirkka-Liisa Lamminkoski
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Yhteiskunta, jossa elämme
Koulut ja päiväkodit ovat palveluntuottajia, joihin meidän
vanhempien on olosuhteiden
pakosta toimitettava lapsemme.
Kunta-aloilla toimivien viesti
mediassa on sellainen, että etupäässä perheissä lapsineen on
vikaa, kun tarha- tai kouluelämä
ei ota sujuakseen, ja lapsilla on
niissä ongelmia. Tämän logiikan
mukaan kunta-alan työntekijät
ovat kaikki etupäässä henkilöitä, jotka kohtelevat muiden
lapsia paremmin kuin lasten
omat vanhemmat. Lapsen hyvä
kohtelu on mielivallatonta kohtaamista, oikeudenmukaista
kohtelua, jossa ketään lasta ei
aseteta eriarvoiseen asemaan
muihin lapsiin nähden. Se on
pyrkimystä ymmärtämään lapsen yksilöllisiä heikkouksia ja
vajavaisuuksia kärsivällisesti häntä opastaen ja neuvoen.
Lapsi voi monessa asiassa olla

osaamaton ja ymmärtämätön,
sekä hänen kotonaan voi olla
toimeentulon ja ihmissuhdevaikeuksien johdosta surua, jota
hänellä on oikeus surra ilman
asiattomien puutumista toisten
perhe-elämään. Nämä koulun
penkeillä kasvatusta oppineet
ihmisetkö ovat niitä lapsen ymmärtäjiä, jotka osaavat parhaiten määritellä lapsen tarpeet ja
henkisen tilan? Paremmin kuin
lapsen omat vanhemmat? Nämäkö ihmiset eivät suorita luokkahuoneissa mielivaltaa itselleen ei-mieleisiä lapsia kohtaan?
Muistan kouluajoilta, miten
opettajilla oli usein suosikkioppilaat, ei pidetyt ja merkityksettömät. Aina opettajan luonteenlaadusta riippuen tämä jako tuli
esille. ”Kirkko ei ole moraalin
vartija”, lukee lutherilaisessa
julkaisussa! Lapset ovat niitä
”heikkoja ja sorrettuja”, joita

kirkon tehtävä olisi puolustaa.
Raamattu kehottaa pitämään
heikkojen ja sorrettujen puolta. Kun opettajat saattavat
hyvinkin laaja-alaisesti sortaa
puolustuskyvyttömiä lapsia,
ovat vanhemmat täysin puolustuskyvyttömiä tämän ”yhteistyössä” perheitä syyllistävän
kunta-alojen sektorin kanssa.
Kirkko voisi jättää kahvikuppikekkereiden ylläpidon muille ja
ryhtyä hankkimaan heikoille ja
sorretuille oikeutta omaan lapseensa. Siinä kohtaa on pakko
ottaa kantaa moraalittomaan
käytökseen, jossa yhteiskunnallisesti heikossa asemassa olevalta yritetään moraalittomalla
vehkeilyllä viedä hänen kalleimpansa; lapsi, jonka hän on
tähän maailmaan synnyttänyt.
Näitä tällaisen ryöstön kohteita
on enenevässä määrin, eivätkä
he kykene taistelemaan oikeuk-

siensa puolesta, sillä heidät on
henkisesti nujerrettu toimintakyvyttömiksi. Syyt ovat olemattomia ja tekaistuja, kun vehkeilijät ovat valloillaan. Hirveää
ahdinkoa aiheutetaan perheille,
kun heitä syyllistetään ja kuulustellaan kuin rikollisia. Siellä
hoitopaikassa ja koulussa ne
todelliset pahantekijät luuraa,
mutta niihin ei syyttävä sormi
saa osoittaa. Aikuinen, jolla
on valikoiva näkö ja kuulo, ja
joka provosoi lasta käyttäen
henkisen väkivallan keinoja,
joista lapsiparka ei osaa puhua
mitään. Sitten kun hän käyttäytyy ”häiriköiden”, etsitään
syytä kotioloista! Kunta-alan
kerrokset on koulutettu uskomaan vain hyvät asiat omasta
työväestään, kun on niin kivaa
kokoontua mukavien ja miellyttävien työtovereiden kanssa
kahvikuppikekkereille ja istua

