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Timo Soinin presidenttiehdokkuudelle
yksimielinen kannatus
Perussuomalaisten puoluevaltuusto päätti kokouksessaan 16.4.2005 esittää
kesäkuussa Kokkolassa kokoontuvalle puoluekokoukselle puheenjohtaja Soinin
nimeämistä presidenttiehdokkaaksi. Lue lisää sivulta 11.

Sisällöstä:

Timo Soini totesi presidenttiehdokkuuden olevan suuri
kunnia ja ottavansa tehtävän vastaan mielellään.

- Soini: Kukkahattuoppositio ja kehitysapu
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- Kristillinen koulu keskellä kaupunkia
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- Nuorten palstalla: Kuka on kovin jäsenhankkija?
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- Ylitalo: Laittomat lakot
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- Vistbacka: parempaa palvelua
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- Vapaa sana
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Kesä ja puoluekokous lähestyvät, oletko valmis?

Vt. päätoimittaja

perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Kansakuntamme
kohtalosta
Tällä hetkellä julkinen sektori jatkaa tasaisesti kasvuaan
vaikka byrokratian vähentämisestä puhutaan. Kun julkinen sektori kasvaa, se merkitsee kustannusten kasvua
vääjäämättömästi.
Yhteiskuntaamme on pesiytynyt
rakenteellinen
työttömyys, jonka voittamiseksi ei ole löydetty keinoja
tai sitten niitä keinoja ei
syystä tai toisesta ole haluttu käyttää.
Kuntia Suomessa on tällä
hetkellä liikaa. Ne on ajettu
valtiovallan taholta taloudelliseen ahdinkoon. Tätä
sanotaan kuntatalouden järkiperäistämiseksi.

Kansalaisten verotusta
kiristetään valtion taholta,
vaikka se on naamioitu muun
muassa kuntien veroäyrien
nostona.
Kuntien on pakko nostaa
veroäyriään taatakseen lakisääteisten palveluiden tason
kuntalaisille.
Oravanpyörän nopeutta
kunnissa lisää se tosiasia,
että enemmän ihmisiä joka
vuosi jää eläkkeelle kuin uusia veronmaksajia tulee töihin.
Tätä ilmiötä sanotaan taas
pelätyksi eläkepommiksi.
Pommia yritetään estää
laukeamasta rajuna räjähdyksenä tarjoamalla ihmisille mahdollisuutta tehdä töitä pitempään, jos kunto ja
halua riittää.

Palvelujen alasajo
Kunnissa on meneillään
palveluiden alasajo, toimenpiteillä haetaan säästöjä.
Käydään neuvotteluja mitä
palveluita voidaan supistaa
kansalaisten älähtämättä.
Nähdäkseni seuraava vaihe tässä kokonaisuudessa
on se, että mennään suuren
EU:n perustuslain taakse, ja
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Kovat arvot tulossa
Olemme menossa valitettavasti kansakuntamme räike-

ään tuloeroluokkien kuilun
kasvuun. Oman ennusteeni
mukaan meillä tulee olemaan paljon köyhiä ihmisiä,
jotka sinnittelevät oman toimeentulonsa rajamailla.
Samanaikaisesti rikkaiden
määrä kasvaa, he haluavat
toisista ihmisistä välittämättä yhä enemmän valtaa ja
rahaa itselleen.
Kovat arvot tulevat yhä
enemmän voimaan. Jos sinulla on vaurautta, niin saat
erilaista hoitoa ja palvelua
kuin ne ihmiset, jotka ovat
vähävaraisia. Tästä on
myös seurauksena se, että
rikoksista tuomittujen vankien määrä tulee kasvamaan,
lisää vankiloita rakennetaan
ja vanhoja laajennetaan.
Moniongelmaisten ihmis-

ten pahoinvointi lisääntyy,
yhtenä peilinä voidaan
käyttää vankien määrää luokiteltaessa kansan pahoinvointia.
Olemme menossa yhä
enemmän kohti suljettua
poliisivaltiomallia, kuin demokraattisesti tasa-arvoon
ja ihmisyyteen pohjautuvaa
valtiomallia.

Vielä on mahdollisuuksia
Nyt meillä on vielä mahdollisuus vetää käsijarru päälle
kansakuntana näille ikäville
tapahtumille. Meidän tehtävämme puolueena on tuoda
näitä edellä mainittuja epäkohtia rohkeasti esiin, ja tarjota kansalle todellista vaihtoehtoa nykypolitiikkaan.

Puoluesihteeri

PerusSuomalainen
PerusSuomalainen-lehti
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja v. 1996 lähtien
ISSN 1239-2324

tehdään rajujakin kuntatason leikkauksia. Silloin voidaan selittää kuntalaisille
yhteisen perustuslain vaativan sen ja sen palvelun lakkauttamista tai supistamista.
Poliittinen vastuu siirretään kauas muualle, ja vaalivuosina poliittiset päättäjämme sanovat: äänestä yhä
meitä vallassa olijoita, niin
kyllä me edelleenkin hoidamme hyvin sinunkin asiasi. Olitpa sitten kaupungissa tai maaseudulla, kerrostalossa tai punaisessa tuvassasi perunapeltosi vieressä.

hannu.purho@eduskunta.fi

Vaaleja ei voi monistaa
Olisi ihanteellinen tilanne,
jos menestyksekkäiden vaalien jälkeen voisi luottaa siihen, että seuraavalla kerralla
menee vieläkin paremmin.
Vaaleja ei valitettavasti voi
kuitenkaan kopioida. Lisäksi viime eduskuntavaaleissa
meillä oli onneakin matkassa.
Olen huomannut monen
ajattelevan, että Tonyn pitäisi saada taas vähintäänkin se reilut 16 000 ääntä ja
Timon sekä Raimon pärjätä
ainakin vanhaan malliin. Siinä sivussa pitäisi vielä
muutaman muunkin uuden
kyvyn mennä läpi niin, että
hurahtaa.
Heti alkuun kannattaa
kuitenkin miettiä, ovatko
kaikki kolme vuoden 2007
vaaleissa jälleen mukana?
Ties mitä elämä tuo tullessaan. Lisäksi on muistettava, että kaikkiin vaaleihin
lähdetään aina nollatilanteesta. Jokaisesta kannattajasta on taisteltava. Jokainen ääni on aina ansaittava
ja voitettava uudelleen.

Talvisodan henkeä

Samaa henkeä oli Perussuomalaisten viime eduskuntavaalitaistelussa. Emme
kai me aio seuraavalla kerralla olla huonompia? Ei
varmasti! Väkeä on tullut
paljon lisää ja etenkin tuoreilta voimilta suorastaan
satelee uusia ideoita.
Muutamista toimintaamme kohdistuneista “suoneniskuista” huolimatta lähtökohtamme tuleviin kaksiin
vaaleihin, presidenttikamppailuun sekä eduskuntamittelöön, ovat aikaisempaa
huomattavasti paremmat.

Vieläkö mukaan?
Lukuisa määrä henkilöitä eri
piirijärjestöistä on kysellyt:
lähdenkö vielä mukaan
puoluesihteerikisaan? Täytyy myöntää, että tämä on
vakavan harkinnan paikka.
Kun puolueemme täyttää
kymmenen vuotta ja olen
ollut siitä ajasta kuusi vuotta puoluesihteerinä, onhan
se pitkä aika.
Tuona ajanjaksona on
joutunut monet kerrat lähtemään henkensä kaupalla
syyspimeille pääkallokeleil-

Suurilla puolueilla on myös
suuret
äänestäjäreservit.
Niillä on etunaan vielä mahtavat taloudelliset voimavarat sekä laajasti tiedotusvälineiden vaikutusvaltaa tukenaan. Silti sitkeydellä ja
periksi antamattomuudella
pärjätään pienestäkin koosta huolimatta pitkälle. Sen
näytti Suomi Talvisodassa.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

le. Niiden puoluematkojen
varrella on näkynyt, jopa
saman päivän aikana, useampiakin kuolonkolareita.
Se pistää välillä miettimään,
olisiko jo aika luovuttaa
nämä hommat toisille?
Vastuu ja tehtävien moninaisuus ovat sitä luokkaa,
että vain muutamat henkilöt
puolueessamme ovat tästä
seikasta täysin perillä. Kahdeksantoistatuntiset päivät
eivät ole mitään harvinaisuuksia. Puhelin soi niin
joulu- kuin juhannusaattona, lähes samaan malliin
kuin arkenakin. Ihmisillä on
paljon murheita sydämellään. Joillakin taas käy aika
pitkäksi, eikä sillä hetkellä
ole muita juttukavereita.
Suurin osa yhteydenotoista
liittyy luonnollisesti politiikkaan ja puoluetta koskeviin
asia- tai menettelytapakysymyksiin.
Kun pienellä avustajan
palkalla näitäkin hommia
hoitelee tietoisena siitä, että
tekemättä mitään saisi lähes
saman, kyllähän se mietteliääksi vetää. Motivaatio
näissä tehtävissä on revittävä jostain aivan muualta

kuin rahasta. Etenkin, kun
niin puheenjohtaja kuin
puoluesihteerikin ovat Perussuomalaisissa luottamustehtävien hoitajia, joille ei
makseta palkkaa. Arvostusta tietysti on, kuten tiettyä
valtaakin. Ja eipä noista pahansuovista kadehtijoistakaan ole ollut pulaa.

Olen käytettävissä
Todettakoon sekin, että valtamedian kanssa minulla on
ollut aina tasapainoiset
suhteet. Mitään en ole sieltä saanut, mutta empähän
ole sinne mitään velkaakaan.
Perussuomalaisten puoluesihteerinä toimiminen on ollut
antoisaa ja useimmiten hienoa aikaa. Olen saanut tutustua jopa satoihin isänmaanystäviin, jotka ovat ottaneet
tämän puolueen poliittiseksi
kodikseen. Tässä arvokkaassa järjestötyössä olen saanut
olla eräänä osatekijänä mukana, viemässä aatetta ja puoluetta eteenpäin.
Koska sydämeni sykkii
aidosti ja vilpittömästi Perussuomalaiselle puolueelle,
olen päättänyt olla käytettävissä Kokkolassa puoluesihteeriä valittaessa.
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Puheenjohtaja

Eduskunnassa kysyttyä

timo.soini@eduskunta.fi

Kukkahattuoppositio
ja kehitysapu

“Politiikassa on joskus sanottava asioita, jotka eivät
ole kaikille mieleen”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

– Arvoisa herra puhemies! Kukkahattuoppositio, johon kokoomuksen eduskuntaryhmän enemmistö perussuomalaisten yllätykseksi näyttää kuuluvan, on
tehnyt välikysymyksen Suomen kehitysavusta. Hallitus kyllä ansaitsee epäluottamuksen, mutta ei tällaisessa asiassa.
Tuntuu siltä, että kaikki kannattavat rahan mättämistä merien taakse.
– Vain perussuomalaiset ja ilmeisesti
valtiovarainministeri Antti Kalliomäki
eivät näe nykytilaa vakavana ongelmana.
Kehitysapu on yksi niin sanotusti poliittisen korrektiuden piiriin kuuluvista asioista; hyvät ihmiset kannattavat sitä, ja
sen perusteiden perään kyselijöitä leimataan armotta kovasydämisiksi. (Ed. Erkki Pulliainen: Sehän on totta!) Siitäkin
huolimatta tuomme kritiikkimme esiin.

