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Vt. päätoimittaja
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Puolueen nimestä ja
ruotsinkielestä
Viime puoluekokouksessa nostettiin rohkeasti
esille puolueemme nuorten toimesta Vesa-Matti
Saarakkalan suulla ruotsinkielisen nimen osuus.
Mielestäni vallitseva
käytäntö puolueen nimen
suhteen on hyvä ja se on
säilytettävä.
Toinen asia on Suomen
koululaitoksissa pakkoruotsin opettaminen. Vaikka kuinka Suomi olisi
kak si kielinen maa, niin
en näe hyödylliseksi ruotsinkielen pakko-opetusta
nykypäivänä.
Vapaaehtoisesti sitä haluaville se suotakoon.

Vapaaehtoisesta opetuksesta on jo tehty kokeiluitakin kouluissamme,
tulokset ovat olleet mielestäni hyviä, kannatan
sen laajentamista koko
koululaitokseemme.
Kun Suomi oli Ruotsin
vallan alla, niin pakkoruotsi säädettiin Suomeen
sen takia, että kun ruotsalaiset ylimykset lomailivat kesällä Suomen eri
alueilla, niin he vaativat
heitä palveltavan ruotsin
kielellä. Varsinainen pakollinen ruotsi tuli peruskoulu-uudistuksen myötä
1970-luvulla. Sitä ennen
tosin ruotsi oli pakollinen
oppiaine vasta oppikoulusta ylöspäin.

kenneturvallisuutensa on
turvattava.
Monissa paikoissa opasteet ovat pelkästään ruotsinkielellä, jota mummot
ja papat eivät ymmärrä,
eivätkä kaikki nuoremmatkaan, joten ruotsin
kieli pelkästään käytettynä on tieliikenteessä jopa
vaarallinen kieli.
Nämä ajat ovat menneen talven lumia, jotka
ovat jo aikoja sitten sulaneet pois, ja ruotsalaisten
isäntä - renki - talonpoika
-asetelma sen mukana.

Ruotsinkieli vaaraksi
tieliikenteessä
Näin kesälomien aikaan
kun suomalaiset liikkuvat
Suomen ruotsinkielisillä
alueilla, niin heidän tielii-

Periaatteeni on, että Suomessa asuttaessa tieliikenteen opasteet pitää olla
kaksikielisillä alueilla aina
ensin suomeksi ja sitten
vasta ruotsiksi. Kun kerran
Suomessa asutaan niin järjestys pitää olla näin päin.
Kyllä Suomessa alueesta riippumatta pitää tulla
suomenkielellä hyvin toimeen, niin suusanallisesti
kuin luettuna tekstinäkin.

Suosittelen kielellisistä
vaikeuksista huolimatta
lomalaisia tutustumaan
rannikko ja saaristoalueisiin jotka ovat todella
kaunista luonnonrikasta
aluettamme. Kannattaa
ottaa suomi-ruotsi sanakirja mukaan jos vastapuoli ei suostu tai ei alennu puhumaan kanssanne
suomen kieltä.

Suomenkieli vaarassa
Ahvenanmaan oppilaitoksissa olisi suomenkielen asema taattava, ja
kaikille suomenkielistä
opetusta haluaville se olisi järjestettävä.
Ahvenanmaalaisilla on
Suomen eduskuntaan varattu oma kansanedustaja paikkansa, ja Suomen
puolustus lähtee siitä, että

Ahvenanmaata on puolustettava. Suomi tukee
monella eri tavalla Ahvenanmaata, kuuluuhan
saari mannersuomeen ja
on osa isänmaatamme.
Mielestäni on perusteltua vaatia suomenkielistä
opetusta, ja se on järjestettävä kaikille sitä haluaville. Opetuksen esteenä
ei saa olla saaren itsemääräämisoikeus eikä mikään
muukaan tekaistu syy, jolla pyritään estämään suomenkielen osuus koulujen
opetuksessa.
Onhan jotakin vastinetta saatava veromarkoille,
eikä pelkästään oltava
rahan antajana ja näin
kesäaikana turistitulojen
tuojana.

Puoluesihteeri
hannu.purho@eduskunta.fi
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Lähtölaukaus
Kokkolan puoluekokous
oli varsinainen lähtölaukaus kohti kaksia seuraavia valtakunnallisia
vaaleja. Presidentinvaaleissa sekä tulevissa eduskuntavaaleissa sinetöidään puolueemme kohtalo. Koska puoluekokous
onnistui järjestelyiltään,
henkilövalinnoiltaan kuten teknisestikin erittäin
hyvin, puitteet vaalimenestykselle ovat mitä parhaimmat.
Kun puolue kasvaa
vauhdilla ja jäsenmäärä
lisääntyy sadoilla vuodessa, alkaa kaikille merkittäville johtopaikoille olla
tunkua. Sen saimme nähdä Kokkolassakin. Valitut
ovat luonnollisesti olleet
onnellisia ja hymyssä suin.
Hävinneet tai paikkansa
menettäneet pettyneitä
tai jopa katkeriin luopumisajatuksiin vaipuneita.
Kaikkia kuitenkin tarvitaan. Seuraavalla kerralla
valinnat saattavat mennä
taas aivan uudella tavalla.
Mikään ei ole ikuista.
Me poliitikot olemme
siitä outoja tapauksia,
että saadessamme työtä
ja suurta vastuuta, se ilahduttaa. Kun sitten syystä
tai toisesta vapaudumme
tuosta sanoin kuvaamattomasta riesasta, tilanne
herkistyttää ja suorastaan
itkettää. Viime aikojen
tunnetuin tapaus sarjassa
lienee eduskunnan puhemies Paavo Lipponen,
joka jätti pitkään hoitamansa demareiden puheenjohtajuuden. Tosin

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

minusta tuntuu, että Lipponen taitavana, savolaisena poliitikkona itki pelkästään siitä ilosta, että
pääsi vihdoin irti koko
revohkasta.

Myötätuulta
Viime viikkoina puolueemme on saanut runsaasti myönteistä julkisuutta osakseen. Suurin
syy tähän on ollut presidenttiehdokkaamme
Timo Soinin rohkea ja
älykäs esiintyminen, joka
poikkeaa selkeästi vanhan, ummehtuneen politiikan valtavirrasta.
Esimerkiksi EU:hun
liittyvissä asioissa vanhat
valtapuolueet ovat käyneet niin räikeää ja totuudenvastaista uuvutustaistelua kansan tietoisuutta
vastaan, että ihmisiltä alkaa poliittinen happi totaalisesti loppua. Kansan
kärsimyksistä hyötyneet
tahot ovat käyneet vuosi
vuodelta yhä röyhkeämmiksi ja ylimielisemmiksi.
Kun ihmisten silmät ovat
alkaneet näkemään poliittisten valhekaapujen läpi,
he ovat ryhtyneet samalla
kaipaamaan ja vaatimaan
muutosta.
Yhä laajenevat kansalaispiirit ovat havahtuneet
huomaamaan, että puheet
EU-paratiisista ovat olleet pelkkää eliittiluokan
huijausta Samalla he ovat
oivaltaneet, että ainoana
eduskuntapuolueena Perussuomalaiset ovat koko
ajan johdonmukaisesti ja
kriittisesti taistelleet EUsumutusta vastaan.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Poliittinen vaihtoehto
on. Se on Perussuomalaiset. Tämän kansa jo tietää.
Nyt vain tarvitaan äänestäjiltä ”kosijan rohkeutta”, ottaa se ensimmäinen
ja ratkaiseva askel pois
siitä mikä edustaa menneisyyttä. Perussuomalaiset tarjoavat pelastavan
kätensä. Mitä useampi
suomalainen siihen ennakkoluulottomasti ja
rohkeasti tarttuu, sitä tasaarvoisempi ja sosiaalisesti
oikeudenmukaisempi on
yhteiskuntamme tulevaisuus.

Miksi äänestän
presidentinvaaleissa
Timo Soinia?
En pelkästään siksi, että
tunnen hänet yli parin
vuosikymmenen ajalta.
En myöskään vain hyvän
ystävyyden vuoksi. Tärkein peruste on se, että
hän on ehdokas, jonka
sydän sykkii isänmaalleen, Suomelle.
Hän on ehdokkaista ainoa, joka on esimerkiksi
puolustanut suomalaisten
oikeutta äänestää EU:n
perustuslaista. Jos kansa
ei saa päättää suurimmista asioista, mitä virkaa on
näennäisdemokratialla?
Mikä isäntä se sellainen
on, joka saa päättää talonsa ovenkahvasta, mutta ei
peruskivestä?
Timo Soini on määrätietoinen ja itsenäinen. Oikea
Perussuomalainen. Hänen
rinnallaan laulaa presidentinvaaleissa poliittinen
sekakuoro, jonka kotimaa
on rahan valtaan perustu-

va, globalisaatiopohjainen
eurostoliitto. Eräänlainen
nykyajan Atlantis, joka
tulee hukkumaan omaan
mahdottomuuteensa.
Suomessa on lähes kaksimiljoonaa ihmistä, joilla
ei ole lautasta missään
neuvottelupöydässä. Heidät on unohdettu. Heidät
on kaikesta sivuun sysätty. He tarvitsevat puolustajansa. He tarvitsevat
puolestapuhujansa. Nämä
ihmiset ovat oikeutettuja
saamaan ihmisarvonsa ja
elämänsä takaisin.
Siinä työssä ja taistelussa tarvitaan välttämättä ja
ehdottomasti Timo Soinia
ja hänen taustavoimaansa,
Perussuomalaista puoluetta. Yhteiskunta, joka arvostaa kaikkia kansalaisiaan, niin menestyjiä kuin
heikompiosaisiakin, voi
katsoa luottavaisin mielin tulevaisuuteen. Timo
Soinilla on kyky ja taito
toimia kokoavana voimana kansakunnan ristiaallokossa. Sellaista presidenttiä Suomi tarvitsee.

PerusSuomalainen 7/2005

Puheenjohtaja
timo.soini@eduskunta.fi

Kokkola
onnistui

”Perussuomalaisista
puhuttiin ja
kerrankin asiaa”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan
piiri onnistui kokousjärjestelyissään
erinomaisesti. Puoluekokousväki on
ollut tyytyväistä ja niin olen minäkin.
Onnistunut kokous vaatii paljon taustatyötä. Se oli tehty hyvin. Kiitos.

Kokous oli hyvä ja se oli lähtölaukaus
sekä presidentinvaaleihin, että eduskuntavaaleihin. Jos haluat minun, Raimon ja
Tonyn rinnalle Arkadianmäelle on työ
aloitettava heti.

Puoluekokouksen tiedottaminen onnistui myös. Pääsimme tv-uutisiin, radioon ja lehdistöön. Perussuomalaisista
puhuttiin ja kerrankin asiaa.
Puolueemme johtopaikat kiinnostivat
laajasti. On tietysti hyvä, että vaikuttajapaikat herättävät mielenkiintoa; asian
toinen puoli on se, että kaikki halukkaat
eivät tule valituiksi. Siitä tulee pahaa

Presidenttiehdokkuus
mieltä, mutta vastoinkäymiset kuuluvat
politiikkaan. Ne on kestettävä. Eivät kansalaisetkaan oleta, että työ on helppoa.

Presidentinvaalit on Suomen politiikan
supertapahtuma. Jokainen itseään kunnioittava puolue on niissä mukana. Olen

kiitollinen perussuomalaisten antamasta tuesta. Kampanjasta tulee rankka
ja säälimätön. Olen valmis. Meillä on
voimakas perusta ja selvä linja. Olen
nimenomaan puolueen ehdokas. Perussuomalaiset on Suomen politiikan
ainoa todellinen vaihtoehto.
Presidentinvaalien ensimmäisestä kierroksesta on mahdollista tehdä kansanäänestys EU:n perustuslaista. Suomen
kansalla on nyt Perussuomalaisten kautta mahdollisuus antaa voimakas viesti
maamme kovakorvaiselle eliitille aina
presidentti Tarja Halosta myöten. Vanhojen puolueiden presidenttiehdokkaat
ovat valmiita sivuuttamaan kansan mielipiteen EU –asiassa. Sitä en hyväksy.
Kampanja alkaa syksyllä toden teolla.
Kaikki pääsevät mukaan. Olen kutsunut
kampanjapäällikökseni ﬁlosoﬁan tohtorin Jussi Niinistön. Niinistö on selkeiden
periaatteiden mies, joka kestää painetta.
Luotan häneen.