viihtyisässä seurassa. Vanhempien kanssa pidetyt palaverit ovat
farsseja, joissa lapsen oikeuksilla ei ole mitään merkitystä.
Nämä työssäviihtyjät eivät halua edes keskustella sellaisesta,
että omassa työväessä olisi korjaamisen varaa. Se väännetään
vaikka väkisin lapsen syyksi, jos
”ammattikasvattaja” kiusaa lasta. Kunta-alan työntekijät ovat
turvallisessa asemassa toimeentulonsa suhteen, mutta se ei
riitä, kun työelämän pitää olla
viihtymistä mukavassa seurassa. Ei muuten, mutta kun lapset
kärsivät tämän seurallisen työväen seurustelupaikoissa, jossa
työn kohde unohtuu; Lapset ja
heidän hyvinvointinsa.
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Vapaa sana

Monikulttuurisuus
ja hyvinvointiyhteiskunta,
mahdoton yhtälö
Puhuttaessa monikulttuurisuudesta on selvitettävä mitä se pitää sisällään. Monikulttuurisuus
on saanut yhteiskunnassamme
sellaisen käsitteen, että sitä on
lähes mahdotonta kritisoida tai
olla eri mieltä siitä, tarvitsemmeko monikulttuurisuutta.
Monikulttuurinen yhteiskunta
ei ole yhtenäinen kansallisesti,
kulttuurillisesti eikä kielellisesti.
Monikulttuurisuus rikkoo kansallisia arvoja sekä luo eripuraa
valtaväestön ja eri vähemmistöryhmien välille.
Viimeaikaiset ”nuorisomellakat” ovat jo tämän osoittaneet
Ranskassa. ”Nuorisomellakoiden” takana eivät ole tavalliset ranskalaiset nuoret, vaan
asemaansa tyytymättömät siirtolaistaustaiset nuoret. He tuntevat, että heitä on laiminlyöty
ja syrjitty, jolloin he katsovat oikeudekseen aloittaa hillittömän
mellakoinnin.
Sen sijaan, että oltaisiin arvosteltu Ranskan rajoittamatonta
maahanmuuttopolitiikkaa, on
keskitytty arvostelemaan sitä
missä Ranskan hallitus ja yhteiskunta on epäonnistunut.
Ranskan yhteiskunnalla oli tai
on edelleen mahdoton tehtävä
- sovittaa monikulttuurisuus hyvinvointiyhteiskuntaan.
Olisiko Ranskan kaltaiset
ongelmat mahdollisia myös
Suomessa? Tähän pystyn vastaamaan kyllä. Kesän ja syksyn
aikana tapahtuneet väkivaltaisuudet maahanmuuttajanuorten
taholta valtaväestöä kohtaan
kertoo nimenomaan yhteiskunnan mahdottomasta tehtävästä
asuttaa maahanmuuttajat Suomeen.
Monikulttuurisuus ei tule
toimimaan osana valtion toimintaa, se kaatuu viimekädessä
omaan mahdottomuuteensa.
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Ajatus, että monikulttuurisuus
kulkisi käsi kädessä hyvinvointiyhteiskunnan kanssa, on hölynpölyä. Hyvinvointiyhteiskunta
tarvitsee kansan yhtenäisyyttä,
nimenomaan kansallista yhtenäisyyttä. Jos eri vähemmistöryhmien tarpeet nousevat ja
menevät valtaväestön ohi, syntyy kateutta. Suomessa tämä
tarkoittaisi, ehkä muutaman
vuoden aikana tämä visio on jo
toteutunut, sosiaalihuollon -ja
järjestelmän romahtamista. Sosiaalihuolto ei yksinkertaisesti
kykene tyydyttämään kaikkien
maassa asuvien tarpeita, jolloin olisi syytä tehdä selvä jako:
maamme kansalaiset ja maassamme oleskelevat vieraat.
Monikulttuurisuus on hullu
visio mahdottomasta, se ei tule
toimimaan Suomessa eikä se ole
toiminut muuallakaan Euroopassa. Minulle ei ole koskaan
selvinnyt millä tavoin monikulttuurisuus on rikkautta tai
että mitä me siitä hyödymme.
Ilmeisesti joskus joku on heittänyt ilmoille teeman monikulttuurisuus ja siitä on suorastaan
tullut pakkomielle toteuttaa sitä.
Eihän kukaan rohkenisi epäillä
monikulttuurisuutta, koska lehdissä on kirjoitettu sen olevan
jotakin suurenmoista - miksi
jostakin niin suurenmoisesta
asiasta valehdeltaisiin? Monikulttuurisuus rikkoo kaiken
humaanisuuden yhteiskunnassamme ja itse monikulttuurisuus on kaikkea humaanisuutta
vastaan.
Esa Holappa, Oulu