Bkt väärä mittari
– Hallitusryhmät ja oppositio vetoavat
YK:n suositukseen kehitysavun nostamiseksi 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Mielenkiintoista on tämä
YK:n käyttäminen soveltuvin osin kulloisenkin asian perusteluna. Meille on korostettu muun muassa erilaisissa sotatoimiasioissa YK:n mandaatin merkitystä.
Tämä linja on pätenyt aina viime kuukausiin asti. Nyt hallitus ja kukkahattuoppositio, ehkä vasemmistoliiton ja kristillisten enemmistöä lukuun ottamatta, on
valmis sivuuttamaan YK:n turvaneuvoston päätöksen EU:n nopean toiminnan
joukkojen asiassa.
– Bruttokansantuotetta käytetään hyvinvoinnin mittaamisen virallisena välineenä, mutta bruttokansantuotehan mittaa vain toimeliaisuutta. Suuronnettomuudet, epidemiat, rikollisuus ym. kasvattavat myös bruttokansantuotetta. Jos
rikollisuus lisääntyy, niin bruttokansantuotekin kasvaa. Eihän sillä pidä perustella kehitysavun nostoa. (Ed. Bjarne
Kallis: Edustaja on nyt aivan väärässä!)
Tämä, ed. Kallis, pitää täysin paikkansa.
Nämä esimerkit ovat äärimmäisiä, mutta
se kertoo sen, ettei bkt mittaa laatua
vaan ainoastaan aktiviteetin määrää, oli
se sitten hyvää tai pahaa. Siksi joku 0,7
prosentin osuus bkt:stä kehitysapuun
on jokseenkin älytön mittari. Olennaista-

han on se rahamäärä ja muu avun laatu
eikä osuus bruttokansantuotteesta.

Lapsiperheille ja veteraaneille
– Tosiasia on, että Suomen kehitysavun
euromäärät ovat kasvaneet viime vuosina
huimasti. (Ed. Kallis: Ja niin on kansantulokin!) Miten ovat esimerkiksi, ed. Kallis,
kasvaneet lapsiperheiden ja sotiemme veteraanien tukien euromäärät? Eivät ole
kasvaneet. Suomi maksaa kehitysapua yli
kolme miljardia mummon ja vaarin markkaa,
ei se mikään pikkusumma ole. (Ed. Suvi
Lindén: Ei mummolla markkoja ole!) Miksi
välikysymyksessä ei ole sanaakaan kehitysavun perillemenosta? (Ed. Kallis: Miksi
pitäisi olla?) - Pitäisi olla, ed. Kallis, että
meneekö apu perille!
– Jotain kehitysavussa on rankalla tavalla pielessä. Rahaa on kannettu sinne
vuosikymmeniä, korruptio rehottaa ja ihmisoikeuksia loukataan myös monissa
Suomen kehitysmaa-apukohteissa. Kun
kansainvälistä politiikkaa seuraa, huomio
kiinnittyy lukuisiin omaa kansaansa sortaviin diktaattoreihin. Nämä röyhkeät sortajat patsastelevat kansainvälisen yhteisön
kokouksissa vuosikymmenestä toiseen.
Mitä röyhkeämpi diktaattori, sitä pitempi
laahus. Nämä kehitysmaiden turbokapitalistit omistavat valtaosan yhdessä kansainvälisen suuren rahan kanssa omien
maidensa teollisista, kaupallisista ja rahoitusyrityksistä. Kehitysavun myötä rikkaiden maiden köyhät tukevat köyhien maiden rikkaita. Kumpia me voimme enemmän
auttaa ja mikä lopulta ihmisiä auttaa?

Hajautusta ja pienyrittäjyyttä
– Maailmanlaajuinen vapaakauppa ei toimi. Alueellinen vapaakauppa voi toimia.
Pienviljelijöiden hävittäminen ympäri
maailmaa on kehitysmaiden vakavin ongelma. Kansainväliset superyhtiöt ja suur-

omistajat ostavat maat ja vievät voitot.
Ylijäämäihmiset pakkautuvat onnettomiksi
kengänkiillottajiksi, itsensä myyjiksi ja rikollisiksi slummeihin. Tästä pitää olla
huolissaan eikä bkt-luvuista. Tarvitaan
hajautusta ja paljon pieniä yrityksiä. Suuryrityksiin satsaaminen tuo vain nälän
kansalle ja voitot kansainvälisille pörssipelureille.
– Esimerkiksi Afrikka on eurooppalaisten jakama ja jäljet näkyvät. Paikallisuuden kunnioittaminen on puuttunut, ja tuloksena ovat jatkuvat sodat ja kahakat.
Olen melko varma, että Afrikka ei voisi yhtään sen huonommin kymmenen vuoden
päästä kuin nyt, jos eurooppalaiset ja amerikkalaiset olisivat sieltä vaikka kymmenen
vuotta poissa.

Omaehtoiseen auttamiseen
– Perussuomalaiset eivät usko pelkkään
valtiovetoiseen kehitysapuun. Uskomme
yksilöiden omaehtoiseen auttamiseen.
Henkilökohtaisesti pistän rahan mieluummin Pelastusarmeijan pataan tai kirkkojen
keräyksiin kuin itselleni vieraiden järjestöjen kautta. Valtio jakaa runsaasti kehitysapurahoja erilaisille järjestöille. Osan tavoitteet voin hyväksyä, toisia en. Perussuomalaiset kiinnittävät erityistä huomiota kehitysavun perillemenoon. Mikäli väärinkäytökset saataisiin juurittua pois, olisi
kehitysapu paljon tehokkaampaa ja ne ihmiset, jotka todella apua tarvitsisivat, saisivat sitä.
– Arvoisa puhemies! Politiikassa on joskus sanottava asioita, jotka eivät ole kaikille mieleen. Perussuomalaiset ovat valmiita auttamaan vähimpiä veljiään ja siskojaan. Juoppoa ei auteta antamalla viinaa. Kehitysmaita ei auteta tukemalla vastikkeetta röyhkeitä diktaattoreja. Perussuomalaiset tulevat jatkossakin suhtautumaan äärimmäisen tiukasti kehitysapumäärärahojen nousuun. Tässä asiassa olemme hallitustakin tiukemmalla linjalla. Mutta kun valinta äänestyksessä tehdään hallituksen ja kukkahattuopposition välillä,
olemme hallituksen rinnalla siitäkin huolimatta, että hallitus tuskin kirkuu riemusta
nyt kuultuaan, millä perusteella me sitä tuemme.

Puolueemme puheenjohtaja Timo Soini sairaalahoidossa
Perussuomalaislehtemme
tekohetkellä
puolueemme puheenjohtaja on joutui sairaalahoitoon. Viikolla 17 alkoi hänellä kova
kuume, viiden päivän kuluttua influenssa
ja kuume olivat muodostuneet vaaralliseksi keuhkokuumeeksi. Sairaalahoito oli välttämätön, parantumisen nopeuttamiseksi ja
varmistamiseksi.
Sairasloman pituudesta lehden mennessä painoon meillä ei ole mitään tietoa. Toivotamme täältä lehden toimituksesta hänelle pikaista parantumista.
Toimitus
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Vistbacka:
eriarvoisuudesta
“Hallitus lupaa tulevinakin vuosina rikkaille lisää rahaa ja verohelpotuksia. Köyhemmille kansalaisille vain keppiä ja kapenevaa leipää. Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä tällaista eriarvoisuutta tietoisesti lisäävää linjaa. Hallituksen
valitsema edesvastuuton ja lyhytnäköinen tie
johtaa väistämättä umpikujaan. Sen tilalle olisikin kiireesti valittava perussuomalainen toimintamalli, jossa kaikille suomalaisille annetaan
mahdollisuus kohtuulliseen toimeentuloon ja
ihmisarvoiseen elämään ja tulevaisuuteen
asuinpaikasta ja elinolosuhteista riippumatta.”
Raimo Vistbacka 26.4.2005

Soini:
kehitysavusta
“Kukkahattuoppositio, johon kokoomuksen
eduskuntaryhmä perussuomalaisten enemmistönkin yllätykseksi näyttää kuuluvan, on tehnyt välikysymyksen Suomen kehitysavusta.
Hallitus kyllä ansaitsee epäluottamuksen, mutta ei tällaisessa asiassa. Oikein ihmetellä täytyy
tätä suurten sanojen tulvaa, jota tässä asiassa
on ilmoille saateltu. Tuntuu siltä, että kaikki
kannattavat rahan mättämistä merien taakse. Jotain outoa tässä kuitenkin on, sillä vain perussuomalaiset ja ilmeisesti valtiovarainministeri
Antti Kalliomäki eivät näe nykytilaa vakavana
ongelmana. Kehitysapu on yksi niin sanotusti
poliittisen korrektiuden piiriin kuuluvista asioista; hyvät ihmiset kannattavat sitä, ja sen perusteiden perään kyselijöitä leimataan armotta kovasydämisiksi.”
Timo Soini 27.4.2005

Soini:
alueellisen digitaalisen televisiotoiminnan
toimiluvista
“Syksyllä 2004 julistettiin haettaviksi alueellisen
televisiotoiminnan toimiluvat pääkaupunkiseudulle, Pirkanmaalle, Satakuntaan, Keski-Suomeen, Kymenlaaksoon, Pohjanmaalle, EteläPohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Valtioneuvosto ei kuitenkaan myöntänyt 14. huhtikuuta 2005 yhtään toimilupaa. Perustelujen mukaan osa hakijoista ei olisi tarjonnut alueellista
ohjelmaa ja muilla ei katsottu olevan edellytyksiä toimiluvan mukaiseen toimintaan.
Kansalaisia on viime vuosina kehotettu hankkimaan niin sanottu digiboksi, koska ohjelmatarjonta digitaalisella puolella on analogista monipuolisempaa ja koska analoginen lähetystoiminta lakkaa vuonna 2007. Kuitenkaan alueellisia
digitaalisen televisiotoiminnan lupia ei myönnetty esimerkiksi yritykselle, joka tällä hetkellä
hoitaa analogista lähetystoimintaa Tampereella.
Onko valtioneuvoston tarkoitus keskittää lähes
alueellinen lähetystoiminta ainoastaan monopoliasemassa oleville yrityksille.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27§:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksi katsotaan, että yrityksellä on edellytykset
alueelliseen analogiseen lähetystoimintaan mutta ei vastaavaan digitaaliseen? Kapasiteettia
on, mutta halutaanko sitä säästää ylikansallisille suuryhtiöille pienten asiansa osaavien kotimaisten yritysten kustannuksella?”
Timo Soini 15.4.2005

3

Kyläkoulu
keskellä kaupunkia

Teksti: Pauliina Peltomäki
Terapeutti
Kuvat: Eija Ikonen
Koulusihteeri

Porin keskustassa sijaitsee arvokkaan näköinen
vanhojen kunnostettujen rakennuksien kokonaisuus.
Kristillinen koulu ja päiväkoti ovat saaneet
rakennuksilleen uuden ulkoasun. Myös sisältä
rakennukset ovat juuri valmistuneet remontin alta.
Kauniit sisätilat kruunaa oma teknisen työn tila uusine
laitteineen.