1. varapuheenjohtaja
v_m_saarakkala@hotmail.com
Lisää populismia!
Ranskan kansa sanoi EU:n muuttamiselle liittovaltioksi ei. Samoin tekivät
hollantilaiset. Samalla kanavoitui tyytymättömyys myös vanhojen puolueiden
tavallista kansaa halveksivaan politiikkaan. Näinhän kävi myös Ranskassa
presidentin vaaleissa 2002, kun oikeistopopulistinen Jean-Marie Le Pen ylti toiselle kierrokselle ohi sosialistien Lionel
Jospinin.
EU:ta on rakennettu jyräämällä. Käytössä on ollut valtava propagandakoneisto. Suomessakin kaikki suuret puolueet
ja varsinkin etelän media julistavat EU:n
kaikkivoipaisuuden nimeen, vaikka ihmisistä vain alle puolet äänesti eurovaaleissa. Soraäänet on leimattu tietämättömien
rääväsuupopulismiksi. Suurten puolueiden omissa joukoissa EU-kriitikot on sysätty kylmästi syrjään.

Kuitenkin, kaikki tutkijatkin tiedostavat sen, että EU:ta on viety eteenpäin
epädemokraattisin menetelmin ylhäältä
johtaen. Tämä EU-tapa toimia on pikku
hiljaa levinnyt myös eri EU-valtioiden
sisäpolitiikkaan. Sitäkin tehdään yhä
enemmän kuuntelematta kansalaisia. Ja
tämä on aivan tietoista. Suurissa puolueissa ja EU:ssa ajatellaan, että kansa on
tyhmää ja sille pitää sanoa, mitä tehdään.
Perussuomalaiset taas ajattelevat, että
puolueen tulee olla kansalaisten palveluksessa ja tehdä, mitä kansa haluaa.
Tähän asti olemme olleet valonnäyttäjiä
poliittisessa pimeydessä. Veikkaanpa,
että saamme pian lisää virtaa kansanvallan taskulamppuun Suomessakin.
On vaarallista vähätellä yllättävien
vaalitulosten merkitystä. Milloin tulokset leimataan pelkäksi protestiksi. Mil-

loin pistetään kansalaiset äänestämään
uudestaan “oikein”. Nyt on esitetty, että
EU:n perustuslain hyväksymisprosessia
jatketaan eri EU-maissa. Alun perin EUherrat kuitenkin julistivat, että kaikkien
jäsenmaiden tulee hyväksyä perustuslaki,
jotta se voisi tulla voimaan. Nythän näin
ei ole. Miksi prosessia siis jatketaan?
Jatkamalla perustuslain hyväksymisprosessia EU rikkoo omia periaatteitaan.
Ja huiputtaa kansalaisia. Jos perustuslaki kuitenkin kaatuu, kuten todennäköistä on, aiotaan viimeisimpien tietojen
mukaan perustuslaissa olevia asioita
hyväksyttää eri EU-maiden parlamenteissa yksi kerrallaan. Mennään siis yhä
epädemokraattisempaan ja härskimpään
suuntaan. Näiden tapahtumien jälkeen
kukaan ei voi enää ihmetellä ns. populistipuolueiden nousua. Populismi on

kansalaismielipiteen huomioon ottamista. Valtio-opillisesti populismi tarkoittaa
sitä, että toimitaan luottamustoimessa
kuten omat äänestäjät toimisivat.
Pitäisikö EU:nkin olla enemmän populistinen? Taitaa olla jo liian myöhäistä
lanseerata elitismin tilalle populismia. Ei
muuta kuin nurin koko EU.

Timo Soinin puhe
puoluekokouksessa
Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini
puhui lauantaina 18.6.2004 Perussuomalaisten 10-vuotisjuhlapuoluekokouksessa Kokkolassa, todeten muun muassa seuraavaa:

Olemme pystyneet vuosikymmenen
mittaiseen työhön Suomen poliittisessa todellisuudessa. Se ei ole vähäinen
saavutus. koko olemassaolomme ajan
olemme olleet myös eduskuntapuolue,
joka on poliittisen uskottavuuden minimiedellytys. Tästä kuuluu suuri kiitos
Vaasan vaalipiirille ja sen alueella toimiville Perussuomalaisten Keski- ja Ete-
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lä-Pohjanmaan piireille sekä vaalipiirin
sitkeälle kansanedustajalle Raimo Vistbackalle. Raimo ei pidä siitä, että häntä
huomioidaan, saati kehutaan, mutta teen
sen silti.
Tosiasia on, että jos Raimo ei olisi yhdessä Vaasan vaalipiirin kentän kanssa
jaksanut, emme olisi nyt täällä. Meidän
jokaisen on nyt syytä vakavasti pohtia

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

ja miettiä hetki sitä asiaa, että kuinka
vaikeaa Suomessa on saada uusi vaihtoehto eduskuntaan ja kuinka vaikea sitä
on siellä pitää. Puheenjohtajalla on aina
vino pino kaikenmaailman viisaita kuiskaajia, jotka tietävät miten asiat muka
ovat. Raimon kohdalta tiedän, että evästyksen voi ottaa vakavasti, koska hän on
tehnyt tämän puolueen eteen enemmän
kuin kukaan muu.

Olemme toimineet kuten luvanneet
Haluan peittelemättä tuoda esiin sen,
että kulunut puheenjohtajakausi, joka
on kohdallani jo neljäs, on ollut äärimmäisen raskas. Ajattelin, että poliittisen

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

voimamme kasvaminen yhdestä kansanedustajasta kolmeen olisi ollut helpotus. Monessa mielessä näin on ollutkin.
Varsinaisessa eduskuntatyössä olemme
saaneet paljon aikaan; me olemme esittäneet poliittisen vaihtoehtomme Eduskunnassa ryhdikkäästi ja pystypäin.
Voimme sanoa, että olemme toimineet
niin kuin olemme luvanneet, vähäosaisten, sotiemme veteraanien ja kotirintamanaisten, todellisten pienyrittäjien,
lapsiperheiden, eläkeläisten, maaseutuväestön, lähiöiden asukkaiden ja kansojen syvien rivien toiveita edistäen sekä
Suomen itsenäisyyttä puolustaen.
Jatkuu seuraavalla sivulla...
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...jatkuu edelliseltä sivulta

Vastamäkeäkin on ollut.
Puolueemme on luonnollisesti
Suomen kansan näköinen. Siihen liittyy onnistumisia ja ilon
hetkiä, mutta myös katkeria
pettymyksen hetkiä. Olen saanut puolueelta paljon, työtä ja
luottamusta ja sitä toivon saavani edelleenkin, sillä olen valmis
ottamaan puheenjohtajan länget
jälleen kannettavaksi, sillä mielestäni olen sanani pitänyt ja
paikkani täyttänyt. Mutta helppoa ei ole ollut ja tuskin helpommaksi tulee. Kansanedustaja- kollegani Tonylle sanoisin,
että sinä olet taannut, että koko
inhimillinen tunneasteikko on
ollut käytössäni. Sinussa on
niin paljon. Olet kovan koulun
kasvatti, ole tämä alkava puoluekokousten välinen kausi se
periaatteen vahva viikinki, joka
sielussasi olet. Moni haluaa Sinun sortuvan, mutta ei yksikään
perussuomalainen. Ei siis yksikään perussuomalainen.
Haluan vielä sanoa suoraan,
että kuluva kevät keuhkokuumeineen ja eduskuntaryhmässä tapahtuneen kavalluksen
vuoksi, johon pitkäaikainen
työntekijämme syyllistyi, sai
minut ajattelemaan elämän rajallisuutta, uskollisuutta. Vedin
puhe- ja piirikokouskierroksilla
sekä eduskunta- ja kunnallispolitiikassa itseni aivan äärirajoille. Päällä painoivat vielä
monien ihmisten hoitoa vaativat
asiat. Aate on kallis, mutta myös
hengenvaarallinen. Sain selvän
varoituksen huolehtia myös itsestäni ja läheisistäni. Sen teen
ja jatkossa osaan sanoa myös ei,
kun vierailupyyntöjä sataa.

Perussuomalaiset ovat
Suomen politiikan suola ja
pippuri
Tässä yhteydessä haluan kiittää
järjestävää Keski-Pohjanmaan
piiriä järjestelyvastuun ottamisesta ja sen kantamisesta. Olette aina olleet ketjussa ja rintamassa mukana. Paljon ette pidä
itsestänne meteliä, mutta asiat
hoituvat.
Haluan kiittää myös Kokkolan kaupunkia ystävällisestä
vastaanotosta ja hyvistä kokouspuitteista. Toivottavasti
puoluekokousväellämme on
mahdollisuus myös kokouksen
lomassa tutustua merelliseen ja
monipuoliseen kaupunkiimme.
Kokkolan kaupungilla on aina
oma osansa Perussuomalaisten
mielissä ja sydämissä, sillä puolueemme on perustettu tässä
kaupungissa.
Perussuomalaiset ovat Suomen politiikan suola ja pippuri.
Vanhat puolueet myötäjuoksijoineen ovat enemmän tai vähemmän alttiita alistumaan ylikansallisen Euroopan Unionin
määräysvaltaan.
Suomen kansalla kävi uskomaton onni ja kaitselmus siinä,
että Ranskan ja Hollannin kansat hylkäsivät kansanäänestyksissään EU:n uuden perustus-
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lain. Suomen kansalla on nyt aikaa herätä ja sen pitää herätä.
Olen kohtuullisen järkyttynyt
siitä määrätietoisuudesta, jolla
vanhat puolueet myötäjuoksijoineen ovat olleet valmiita
alistamaan Suomen kansan poliittisen vaikutusvallan Brysselin
tyrannian vallan alle. Eniten minua on loukannut se poliittisen
johtokermamme harjoittama
tietoinen harhaanjohtaminen
EU-perustuslain merkityksestä. Suomessa kansanäänestys
hylättiin ja härkäpäinen hallitus
aikonee vielä tuoda kuolleen sopimuksen eduskuntamme käsiteltäväksi. Sopimuksen, jota
eduskunta ei voi pilkullakaan
muuttaa. Poliittinen röyhkeys
on huipussaan. Eduskunnan
pitäisi uhrata kallista aikaansa
kuolleen käsittelyyn. Tässä ei
ole päätä, eikä häntää. Vaara ei
ole vielä ohi. Perussuomalaisia
tarvitaan tässä itsenäisyysasiassa enemmän kuin koskaan, sillä
olemme eduskunnassa ainoa
siis todellakin ainoa puolue,
joka ei hyväksy Suomen kansan valtiovallan luovuttamista
edelleen monikansalliselle ja
epädemokraattiselle Euroopan
Unionille.
Tiedän, että EU-asioilla ei ole
toistaiseksi Suomessa poliittista kannatusta saanut, mutta
aika on muuttumassa. Tärkein
merkitys näillä vierailla mailla
pidetyillä kansanäänestyksillä
on se, että ne paljastivat myös
suomalaisille äänen voiman.
Ihmiset ovat pitkään olleet alistuneita siihen, että se on aivan
sama mitä minä ajattelen herrat
tekevät mielensä mukaan, mutta
nyt euroherrat on pysäytetty.
Olen saanut valtavasti palautetta nimenomaan tästä näkökulmasta. Meidän tehtävämme on vakuuttaa ihmisille, että
muutos on mahdollinen myös
Suomessa. Se ei voi tapahtua
itsestään vaan sitä on haluttava,
on asetuttava ehdolle ja etulinjaan ja tehtävä vallankumousta
äänestyslipun voimalla. Muutos
on mahdollinen, mutta se voi
toteutua ainoastaan perussuomalaisten kautta.
Äänen siirtäminen vanhalta
puolueelta toiselle ei muuta yhtään mitään. Sama meno jatkuu.