Lasten
päivähoidosta
Olen sitä mieltä, että jos toinen
vanhemmista on esim. kotona ja
toinen on työssä niin lapsella ei
olisi kunnalliseen päiväkoti/perhepäivähoitopaikkaan oikeutta.
Koska näin ollen ne lapset, joilla on kummatkin vanhemmat
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työssä tai opiskelevat, voivat
jäädä ilman hoitopaikkaa.
Voihan lapsen viedä esim.
seurakunnan kerhoon, tai sitten
voi mennä lapsen kanssa vaikka
puistoon, ja kyllä vanhempien
täytyy keksiä virikkeitä lapsille.
Kun työtön vie lapsen päiväkotiin/perhepäivähoitoon niin tällainen menettelyhän maksaa jo
kaupungille/kunnalle melkoisen
summan, kun ei työttömällä ole
varaa maksaa hoitokuluja niin
sosiaalitoimistohan maksaa tämänkin.
Lapsi löytää kavereita ihan
samalla tavalla seurakunnan
kerhosta ja myöskin sieltä leikkipuistosta. Mielestäni se ei ole
mikään selitys esim. työttömällä, että saa olla rauhassa taikka
sitten täytyy päästä kaupunkiin
ostoksille. Lapsen voi ottaa sinne mukaan ja onhan se lapselle
mukavaa vaihtelua.
Marko Luomala
Keski-Suomi

Vakaumuksen
puolesta
Olisi jo korkea aika koulumaailmassa myös ottaa huomioon
uskovaisten mielipiteet evoluution suhteen, koska koulukirjat
ovat ei-uskovaisten kirjoittamia.
Esimerkiksi kokeissa ei voi vastata myönteisesti, että ihminen
on kehittynyt Afrikan apinasta!
Jos ei vastaa myöntävästi, alenee numero. Tämä on omantunnon kysymys ja vakaumus
jota pitäisi kunnioittaa, eikä
pakottaa oppilaita vastaamaan
omantunnon vastaisesti. Eihän
armeijaakaan tarvitse palvella
normaaliin tapaan, jos esittää
väitteen, että on Jehovan todistaja tai muuten aseista kieltäytyjä. Toivon korjausta asiaan
eduskunnassa.
Monien puolesta,
Emilia Pesonen

Epäkohtia - So
what!
Vaalikiertueensa aloittanut
Tarja Halonen kertoi saaneensa vuosien mittaan kansalaisilta
tuhansia kirjeitä, joissa muistutetaan sellaisista arjen asioista,
jotka kirjoittajienkaan mielestä eivät kuulu presidentin toimivaltaan. Muistutukset eivät
ilmeisesti ole voittopuolisesti
olleet kehuvia Lukumäärältäänkin niitä on tullut n. 2000 päivää
presidenttinä olleelle Haloselle
päivittäin useita. Mitä Halonen
ja hänen kansliansa ovat tehneet
niille? Lukaisseet ja arkistoi-