Porin Kristillinen Koulu on yksityinen, yhteiskristilliseltä pohjalta
toimiva oppilaitos, jossa käytetään
valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta muokattua opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma perustuu kristilliseen
elämänkatsomukseen ja Raamatun
ihmiskuvaan, jossa ihminen on Jumalan luoma ainutkertainen yksilö.
Opetussuunnitelman tavoitteena
on antaa samat tiedot, taidot ja
valmiudet kuin kaupungin järjestämässä peruskoulussakin.

Laadukasta oppimista
Kristillinen koulu kunnioittaa vanhempia lasten ensisijaisina kasvattajina ja haluaa tukea heitä tässä
tehtävässä. Opetus korostaa lapsen oman oppimismotivaation
merkitystä ja hänen yksilöllisyyttään. Lapsen yksilöllisyyden huomioon ottaminen parantaa oppimistuloksia ja takaa jatko-opintokelpoisuuden. Opettajilla on peruskoulun opettajan pätevyys ja
tämän lisäksi he saavat lisäkoulutusta erityisesti kristillisessä koulussa toimimiseen.
Nopeasti muuttuva maailmankuvamme aiheuttaa erityisesti lapsille ja nuorille turvattomuuden tunnetta. Heille tulisi tarjota selkeä ja
kestävä arvomaailma, jonka va-

raan he voivat tulevaisuuttaan rakentaa. Tätä varten vanhemmilla
on oikeus saada lapsilleen koulukasvatus, joka tukee heidän omaa
kasvatustyötään.
Nykyisessä moniarvoisessa yhteiskunnassa kristillisen arvomaailman opetus peruskoulussa on jatkuvasti vaikeutunut. Tunnustuksellista uskonnon opetusta vähennetään ja samalla sen sisältöä
suunnataan maallistuneeseen uskontotieteelliseen suuntaan ja elämänkatsomusoppiin. Myös aamunavauksien perinteinen kristillinen sisältö on hävinnyt lähes
tyystin. Kristillinen koulu tarjoaa
vaihtoehdon tälle suuntaukselle.
Samalla se pyrkii tukemaan peruskouluissa tapahtuvaa kristillistä
kasvatusta kehittämällä ja toteuttamalla uusia toimintatapoja.

Koulun historiaa
Porin Kristillisen Koulun hanke
käynnistyi syksyllä 1995, kun perustettavan koulun ylläpitäjäksi
perustettiin Porin Kristillisen Koulun kannatusyhdistys ry. Koulu
aloitti toimintansa syksyllä 1996
seitsemän oppilaan ja yhden opettajan yksityiskouluna. Rahoitus
saatiin lahjoituksina, talkootyötä
ja kirpputorin tuottoina. Heinäkuussa 1999 Valtioneuvosto

Ennen kesän alkua koulun pihaan saadaan
uusia leikkitelineitä ja liukumäki.

Jalkapallo on suosittu laji välitunneilla.

myönsi koululle kolmen vuoden
määräaikaisen opetuksen järjestämisluvan, joka merkitsi koulun siirtymistä virallisesti yksityiskouluksi ja myös valtionavun piiriin. Heinäkuussa 2002 Valtioneuvosto
myönsi uudelleen Porin Kristilliselle Koululle opetuksen järjestämisluvan. Syyslukukauden alussa
2004 koulussa oli 72 oppilasta luokilla 1-9 sekä 7 päätoimista opettajaa. Esiopetus järjestetään päiväkoti Ankkurissa, joka toimii samassa pihapiirissä.

Nykykehityksessä mukana
Koulun yläasteella voi suorittaa
perusopetuksen ohessa ATK Aajokortin. Opettajat ovat nuorekkaita ja pienet luokkakoot takaavat oppilaiden yksilöllisyyden
huomioimisen ja tukea antavan ilmapiirin. Koulun opetustyön
suunnittelusta ja ohjaamisesta
huolehtii koulun johtokunta. Tämän lisäksi koulussa toimii vanhempainneuvosto, joka koordinoi
koulun hyväksi tehtävää talkootyötä.

Päiväkoti samassa pihapiirissä
Päiväkoti Ankkuri toimii samassa
pihapiirissä koulun kanssa. Tämän
kevään aikana päiväkodin piha
saa uuden ilmeen. Pihaan saapuvat ennen kesän alkua liukumäkitornit, lankkusilta, kiipeilyteline
sekä viihtyisyyttä luovia istutuksia.
Päiväkodin toiminta-ajatuksena
on luoda lapselle turvallinen, erilaiset lasten taustat huomioiva,
kodinomainen, lasta yksilönä kohteleva ympäristö, jossa vallitsee
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kunnioitus sekä luotua että Luojaa
kohtaan. Kristillisen kasvatuksen
sisältöalueita päiväkodissa ovat
mm. tutustuminen raamattuun ja
sen kertomuksiin, kansainvälisyyskasvatus sekä ihmisten erilaisuus.

Hoitomaksut kunnallisella
tasolla
Hoitomaksut ovat kunnallisella tasolla. Jokaisella perheellä on oike-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

us Kelan yksityisen hoidon tukeen tuloista riippumatta. Päiväkodin ylläpidosta huolehtii yhteinen
koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys, joka vastaa taloudellisten
ja aineellisten puitteiden järjestämisestä. Opetussuunnitelma vastaa sisältöalueiltaan Porin kaupungin päiväkodeissa annettavaa
opetusta ja kasvatusta, jota peilataan kristillisen arvomaailman
kautta. Tämä luo mahdollisuuden
keskinäiselle kunnioitukselle aikuisten ja lasten välillä.
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Varovaisuus
ei rasismia

nuoret

Ihmisoikeusliiton edustajat kirjoittivat (HS
7.4.) Suomessa sitkeästi kytevästä rasismista. Haluaisin hieman tarkentaa kertomuksen
sisältöä.
Totean heti alkuun, etten hyväksy rasismia. Rotuun, sukupuoleen tai ihonväriin perustuva syrjintä on ehdottomasti väärin. En
puolustele tässä rasistisia ratkaisuja. Esitän
keskustellusta asiasta vain toisen näkemyksen.
Kirjoituksessa ollaan huolissaan maamme
mahdollisuuksista kilpailla ulkomaisesta työvoimasta muiden maiden kanssa. Ongelmaksi luetaan, ettei Suomi ole sitoutunut rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisyyn. Itse en
löytänyt mitään perusteita väitteelle. Mielestäni tärkeämpää olisi panostaa pienituloisten
verotuksen alentamiseen ja poistaa ruoan arvonlisäverot. Maahanmuuttajat todennäköisesti kuuluvat alempiin tuloluokkiin, jolloin
heidän “etujaan” tulisi parantaa.
Uhritutkimuksen mukaan joka neljäs ulkomaalainen tunsi tulleensa syrjityksi asunnonjakotilanteessa ja 43 prosenttia vastaajista kertoi kokeneensa loukkauksia ja kiusaamista kadulla ja liikennevälineissä. Tut-

tunut syrjityksi ja pohtinut syyn olleen rasistinen.

Yli puolet suhtautuu kielteisesti
maahanmuuttajiin

kimus on harhaanjohtava ja tarkoitushakuinen. Kuka tahansa on joskus tuntenut tulleensa syrjityksi tai kiusatuksi. Lisäksi on
kysytty vain yksittäisiä tapauksia. Riittää
siis että joku on kerran elämänsä aikana jou-

Suomalaiset ovat Elinkeinoelämän valtuuskunnan tekemän tutkimuksen mukaan vahvasti rasistisia. Kuten 60 prosenttia vastaajista toteaa, varauksellinen suhtautuminen ulkomaalaisiin on viisasta varovaisuutta, ei rasismia. Hallituksemme aikoo
kuitenkin lisätä maahanmuuttoa ja kilpailla
ulkomaisesta työvoimasta. Tutkimusta silmällä pitäen itse näkisin, että maahanmuuttoa täytyisi keskittää länsimaalaistuneista
maista tuleviin työnhakijoihin tai kotimaassaan ahtaille joutuneisiin poliittisiin pakolaisiin, jotta ottaisimme kansan mielipiteen
edes jotenkin huomioon.
Jos yli puolet suomalaisista myös suhtautuu kielteisesti maahanmuuttajiin, tuleeko meidän pakottaa kansalaisemme kestämään myös jatkossa kulttuuriimme sopimattomia maahanmuuttajia? Muistaakseni
elämme demokratiassa, jossa enemmistön

Ole poliittisesti epäkorrekti!
Nyt myynnissä vennamolainen T-paita.

Tommi Ojala
Varapuheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret

kanta ratkaisee. Vai pitäisikö siirtyä Ihmisoikeusliiton johtamaan diktatuuriin, jossa
kunnioitetaan ainoastaan vähemmistön
mielipiteitä? Arvostan järjestön toimintaa,
mutta on edesvastuutonta pyytää ihmisiä
tarkistamaan asenteitaan rasismiin. Tämä
voi johtaa kansallismielisiä syrjiviin toimiin.
Ei ole taidettu tehdä tutkimusta, jossa kysytään suomalaisten altistumisesta rasistisille rikoksille, kuten ulkomaalaisten tekemiin ryöstöihin ja pahoinpitelyihin. Tämä
selittäisi osaltaan suomalaisten varauksellisen suhtautumisen maahanmuuttajiin. Rasismia yleensä ihmetellään miettimättä sen
mahdollisia syitä. Erään tutkimuksen mukaan rajavartijat ja poliisit ovat kaikista rasistisimpia ammattiryhmiä. Sattumalta he
ovat eniten tekemisissä ulkomaalaisten
kanssa. Olisiko näillä asioilla joku yhteys?
Maamme on vahvasti kristillinen ja vahvasta muslimimaasta muuttava menee hämilleen. Syntyy sekasortoinen tilanne, joka
aiheuttaa kulttuurien sekoittumisen omamme kustannuksella. Itse olen tullut siihen
lopputulokseen, että monikulttuurisuus on
turhan kalliiksi tuleva rikkaus.