Itsenäisyyden asia ei vanhene
koskaan
Poliittisen puolueen perustehtävä on ajaa Suomen kansan
etua ja asioita. Sen vuoksi Perussuomalaiset hakevat ideansa
ja toimintansa oikeutuksen suoraan kansalta. Meitä haukutaan
halveksittavasti populisteiksi
käyttämällä vieraskielistä lyömäsanaa. Kuitenkin Perussuomalaiset voi puolueena menestyä vain pitämällä yhteydet
ihmisten arkitodellisuuteen ja
käytännön elämän ongelmiin.
Arvopohjamme on selkeä, me
kunnioitamme jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja arvoa.
Oikeuksia korostamisen lisäksi
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

katsomme myös, että ihmisillä
on velvollisuuksia muita ihmisiä
ja lähimmäisiään kohtaan.
Perussuomalaiset on tulevaisuuspuolue. Meillä on terveet
periaatteet ja selkeä näkemys
siitä, mihin suuntaan Suomea
on vietävä. Itsenäisyyden asia
ei vanhene koskaan. Kansallisvaltioiden välinen rehellinen
yhteistyö on välttämätöntä, jotta
ihmisrotu voi maailmassa säilyä.
Perussuomalaiset kannattavat
kansainvälistymistä ja yhteistyötä. Se ei voi kuitenkaan olla
isojen valtioiden saneluvaltaa
sen enempää EU:ssa kuin maailmassa yleensäkään.
Yhteiskuntaa on rakennettava
alhaalta ylöspäin ja politiikassa
on palautettava kunniaan palveluperiaate. Päättäjien pitää
ymmärtää vastuunsa ja se, että
he ovat todella kansan edustajia
ja palvelijoita. Heillä on ainutlaatuinen mahdollisuus käyttää
valtaa. Valta tuo vastuun. Johtajiksi pyrkijöiden ja halajavien on
syytä muistaa se, että valtaan tai
asemiin pääsy ei takaa mitään,
siitä työ vasta alkaa. Vanha sanonta kertoo, että jos Jumala
antaa viran, niin Hän antaa
myös järjen sitä hoitaa. Uskon,
että näin on, jos ihminen haluaa
kuulla ja ottaa oppia. Johtajia
voidaan tarkastella kriittisemmin kuin muita kansalaisia juuri
sen takia, että heille on paljon
annettu. Siltä paljon vaaditaan,
jolle on paljon annettu. Jos on
lusikalla annettu, ei voi kauhalla
vaatia.

Vaalitaistelut tarvitsevat
tekijänsä
Ihmiselämä on rajallinen ja
hauras. Inhimillisenä puolueena me olemme aina korostaneet
jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta ja arvoa. Perussuomalaisessa puolueessa on monta
tehtävää ja roolia vaativia ja
vaatimattomiakin, muttei ollenkaan tarpeettomia. Pieninkin ja
vähävoimaisin on tervetullut
joukkoomme antamaan oman
panoksensa ja äänensä. Me tarvitsemme lisää aktiivisia ihmisiä
mukaan toimintaamme. Vaalitaistelut ja voitot tarvitsevat tekijänsä. Ilman aktiivia jäseniä ja
kannattajia emme voi onnistua.
Monet perussuomalaiset vaikuttajat ja kannattajat ovat
kuitenkin kuluvana puoluekokousten välisenä aikana saaneet iäisyyskutsun ja siirtyneet
kiireettömään aikaan. Esitän,
että kunnioitamme minuutin
hiljaisuudella niiden ihmisten
muistoa, jotka ovat kulkeneet
kansamme aatteemme tiellä.
Kiitos.

Saavutettuja etuja ei
politiikassa ole
Perussuomalainen puolue on
lommoista ja loukkaantumisista huolimatta tällä hetkellä
vahvempi kuin koskaan. Me

olemme tukevasti eduskuntapuolue, meillä on kasvavaa
toimintaa eri puolilla Suomea.
Eduskunta- asema takaa meille uskottavuutta ja näkyvyyttä,
mutta saavutettuja etuja ei politiikassa ole. Meidän on tehtävä rajusti työtä, jotta saamme
kannatuksemme ja poliittisen
voimamme kasvuun. Voitot tarvitsevat tekijänsä.
Kansanedustajavaaleissa
tarvitsemme paljon hyviä ehdokkaita. Tarvitsemme ehdokkaita, jotka todella haluavat
eduskuntaan, sillä vahingossa
sinne ei joudu, eikä pääse. Sinä,
joka mietit eduskuntapaikkaa
omalle kohdallesi, lähtölaukaisu pamahtaa viimeistään täältä
Kokkolasta. Valituksi tuleminen
vaatii pitkän ja määrätietoisen
työn. Kaiken ydin on tahto voittaa, tahto tulla valituksi.
Toivon, että me tällä hetkellä
kansan valtakirjalla perussuomalaisten lippua Arkadianmäellä kantavat kansanedustajat
olemme käytettävissä myös seuraavalla kerralla. En vaadi vastausta nyt, mutta kun päätöksen
aika tulee, toivon, että ketjussa
on itseni lisäksi myös muita.
Tämän kokouksen valitsemilla johtohenkilöillä on eduskuntavaalien käytännön työn vetovastuu. Kun seuraavan kerran
kokoonnumme, on eduskuntavaalit jälleen käyty. Puoluejohto
ja puoluehallitus ovat se porukka, joka viimekädessä vastaa
vaalituloksesta. Kun käytätte
äänivaltaa tässä kokouksessa,
niin vaatikaa parasta kokonaisuutta. joukkuetta, jolla voimme
voittaa. Valta on nyt teillä.
Puolue ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin jatkuvasti
kannanotoin, eduskuntapuhein,
kirjoituksin ja julkilausumin.
Tämän lisäksi puolueemme jäsenille ja luottamushenkilöille
on avautunut monissa kunnissa
mahdollisuus vaikuttaa oman
kotikuntansa asioihin. Meillä
on perusta kunnossa. Mutta lisää on saatava lihaa luurangon
ympärille.

Suomella on paljon
vahvuuksia
Maatamme on runnellut lakko- ja työsulkukevät. Meillä ei
kansakuntana ole ollut varaa
moiseen päättömyyteen. On arvioitu, että paperiteollisuuden
lakot ja työsulut ovat maksaneet kansantaloudellemme 40
miljoonaa euroa päivässä!! Ja
kerrannaisvaikutukset ovat vielä tulossa. Paperiteollisuuspaikkakunnat tulevat joutumaan
valtavaan leikkauskierteeseen,
koska niiltä jää tältä vuodelta
saamatta suuri määrä tuloveroja yhteisöverotuottoja. Suuria
kärsijöitä ovat mm. kuljetusteollisuus ja sahat. Järjettömyys
on rehottanut ja lasku lankeaa
yhteiskuntamme heikompiosaisten maksettavaksi.
Hallitus on ylpeillyt hyvillä
työmarkkinasuhteillaan. Lakot
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ja työsulku jatkuvat jo kuudetta viikkoa, mutta missä on
hallituksen vaikutus? Ne rajoittuvat Terveisten lähettämiseen
ja hyvän onnen toivottamiseen.
Tämän selkkauksen lopputuloksena näemme todennäköisesti muutaman paperitehtaan
sulkemisen ja osan tuotannon
siirtämisen ulkomaille.
Turvapaikka- ja ulkomaalaisasioissa sinisilmäisyys rehottaa
estottomasti. Kehitysavun korruptioon ei ole edes yritetty
puuttua. En vastusta todella
hädänalaisten auttamista, mutta omaa kansaansa sortavien
gepardihattujen lihottamisessa
en ole mukana. Perussuomalainen eduskuntaryhmä on useaan
otteeseen vaatinut turvapaikkakeinottelun lopettamista. Esityksemme on äänestetty nurin.
Tulemme jatkossakin pitämään
tätä asiaa esillä ja teemme esityksiämme niin kauan, että kansan suuren enemmistön tahto ja
järki tässä asiassa voittavat.
Pien- ja keskisuuret yritykset
ovat hyvinvointimme selkäranka. Meidän on satsattava yksilölliseen tuotteeseen ja tavaran
laatuun. Massatuotannolla Suomi ei pärjää. Meillä on kuitenkin paljon vahvuuksia. Maamme
syrjäinen sijainti on itse asiassa
suuri etu ja mahdollisuus. Olemme puhdas maa, jossa on tilaa.
Meillä on niin halutessamme
mahdollisuus tehdä uutta politiikkaa. Kun pidämme kiinni
itsemääräämisoikeudestamme
ja isäntävallastamme omassa
maassamme meillä on hyvä tulevaisuus.
Työttömyyden syöpä kalvaa
kansakuntamme luita ja ytimiä.
Sitä vastaan on taisteltava kaikin mahdollisin keinoin. Markkinaehtoinen työllistyminen on
tietysti päävaihtoehto, mutta
emme saa unohtaa niitä ihmisiä,
jotka eivät markkinaehtoisesti
työllisty. Velvoite- ja tukityöllistäminen ovat epäkohdistaan
huolimatta säilytettävä keinovalikoimassa, koska näiden toimenpiteiden vaihtoehtona on
kotiin ruokkiminen. Työnteko
on parempi vaihtoehto kuin
joutenolo.

Suomi on suomalaisille paras
maa
Suomi on meille suomalaisille
paras maa. Perussuomalaiset
ovat valmiita rakentavaan yhteistyöhön kaikkien isänmaallisten voimien kanssa. Se edellyttää meiltä selkeitä kantoja
ja vankkaa omaa perustaa. Se
edellyttää myös, että arvotamme itseämme ja otamme toisemme huomioon. Tehkäämme
tässä 10-vuotisjuhlakokouksessamme hyviä ja kauaskantoisia
päätöksiä, joita Suomen kansa
kannattaa.

Väliotsikot toimituksen.
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Kokousväki saapui runsain joukoin kokouspaikalle

Helena ja Reijo Ojennus saapuivat jo
perjantaina Parkanosta.

Banderollit kutsuivat kokousväkeä sisälle Snellmansaliin. Pohjanmaan miehet
olivat Alpo Ylitalon johdolla hoitaneet käytännön järjestelyt erittäin hyvin.
Hyvin asetetut tieopasteet ohjasivat kokousväen paikalle. Kokouspaikka niin
sisältä kuin ulkoapäinkin oli koristeltu asianmukaisin puoluetunnuksin.

Pääkaupunkiseudulta tuli kaksi linja-autollista kokousväkeä laulaen:
linja-autossa ompi tunnelmaa (kuten kuvasta näkyy).

Puoluekokous alkoi Kokkolan kauppatorilla 18.6. klo 10.00

Musiikki kuuluu juhlaan.

Raimo Vistbacka vastaili yleisön tekemiin kysymyksiin.

Puolueen puheenjohtajalla Timo Soinilla oli hyviä vastauksia toriväen
kiperiinkin kysymyksiin.

Mansikat olivat tietysti toriväen
ruokalistalla kestosuosikkina.

Kokous alkoi isänmaallisesti

Puoluekokoukseen osallistui 240 jäsentä

Kokousväki ilmoittautui Marjo Pihlmanille ja Tiina Sivoselle.

Suomen lippu tuotiin saliin juhlallisesti. Kokousväki lauloi lippulaulun seisten.
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Kokkolan kaupunginjohtaja
tervehti kuulijoita

juhlapuoluekokoukseen 18.-19.6.2005

Kokousvirkailijat valittiin

Kaksipäiväistä puoluekokousta vetivät aisapari Lauri Heikkilä ja Reijo Ojennus.

Kokkolan kaupungin tervehdyksen kokoukseen toi kaupunginjohtaja
Antti Isotalus.

Lauri Heikkilä Marttilasta ja Reijo Ojennus Parkanosta toimivat puoluekokouksen puheenjohtajina.