neet, E.V.V.K. (ei vois vähemmän kiinnostaa)? Jos noin on
käynyt, niin voidaan perustellusti puhua kansalaisten mielipiteen vähättelystä. Ainakaan
nuo yhteydenotot eivät ole välittyneet julkisuuteen presidentin
kannanottoina yhteiskunnassa
ilmenneistä epäkohdista.
Kalevan teettämän tutkimuksen mukaan presidentillä arvioitiin olevan eniten vaikutusvaltaa, joten jo noiden epäkohtien
nostaminen julkisuuteen olisi
ilmeisesti johtanut epäkohtien
korjaamiseenkin. Miksi presidentti ei sitä tehnyt vaan vakuutti toistuvasti kuinka hyvin
Suomen ja suomalaisten asiat
ovat? Ei hän voinut olla epätietoinen siitä, että hyvinvointi
jakautuu kohtuuttoman epätasaisesti. Vielä omituisempaa on,
että tuo huonoiten toimeentuleva väestönosa ei ole tyypillisesti
pääomapiireihin kuuluvaa, vaan
lähinnä Halosen omaan viiteryhmään työväestöön.
Luonnehdinta ”koko kansan
presidentti” vaikuttaa kornilta.
Nyt muiden ehdokkaitten tavoin
mielipide- tai arvojohtajaksi halajava Halonen ilmeisesti haluaa
tunnustaa arvostusvirheensä ja
luvannee korjata tapansa. Odottaisin anteeksipyynnöltä kuitenkin selväsanaisempaa katumuksen ilmaisua.
Jorma Uski
Jyväskylä

Lasi ja
keramiikka
alan alasajosta
suomessa
Suomesta tulee siirtymään
huomattavan paljon työpaikkoja ulkomaille, se on mielestäni väistämätön tosiasia.
Kun katselee kaupan hyllyiltä esimerkiksi lasi ja keramiikka
esineitä jotka ovat silmiä hivelevän kauniita.
Hintavertailussa suomalainen maksaa jopa viisinkertaisen
määrän euroja kuin ulkoapäin
tuotettu yhtä kaunis lasi tai keramiikka esine.
En näe mitään syytä ostaa
suomalaista tuotetta, jonka järkyttävät työvoima ja työvoiman
oheiskulut ja pienten tuotantosarjojen ovat nostaneet hinnaltaan pilviin.
Myönnän laadun olevan usein
suomalaisessa parempi mutta en
miellä sitä hinta laatusuhteeltaan oikeaksi.
Parin vuoden aikana meiltä
siirtyy keramiikka ja lasiteollisuutta ulkomaille ja kotimainen tuotanto loppuu, se on fakta
asia.
Nimimerkki:
Aasillakin on häntä

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Matilla
”senssejä”?
Onko presidenttiehdokas Matti
Vanhasella sellaiset otteet kampanjassaan, että tuloksia pitäisi
tulla? Esimerkiksi Yhdysvaltain
edellisillä presidenteillä oli kiihkeät seksisuhteet valtteinaan.
Toivottavasti Timo Soini ei sorru moiseen!
Jorma E. Taivainen
Vantaa

Kerranpa
Kalevan kansa
Kerranpa Kalevan kansa,
heimo pohjolan periltä
äänestyksihin rupesi,
päätti johtajan valita.
Moni tahtoi Tarjan paikan
päätti pressaksi ruveta.
Mitäpäs mietti muuan miesi
Saulipoika tuumiskeli:
Eipä tule linnanherraa
jos on mainettaan pahempi.
Paha olen maineeltani,
riistäjistä ensimmäinen.
Vaan jos juuri mainettani,
tekojani häpeilenkin.
Saisinko sen korjatuksi
jos sen toiseksi sanoisin?
Uskoisiko valheviestin
tuntisko toen tarinan.
Kun kerran kauan sitten
oli rikkaista katalin.
Kokoomuksen ensimmäinen
pahin herra porvareista.
Päätti kyyläksi ruveta
tulla tosi taikuriksi.
Siitä viestin valmisteli
tieotuksen riipusteli:
Mie se työläinen olenki
nyt sen vasta huomasinki.
Jos saisin pressanpaikan
kaiken rikkaille jakaisin.
Puhe puolueettomasta
ei, vaan sotienpa sekahan.
Viis siis sivistyksestäkin,
sinne vaan rautaa rajalle.
Senpä työn minä tekisin,
loppu Bush’ille menisi.
Niin, nyt minusta tehkää
pressa mie tahtoisinki
olla ain kaiken ikäni
päättäjistä päällimmäinen
rikkahista rikkahampi.
rahamieheks mie haluan.