PerusS Nuoret
vierailevat
eduskunnassa
Perussuomalaiset Nuoret järjestävät
nuorille tutustumiskierroksen eduskuntaan torstaina 26.5. Vierailu alkaa kello
14.00 kahvin ja pullan merkeissä eduskunnan kahvilassa. Kahvittelun jälkeen
tutustumme eduskunnan toimitiloihin
kansanedustajan ja puolueen puheenjohtajan Timo Soinin johdolla. Myös muut
PerusS-edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan. Tutustumiskierroksen
jälkeen jäämme seuraamaan lehtereille
eduskunnan täysistuntoa.
Myös puolueestamme kiinnostuneet
puolueen ulkopuoliset nuoret ovat tervetulleita. Ilmoittautumiset PerusS Nuorten
puheenjohtajille Vesa-Matti Saarakkalalle
(v_m_saarakkala@hotmail.com) tai Tommi
Ojalalle (ojala@perussuomalaiset.fi). Max
20 osallistujaa.

Ostamalla tuet myös Perussuomalaisten Nuorten toimintaa.
Paidassa teksti “POLIITTISESTI EPÄKORREKTI” ja pieni
PSnuoret-logo.
Hinta 15 euroa/kpl + toimituskulut.
Tilaukset sähköpostilla joko ojala@perussuomalaiset.fi tai
v_m_saarakkala@hotmail.com.
Voit myös soittaa tai lähettää postia puoluetoimistolle.
Toimitukset ennen puoluekokousta 18.6.
Tilaa ja ole poliittisesti epäkorrekti!

Kuka on kovin jäsenhankkija?
PerusS-Nuoret etsivät puolueen kovinta jäsenhankkijaa. Osallistu kisaan ja tilaa materiaali puoluetoimistolta. Jokainen viisi jäsentä mukaan saanut palkitaan “POLIITTISESTI EPÄKORREKTI”-paidalla ja eniten jäseniä hankkinut palkitaan risteilyllä Tallink Romantikalla sekä kahdella paidalla. Suosittele
puoluettamme lähipiirillesi, ja tee politiikkaa
läheisiesi ja ystäviesi kanssa.

aiot saada mukaan. Muistathan laittaa jokaiseen anomukseen mukaan oman jäsennumerosi tai nimesi. Kilpailuaika on 14.5.-18.6.
Voittaja julistetaan Kokkolan puoluekokouksessa.

Osallistumisohjeet:

Mannerheimintie 40 B 56, 00100
Helsinki
ojala@perussuomalaiset.fi
Puh. 09-454 0411

Voit ilmoittautua joko sähköpostilla, kirjeellä
tai soittamalla puoluetoimistoon. Kerrot
vain nimesi, osoitteesi ja montako jäsentä
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Lisätietoja antaa Nuorten
toiminnanjohtaja Tommi Ojala, 04577 107617
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Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Mitä mieltä

metrosta

naiset

Erikoissairaanhoitajana, perheen huoltajana, neljän lapsen äitinä, katson espoolaisen
elämää hyvin ruohonjuuritasolta. Haluan lisää rahaa ja innovaatioiden toteutuksia terveydenhoitoon ja sosiaalitoimeen, lapsille,
vanhuksille, sairaille, vammaisille tai eri
syistä huonosti toimeentuleville. Haluan lisää vakituisia työpaikkoja sairaanhoitajille,
sairaala-apulaisille, osastosihteereille ym.
suorittavan tason pienipalkkaisille naisille.
Lasten asiat on hoidettava heti. Samoin
ovat huomiointivuorossa heti sotaveteraanit ja rintamamiesnaiset. Suurten ikäluokkien
vanhenemisesta aiheutuvat eläke-, ynnä
muut kulut huolestuttavat. Koska asia tiedetään, tulee järjestelyt aloittaa viimeistään
nyt. Espoolla on hyvät palveluiden kehittämissuunnitelmat terveys- ja sosiaalitoimen
eri aloilla, esim. “Espoon vanhuspoliittinen
ohjelma”.
Toisaalta olen saanut tietoa siitäkin, että
jo tällä hetkellä osa nykyisistä eläkeläisistä
jättää esim. sydänlääkkeitään ostamatta
saadakseen rahan riittämään ruokaan ja
asumiseen! Hoitotakuu tuli voimaan
1.3.2005. Se on lisäkustannus kunnille. Se
koskee ja sen täytyykin koskea kaikkia ikäluokkia. Hoitohenkilönkunnan vähäisyys
suhteessa työmäärään ja vastuuseen kertoo
tämän päivän arvojärjestyksen.
Olen eri yhteyksissä koettanut tuoda esille työntekijöiden viestejä väsymyksestä,
unohtamatta potilaita, joita joudutaan hoitamaan ylipaikoilla jopa käytävillä. Esim.
HUS:ssa hoitotakuun (sinänsä hyvä asia)

edellyttämä jonojen purkaminen hoidetaan
ylitöillä iltaisin ja viikonloppuina. Asia nähdään mahdollisuutena henkilökohtaisen talouden kohentamiseen. Kuinka on työntekijän jaksamisen laita? Jopa me naiset alamme
ilmaista kyllästymistä vuosia jatkuvaan ketjutetun pätkätyön aiheuttamaan epävarmuuteen ja näköalattomuuteen oman elämän
suunnittelussa. Ihmetellään, miksi ei saada
sijaisia hoitolaitoksiin, ikään kuin inhimillisillä olosuhteilla (koskee sekä henkilökuntaa että asiakkaita), ei tässä yhteydessä olisi mitään merkitystä. Kysymys on työskentelyolosuhteiden, vastuun ja arvostuksen
suhteesta, ei enää ensisijaisesti edes palkasta, vaikka sekin on osa arvostusta ja pieneksi todettu.

PerusS Naisten hallitus
tapasi uusmaalaisia

Metrorahat turvallisuuteen
Metron rakentaminen on suunnattoman kallis vaihtoehto (kaikkein kallein) espoolaisen
liikenteen järjestämiseksi. Kaikkeen ei ole
varaa, on tehtävä valinta. Mielestäni voimme jättää metron rakentamatta nyt, ja sijoittaa “säästyneet” rahat sen sijaan ihmisen
elämänkaaren jokaisen tärkeän vaiheen parantamiseen. Ilman metrojunaa pärjäämme,
mutta jos meillä ei ole osoittaa resursseja
lastemme ja koululaistemme turvallisten
kasvuolosuhteiden tukemiseksi, voivat seuraukset kustannuksineen olla arvaamattomat tulevaisuudessa. Valintani on tämä,
vaikka visio kapeista kiskoista ja kiiltäväkylkisestä valmiista metrojunasta, josta pur-

Marjo Pihlman
varavaltuutettu
Espoon sosiaali- ja
terveyslautakunnan jäsen
PerusSuomalaisten
Uudenmaanpiirin
puheenjohtaja

kautuu Omenaan ostamaan kiiruhtavia hymyileviä ihmisiä, voi toisaalta olla houkutteleva. Kuulemistani puheista päätellen, se on
usein ollut naapurikuntalaisten ja liikemiesten visio. En usko sellaiseen määrään uusia
työpaikkoja ja naapurikuntalaisten lisääntyvää joukkoa metron käyttäjinä, että rakentamisesta aiheutuvat kulut kompensoituisivat
tavallisten espoolaisten hyväksi. Espoolaiset veronmaksajat maksavat viulut, joten
mielipiteemme painakoon tässäkin ratkaisussa.
Ennen kuin metro on valmis, tarvitaan
yhä uusia investointeja muuttuviin liikenteen sijaisjärjestelyihin ja ruuhkat jatkuvat
vuosia. Helsingin metroon liittyvät rakennustyöt pitivät keskustan rumana ja rikki revittynä yli 20 vuotta, kuinka käynee kauniin
rantaväylän? Ns. syöttöliikenne eri puolilta
Espoota metroasemille vaatii joka tapauksessa kalustoa, liikenneväyliä ja rahaa. Kiskot maan päällä tai maan alla, eivät käsittääkseni pelkästään ratkaise liikenneongelmia. Ajoittaisia ruuhkia esiintyy myös
Munkkiniemen ja Leppävaaran suuntaan,
vaikka nopea junayhteys Helsinkiin on ollut
jo kauan olemassa. Kampin valmistuminen
avaa pullonkaulaa Helsingin päässä Ruoholahden suunnalta tullessa.
Itse kehittäisin olemassa olevia liikenneratkaisuja miettien kuinka saada julkinen liikenne houkuttelevammaksi ja poikittaisliikenteemme enemmän asukkaita palvelevaksi.
Esim. liikenneväyliemme kehittämiseen olemme saaneet valtiolta kohtalaisen määrärahan.

Kansanedustajat, korjatkaa
työttömyysturvalaki

Marja-Leena
Leppänen
yrittäjä

Vuosikausia on jauhettu
työttömyydestä ja keinoista
helpottaa työttömän
työllistymistä. Halvin ja
yksinkertaisin keino on, antakaa
työttömän tehdä edes vähän
töitä menettämättä
Helsingin ja Uudenmaan piirin naiset kokoontuivat 9.4. puoluetoimistolle tapaamaan Perussuomalaisten naisten hallitusta ja keskustelemaan järjestön toiminnasta. Paikalla oli Helsingin piirin varapuheenjohtaja Erja Kouvo ja Uudenmaan piirin puheenjohtaja Marjo Pihlman
sekä paljon muita aktiivijäseniä.
Tilaisuus kesti noin kolme tuntia, jonka
jälkeen alkoi Perussuomalaisten naisten hallituksen kokous. Päätettiin kustantaa puoluetoimistoon uusi sohva. Naiset kannatta-

vat puoluesihteeriksi Uudenmaan piirin esitystä Marjo Pihlmanista ja puolueen varapuheenjohtajaksi esitetään Auli Kangasmäkeä. Presidenttiehdokkaaksi naiset kannattavat Timo Soinia.
Julkilausumassaan Naiset arvostelivat
ankarasti hallitusta eläkeuudistuksesta, joka
heidän mielestään pilkkaa eläkeläisiä.
Tommi Ojala
Nuorisosihteeri

Perussuomalaiset Naiset -julkilausuma hallituksen kokouksesta

Suomalainen eläkeläinen on
köyhyysloukussa
Perussuomalaiset Naiset arvostelevat ankarasti maan hallitusta eläkeuudistuksesta, joka
pilkkaa eläkeläisiä. Eläkeläisten ostovoima laskee edelleen, palkansaajan korotus oli noin
4 % :n luokkaa, eläkeläiset saivat alle 1 %: korotuksen. Vaadimme eläkekorotuksien sitomista palkkaindeksiin. Vaadimme myös palvelualojen arvolisäveron alentamista 12 %:iin.
Tämä parantaisi ostovoimaa sekä loisi uusia työpaikkoja ja auttaisi pienyrittäjän asemaa.
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työttömyyskorvaustaan.