Kokouksen puheenjohtajiksi
valittiin Timo Soini (Espoo),
Lauri Heikkilä (Marttila) ja
Reijo Ojennus (Parkano).
Sihteereiksi valittiin puoluesihteeri Hannu Purho (Luumäki),
Vaili-Kaarina Jämsä (Oulu) ja

Jussi Niinistö (Nurmijärvi). Puheenvuorosihteereiksi valittiin
Pasi Ruisaho ja Raija Läspä.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marja Leena-Leppänen
(Lappeenranta), Vesa-Matti
Saarakkala (Kurikka), Auli

Kangasmäki (Lemi). Lisäksi
Mittanen.
Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Kokko, Pekka
Leskinen, Mikko Nurmo, Toivo
Mäkelä, Tapani Yli-Harju sekä
Pauli Artturi Luttinen.

Kokkolan kaupunginjohtaja
Antti Isotalus toi kaupungin
terveyhdyksen perussuomalaisille.
Timo Soini luovutti Perussuomalaisten puoluestandaarin Isotalukselle.
Tervehdyspuheensa Isotalus aloitti vitsillä, jonka jälkeen hän kertoi puolueväel-

Keski-Pohjanmaan piiri tervehti
puoluekokousyleisöä

Alpo Ylitalo kertoi puheessaan muun muassa hallintoväkivallasta.

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin tervehdyksen
esitti piirin puheenjohtaja Alpo
Ylitalo.
Itse tervehdys oli lyhyt, jonka
jälkeen Ylitalo siirtyi puhumaan
Suomessa harjoitettavasta hallintoväkivallasta. Myös EU ja
maaseutu saivat osansa puheesta. Lähiajan tavoiteohjelmas-
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ta Ylitalo mainitsi niin ikään,
mutta vain niukkasanaisesti.
Ylitalon mielestä puolueen tulee vaalia sosiaalista tasa-arvoa
vastaisuudessakin.
Ylitalo esitteli kokoukselle
pääministeri Matti Vanhasen
10-vuotiaalle puolueelle lähettämän omatekoisen lahjan, linnunpöntön.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

le Kokkolasta. Hän käsitteli niin
numeroita kuin historiaakin.
Isotalus informoi kokousväkeä
myös Kokkolan elinkeinorakenteesta sekä koulutusmahdollisuuksista. Niin ikään tietoa
tuli kaupungin erinomaisesta
satamasta.
Vitsien säestelemänä Isotalus
totesi lopuksi, että kaupungin
vaikeat ajat ovat takanapäin.

Perussuomalaiset yksimielisiä puheenjohtajasta

Uudelleen valittu puheenjohtaja saa halauksen rouva Helena Vistbackalta. Taustalla onnitteluvuoroaan odottavat
Raimo Vistbacka ja Pauli Artturi Luttinen.

Kokousväki oli yksimielinen
siitä, kenestä tulee uusi puheenjohtaja. Yksimielisesti valittu kansanedustaja ja
puolueen pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Soini sai
kokousväeltä paljon kannustavia puheenvuoroja.
Pentti Oinonen PohjoisSavon Rautavaarasta kertoi
kannattavansa Timoa, kun
hän iloitsee Ranskan EU-perustuslain kansanäänestyksen
tuloksesta.
Vesa-Matti Saarakkala kertoi
Timossa yhdistyvän karismaat-

tisen johtajuuden ja kokemuksen.
Arto Hirvosen mielestä kun on
saanut vaimon, perheen ja vastuuta, on myös onnistunut puoluejohtajana. Sairasvuoteen kautta Soini
on osoittanut omaavansa kykyä
hoitaa puolueen asioita hyvin.
Rolf Fred Sormo muisteli Timon ilmoittaneen jo 26 vuotta
sitten olevansa käytettävissä
SMP:ssä.
- Hän käyttää sellaisia lausahduksia, että kansakin ymmärtää
näitä EU-asioita, totesi Rolf
Fred.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Johannes Hannukkalan
mielipiteenä oli, että kaikkea
voi puhua, kun pitää siitä huolen että puhuu totta.
- Rehellisyys ja vastuuntunto ennen kaikkea, hän totesi,
ja ehdotti puolueen puheenjohtajaksi Timo Soinia.
Tässä muutama esimerkki
niistä puhujista, jotka halusivat Timo Soinin jatkavan puheenjohtajana. Soini sai raikuvat suosionosoitukset tultuaan
valituksi yksimielisesti uudelle
virkakaudelleen ilman vastaehdokasta.
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Auli Kangasmäestä toinen
varapuheenjohtaja

juhlapuoluekokoukseen 18.-19.6.2005

Vesa-Matti Saarakkalalasta
ensimmäinen varapuheenjohtaja
Valittuja puheenjohtajia ja
puoluesihteeriä onnittelemassa
Helena Ojennus Parkanosta. Valitut
oikealta vasemmalle: Timo Soini
Espoosta puolueen puheenjohtajaksi,
Vesa-Matti Saarakkala Kurikasta
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi,
Auli Kangasmäki Kotimäeltä
toiseksi varapuheenjohtajaksi
ja Ahti Moilanen kolmanneksi
varapuheenjohtajaksi. Kuvassa
vasemmalla on uudelleen valittu
puoluesihteeri Hannu Purho
Taavetista.

Nuorten puheenjohtajasta tuli puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toiminut Raimo Vistbacka luovutti puoluekokouksessa tehtävän Vesa-Matti Saarakkalalle.
Puheessaan Vistbacka kertoi tuntojaan, kun oli luopunut puolueen
puheenjohtajan tehtävästä vuosia
sitten ja vertasi tapahtunutta nykyiseen luopumiseensa.
- Tärkeintä ei ole valta, vaan
se, että puolue menee eteenpäin,
Vistbacka totesi.
- En pidä kynsin ja hampain
kiinni vallasta. Olen nähnyt

senkin puolen asioissa mitä siitä seuraa, Vistbacka totesi kokousväelle.
Kannatuspuheenvuorossaan
Saarakkalalle hän suositteli kokousväkeä äänestämään vasta
21-vuotiasta kurikkalaista puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Muut ehdolla
olleet ehdokkaat saivat ääniä
seuraavasti: Alpo Ylitalo 21,
Ahti Moilanen 19, ja Olli Sademies 15. Saarakkala vei voiton
134 äänellä.

Yksi paikka varattu naisille

Ahti Moilanen voitti tiukan
kisan

Toista varapuheenjohtajaa valitessa puhuttiin niin sanotusta
naispaikasta, joten yksimielinen
valinta ilman vastaehdokasta
toteutui.

Kolmannesta varapuheenjohtajan paikasta käytiin jo kovempi
kisa. Ensimmäisen vaalikierroksen äänet jakautuivat seuraavasti:
Harri Lindell 86, Ahti Moilanen
85 ja Olli Sademies 17 ääntä.
Toisella äänestyskierroksella
Moilanen vei voiton 95 äänellä,
Lindell sai 84 ääntä.

Auli Kangasmäki tuli valituksi puolueen toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Iltajuhla pidettiin Elbassa

Hannu Purho yksimielisesti
puoluesihteeriksi

Kokousväki saapuu purjehdusseuran Elbaan. Isäntänä toimi Alpo Ylitalo (etuoikealla).
Karaokeakin laulettiin.
Vuorossa Ylitalo,
Lamminkoski ja Leppänen.

Hannu Purho katselee rentona ja vapautuneena kokousväkeä, joka halusi
hänen jatkavan puoluesihteerinä.

Hannu Purho sai yksimielisen
tuen kokousväeltä uudelleen
valintansa puolesta. Häntä
ehdottivat muun muassa Ilmari Jalonen, Auli Kangas-

mäki, Erkki Rakkolainen,
Tapio Pihlaja, Rolf Sormo,
Sirkka-Liisa Lamminkoski,
Arto Hirvonen ja Marja-Leena Leppänen.
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Perussuomalaista naiskauneutta. Vasemmalta Tuula
Kuusinen Helsingistä, Lea Mäkipää Kihniöstä (kaulassaan
puoliso Markku Mäkinen) ja Marja-Leena Leppänen
Lappeenrannasta.

Hymy oli herkässä myös Sumiaisten kunnanhallituksen
jäsenellä Marke Tuomisella ja Ähtärin kaupunginvaltuutettu
Sirkka-Liisa Lamminkoskella.

Tony Halmeella riitti juttuseuraa joka paikassa.

Kokouspaikkana oli Kokkolan kauppaoppilaitoksen Snellman -sali.

Onnistunut
Puheenjohtajisto ja puoluesihteeri on kukitettu ja vuorossa on
onnittelukierros. Vasemmalta laskien erottuvat ainakin Pekka Martiskainen
Ilomantsista, Toivo Kovalaineen Kajaanista, Tapio Pihlaja Kauhajoelta, Tiina
Soini Espoosta ja Pauli Saarinen Honkajoelta.

Kuvassa Lasse Lehtinen rouvineen Kokkolasta.
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puoluekokous

Raimo Vistbacka ja kokouksen järjestelyissä keskeisellä tavalla mukana ollut
Keski-Pohjanmaan piirisihteeri Arto Pihlajamaa.
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Puoluekokoustapahtumat käynnisti vapaamuotoinen tilaisuus Kokkolan kauppatorilla.Kansanedustajat Soini, Vistbacka
ja Halme vastailivat kansalaisten kysymyksiin. Erityisesti EU-asiat puhuttivat. Väkeä oli poikkeuksellisen runsaasti.

Sanomalehti Pohjalaisen toimittaja haastatteli iloisissa tunnelmissa
oman maakunnan miestä Raimo Vistbackaa ja tämän seuraajaksi
varapuheenjohtajaksi valittua Vesa-Matti Saarakkalaa.

PerusS -ilmapallot tekivät hyvin kauppansa. Niiden täyttämisestä vastasivat Juha Sivonen (kuvassa),
Toni Kokko ja Jussi Niinistö.

Kokkolassa

Pertti ja Raija Hannula sekä Juhani ja Leila Hannula. Edelliset Liedosta,
jälkimmäiset Mynämäeltä.

Soini ja kunnanvaltuutettu Pekka Leskinen Kangasniemeltä juttusilla.

g Kokkolaan 쒁쒁쒁쒁쒁

Puoluekokous alkoi juhlavasti, kun Suomen lippu tuotiin saliin ja
kokousyleisö lauloi Lippulaulun. Puoluevaltuustoon uutena valittu
Teemu Koivusalo Kaustisilta kantoi lippua.
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Muistomerkki Eino Poutiaiselle
Eino Poutiaiselle pystytettävää
muistomerkkiä varten kerättiin
rahaa, kokouspaikalle oli Pohjois-Karjalan piirin toimesta
tuotu maitotonkka keräysastiaksi.
Poutiainen oli toimintansa
aikana kiertänyt ahkerasti vaalipiiriään niin sanotulla pappa
mopolla, josta hänet muistetaan
SMP.n puoluesihteerinä vielä
pitkään.

Sunnuntai alkoi aamunavauksella
Rovasti Anssi Joutsenlahti,
yksi puolueemme veteraaneista ja monikautinen kansanedustajamme johdatteli puoluekokousväen Jumalan tuntemiseen ja hänen pyhyytensä
saloihin. Aamunavauksen
jälkeen jatkettiin kokouksen
yhdellä tärkeimmistä asiakohdista, presidenttiehdokkaan
valinnalla.

Suomen lippu maitotonkassa
muistuttaa Eino Poutiaisen
vankkumatonta isänmaallista
henkeä. Kuvassa keräystä hoitamassa
Mane Helenius.

Anssi Joutsenlahti tarjosi myös hyviä
kenkiä edulliseen hintaan Suomen
lähetysavun hyväksi kokouspaikan
eteisosassa.