Mitäpä minä köyhistä muistele en kansanmiestä.
Kunhan nyt ees äänestätte,
mulle äänenne panette.
Oispahan siitä siunausta,
jos ei muille niin minulle.
Aulis Murto
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Eskon kuvakulma

Pakina

Paranormaali ilmiö

Kännykkäviestit

Kerro mielipiteesi matkapuhelimella!

lyhyet

olla riippuvaisia epävarmasta
naapuristamme.

Sana on vapaa uudella Lyhyetpalstallakin. Lähetä tekstiviestin mittainen puheenvuorosi
meille toimitukseen. Muista
allekirjoittaa viestisi. Palstalle
tarkoitetut viestit voi lähettää
numeroon 040-9134659. (Hinta
normaali tekstiviestin hinta)
Presidentinvaalit ovat puolueiden vallan taistelua keskenään,
”sulle mulle”- periaatteella jaetaan virkanimityksiä kansan
äänestäessä kiilto silmissään
luullen voivansa vaikuttaa poliittisiin asioihin.
Vaalipaneelikeskustelut ovat
siirtyneet Amerikkalaistyylisiksi, kaivellaan huonoja asioita
ehdokkaista eikä nosteta valveutuneita äänestäjiä kiinnostavia asiakysymyksiä esille.

Kiitos PerusSuomalais-lehden tekijöille hyvästä sisällöstä ja hyvästä selkeästä
ulkoasusta.

Ay-valta Suomessa, joka heijastuu myös presidentin vaaleihin.
Työnteko pitää olla aina kannattavampaa kuin joutenolo
tukien varassa.
Yrittäjyys kunniaan Suomessakin, yritysten verotaakkaa
vähennettävä ennenkuin kaikki
työpaikat siirtyvät halvempiin
yrittäjäystävällisempiin maihin.

Tehkäämme kaikkemme Halosen vallan päättymiseksi. Hänen
harjoittamansa politiikka vie
Suomen kansan tuhoon.

Perhearvot kunniaan. Avioliitossa asuvia tuettava enemmän
kuin susipareja.

Venäjän vallan alta pitäisi päästä
pois. Yksi sen ilmentymisestä on

Venäjältä tuotavaa kaasua ei
pidä lisätä Suomeen. Emme saa

Kuntien yhdistyminen on väkisinkin edessä. Yhdistyminen ei saa olla mikään peikko, se on pikemminkin hyvä
asia asukkaiden kannalta.
Maanteiden kunnossapitoa
pitää lisätä, sijoitettu raha
tulee myös taloudellisesti
sairaanhoitokustannuksissa
takaisin. Saatikka sitten ajomukavuuksien muodossa.
Poliitikkojen kokouspalkkioihin pitää puuttua ja julkistaa
puolue ja edustajakohtaisesti.
Kaikenlaiset osakesalkkujen sisältöä pitää tarkastella julkisesti. Kun työnantaja ottaa ihmisen
töihin hän saa selville työntekijän taloudellisen tilankin. Miksei sitten myös äänestäjät saisi
tietää edustajan taustoja?