Passiivinen työttömän makuuttaminen neljän seinän sisällä on saatava loppumaan.
Kun ja jos hänelle tarjotaan osa-aikaista tai
tilapäistä työtä, älkää olko heti sovittamassa
päivärahaa saatuihin vähäisiin tuloihin.

tavan työttömyyden muun muassa tällä keinolla. Miksi Suomessa työttömät eivät saisi
samaa mahdollisuutta ? Tämä on kiinni
Eduskunnan tahdosta tehdä jotakin työttömien hyväksi.

Miettikää sitä, että työtön ansaitsee tällä
tavalla hieman enemmän kuin sen peruspäivärahansa. Hän maksaa laillisesti veroja tulostaan. Hän pääsee mukaan työelämään,
ehkä saa jatkossa lisää samalta työnantajalta työtä, ehkäpä työllistyy pikku hiljaa kokonaan. Keino on halpa siksi että se ei vaadi valtion rahoista budjettia. Vain ja ainoastaan hyvää tahtoa kansanedustajilta laatia
uusi työttömyysturvalaki joka sallii vähäiset ansiot työttömälle.
Muun muassa Saksan Gerhard Schöreder aikoo nujertaa Saksassa vallitsevan val-

Kaikki puhuvat vain ihmisistä jotka ovat
työelämässä mukana, heidän eduistaan ja
palkankorotuksistaan. Heillähän on työnsä
ja hyvät palkkansa. Kuka kustantaa työttömälle hammaslääkärin, kuka terveydenhoidon, kuka antaa edes lainaa elämän parantamiseen?

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Autetaan niitä joilla on tarve ja hätä jopa
leivästä. Peruspäivärahalla ei kukaan tule toimeen pitkällä tähtäimellä.
Tehkää jo jotakin siellä Eduskunnassa asian hyväksi!
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Koivistolle Karjalan palautuksen eduista
sipuolelle alkaa heti syntyä vahvoja teollisuuden, kaupan ja palvelujen kehärakenteita, joita
suurkaupunki tarvitsee tervettä
kasvuaan varten. Karjalassa olevat venäläiset yritykset ovatkin
turvallisessa EU-maassa.

Presidentti Koivisto ei näe Karjalan palautukselle järkisyitä, vaan
pelkää sotaa. Ei hän esitä mitään
järkisyitä palautuksen kieltämisellekään.
Presidentti Mauno Koivisto on
24.03.05 esittänyt kantansa Karjalan palauttamisesta: hän ei näe
siihen järkisyitä, palautusvaade
merkitsisi sotaa, Suomi ei tarvitse
Karjalaa, eikä Suomi kykene asuttamaan nykyistäkään aluetta.
Koiviston kannasta raportoi HS
perustaen tietonsa Keski-Uusimaa -lehteen.
Koivisto myötäilee aikaisempaa Venäjä-keskeistä ajatteluaan,
vaikka hän toisaalta selvästi yhtyy presidentti Tarja Halosen käsitykseen Suomen syyttömyydestä sotien aloittamiseen ja erillissota-kantaan. Koivisto ei esitä
järkisyitä palauttamisen kieltämiselle.
Karjalan palautukselle löytyy
poikkeuksellisen paljon vahvoja
järkisyitä. Se on taloudellisesti
koko Suomelle, myös Turulle,
vahvasti elvyttävä kasvuruiske.
Itäinen Suomi nousee taas jaloilleen. Työttömyys loppuu Suomessa, sillä pelkästään jälleenrakentamiseen tarvitaan noin 500
000 miestyövuotta ja pysyviä
työpaikkoja syntyy noin 200 000.
Itämeren mahdollisuudet pelastua öljykatastrofilta moninkertaistuvat.
Tunne- ja kulttuuriarvot ovat
tärkeitä. Nyt Suomen kulttuurin

Vieläkö suomalaiset joskus saavat
Karjalan koivikoista kotimaista
saunavihdan ainesta?

kehto rappioituu. Oikeudenmukaisuuden toteutuessa kansalaisten
suhteet Venäjään muuttuvat. Nykyinen asiallinen naapuruus alkaa
muuttua ystävyydeksi ja luottamukseksi. Kenties presidentti tuntee Venäjään luottamusta ja ystävyyttä, mutta suomalaiset ihmiset
eivät voi sitä tehdä, ennen kuin
vanhoista vääryyksistä on konkreettisesti sovittu. Karjalaisten ja
muiden suomalaisten ihmisyyden
menetyksille tulee antaa täysi
arvo.
Onko presidentti Koivisto koskaan ajatellut niitä positiivisia poliittisia vaikutuksia, joita Venäjä
vapaaehtoisella
palautuksella
saa? Venäjälle palautus on mahtava poliittinen voitto globaalisti.
Venäjä pääsee taloudellisesta taakasta. Pietarin suurkaupungin län-

Ehkä kummallisin on Koiviston väite sodan syttymisestä.
Tarkoittaako presidentti, että itsenäisessä EU-Suomessa käynnistetty keskustelu ja sen pohjalta
esitetty neuvottelualoite Venäjälle johtaa sotaan? Sitenkö nykyiset maat ratkovat keskinäisiä
suhteitaan? Jos pelko Venäjää
kohtaan on noin suunnaton, eihän Suomessa uskalleta tehdä
mitään, minkä arvioidaan olevan
Venäjän edun vastaista. Selittääkö tämä suuri pelko Koiviston aikaisemmatkin lausunnot?
Suomessa on aika siirtyä ajattelemaan oman maan etua ja legitiimejä oikeuksia. Neuvostoliitto oli yksin syyllinen sotiin, silti
Suomi syyllistettiin. Pariisin rauhansopimuksessa Suomella oli
kaksi mahdollisuutta: hyväksyä
kohtuuttoman rauhanehdot tai
tuhoutua. Suomi valitsi viisaasti
elämän ja mahdollisuuden myöhemmin ottaa tehdyt vääryydet
esille. Nyt on tullut se aika, jolloin sodan aggressioista voidaan maitten välillä keskustella
rauhanomaisesti ja etsiä win-win
-ratkaisu.
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me kehittämiseksi maanpuolustus
tarvitsee lisää määrärahoja.
Suomen ei tule mennä mukaan
liialliseen kansainväliseen kehitykseen, vaan puolustusvoimien tehtävänä tulee jatkossakin olla Suomen ja suomalaisten sekä Suomen
alueellisen koskemattomuuden turvaaminen. Puheet “suomalaisten
intressien turvaamisesta maailmalla” ovat huonoa poliittista kehitystä, joka johtaa maanpuolustus-käsitteen hämärtymiseen ja syö pohjaa koko kansakunnan puolustusvoimille ja sen tavoitteille osoittamalta arvostukselta.
Sitoutuneen ja motivoituneen
vapaaehtoisen maanpuolustukInternet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Halmeen
tilaisuus oli
suosiossa

Kurikan
Perussuomalaisten
luottamuspaikat

Kansanedustaja Tony Halme oli
helsinkiläisten tavattavissa eduskunnan lisärakennuksen kansalaisinfossa 22. huhtikuuta. Väkeä oli
niin paljon, että osa jouduttiin
käännyttämään pois. Suurimman
osan yleisöstä muodostivat Halmetta katsomaan saapuneet yläasteikäiset nuoret. Tony Halme vastaili heidän moninaisiin kysymyksiinsä koskien koulunkäyntiä,
nyrkkeilyä, politiikkaa ja elämää
yleensä.

Kaupunginvaltuusto (Vesa-Matti
Saarakkala), tekninen lautakunta
(Matti Hakala), sosiaali- ja terveyslautakunta (Saarakkala), nuoriso- ja kulttuurilautakunta (Jenni
Isoluoma, Saarakkala varajäsen),
maaseutulautakunta (Harry Ojanen), liikuntalautakunta (Timo
Ala-Reinikka), käräjäoikeuden
lautamies (Marita Mäkinen), lukion johtokunta (Saarakkala), Luovan kylän koulun johtokunta
(Erkki Kanamäki)

Piirikokous, Pohjois-Savo
Su 22.05. 2005 klo 12.00
Varpaisjärvi, Vanhan torin kahvio,
puolueen edustajana varapuheenjohtaja
Vaili-Kaarina Jämsä. Piiritoimikunta klo 11.00.

Nimityksiä
Puoluehallitus on nimittänyt
Itähelsinkiläisen Tommi
Ojalan Myllypurosta puolueen poliittiseksi nuorisosihteeriksi.
Ojala odottaa nuorilta politiikasta kiinnostuneilta runsaita yhteydenottoja.

ProKarelia

Maanpuolustus
Suomen puolustusvoimien tehtävä on suomalaisen yhteiskunnan, Suomen kansan ja maamme
alueellisen koskemattomuuden
puolustaminen. Suomi on perinteisesti ollut riippumaton ja liittoutumaton maa ja linjansa mukaisesti on pysyttäytynyt eturistiriitojen ja liittoutumaintressien ulkopuolella. Valittu linja on auttanut maatamme säilyttämään ja
vaalimaan rauhaa.
Suomen puolustautuminen perustaa ensisijaisesti omiin voimiin, suomalaisiin maanpuolustajiin. Suomi puolustaa koskemattomuuttaan, arvojaan ja suomalaista elämäntapaansa kaikissa tilanteissa. Sotilaalliseen liittoutumiseen Suomella ei ole tarvetta.
Suomen tulee varmistaa riittävä materiaalinen ja henkinen suorituskyky mahdollisia kriisejä varten. Puolustuksen kulmakivistä,
laajaan koulutettuun reserviin perustuvasta armeijasta, vahvasta
maanpuolustustahdosta,
koko
kansan arvostamasta puolustuslaitoksesta, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin sitoutuneesta valtiojärjestyksestä ei ole syytä luopua.
Uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi ja puolustusvoimiem-

Järjestötoimintaa

sen osuutta sotilaallisessa
maanpuolustuksessa tulee kehittää. Suomalaisen reserviläisten ja vapaaehtoisten naisten ja
miesten isänmaan turvaksi uhraamat työtunnit vahvistavat ja
lujittavat maanpuolustuksemme
pohjaa.
Vapaaehtoistoiminnan harrastusluonteisuutta tulee kehittää
selkeämmin pohjoismaisten kodinturva-järjestöjen
mallin
suuntaa, kiinteämmin puolustusvoimiin kuuluviin vapaaehtoisiin sotilaallisesti järjestettyihin organisaatioihin.