Puoluekokous yksimielinen Timo
Soinin presidenttiehdokkuudesta
Puolueen presidenttiehdokkaaksi esitettiin ainoastaan puolueen
puheenjohtajaa, kansanedustaja
Timo Soinia. Hän lähtee kristillis-sosiaalisista lähtökohdista
ja tuo rohkeasti esiin kielteisen
kantansa EU:n perustuslakiin,
niin kuin myös koko EU:iin.
Timo on käynyt syntymässä
Raumalla, ja asuu tällä hetkellä vaimonsa Tiinan ja lastensa
kanssa Espoossa.
Kesäisin Soini viihtyy isänsä
kotipaikoilla Vammalassa, jossa perheen kesämökkeilytarve
tyydytetään. Soini ilmoittautuu
myös ravimieheksi. Välillä rahaa
tulee, ja välillä taas menee. Se
kuuluu pelin luonteeseen.
Populismista hänellä on opinnäytetyö, aiheesta hän on luennoinut historianopettajille ja
poliiseille.
SMP:n riveistä Timo Soini
muistetaan puoluesihteerinä ja
varapuheenjohtajana. Hän myös
toimi aktiivisesti silloisen puolueen nuorisojärjestössä.
Perussuomalaisten puheenjohtajuuden hän sai, kun Rai-

nen, Rolf Sormo, Lea Mäkipää,
Arto Hirvonen, Johannes Hannukkala, Arvo Tikkanen, SirkkaLiisa Lamminkoski, Osmo Kokko,
Ahti Moilanen, Marjo Pihlman,
Alpo Ylitalo, Pentti Oinonen,
Pentti Tuomi, Tapio Pihlaja, VesaMatti Saarakkala, Marja-Leena
Leppänen ja Jorma Uski.
Kiitopuheessaan presidenttiehdokas Timo Soini käsitteli EU:
n ongelmia ja perussuomalaisten
kriittistä ja kestävää EU-linjaa.
Soini puhui myös tulevista presidentinvaaleista ja siitä, miten
tärkeää on olla mukana.

Raimo Vistbacka, Tony Halme,
Erkki Rakkolainen, Inga HelinSavolainen, Pauli Artturi Lutti-

Soini ilmoitti olevansa myös
futisfani ja kannattavansa populismia eli kansan puolustamista.

Soini valittiin tehtävään yksimielisesti, raikuvien aplodien saattelemana.

mo Vistbacka luopui tehtävästä
1997. Presidentinvaaleissa Soini
asetti tavoitteekseen 8% vaalien
ensimmäisellä kierroksella.

Tiina ja Timo Soini kuuntelevat kannatuspuheenvuoroja.
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Seuraavassa esittäjät:

Yleisö antoi Soinille aplodit
useaan kertaan. Presidenttiehdokkaaksi valittu Soini myös
määritteli itsensä seuraavasti:
“Puoluejohtaja, kansanedustaja, valtuutettu ja aviomies sekä
isä. Olen suomalainen ihannejuntti ja lihaa syövä hetero”

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Tällä hetkellä Suomessa on
paljon EU kriittisiä ihmisiä. Yhteiskunnallisista asioista samaa
mieltä Soinin kanssa on noin
47% koko Suomen kansasta.

Markku Mäkinen onnittelee juuri valittua presidenttiehdokasta
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Timo Soini: Arvoisa kokousväki
Lämpimät kiitokset osoittamastanne
luottamuksesta. Presidenttiehdokkuus
on suuri kunnia ja otan tehtävän vastaan
mielelläni. Mielestäni jokaisella itseään
kunnioittavalla puolueella pitää olla oma
ehdokas Suomen Tasavallan ykkösvirkaan. Tulen tuomaan Perussuomalaisten
linjaa selkeästi esiin ja panen peliin koko
persoonani, luonteeni ja lahjani.
Presidentinvaalit mahdollistavat laajan
kansalaiskeskustelun paitsi presidentin
varsinaisiin valtaoikeuksiin liittyvistä asioista myös muista kansalaisten elämään
liittyvistä kysymyksistä. Presidentti on
Suomen merkittävin mielipidevaikuttaja.
Koen, että Perussuomalaisilla ja minulla
on paljon sanottavaa ja annettavaa Suomen kansalle.
Suomessa ei nähdäkseni viime aikoina
ole käyty kunnollista kansalaiskeskustelua Suomen asemasta maailmassa ja
Euroopassa. Ranskassa ja Hollannissa
käydyt kansanäänestykset EU:n perustuslaista ovat murtaneet padon Suomessakin. Olen saanut paljon yhteydenottoja
sellaisilta ihmisiltä, jotka olivat jo menettäneet uskonsa oman äänensä voimaan.
Liian moni ajatteli, että äänestäminen ei
kannata, mikään ei kuitenkaan muutu.

Hyvät kokousedustajat
Ääni kuuluu, kun sitä käyttää oikein.
Meillä on nyt mahdollisuus saada Suomen kansan ääni kuuluviin. Oma tavoitteeni on saada mahdollisimman paljon
ääniä. Omaksi tavoitteekseni olen asettanut kahdeksan prosentin kannatuksen
ensimmäisellä kierroksella. Se on kova
tavoite, mutta täysin mahdollinen. Tie-

Uusi
puoluehallitus
valittiin
- Timo Soini
puheenjohtaja, Espoo
- Vesa-Matti Saarakkala,
1. varapuheenjohtaja, Kurikka
- Auli Kangasmäki,
2. varapuheenjohtaja, Lemi
- Ahti Moilanen,
3. varapuheenjohtaja, Utajärvi
- Hannu Purho,
puoluesihteeri, Luumäki
- Raimo Vistbacka,
eduskuntaryhmän edustaja, Alajärvi
- Marja-Leena Leppänen,
Lappeenranta
- Harri Lindell, Huittinen
- Helena Ojennus, Parkano
- Osmo Kokko, Joensuu
- Marjo Pihlman, Espoo
- Lauri Heikkilä, Marttila
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dän, että hyvin merkittävä osa Suomen
kansasta on keskeisistä kysymyksistä samaa mieltä kanssani. Jos saavutan tämän
tavoitteen, on se ensimmäisen kierroksen suurin poliittinen uutinen.
Pääteemani on Suomen itsenäisyys.
Nykymuotoinen EU-jäsenyys rajoittaa
jo merkittävästi Suomen itsenäisyyttä ja
suvereniteettia. EU:n uusi perustuslaki
olisi ollut jälleen merkittävä askel kohti
EU-liittovaltiota ja tätä vahingollista kehitystä en voi hyväksyä. EU-perustuslain
kohtaama vastustus on Suomelle suuri
kaitselmus.
Nyt Suomen kansalla on mahdollisuus
herätä puolustamaan itsenäisyyttä. Presidenttiä tarvitaan puolustamaan Suomen
kansaa myös EU:ta vastaan. Itse asiassa
presidentin valtaoikeuksia on juuri lähdetty karsimaan EU:n vuoksi. Samaa
linjaa halutaan jatkaa, mutta nyt vaalien
alla siitä vaietaan visusti.
Olen sitä mieltä, että presidentin valtaoikeuksia ei miltään osin saa supistaa.
Presidentti on merkittävävoimavara suomalaiselle demokratialle ja kansa haluaa
todellisen presidentin, jolla on vaikutusvaltaa, kun hänelle kerran palkkaakin
maksetaan. Ajatus presidentistä seremoniamestarina tai nauhojen leikkaajana
on kansalle vieras. Suomen kansa haluaa
presidentin töihin.

missä. Oma näkemykseni on, että EU
kriisi syvenee ja EU halvaantuu entistä
enemmän ja pahemmin. On myös täysin
mahdollista, että euro kaatuu.
Britannia, Tanska ja Ruotsi ovat EMU:
n ulkopuolella ja ´Norja ja Sveitsi ovat
EU:n ulkopuolella. Kyllä nämä maat
ovat Suomen oikea seura kansainvälisellä kentällä, paljon enemmän kuin
esimerkiksi Turkki, jota runnataan kohti
EU-jäsenyyttä.
Tarkoituksenani on osoittaa, että EU
ei ole vankila. Sieltä pääsee pois, kun
Suomen kansan suuri enemmistö on sitä
mieltä. Kansalaismielipide on jo kääntynyt EU:ta vastaan. Tarvitsemme silti
yhteistyötä EU:n kanssa jos se jossakin
muodossa pystyssä pysyy. Eurooppa
tarvitsee vapaakauppaa ja yhteistyötä,
mutta se ei tarvitse eurooppalaista superliittovaltiota.
Kansainvälisen yhteistyö on tarpeellista, koska maailma on meille yhteinen.
Todellinen demokratia on käsitykseni
mukaan mahdollista ainoastaan kansallisvaltiossa. Sen vuoksi tarvitsemme
nimenomaan kansallisvaltioiden välistä
yhteistyötä. En ole Eurooppaa vastaan
vaan sen puolesta, mutta en näe EU:ta
Euroopan edustajana, ainakaan EU ei
edusta minua.

Arvoisa kokousväki
Hyvät naiset ja herrat
Presidentin pitää nähdä päivänpolitiikan ulkopuolelle ja pitkälle tulevaisuuteen. Oma käsitykseni on, että EU on
rappeutuva ja murtuva järjestelmä, eikä
Suomen paikka ole sen luissa saati yti-

Presidentinvaali on kova taisto ja siinä
jokainen ehdokas läpivalaistaan moneen kertaan. Presidenttiehdokkaiden
arvomaailma tulee esille. Oma arvomaailmani lähtee kristillis-sosiaalisesta lähtökohdasta. Katson, että yhteiskunta voi

hyvin, kun sen heikoimmat jäsenet voivat hyvin. Yhteiskuntaa on rakennettava
alhaalta ylöspäin ihmistä kunnioittaen ja
kuunnellen. Pidän ihmiselämää pyhänä.
Minua ei voi sijoittaa perinteiselle oikeisto-vasemmisto-akselille. Pidän tuota
jakoa auttamattomasti vanhentuneena.
Uskon Suomen kansaan vallan lähteenä
ja katson, että kansaa ei saa jakaa osiin
ja yllyttää toisiaan vastaan puoluetaktisin perustein. Katson, että maailmassa on
kolme mahtia yhteiskunta, raha ja ihminen. Lähden ihmisestä. Rahaa ja yhteiskuntaa tarvitaan, mutta ne ovat renkejä
– eivät isäntiä.
Määrittelen itseni maisterisjätkäksi
ja suomalaiseksi ihannejuntiksi, joka ei
kärsi itsetunto-ongelmista, siksi ei uhoa,
ei vihaa, eikä pelkää ketään. Olen usean roolin mies, poliitikko, isä, aviomies,
puoluejohtaja, futisfani, uskon ja aatteen
mies, luottomies, heteromies, lihansyöjä,
joka osaa nauraa itseään ja joka kuuntelee puhetta ja perusteluja.
Olen Raumalla syntynyt, kasvanut ja
asunut espoolaisessa Iivisniemen lähiössä koko ikäni. Olen siis lähiösukupolven
kasvatti, joka tietää miten siellä eletään,
asutaan ja ajatellaan. Työni puolesta olen
kiertänyt Suomen ristiin ja rastiin. Se
on opettanut minulle paljon ja antanut
näkemystä ymmärtää erilaisia ihmisiä
ja monenlaisia elämänvalintoja. Olen
politiikan pienyrittäjä ja ammattimies.
Näillä eväillä ja perusteilla katson, että
voi turvallisin ja levollisin mielen lähteä
tavoittelemaan presidentin tehtävää.

Arvoisa kokousväki
Kiitos luottamuksestanne. Teen parhaani.