Onko tänne laskeutunut ufo?
Omituinen syvään uurtunut
kehä ihmetytti turistia, joka
työnsi kameransa putkea verkkoaidan raosta. Paikalle kiirehti
toinen turisti digikameroineen
ja kehui raportoivansa ilmiöstä heti nettiin alan harrastajien
sivuille. Outo kuvio oli ilmestynyt tantereeseen öiseen aikaan.
Farmin väki oli kummissaan. He
kertoivat kuulleensa pelottavia,
tunnistamattomia ääniä kesken
uniensa. Ääntely oli kuulostanut susimaiselta ulvonnalta,
jodlaukselta, oopperalaululta,
hätähuudoilta, rummutukselta,
meluisilta bileiltä, kosiohuutojen kuorolta ja palosireeniltä.
Kukaan ei ollut varma äänien
lähteestä. Farmilla asetuttiin
levolle pelonsekaisin tuntein.
Metelin toistuttua useana yönä
joukko rohkeita kansalaisia uskaltautui yön pimeyteen kuulostelemaan. Ääni kaikui kammottavana kuulaassa yössä.
Kuu killui taivaalla ja naulitsi
samalla tarkkailijoiden katseet
karjasuojan savupiipun huipulle. Ääni nousi savupiipusta!
Karjasuojan sisäpuolellakaan
ei ollut nukuttu moneen yöhön. Strutsit valvoivat. Niillä
oli äärettömän tärkeää tekemistä, joka piti suorittaa öiseen
aikaan. Siksi ne olivat päivisin
toistaidottomia, siis vaikuttivat
entistä enemmän hampaattomilta, entistä enemmän uimataidottomilta ja entistä enemmän
lentokyvyttömiltä.
Johtavan naaraan muna oli
ollut tarkkailtavana munien
läpivalaisulaitteessa. Tiedämmehän, että sisälmyksistä on
aikojen saatossa ennustettu,
niin miksei myös munista. Kristallipallon puuttuessa muna olikin oiva korvike. Strutsit olivat
kurkottaneet kaulansa pitkälle
nähdäkseen totuuden omin silmin. Munan sisällä näkyi selvä
musta piste, josta haarautui
säikeitä kuin hämähäkin jalkoja. Se on paranormaali, itse

paholainen on asialla! Strutsien oli pakko ryhtyä torjumaan
selvää olemassa olevaa uhkaa.
Ne olivat monena peräkkäisenä yönä kutsuneet paikalle
henkiopastaan seremoniallisin
menoin. Rasittava tamppaaminen ulkotarhassa kävi voimille
ja äänijänteet kärsivät. Muutamilla oli suorastaan kurkku
kipeä ja ymmärrämmehän, että
strutseilla on kurkku kipeä paljon pidemmältä matkalta kuin
kellään muulla. Muuan älykkö
alkoi kurlata kurkkuaan vedellä,
jota oli karjakeittiössä sangossa.
Kurlasi ja nieli ja taas kurlasi ja
nieli.
-Aaah… aah… ooh… ihanaa,
minä levitoidun! Kohoan maasta ja lennän!
Veli strutsi todella näytti olevan puolittain irti karjakeittiön
sementtilattiasta. Se seisoi aivan kuin balettiharjoituksissa
ja leyhytti siipiään kuin pesästä
lähtevä linnunpoikanen. Toiset toljottivat. Pian ne toistivat
samoja tavoiteltavaan olotilaan johtavia valmisteluja. On
taivaallista tuntea nousevansa
siivilleen! Mekkala yltyi sangon ympärillä käsittämättömiin
mittoihin.
Ihmiset vaativat karjakkoa
tarkistamaan keskellä yötä,
mikä strutseilla on hätänä.
-Meillä on tärkeä seremonia.
Valmistaudumme henkioppaan
kohtaamiseen. Me levitoidumme!
Käytännöllisenä henkilönä
karjakko pani merkille, että
pari strutsia oli jo levittäytynyt
karjakeittiön lattialle. Henkikö
täällä haisee? Sangon pohjalla
lillui käyneiden omenien massaa. Karjakko havaitsi myös, että
lattialla oli runsaasti hormista
varissutta rappausta. Onpa äänellä tehoa, hämmästeli karjakko. Kuuluuko laastinpölyssä rypeminen seremoniaan vai saako
täällä siivota?
Marjatta Kuusisto

Hyvää Uutta Vuotta 2006
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ja ahkerille kirjoittajille!
toivottaa lehden toimitus
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Kiitokset

iitos Iiris Peltomaalle ja Antti Valppaalle
hyvästä yhteistyöstä
Perussuomalaisten Nuorten
uusien internet-sivujen hyväksi!
T: Perussuomalaiset Nuoret
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Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi
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