Merkkipäivät

Eero A. Martikainen 80 vuotta
9.5.2005

Eino Sallinen 80 vuotta
17.5.2005

Puolueen patriarkka, res.vänrikki,
tullitarkastaja.
Helsingin Herttoniemessä asuva
pitkäaikainen perussuomalaisten
vaikuttaja. Vennamolaisuuden kannattaja, mukana puolueessa alusta
asti. Muun muassa kansaneläkelakia säätänyt kansanedustaja oli
Pienviljelijäpuolueen perustaja.
Onnittelut!

Pitkän linjan perussuomalainen,
ollut puolueen jäsen SMP:n perustamisesta lähtien ja liittynyt sittemmin Perussuomalaisiin sen perustavassa kokouksessa. Puolueen toiminta kiinnostaa häntä vieläkin, vaikka “jalka” onkin käynyt
raskaanlaiseksi.
Kunnallisjärjestömme vetäjänä sekä muissa luottamustehtävissä
on vierähtänyt monia vuosia. Ollut maatamme puolustamassa
suurta vihollista vastaan.
Polvijärven perussuomalaiset ja
Pohjois-Karjalan piiri toivottaa Einolle sydämelliset onnittelut syntymäpäivän johdosta!

Jukka I. Mattila
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Russen Finn
Nykyisin, erityisesti näinä globalisaation vuosina pidetään lähes itsestään
selvänä
sitä,
että
jok’ikinen suomalaisista olisi ehtinyt elämänsä aikana matkailla ainakin kerran, jos ei useammin jossakin kaukaisessa vieraassa maaosassa.
Tuhatyhdeksänsataaluvun alkuvuosina asiat olivat toisin. Silloin
maailmalla matkaaminen oli hidasta
ja kallista. Turistimatkat olivat aniharvojen varakkaiden etuoikeus.
Vähävaraisimpien ulkomaanmatkat
suuntautuivat pääasiassa Siperian
pakkotyöleireille.
Silti vapaita suomalaisia oli levittäytynyt kaikkiin maailman kolkkiin. Kaukaisimmassakin maanosassa saattoi tavata noita Russen Finniksi kutsuttuja suomalaisia, jotka merimiehinä olivat lähteneet kotimaastaan maailmalle parempaa elämää etsimään.
Heitä löytyi asettuneina asumaan mantereille ja meren saarille,
sellaisellekin Intian valtameren
saarelle kun Madagaskarille. Kerrotaan myöskin, että Mauritiuksen
poliisivoimat koostuivat 1800 -luvun lopulla suurelta osin suomalaisista merimiehistä.

Lusitan suomalainen?
Australialainen kirjailija Alan Villier kertoo elämänkerta kirjassaan
’The set of the sail’, salaperäisestä matkaajasta jonka hän tapasi
Ranskassa. Matkaajan hän tiesi
olevan suomalainen, josta hän
käyttää nimeä Lusitan.
Lusitan oli merimies ja ansainnut tuon lisänimen merimiesten
keskuudessa pelastautumalla up-

poavasta Gunnar line Lusitaniasta savutorven kautta aluksen tultua torpedoiduksi Irlannin länsirannikolla.
Alan Villier tapasi tämän salaperäisen kulkijan siirryttyään Englannista salaa Ranskan puolelle etsimään Lancing -nimistä raakatakiloitua neljän-masto parkkia, joka vanhojen merimiesten kertoman mukaan oli nopein koskaan merta kulkenut neljä-masto parkki.

Tällä jalkaisin tehdyllä etsintäretkellä Ranskan satamiin Allan
Villerillä oli kumppanina tuo suomalainen, jonka hän tunsi vain Lusitanina.
- Se ei ollut hänen oikea nimensä, Villier kertoo: hän oli suunnilleen kahdenkymmenen viiden ikäinen, tumma, hoikka ja vetreä. Hän
oli Kap Hornia kiertäneiden purjelaivojen mies ja tuntui omituiselta,
että hän oli palvellut Gunnar Li-

Harry Tobin
Mastermariner
Rauma

nen Lusitanin konehuoneessa rasvarina.
Lusitani oli omituinen mies muiltakin osin. Hän ei ollut ahvenanmaalainen, niin kuin monet purjelavojen miehet. Hän oli kotoisin
Suomen mantereelta, eikä hän
muistuttanut vähänkään skandinaavista tyyppiä. Hän oli pienikokoinen ja silmiinpistävän tumma.
Hänellä oli säännölliset klassiset
kasvonpiirteen ja terveet tasakasvuiset hampaat. Hänen ilmeensä
oli selkeä ja päättäväinen, ja hänen tummissa silmissään oli kesytön hehku. Hänellä ei ollut tavaroita mukanaan, eikä hän niitä kaivannutkaan. Hän oli pukeutunut
sinisiin housuihin, hänellä oli
musta paita jossa olivat valkoiset
napit, ja sen päällä vanha takki.
Päässään hän piti hyvin muotoiltua lippalakkia jonka lippa oli kierretty puoliympyräiseksi.
Keikarimaisine lakkeineen ja
tummine terävine kasvoineen hän
muistutti enemmän Apachia kuin
merimiestä. Hän kantoi aina mukanaan puukkoa koristelussa tupessa. Puukon terä oli parasta suomalaista terästä, ja sen kahva oli norsunluuta. Kahvan jatkeeksi oli koristeltu hopeinen hevosen pää.
Hän ei koskaan sanonut käyttävänsä puukkoa muuhun kuin merimiestyöhön ja syömiseen. En kuitenkaan epäillyt vähääkään, etteikö
hän tarvittaessa olisi kyennyt käyttämään puukkoaan myös muuhun.
Lusitan puhui sujuvaa ranskaa
ja englantia, samoin kun äidinkieltään suomea. Hänellä oli hyvä
ruotsi ja hän taisi jonkin verran
myös venäjää ja saksaa. Hän tunsi
Euroopan sekä Yhdysvaltojen satamat. Lyhyesti sanoen; hän oli

Laittomien lakkojen vappu
syö kilpailukykyä!
Metsänomistajat
puolustuskyvyttömiä
Paperiliitto otti esimerkkiä ahtaajista ja turvautui laittomiin lakkoihin. Laittomuus herättää joukon
kysymyksiä. Metsäteollisuusyhtiöt laajentuivat ylikansallisiksi jättiyhtiöiksi, joista tuli kansainvälisten osakesijoittajien kohteita.
Taisi olla yllätys, että ammattiliitot vastasivat kehitykseen valmiudellaan ylikansallisiin lakkoihin.
Paperiliitto väläytti lakkoa, joka
pysäyttäisi kahdentoista maan paperiteollisuuden ja saisi mukaan
joukon tukilakkoja. Kehitys on
osoittanut, että yksityismetsänomistajat ovat puolustuskyvyttömiä raaka-ainetoimittajia, sillä heillä ei ole varallisuutta pitkäkestoisiin
raakapuun myyntilakkoihin. Vastakkaisuutta edustava yltiöpäinen
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ja laeista piittaamaton viherpipertäjien joukko saa osaltaan supistetuksi koko alaa ja poistetuksi metsää talouskäytön ulottumattomiin.
Meiltä puuttuu suurikokoinen sahapuu lähes täysin. Siksi suuret
metsäteollisuusyhtiöt ovat lopettaneet ja purkaneet joukon kilpailukykyisiä sahoja.
Muun muassa metsäteollisuusosakkeisiin satsaavat sijoittajat etsivät varoilleen parasta mahdollista tuottoa. Huono kehitys voi luoda pääomapulaa myös paperiteollisuuteen. Eikä sahoja nykyisin
juurikaan rahoiteta.

Kenellä on vastuu?
Mihin kehitys johtaa ja kenellä on
vastuu, sillä nykyisin teollisuus

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

vertaa raakapuun hintoja Venäjän
hintoihin? Suomalaisen puun hinnoilla metsäteollisuus luopui
omista metsistään. Puusta saatava
hinta ei antanut riittävää tuottoa
sijoitetulle pääomalle, kuten silloinen teollisuuspomo Juha Niemelä toivoi: noin 15 %:n tuottoa.
Silmämääräisestikin arvioiden
Suomessa alkaa olla luvattoman
paljon hoitamattomia nuoria metsiä. Hoitotyö on huonopalkkaista
puuhaa, joten harvennushakkuun
tarpeessa olevat metsät lisääntyvät. Mitä alemmaksi kantohinta
menee, sitä suuremmat metsäpinta-alat jäävät vajaatuottoisiksi.
Metsäalan tulevaisuuden kannalta saattaisi olla viisaampaa istuttaa tupopöytään myös puuta
tuottavat tahot, kuin se, että hae-

taan metsätalouden näivettämisvoimaa valtakunnan rajojen ulkopuolelta. Lyhytnäköinen omien
etujen ajaminen alkaa muistuttaa
oman istuinoksan sahaamista. Se
heikentää entisestään koko EU:n
kilpailukykyä.

Kuljetusreittien oltava
varmoja
Ahtaajien pysäytettyä satamien
tavaraliikenteen satuin tilanteeseen, jossa satamapalveluja käyttävät venäläiset olivat miettimässä
mahdollisuuksia tavaraliikenteelle
Baltian maiden kautta. He etsivät
varmempia kuljetusreittejä, kuin
mitä Suomi tarjoaa. Ei liene monen
vuoden päässä, kun työtaistelutoimet alkavat tuntua ahtaajien

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

hyödyllinen ja osaava toveri luvattomalle retkelle Nantesen satamaan
enemmän taikka vähemmän rauhallisena keskiyönä syksyllä 1921
Lusitanin kulkurin taidot olivat
tarpeen kun kumppanukset tekivät
jalan matkaa Nantesta Bordeauxiin.
He vierailivat laivojen messeissä
kuulemassa uutisia syventyvästä
maailman lamasta, ja saivat lähtiessään melkein aina mukaansa ’hivakan’, tuon ruokatarpeista tehdyn nyytin. Tuolloin vielä valitsi
kansainvälisten kulkureiden ja merimiesten keskuudessa vankka
”camarade” henki ja keskinäinen
solidaarisuus, joka ulottui 1960 luvun loppuun asti.
Kerran taikka kaksi he saivat
kyydin Amerikan armeijan kuormaautoihin, joita kuljettivat kiinalaiset.
Tuon matkan aikana Villier sanoo
kadottaneensa kaiken sen ennakkoluulon jota hän aikaisemmin oli
tuntenut kiinalaisia kohtaan.
Mutta kuka oli tuo tumma salaperäinen Suomalainen jonka opastamana Villier kulki Nantesta Bordeuxiin?