Uusi puoluevaltuusto valittiin
Pohjois-Karjala

Pohjois-Savo

Tauno J. Hassinen, Ilomantsi
Petri Kokko, Outokumpu
Kati Suomalainen, Kontiolahti

Etelä-Häme

Ari Lievonen, Kaavi
Liisa Salmi, Pielavesi
Ritva Ålander, Sonkajärvi
Pentti Oinonen, Rautavaara

Satakunta
Ilmo Törmä, Karvia
Pauli Saarinen, Honkajoki
Seppo Toriseva, Rauma

Pauli Artturi Luttinen, Vantaa
Pasi Salonen, Vihti
Heimo Mikkanen, Järvenpää

Juha Antinkaapo, Tervola

Keski-Suomi

Pekka Leskinen, Kangasniemi
Olavi Eteläinen, Heinävesi
Markku Pöyry, Pertunmaa
Erkki Rakkolainen, Savonlinna
Timo Hirvonen, Mikkeli

Varsinais-Suomi
Ilmari Jalonen, Pöytyä
Taito Ylhäinen, Askainen
Juhani Pilpola, Lieto

Helsinki
Arto Välikangas
Erja Kouvo
Olli Sademies

Oulu
Matti Puurunen, Kajaani
Urpo Viitala, Vihanti
Timo Tervonen, Vuolijoki
Vaili K. Jämsä, Oulu
Erkki Aho, Kalajoki
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Keski-Pohjanmaa
Arto Pihlajamaa, Veteli
Teemu Koivusalo, Kaustinen
Jukka Riippa, Kannus

Lappi
Etelä-Savo

Uusimaa

Seppo Hauta-aho, Janakkala
Harri Kerijoki, Heinola

Pentti Tuomi, Saarijärvi
Jorma Uski, Jyväskylä
Marke Tuominen, Sumiainen

Perussuomalaiset Naiset
Ann-Marii Lindell, Huittinen

Etelä-Pohjanmaa
Orvo Hakala, Seinäjoki
Asko Saunala, Jalasjärvi
Sirkka-Liisa Lamminkoski, Ähtäri
Ossi Sandvik, Jalasjärvi
Aaro Keski-Kuha,
Antti Maunus, Kuortane
Tapio Pihlaja, Kauhajoki

Perussuomalaiset Nuoret
Antti Valpas, Helsinki

Eläkeläiset
Onni Hiltunen, Orimattila

Pirkanmaa
Reijo Ojennus, Parkano
Mikko Nurmo, Valkeakoski
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Lähiajan tavoiteohjelma hyväksyttiin
puoluekokouksessa
Puoluekokous ja ohjelmavaliokunta tekivät lauantain
kuluessa lähiajan tavoiteohjelmaan muutamia täsmennyksiä. Ohjelma hyväksyttiin
sunnuntaina.
Puoluehallitukselle annettiin
valtuudet muotoilla ohjelmaa
ja lisätä siihen kokousväen
vielä sunnuntain kokouksessa
tekemiä esityksiä. Täydennetty
versio julkaistaan Perussuomalaisessa syksyllä.

Lähiajantavoiteohjelman työryhmän
puheenjohtaja, tekniikan tohtori
Lauri Heikkilä Marttilasta on
tyytyväinen työryhmän saamiin
tuloksiin.

Karkkilan kaupunginvaltuutettu Juha Sivosen hoteissa oli PerusS-paitojen,
lippisten ja autotarrojen myynti. Paitoja katsastamassa Pentti Savolainen
Espoosta.

Perussuomalaisten lähiajan
tavoiteohjelma Kokkola 2005
Muuttuva yhteiskunta
Vaihtoehtojen puute on suoranainen
uhka todelliselle kansanvallalle. Perussuomalaiset tarjoavat laadukkaan vaikutuskanavan, joka tehokkaasti puolustaa
suomalaisia. Perussuomalaiset haluavat
ihmisten osallistuvan päätöksentekoon
uudelta pohjalta. Vanhojen puolueiden
valta- ja mielipidemonopolin haastaminen on puolueemme perustehtävä.
Toimimme Suomen kansan mielipideväylänä. Tuomme keskusteluun myös
ne asiat, joista valtapuolueet mielellään
vaikenevat.

Yrittämisellä ja työllä tuloksiin
Työttömyyttä ylläpitävä työnantajapula
on poistettava. Ilman omaa syytään luottokelvottomaksi joutuneiden yrittäjien
toimintaedellytykset on palautettava.
Kannatamme yritystoimintaa ja elinkeinovapautta. Yritysten kasvuedellytysten
turvaaminen on työllisyyden hoitamisen
ehto. Työttömyyden poistamiseen tarvitaan tehokkaita valtion ohjaustoimia.
Pitkäaikaistyöttömien saaminen takaisin työelämään tarvittaessa velvoitetyöllistämisen kautta on tärkeätä mutta
työllistämistoimien tulee olla sellaisia,
etteivät ne vie aitoja työpaikkoja. Koulutus on uudistettava vastaamaan nykyistä
työvoimatarvetta niin, että yrittäjien ja
yhteiskunnan tarpeet huomioidaan. Tehokkaan velvoitetyöllistämisen on oltava osa työttömyyden torjuntaa. Joustava
korkotukilaina ja valtion takuu säilyttäisi
työpaikat yrittäjien sukupolven vaihdoksissa. Arvonlisävero ja työnantajamaksut
on porrastettava liikevaihdon mukaan
kasvaviksi niin, että maksurasitteet vähenisivät työvoimavaltaisilta pienyrityksiltä.

Työvoima on talouden voimavara
Työnteon ja työn teettämisen on aina
kannatettava joutenoloa paremmin. Tar-

12

peeton työttömien kurssittaminen työttömyydestä jo ennestään kärsiville aloille on lopetettava. Työvoimakoulutus on
suunnattava esimerkiksi oppisopimuksella suoraan työllistävän yrityksen tarpeisiin. Valtion ja kuntien on lopetettava
aiheeton pätkätöiden teettäminen ja
niiden ketjuttaminen. Työn käsitettä on
laajennettava huomioimalla kotityön ja
omaishoidon merkitys.

sesti poliiseja on lisättävä talousrikosten
tutkintaan. Perusteettomat, jo aiemmin
turvapaikkaa hakeneet ja kielteisen päätöksen toisessa EU-maassa saaneet, turvapaikanhakijat on pikakäännytettävä.
Maanpuolustus on pidettävä uskottavana, eikä puolustusvoimien määrärahoja
saa harkitsemattomasti karsia. Jokaisella
ihmisellä on oikeus henkiseen ja ruumiilliseen turvallisuuteen.

Oikeusturvaa ja laillisuusvalvontaa on
uudistettava

Perhe on yhteiskunnan perusta

Kunnioitamme ihmisarvoa ja haluamme
taata kaikille sosiaalisen turvallisuuden.
Kansalaisten oikeusturvaa ja suomalaista laillisuusvalvontaa on parannettava.
Viranomaiset on velvoitettava perustelemaan kanteluihin ja valituksiin antamansa ratkaisut hallintomenettelylain
mukaisesti. Rikosuhrien asemaa on kohennettava. Jokainen yhteiskuntamme
jäsen on saman arvoinen. Kristillisen
ihmiskäsityksemme perusteella emme
hyväksy ihmisarvoa loukkaavaa toimintaa. Tehottomien ja luottamuksensa menettäneiden Oikeuskanslerinviraston ja
Eduskunnan Oikeusasiamiehen tilalle on
perustettava rehellinen ja eduskunnan
valvoma riippumaton Perustuslakituomioistuin. Pankkeja ja vakuutusyhtiöitä
valvovat elimet on saatava toimimaan
kansalaisten ehdoilla.

Perussuomalaiset eivät hyväksy vaikeuksissa olevien ihmisten epäinhimillistä
kohtelua. Sairaiden ja vanhusten hyvä
hoito on turvattava. Peruspalvelut on
palautettava koko maahan.
Työllistämistoimien ja tulonsiirtojen
keinoin on turvattava jokaisen suomalaisen riittävä toimeentulo. Perhe on
yhteiskunnan korvaamaton perussolu,
jonka asemaa ei saa horjuttaa. Puolueemme ei hyväksy perhekäsitteen luonnotonta laajentamista. Lapsen saaminen
ei ole subjektiivinen oikeus. Kansamme
elinvoimaisuuden turvaavaa syntyvyyttä
on lisättävä riittävin perhepoliittisin tukitoimin esimerkiksi lapsilisiä ja kotihoidon tukea riittävästi nostamalla niin, ettei asumistuki ja toimeentulotuki samalla
alennu. Kotiäitien eläkeasiat on saatava
kuntoon lastenhoidon ajalta. Opiskelu ja
perhe-elämä on voitava yhdistää.

Kaikilla oikeus turvalliseen elämään

Verot maksukyvyn mukaan

Perussuomalaiset kannattavat kovia otteitta rikollisuutta ja huumeita vastaan.
Huumeiden hallussapidon ja käytön on
aina johdettava riittävän tehokkaisiin
seuraamuksiin. Vapautuville vangeille
on luotava yhteiskuntakelpoisen elämän edellytykset. Poliisille on taattava
riittävät määrärahat. Täyttämättä olevat
poliisinvirat on täytettävä, jotta kaikkien kansalaisten turvallisuus voidaan
asuinpaikasta riippumatta taata. Erityi-

Perussuomalaiset edellyttävät polttonesteiden verotuksen alentamista. Korvaavien polttoaineiden, kuten etanoli,
biokaasu, ym. verotusta on alennettava kotimaista energiaa suosivaksi. Peruselintarvikkeiden arvonlisäveroa on
alennettava. Eläkepolitiikkaa on uudistettava pieneläkkeitä korottamalla ja
ylisuuria eläkkeitä leikkaamalla. Perussuomalaiset eivät hyväksy kultaisia kädenpuristuksia. Yhteiskunnan verot ja
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Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

maksut on suunnattava sinne, missä on
veronmaksukykyä.

Tasapuolista aluepolitiikkaa
Puolueemme kannattaa Suomen tasapuolista kehittämistä. Vastustamme
kaupunkien ja maaseudun keinotekoista
vastakkainasettelua. Puhtaat elintarvikkeet, elävä maaseutu sekä viihtyisät kaupungit ovat jokaisen suomalaisen etu.
Tuottajan ja kuluttajan etu yhdistyvät
puhtaassa pien- ja perheviljelmä-muotoisessa elintarviketuotannossa. Omavaraisuus elintarvikkeissa on turvattava
mahdollisen kriisin varalta.

Itsenäisenä Suomessa ja Euroopassa
Perussuomalaiset on kansallismielinen
ja EU-kriittinen puolue. Puolueemme
edellyttää, että Suomi osallistuu kansainväliseen politiikkaan itsenäisenä
valtiona. Suomen kielen asema Euroopan unionissa on säilytettävä. Pienten
kansojen veto-oikeus EU:n päätöksiin
on säilytettävä. Perussuomalaiset suhtautuvat kriittisesti EU:n laajenemiseen
ja päätösvallan keskittymiseen. Nykyisellään EU on tehoton byrokraattien taivas,
joka tukehtuu omaan saamattomuuteensa. Vastustamme eduskunnassa kaikkia
niitä esityksiä, joilla Suomen asemaa heikennetään. Suomalaisten päätösvaltaa ei
saa siirtää ylikansallisille elimille. EU:n
perustuslaista on Suomessa järjestettävä
kansanäänestys.
Perussuomalaiset eivät hyväksy puoluetukien korottamista, kansanvaltaa kaventavia ja demokratiaa rajoittavia äänikynnyksiä eivätkä yhteistyötä rajoittavia
vaaliliittosäädöksiä.
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Perussuomalaiset jatkaa kaksikielisenä puolueena
Vesa-Matti Saarakkalan esittämä nuorten esitys sai rajua vastustusta useissa käytetyissä puheenvuoroissa. Nuoret halusivat
puolueen nimestä ruotsinkielisen jatko-osan Sannﬁnländarna
jätettäväksi kokonaan pois.
Jorma Uski huomautti, että
sääntömuutos edellyttää hyvää
valmistelua asialle, ja kokouskutsussa pitää mainita tämä sääntömuutosasia, joten tämä kokous ei
ole oikea paikka päättää asiasta.
Ruotsinkieltä pidettiin rikkautena ja huomautettiin, että
Suomi on virallisestikin kaksikielinen maa.
Kaksikielisillä alueilla puolueella todettiin olevan kannatusta myös ruotsinkielisten keskuudessa.
Myös puoluesihteeri Hannu
Purho kommentoi esitystä.
Nuorten puheenjohtaja toimiva Saarakkala ei ole toimittanut
puolueelle asianomaisilla allekirjoituksin varustettua esitystä
(pöytäkirjaa) määräaikana puolueelle. Nuoret jättivät nimen-

Arpajaisissa oli paljon palkintoja

Puolueen nuorten tekemä esitys puolueen nimen muutoksesta sai rajun
vastalauseiden ryöpyn kokoussalista.

muutosesityksen puoluehallitukselle kuitenkin hyvissä ajoin 31.3.
ja siellä päätettiin, että asiasta
tiedotetaan piirejä ja jatketaan
asianmukaista valmistelua.