Olikin romani
Juutalainen Lusitani ei ollut. Juutalaiset eivät kulkeneet meriä, eivätkä
liioin viettäneet irrallista elämää ilman matkatavaroita. Myöskään
suomen Tataari ei Lusitania ollut.
Kaikki merkit, kuten pukeutuminen, hevospäinen puukko ja koristeltu tuppi, viittaavat siihen, että
tämä Lusitania, jonka suomalaisuutta Villier epäili, oli suomen romani.

Alpo Ylitalo
Kokkola

työttömyytenä. Venäläistä tavaraliikennettä siirtyy Baltian maiden
satamiin.
Pääministeri Vanhanen hyväksyi vastikään pitämässään puheessa yritysten siirtymisen Kiinaan tai muualle alhaisten kustannusten maihin. Sen vuoksi niin
Suomessa kuin koko EU-alueellakin olisi viisaampaa käyttää joukkovoiman sijasta ”joukkojärkeä”
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Miten koko EU:ta vaivaava tehoton
ja pysähtyneessä tilassa oleva talouspolitiikka saataisiin kehitysuralle? Nokian pääjohtajan Jorma
Ollilan huoli EU:n tilasta ei ole ollut aiheeton.
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Vistbacka:

parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa?
kuin pyhä lehmä, jonka arvosteleminen tai eteenpäin kulkemisen estäminen on kiellettyä.

Kielteisiä kokemuksia
yksityistämisestä
– Perussuomalaisten mielestä kuntien eri palvelujen yksityistämisestä on tähän saakka saatu valitettavan paljon kielteistä kokemusta. Esimerkiksi kiinteistö-, ruoka- ja kuljetuspalvelut ovat tasoltaan romahtaneet huomattavasti
verrattuna aikaan, jolloin kyseiset
toiminnat suoritettiin kunnan palkkalistoilla olleiden työntekijöiden
toimesta. Kaikkein räikeimpänä
esimerkkinä tästä voidaan todeta
Helsingin surullisen kuuluisa vammaiskuljetusten yksityistämishanke. Lisäksi palvelutyötä tekevien
työntekijöiden palkkataso on alentunut sekä työehdot heikentyneet
aikaisemmasta.
– Hallituksen selonteosta käy
läpi myös selkeä EU-palveludirektiivin voimaan astumisen odotus.
Perussuomalaisten mielestä koko
hanke tulisi ehdottomasti torjua,
sillä esitetyt toimet eivät millään
tavoin pystyisi varmistamaan palvelujen tarjoajien riittävää valvontaa ja palvelujen laadusta huolehtimista.

Yhden luukun periaate
– Arvoisa herra puhemies! Hallituksen eduskunnalle antamaa hallintoselontekoa valmisteltiin pitkään. Ilmeisesti selonteon valmistelutyössä heijastuivat kahden
päähallituspuolueen
toisistaan
poikkeavat aluepoliittiset näkökohdat.
– Selonteon sisältämillä toimenpide-ehdotuksilla ei nykyistä hallintojärjestelmäämme pystytä kor-

jaamaan sen enempää valtakunnallisella, maakunnallisella, seutukunnallisella kuin paikkakuntakohtaisella tasollakaan. Yhtenä selonteon yleisteemana on tehokkuuden ja kilpailun korostaminen.
Tämä johtoajatus etenee kautta
linjan kaikessa hallintotoiminnassa valtakunnan tasolta kylätasolle
saakka. Tästä toiminnasta on tullut nykyisille hallituspuolueille

– Palvelujen tarjonnassa paikallistasolla perussuomalaiset ovat
aina korostaneet yhden luukun
periaatetta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisimman
monet valtion, aluehallinnon, paikallishallinnon, Kansaneläkelaitoksen, työvoimaviranomaisten,
jopa seurakuntien ja muiden palvelut tarjottaisiin samasta paikasta. Tällöin näitä pisteitä voisi olla
kaikissa kunnissa ja suurimmissa

kylissäkin. Asiakkaan ei tarvitsisi
kulkea kymmeniä kilometrejä jopa
toiselle paikkakunnalle voidakseen asioida viranomaistahojen
kanssa, vaan tästä yhteispalvelupisteestä käsin asiat hoituisivat kätevästi lähellä kotia. Palvelujen lähelle tuominen olisi perussuomalaisten mielestä vähintä, mitä yhteiskunta voi kansalaisilta kerättyjen verovarojen vastineeksi tarjota.
– Selonteossa korostetaan kautta linjan kuntien välisen yhteistyön aikaansaamaa toiminnan tehostumista ja säästöjä. Perussuomalaiset kannattavat seutukuntayhteistyön lisäämistä esimerkiksi
terveydenhuollon sekä sosiaali- ja
koulutoimen osalta. Järkevä yhteistyö tuo säästöjä johtotason
kustannuksissa ja voi onnistuessaan tarjota jopa korkeampitasoisia palveluja.

Poliisikin on peruspalvelu
- Hallintouudistusprojektin merkittävin ja eniten puhetta aiheuttanut osa on varmasti jo viimeisten
kymmenen vuoden ajan ollut kihlakuntauudistus. Me olemme toistuvasti arvostelleet suoritettua
kihlakuntauudistusta siitä, että se
johti poliisipalvelujen epätasa-arvoiseen saantiin eri puolilla Suomea. Poliisipiirien liika laajuus on
johtanut siihen, että varsinkin viikonloppuisin ja öisin hälytysajat
ovat voineet syrjäseuduilla venyä
jopa tunteihin ja ääritapauksissa
poliisi on jäänyt jopa kokonaan
saapumatta.
– Eduskunnassa luvattiin poliisien palkkausjärjestelmän uudistuksen yhteydessä, että ongelmat
tulevat helpottumaan poliisipalvelujen osalta. Valitettavasti tämäkään lupaus ei pitänyt paikkaansa.
Hallituksen nyt käsittelyssä ole-

vassa selonteossa on lykätty lopullinen kihlakuntajärjestelmän
muuttaminen vuoteen 2008 kokonaisarvion tekemisen vuoksi. Selvitystyössä tulee kuitenkin muistaa, että poliisitoiminta on kansalaisten peruspalvelua, jota tulee
saada nopeasti, ja sen tulee olla
saatavissa kaikkina vuorokaudenaikoina paikkakunnasta riippumatta. Tähän ei päästä toiminta-alueita suurentamalla vaan poliisivirkoja täyttämällä eikä lakkauttamalla.

Läänitaso poistettava turhana
– Perussuomalaisten mielestä hallintouudistusta tulee lähteä suorittamaan kansalaislähtöisesti, ei pelkästään säästäminen ainoana johtavana ajatuksena. Julkisen hallinnon perustehtävä on palvella kansalaisia mahdollisimman hyvin ja
tehdä se luonnollisesti mahdollisimman pienin kustannuksin. Perussuomalaisten mielestä hallinnon peruspalvelut on turvattava
toimivina ja korkealaatuisina. Yksityistäminen on tehtävä tapauskohtaisesti harkiten ja saaduista
kielteisistä kokemuksista on otettava opiksi.
– Lopuksi antaisin tämän selonteon valiokuntakäsittelyyn aikaisemminkin esittämäni ajatuksen.
Kannattaisi vakavasti harkita toimimattoman ja turhan läänitason
poistamista hallintorakenteestamme, koska monella osa-alueella läänitason valvontatoimi on niin sanottua lumetoimintaa eli näennäisvalvontaa, ja siirtyä keskushallinnon ja paikallishallinnon suoraan
kanssakäymiseen, jolloin ehkäpä
kykenisimme säilyttämään paikallistason palveluissa riittävän korkean
tason. Sanoohan jo vanha suomalainen sananlaskukin: “Mitä useampi kokki, sen huonompi soppa.”

Noidan taika
pakina

Strutsit ovat juosseet pää kolmantena jalkana heti aamusta alkaen
ympäri karjapihaa höyhenet pöllyten. Tapahtuma on ollut sen verran huomiota herättävä, että yleisöä on kertynyt kylältä aidan viereen. Maantielle on pysäköity autoja pitkäksi letkaksi. Paikallinen
poliisi on pitänyt hälyttää töihin
vapaapäivältään. Onhan se perusteltua ja osoittaa suurta vastuuntuntoa poliisikunnalta, koska rikosten tutkintaa ei ehdottomasti saa
keskeyttää moisen huvittelun takia.
Höyheniä varisi ensin kohtuullisesti ja niitä rohmusivat vain aidan sisäpuolelle uskaltautuneet
kiipijät. Meno aidan sisällä ei kuitenkaan rauhoittunut. Päinvastoin
korvia huumaava meteli täytti ilman ja höyheniä pöllysi yhtä lailla
aidan ulkopuolellakin. Kansanjoukossa kiihtyvä sulkien kähmintä
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johti muutamiin tappelun nujakoihin. Niistä selvittiin ojentamalla
virkavallan edustajalle kimppu erikoiskomeita sulkia, perustellen,
jotta hänen muistilehtiönsä on liian kaukana virka-autossa nimien
ylöskirjaamiseksi.
Strutsikukkojen takapuolta koristavat kallisarvoiset tunnukset
vähenivät uhkaavasti. Se puolestaan aiheutti yltyvää älinää urosten keskuudessa, koska eihän
näppyläinen, kananlihalla oleva takapuoli todellakaan ole edustavaa
katseltavaa. Sitä paitsi tässä ollaan strutseja eikä kanoja. Yleisen
hälyn keskeltä alkoi erottua entistä enemmän ä-kirjaimia, kunnes
korvissa toistui selvästi tunnistettava mätämuna-huuto. Urosten
juoksu karjapihan ympäri, oikein
lantalan lenkillä laajennettuna, ei
ottanut loppuakseen. MätämunaInternet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

huuto sujui peräti kuorolaulun veroisesti, vaikkakin hätääntyneellä
äänensävyllä.
Totta vie! Nyt tämä ralli saa riittää! Yleisön joukosta oli kiivennyt

aidalle rohkea karjakko, joka piti
molemmin käsin kurkusta kiinni
nappaamaansa urosta. Selitä tai
joudut itsekin munimaan! Edustavimman naaraamme muna on mädäntynyt, strutsi ruikutti. Lantalassa on varmasti käynyt noita.
Kauheus paljastui aamulla, kun
muna rupesi haisemaan. (Lanta ei
siis haise, päätteli karjakko.) Niin,
jatka, hän komensi. Mutta ei siinä
kaikki, strutsi valitti, muut naaraat
munivat tahallaan nahkamunia,
kun kuulivat noidan mädättäneen
potentiaalisen perillisen jo munaasteella. Se on sillä tavalla, että
noidat poikkeuksetta pelkäävät
suunnattomasti nahkamunia, ovat
niin siveellisiä siinä suhteessa.
Karjakko manasi mielessään ennenkuulumatonta laiskuutta. Antaa nyt munansa hautua lämpiävässä lantakasassa!