Puoluehallitus valmistelee
nimenmuutosasiaa ja tuo sen
uudelleen oikein valmisteltuna
seuraavaan puoluekokoukseen.
Tiina Soini voitti enteellisesti kuulosuojaimet, kuten myös Raimo Visctbacka.

Puoluekokous päättyi
19.6.2005 klo 14.58

Nämä palkinnot
vielä odottavat
onnellista
voittajaa

Sinivalko srj K 71: piparipussi
X keltainen 87: monitoimipussi
Voittajat voivat ottaa yhteyttä
Eija Termoseen,
puh. 050 406 5181.

Pohjois-Karjalan linja-autokuljetus lähti paluumatkalle. Matkanjohtajana toimi Juhani Kummunmäki.
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Ja ei minulta mitään puutu!
Kesä kauneimmillaan, Kokkolassa
perussuomalaisten puoluekokous
alkamassa. Toni Halme, Timo
Soini ja Raimo Vistbacka
ovat aamupäivän torilla
keskustelemassa kansalaisten
kanssa suomalaisten asioista.
Joku kysyy sitä ja toinen tätä, julkkikset
ovat kovilla vastaillessaan kysymyksiin
aurinkoisessa helteessä. Mielessäni pyörii ajatus siitä, millaisia epäkohtia suomalainen yhteiskunta kantaa hartioillaan,
olen niitä jotka ovat olleet useita vuosia
poissa Suomesta ja siksi olen huomannut sellaiset asiat jotka ovat paremmin
muualla.
Kävelen väkijoukossa ja mietin, pitäisikö
pyytää Tonilta nimikirjoitus pojalle vietäväksi, vai kuinka saisin avattua keskuste-

Kuvassa Tony Halme kättelemässä Juhani Vuorelaa Riihimäeltä.

lun. Päässäni pyörii kysymyksiä ja työnnyn
ihmisten välistä käsi ojossa. Minun pitää
kysyä jotain Toni Halmeelta ja saan suustani omituisen mylväisyn ”saanko”.

Toni Halmeelle nousee hymy kasvoille
ja hän vastaa, ”totta kai”. Mielessäni kävi,
että luulikohan Toni, että minä iso vanha
mies pyydän häntä tanssimaan. Pääni oli

Juhani Vuorela
Riihimäki

kysymyksiä täynnä ja krampinomaisesti
puristin kädestä ja ajattelin, että en hellitä ennen kuin olen saanut vastauksen.
Tonia nauratti yhä enemmän mitä pidempään vatkasin hänen kättään. En
saanut suustani sanaakaan, mutta vaimoni oli valmiina ja otti kuvan. Nyt yritin
jo tosissani miettiä, mikä se epäkohta oli,
josta minun piti kysyä.
Mietin leirintäaluetta, jossa olimme
merenrannalla, siellä oli hiekkaranta ja
alueella oli kaunista luonnon maisemaa.
Olimme grillanneet perheen kanssa edellisenä iltana, vieläkin oli hieno yltäkylläisyyden tunne.
Yritin saada mieleeni edes jotain ikävää asiaa, mutta ei mieleeni tullut pientäkään epäkohtaa josta haluaisin valittaa. Huomasin, että ei minulta mitään
puutu, nyt kun kesä on kauneimmillaan,
lämmintä piisaa, eikä nälkäkään vaivaa.
Sanoin ”kiitos”, kun huomasin kuinka
hyvin minun asiani oikeastaan ovat.
Aina ei tarvita paljon sanoja, ja joskus
ne eivät edes riitä kertomaan.

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

Puheenjohtaja
Timo Soini

Vesa-Matti Saarakkala, 1. varapuheenjohtaja
Kalervonkatu 8 A 4, 40100 Jyväskylä
Puh. 06-450 2970, 050-402 4339
E-mail: v_m_saarakkala@hotmail.com
Auli Kangasmäki, 2. varapuheenjohtaja
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh. 05-454 7685, 040-556 9159
E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi

1. varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala

Ahti Moilanen, 3. varapuheenjohtaja
Ikäläntie 3, 91600 Utajärvi
Puh. 040-413 4941
E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi
Hannu Purho, puoluesihteeri
Savitaipaleentie 265, 54500 Taavetti
Puh. 050-573 8157
Fax: 09-454 0466
E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi

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

Harri Lindell,
Yrittäjänkatu 5, 32700 Huittinen
Puh: 040-913 4659
Fax: 02-578 3543
E-mail: perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
Helena Ojennus
Majakkakatu 8, 39700 Parkano
Puh. 03-448 5218, 0400-236 154
Fax: 03-448 0350
Uusi e-mail: paakari@jippii.fi
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Marjo Pihlman
Vanha Turuntie 75 S 2, 02740 Espoo
Puh. 041-548 6740
Email: marjo.pihlman@kolumbus.fi

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Taloudenhoitaja Tiina Sivonen
Puh. 09-454 0411
Fax 09-454 0466
E-mail: tiina.sivonen@perussuomalaiset.fi

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

Sihteeri: Mikko Nurmo
Lepolankuja 13, 37600 Valkeakoski
Puh. 040-841 5980
E-mail: mikko.nurmo@luukku.com

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

Puoluesihteeri
Hannu Purho

Eduskuntasihteeri 1.9. lähtien: Toni Kokko
09-432 4156, 050 591 6221
toni.kokko@eduskunta.fi

Varapuheenjohtaja: Tommi Ojala
Neulapadontie 5 C 21, 00920 Helsinki
Puh. 045-77 107 617
E-mail: ojala@perussuomalaiset.fi

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

3. varapuheenjohtaja
Ahti Moilanen

Pääsihteeri 1.9. lähtien: Jussi Niinistö
Puh 09 - 432 3276
E-mail: perussuomalaiset@eduskunta.fi

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

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

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki

Perussuomalaisten Eduskuntaryhmä:
00102 Eduskunta
Puh. 09-4321*, Fax 09-432 3274
Raimo Vistbacka (pj.)
Timo Soini (vpj.)
Tony Halme 050-511 3111, 09-4321*

Kansanedustajien avustajat
Soinin avustajat (Uudenmaan vaalipiiri)
Hannu Purho 050-573 8157
E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi
Jukka Jusula 0400-606 220
jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi
Vistbackan avustaja (Vaasan vaalipiiri)
Toni Kokko
09-432 4156, 050 591 6221
toni.kokko@eduskunta.fi
Halmeen avustaja (Helsingin vaalipiiri)
Jonni Sinkkonen 050-598 0947
jonni.sinkkonen@eduskunta.fi

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

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Piirien puheenjohtajat:
Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus, PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238
Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465
Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo, KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900,
0500-369 998
Keski-Suomi
Pj Pentti Tuomi, MAHLU
Puh: (014) 439 166,
040-765 7846
Kymi
Pj Hannu Purho, TAAVETTI
Puh. 050-573 8157
Lappi
Juha Antinkaapo, KOIVU
Puh: (016) 438 112 tai 0400-605 382
Etelä-Savo
Pj Erkki Rakkolainen, SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855
Oulu ja Kainuu
Pj Ahti Moilanen, UTAJÄRVI
Puh: 045-130 6383
Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko, JOENSUU
Puh. (013) 137 529, 0400-375 472
Pohjois-Savo
Pj Arto Kainulainen, SONKAJÄRVI
Puh: 0400-274 025
Satakunta
Pj Seppo Toriseva, RAUMA
Puh. 050-517 2810
Uusimaa
Pj Marjo Pihlman, ESPOO
Puh: 041-548 6740
Varsinais-Suomi
Pj Lauri Heikkilä, MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764
Helsinki
Pj Arto Välikangas, HELSINKI
Puh: 050-376 9046
Häme
Pj Harri Kerijoki, HEINOLA
Puh: 050-547 7101

Perussuomalaiset rp:n tilinumerot:

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

Onnitteluni
Timo
ehdokkuudesta !
Nyt kuitenkin jäitä hattuun,
ettei liikaa kuumenisi. Tietänet
varsin hyvin sen, ettei Perussuomalaisella ole ”sensseja”.
Ehdotankin, ettei puolueemme euroja tuhlattaisi turhaan,
sillä seuraavat eduskuntavaalit
ovat meille vielä tärkeimmät!
Jorma E.Taivainen
Kauppateknikko
Vantaa

Vammaisten
asialla
Sain tähän tekstiini aiheen
kuunnellessani Huittisissa olevan radio Westin taajuutta, jossa haastateltiin henkilöä, joka
tuntee nimen Vammalan Aarre.
Tämä oli tosi idearikasta keskustelua.
Asia koski uusia rakenteilla olevia palvelukohteita, ja
miten niitä voitaisiin kehitellä vammaisille sopiviksi, kun
tämä Aarre lukeutuu vaikeasti
vammautuneisiin. Tämän hän
on julkisesti tiedotusvälineissä
kertonut. Nyt hänelle on ehdotettu, että hän lähtisi rakenteilla oleviin kohteisiin katsomaan,
mitkä kohdat pitäisi korjata ja
tehdä parannusta, jotta vammaisilla olisi helppo asettua näiden
palvelukohteiden asiakaspiiriin.
Tämä kuulosti hyvältä idealta.
Nyt rohkenenkin tehdä tästä
saamastani vihjeestä aloitteen
tänne Varsinais-Suomeenkin,
että valittaisiin yksi tai useampi vammainen jokaiselle
paikkakunnalle, jotka kävisivät
rakennustyömaalla ihan henkilökohtaisesti katsomassa onko
kyseinen rakennus heille asiallinen vaiko ei. Ja mitä voisi vielä
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too enemmän omien ajatustensa sisällöstä kuin VSL:sta. Tämä
itsenäisyyspuolue ei halua jäsenyyksiä ylikansallisesti johdettuihin sotilasjoukkoihin eikä
mitään muutakaan rajakahinoinnin uhkaa, vaan rauhallista
elämää rehellisten suomalaisten
johtamassa täysin itsenäisessä
Suomessa.
Takavuosina perussuomalaiset olit VSL:n kanssa hyvässä
vaaliyhteistyössä ainakin täällä
Kainuussa. Täkäläiset perussuomalaiset olivat avoimia, rehtejä
ja yhteistyöhaluisia sekä –kykyisiä kumppaneita ja samaa henkeä aistin Helsingissä käydessänikin. Kenen etua palvelee, kun
Uski pyrkii likaamaan taannoisen työtoverin maineen?

– ja salassa! Olkaa vain lakossa,
mutta tehtävät hoidetaan, ajattelevat ”työväenhenkisetkin”
toverit!
Juuri on saatu omat palkat
taas pari palkkaluokkaa ylemmäs – puolisalassa sekin. Mutta
se on sitä politiikkaa. Televisioruudussa kiemurrellaan pois
asiaan yrittävien kysymysten
alta, että kansalaiset, me, emme
huomaisi muistaisi sitten äänestyskopissa?? Mediakin tyytyväisenä osallisena jättää selostamatta sen varsinaisen syyn eli
etuisuuksien heikennyksen. Ei
yleisurheilun MM-kisat ole kuin
keppihevonen, johon tukeudutaan. Ei sinne juokse nytkään
”rauhanenkeliä” vaarallisempaa
häiritsijää!

Maija Laakso
Kajaani

J. Ruokoja
Laihia

Uski vastaa
siinä vaiheessa muuttaa ja tehdä
toisin.
Vaikka nykyiset rakennussuunnittelijat ovatkin hyvin
koulutettuja, he eivät terveinä
henkilöinä pysty kaikkea vammaisuuteen liittyvää havaitsemaan ja huomioimaan. Kuka
tähän paremmin sopisikaan
kuin sellainen henkilö, jolla
on itsellään liikkumista estävä
vamma. Tämä henkilö kävisi
testaamassa, miten olisi heidän
liikkuminen näissä tiloissa mahdollista.
Rakennusvaiheessa monikin
epäkohta saattaa olla helposti
korjattavissa, joka ei valmistumisen jälkeen olisi edes mahdollista ja olisi jopa kustannuskysymys. Tähän ehdottamaani
ryhmään voisi valita etusijassa
sellaisia henkilöitä, jotka ovat
olleet itse rakennustyömailla
ennen vammautumistaan, kuten
tämä Vammalan Aarrekin on.
Seija Laaksonen
Paimio

Älä sano väärää
todistusta...
Perussuomalaisen numerossa
5/05 Jorma Uski reposteli lehden aiemmin julkaisemaa VesaMatti Saarakkalan tutkielmaa.
Hän teki sen niin vaikeaselkoisin virkerakentein, että kansakoulunopettajapätevyyteni tuoma luetunymmärtämiskykyni
kävi niukaksi. Vasta kolmannen
tankkaamiskerran jälkeen luulen tietäväni koko kirjoitelman
tarkoituksen, mutta viimeinen
virke oli niin selväsanainen,
että tuli kerralla perille. Se on
tämmöinen: ”Jos kurssimuutosta tarvitaan, niin pikemminkin
askel kauemmaksi VSL:n ja
vastaavien ryhmien ”rautaa rajalle” tai ”telaketju” –linjasta.”
Heittämällä sontaa Vapaan
Suomen Liiton päälle Uski ker-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Totesin kyseisessä kirjoituksessani muun muassa:
”Tutkielman tarkoituksena on
todentaa oleva tila. Se saa merkityksensä vasta keskustelusta,
että onko oleva tila toivottu tai
mihin suuntaan pitäisi mennä,
että siitä tulisi toivottu.”
Sinällään hyvä, että kirjoitus
herättää keskustelua, mutta
Maija Laakson kirjoitus ei vienyt sitä eteenpäin. Se jätti kohtuuttoman paljon tulkintavaraa
sille, onko PerusSuomalaisten
nykyinen tila hänen mielestään toivottu vai pitäisikö sitä
muuttaa johonkin suuntaan, ja
jos, niin mihin. Toivottavasti ei
kuitenkaan mm. VSL:n yleisesti
esillä pitämään naapurivaltioiden välejä kärjistävän kansallisen uhoamisen suuntaan.
Jorma Uski
Jyväskylä

Kiintiöajattelusta
Suomeenkin ollaan tuomassa
kiintiöajattelua ja ns. positiivista syrjintää. Eli ajatusta jonka
mukaan henkilöllä olisi oikeus saada jonkin virka, työ- tai
opiskelupaikka tai muu etuus
sen johdosta, että hän kuuluu
erilaisiin vähemmistöihin tai
edustaa tiettyä sukupuolta. Itse
olen sitä mieltä, että tuollainen
toiminta on ristiriidassa ainakin
perustuslain 6 §:n kanssa. Tässä
pykälässä säädetään, että ”Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain
edessä. Ketään ei saa asettaa
eri asemaan sukupuolen, iän,
alkuperän, kielen uskonnon,
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai
muun henkilöön liittyvän syyn
perusteella.”
Kim Lindblom
Helsinki

Politiikkaa!
Lakkokevät ja alkukesä on taas
tuonut esille samat vanhat vitsit. Suhteellisen isopalkkaiset ja
vähän opillista tietoa ja vastuuta tarvitsevat lakkoporukat saavat huoletta kiristää kansalaisia.
Myydytkin tarvikkeet saavat
jäädä satamiin tuottamaan miljarditappioita eikä korvauksista
edes keskustella saatikka sitten
että lakeja tehtäisiin! Ja lopulta
palkat on myönnetty suhteessa
mahdottomiin.
Mutta annapas olla kun tulee
tunnollinen, pienipalkkainen ja
rehellinenkin vaikeutuneissa
EU-oloissa rajojamme vartioiva ryhmä, niin jopas löytyy tarve laatia laki tukahduttamaan
yritys valtiotyönantajan heille
tekemän palkka- ja eläkeheikennyksen korjausyritys!!
Kuitenkin kysymys on rahallisesti merkityksettömästä, mutta
kansallisvaltiolle tärkeästä ryhmästä, joka pitää nujertaa lailla

Mielenterveys
Puoluekokouksessa sivuttiin
puheissa mielenterveysongelmia ja niiden lääkityksiä. Suomalaisethan pumpataan täyteen lääkkeitä eikä anneta sitä
hoitoa, mitä tarvittaisiin. Olen
monessa yhteydessä tuonut julki Suomen lääkärien tavan hoitaa masennuspotilaita.
Meillä kun potilas menee terveyskeskukseen ja valittaa masennusta niin tohtori kirjoittaa
reseptin lääkkeitä ja sairaslomaa, mikä ei välttämättä ole se
paras mahdollinen keino laittaa
masennusta sairastava potilas
kotiin murehtimaan lääkepurkin kanssa. Itselläni on ollut sen
verran hyvä tuuri että sairastuin
masennukseen sellaisena aikana, jolloin lääkärinäni toimi
mies joka ymmärsi minua.
Menin kättä valittamaan joka
oli oikeasti kipeä mutta lääkäri kysyi: ”onko sinulla jotain

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

muuta mistä haluaisit puhua”,
ja ohjasi yksilöterapiaan. Tämä
on minun mielestäni oikea tapa
hoitaa asiat, keskustelemalla
potilaan kanssa, että miten hän
haluaisi asian hoidettavan.
Olen seurannut muutamia
jotka sairastavat masennusta,
ja heidät on laitettu pitkälle sairaslomalle ilman kunnon hoitoa, niin ei heistä enää
ole ollut töihin sen jälkeen.
Jos masennus johtuu pelkästään
serotiinin puutteesta aivoista,
niin silloinhan lääkkeet ovat paikallaan nostamaan niitä tasoja,
jotta ihminen pääsee taas jaloilleen. Onkohan kukaan tutkinut,
että minkä takia nykyaikana aivoja vaivaa serotiinin puute??
Arto Dahlman
Vantaa

Ruista
viljelemään
On se kansallinen häpeä, ettei Suomessa enää juurikaan
viljellä ruista. Ennen ei niin
pientä mökkiä ollutkaan, etteikö olisi laitettu ruista kasvamaan ja sitä rakkaudella seurattu aina uutisleipään saakka.
Työttömyyttäkin on ja ylituotantoa monella viljelyskasvialalla, joten saumaa olisi.
Toivon että Timo pistää pressana -ja kampanjassaan kansaan
ajattelemisen aihetta. Yhtä hullua on, ettei Suomessa enää
tehdä tulitikkuja. Sitä se EU
teettää.
Savotar

Timolle
avauspuhuja
Kerrassaan mukavan puoluekokouksen jälkeen on mukava
muistella tapahtumia Kokkolassa.
Erityisesti ilahdutti se nuorten miesten lukuisa määrä. Vaikuttivat niin ﬁksulta porukalta.
Nuoria naisia vaan huutaa puolueeseen. Sydäntä lämmitti -ja
suorastaan värisytti- veteraani Hirvosen vennamotyylinen
puhe, joten ehdotankin, että
Arto Hirvonen otetaan avauspuhujaksi Timon vaalikampanjakiertueelle. Tonyn lisäksi. Jo
on meillä hyvät miehet vaaliagentteina!
Liisa Salmi
Pielavesi
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Eskon kuvakulma

Valtuustoaloite Ähtäristä
Asia:
Ähtärin kaupungin budjetista poistetaan Ähtärin keskustanuorille
kohdennettu puoluepoliittinen määräraha. Kohdentaen veroeurot
nuorten ennaltaehkäisevään tai korjaavaan ”kenttätyöhön”, eli
päihdetyöhön.

Perustelut:
Iltakoulussa esille tullut seikka verovarojen kohdentamisesta puoluepoliittiseen toimintaan. Pidämme tätä budjetin kohtaa tolkuttomana, epäasiallisena kohteena sekä epäasiallisena nuorisotyönä
tässä Ähtärin kunnan taloudellisessa tilanteessa.
Esitämme vapautuvien veroeurojen kohteeksi Ähtärin kaupungin nuorisopuolella tapahtuvaa kokonaisvaltaista ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Näin se kohdentuu kipeästi tarvittavaan Ähtärin
nuorten käytännön ”kenttätyöhön”, eli päihdeongelman ennaltaehkäisyyn.
Mihinkään puoluepoliittiseen toimintaan suunnattu julkisten verovarojen tuhlaaminen tässä taloudellisessa tilanteessa on kaikilta
osiltaan perusteetonta.

Perussuomalaisten lomaleiri
lomakeskus Rauhalassa 1.9.-4.9.
Hinta:
Hinta sis.:

”Uudet tuulet” valtuustoryhmä
Lamminkoski Sirkka-Liisa, Laine Seppo

Puoluekokouksessa Kokkolassa
tavattiin!

Uusi puoli 115 euroa, vanha puoli 90 euroa.
Lisäksi liinavaatemaksu (ellei itsellä) 7 euroa/hlö.
Saunamaksu 6 euroa/hlö.
Täysihoito (aamupala, lounas, päiväkahvi sekä
iltapala)

Mahdollisuus saunoa, uida, pelata lentopalloa, erilaisia kilpailuja,
ohjattua liikuntaa, lenkkeilyä, ym... Tarpeen mukaan järjestetään
maksullinen kiertoajelu Saarijärven ympäristössä.
Perussuomalaisten puoluejohtoa vierailee leirillä
(muun muassa Puheenjohtaja Timo Soini)
Ilmoittautumiset mahdollisimman pian (paikkoja rajoitetusti,
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä). Laskutus etukäteen.

Ilmoittaudun Perussuomalaisten lomaleirille 1. - 4.9
lomakeskus Rauhalaan Saarijärvelle.
___________________________________________________________
Nimi

Ilmoittautumiset osoitteella:
Reijo Ojennus
Majakkakatu 8
39700 Parkano

___________________________________________________________
Lähiosoite

Puhelimitse:
0400 984 238

___________________________________________________________
Allekirjoitus

Sähköpostilla:
paakari@jippii.fi

___________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

Olen halukas osallistumaan myös mahdolliselle kiertoajelulle,
hinta 10-15 euroa

Ilmoittautua voit myös puoluetoimistoon Tiina Sivoselle, puh. 09-454 0411.

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Ilmakuva lomakeskus Rauhalasta Saarijärveltä.

Onnittelut vielä Perussuomalaisten puheenjohtajalle, presidenttiehdokas Timo Soinille.
Onnittelemme myös valituiksi tulleita luottamushenkilöitä, vaikka
emme kaikista valinnoista samaa mieltä olleetkaan.
Kokkolassa oli tilaisuus tavata muitakin Perussuomalaisia ympäri Suomen, yhteenkuuluvuus tuntui ilmeiseltä, olisipa aikaa ollut
enemmän yhdessäoloon.
Puoluekokouksen järjestelyt olivat upeat, sääkin suosi, Suomen
kesä oli kauneimmillaan.
Bussimatka Helsingistä Kokkolaan ja takaisin sujui rattoisasti
mielipiteitä vaihdellen, keskustellen, ajatuksia tulevaisuuden suunnitelmista, vaikka välillä väsymyskin meinasi pitkän matkan puitteissa iskeä, ei sen annettu häiritä.
Kokkolaan mennessä Saarijärvellä yövyttiin Lomakeskus Rauhalassa, kiitoksia vielä ihanille ihmisille yöpymisjärjestelyistä.
Hyvää kesää kaikille, tapaamisiin.
Sini Julin
Helsinki

Arja Niemelä
Vantaa

Osallistu lehden tekoon
PerusSuomalainen-lehti julkaisee mielellään
lukijoiden kirjoituksianne ajankohtaisista asioista. Toivomme siis asiantuntevia ja nasevia
kirjoituksia kuntanne tai maakuntanne asioista.
Valitettavasti emme voi henkilökunnan vähyyden vuoksi tehdä juttuja pelkkien juttuvihjeiden perusteella.
Kirjoituksia voi lähettää osoitteeseen:
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.ﬁ
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Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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