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Kansanperinteemme tietää kertoa lisää hurjia juttuja noitien tekosista. Todellisuutta on, että herran pelko ja noitien kunnioittaminen ovat maaseudulla säilyneet
osana kansankulttuuriamme. Eihän
sitä muuten osattaisi varautua pahimpaan pääsiäisyön koittaessa.
Yleispätevänä neuvona voidaan
pitää lantakasojen siivoamista takapihoilta ennen pääsiäisyötä.
Marjatta Kuusisto

P.S. Kyllähän sitä hämmästellään, mikseivät nuoret äänestä.
Vallanperimysjärjestyksen setviminen on niitä vaalien jälkeisiä hulinoita, sitä maaseudun arkea. Karjakon puoluekanta lienee sanomattakin selvä.
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Puoluevaltuusto kokoontui 16.4.2005
Puolueen puheenjohtaja Timo Soini kertoi
kokousväelle muun muassa tulevasta EU:n
perustuslaista. Meillä Suomessa ei kansa
ole havahtunut siihen, että meillä tulee olemaan sama laki kuin Ranskassa ja Saksassakin. Tämä laki menee nykyisen kansallisen
lakimme yläpuolelle. Meillä vaan keskustellaan, että kuka lähti kenen matkaan ja koska,
kuka erosi tai meni naimisiin ja saako eduskunnassa imettää vauvaa.
Soinin mielestä EU:n perustuslaissa on
kysymys siitä, kuka saa istua ruokapöydässä ruokailemaan ja kenen kanssa. Suomea ja
muita pieniä maita hän vertaa rengin asemaan isännän istuessa ruokailemaan. Saksaa ja Ranskaa hän vertaa isäntään.
Euroopan unionia voidaan verrata rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan entiseen Neuvostoliittoon, kiteyttää Soini kuulijoilleen.
Feminismipuolueesta puolueen puheenjohtaja Timo Soini toteaa vastustavansa
sitä, mutta naisten tulemista enemmän mukaan poliittiseen päätöksentekoon nykyisen monipuoluejärjestelmän kautta hän pitää hyvänä ja suotavana.
Presidentinvaaleissa Perussuomalaisten
pitää olla ehdottomasti mukana, onhan meillä kolme hyvää kansanedustajaa Arkadianmäellä. Puolueen poisjäämistä vaaleista hän
linjaa samaksi kuin jäätäisiin pois tulevista
eduskuntavaaleista.

Naisjärjestössä vireyttä
Puolueen naisjärjestön pitkäaikainen puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen muistutti kokousväkeä naisten lakisääteisestä 8
prosentin puoluetuen osuudesta, joka kuuluu naisten käyttöön. Naisjärjestö on alkanut toimia entistä enemmän, ja selvää vireyttä on havaittavissa näin kevään allakin.
Naiset ovat tehneet oman neliväriesitteensä
ja ovat innolla mukana tulevissa presidentinvaaleissa.

Tukea presidentinvaaleihin
Marttilan kunnanvaltuutettu, puoluehallituksen jäsen Lauri Heikkilä piti puheenvuoron, jossa hän ehdotti presidentin vaaleihin puolueille myönnettävää rahasummaa
tasapuolisesti kaikille samansuuruiseksi.
Perusteinaan Lauri sanoi: onhan kaikilla äänestäjillä vain yksi ääni, ja yksipuolue, ja
kaikilla puolueilla yksi ja sama kansa, johon
tuleva presidentin vaalikampanja pitää kohdistaa.

Puoluesihteerin tilannekatsaus
Toimintakertomuksessaan puolueen puoluesihteeri Hannu Purho kertoi puoluetoi-

Puoluesihteeri Hannu Purho pitää puolueen
jäsenmäärän kasvua kovana.
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Timo Soini pitää tilannekatsausta kokousväelle.

miston uudistuneen täydellisesti. Toimistolla on talkooporukka maalannut ja uudistanut lattiat, naisjärjestömme ostanut uudet
kalusteet ja sohvaakin oli kuulemma jo testattu ja todettu mukavaksi istua. Toimistopäällikkö Tiina Sivonen sai erityiset kiitokset tehdystä hyvästä työstä muiden talkoolaisten lisäksi.
Hannu Purho kertoi puolueen jäsenmäärän nousseen jo yli 2000 jäsenen. Uusien jäsenten tulo on nykyisellään jo yli 200 jäsentä vuodessa.- Puolueemme kasvaa kovalla
vauhdilla, hän totesi.
Kunnanvaltuutettuja puoluesihteeri Purhon mukaan on tällä hetkellä 117.

Onni Hiltunen hävisi äänestyksen
Puoluehallituksen pohjaesityksenä oli puolueen jäsenmaksun korottaminen viidellä
eurolla kahdestakymmenestä kahteenkymmeneenviiteen. Tämä korotus tulee voimaan
1.1.2006 lähtien.
Esitystä vastusti Onni Hiltunen Orimattilasta. Puoluehallituksen esitystä korottamisen puolesta esitti hyväksyttäväksi Pauli
Artturi Luttinen Vantaalta ja häntä kannatti
Reijo Ojennus Parkanosta. Onni Hiltunen
hävisi selvin äänin, vain viisi äänesti hänen
ehdotuksensa puolesta.

Onni Hiltunen mietteliäänä ennen ratkaisevaa
äänestystä jäsenmaksun korottamisesta.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Lauri Heikkilä kuvassa takana keskellä

Puoluevaltuusto
yksimielisesti
Soinin taakse

Marja-Leena Leppänen muistutti
kokousväkeä naisten lakisääteisestä
kahdeksan prosentin puoluetuen osuudesta,
joka kuuluu naisten käyttöön.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Helsingissä lauantaina 16.4.2005
kokoontunut Perussuomalaisten
puoluevaltuusto päätti yksimielisesti esittää Kokkolassa kesäkuussa
kokoontuvalle puoluekokoukselle
puheenjohtaja Timo Soinin nimeämistä presidenttiehdokkaaksi. Soini totesi ehdokkuuden olevan suuri
kunnia, ja ottavansa tehtävän vastaan mielellään.
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Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp:n

Puoluekokous 2005

Puoluekokous 18.-19.6.2005
Kokkolassa

Tietoa Kokkolasta:
Kaunis rannikkokaupunki,
perustettu v. 1620, väkiluku 36 000,
ruotsinkielisiä 18%, pinta-ala 332.5 km2

Puoluekokouksen
osoite:
Paikka on kauppaoppilaitos
Snellman-sali
Katuosoite on: Vingenkatu 18

Perussuomalaisten puoluekokous pidetään
tällä kertaa Kokkolassa. Kokouspaikkana
on kaunis Snellmansali kauppaopistolla,
osoitteessa Vingenkatu 18. Kokous alkaa
lauantaina aamupäivällä 18.6 ja loppuu sunnuntaina iltapäivällä.
Kokouksessa Perussuomalaiset nimeävät
presidenttiehdokkaansa, puolueensa puheenjohtajan, puoluesihteerin, puoluehallituksen jäsenet, kolme varapuheenjohtajaa
sekä myös puoluevaltuuston jäsenet.
Perussuomalaisissa ylintä valtaa käyttää
puoluekokous, joka kokoontuu joka toinen
vuosi.
Tiedotusvälineet toivotetaan tervetulleeksi runsaslukuisina seuraamaan puoluekokouksen tärkeitä henkilövalintoja ja puolueemme tulevia poliittisia linjavetoja.

196 km

Etäisyyksiä:
247 km
230 km
241 km
309 km
Varaa majoituksesi ajoissa. Viimeinen varauspäivä tällä sivulla mainituissa hotelleissa olisi ollut
15.5., silti kannattaa kysyä näistäkin hotelleista jos vuodepaikkoja olisi vielä jäljellä.
Kokkolan kaupungissa on paljon muitakin hyviä majoitusmahdollisuuksia, joita kannattaa kysellä.

121 km

Tietoa Kokkolan puoluekokouksen
majoitusmahdollisuuksista 18.-19. 6. 2005
Kesän puoluekokous pidetään Kokkolan
kauppaoppilaitoksen Snellman-salissa, os.
Vingenkatu 18.
Huom! Huonevarauksien määräpäivä olisi
ollut 15.5., vapaita paikkoja kannattaa kuitenkin kysellä
Majoitustiloja on varattu kolmesta paikasta:
1. Hotelli Kaarlesta, os. Kauppatori 4, jossa
kahden hengen huoneen hinta on tasosta
riippuen 81- 99 euroa.
Puhelinnumero on 06-826 6111.

2. Hotelli Nukkumatista, os. Rautatienkatu
10, on varattu tilaa ja huone kuin huone maksaa 50 euroa. Tiloja on 1-3 hengelle/huone.
Huonevaraukset numerosta 06-824 3200
tai: hotelli @nukkumatti.kpnet.com.
3. Suntinsuun leirialueelta löytyy eritasoisia mökkejä, joiden hinnat ovat kahden hengen huoneissa 28-36 euroa. Huone neljälle
maksaa 55 euroa. Retkeilymaja, jossa on kahden hengen huoneet ja yhteinen oleskelutila,
maksaa 14 euroa/henkilö ja 2 euroa veloitetaan lakanoista. Varaukset numerosta 06-831
4006 tai 0400-961 029.

Laita jäsenyysasiat kuntoon viimeistään puoluekokouksessa!
Puolueen perustamista on kulunut 10 vuotta. Vuonna 1995 kannatuskortteja kerättiin yli 6000
kappaletta, näitä kortteja tarvittiin
oikeusministeriössä puoluetta rekisteröitäessä.
Puolueen jäseneksi voi päästä
vain erillisellä allekirjoitetulla jäsenhakemuksella, jonka puoluehallitus hyväksyy. Perussuomalaiset-Sannfinnländarna rp:n jäsenyys ei ole automaatio, vaikka
kuuluisit paikallisyhdistykseen tai
olisit ollut kunnallisvaaliehdokas.
Jos olet tulossa Kokkolan puoluekokoukseen, ja olet jättänyt jäsenhakemuksesi lähiaikoina, sitä
ei välttämättä ole vielä ehditty käsitellä. Vaikka olisit ennen jäsenhakemuksen käsittelyä jo ehtinyt
suorittaa puolueen pankkitilille jä-
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senmaksun (20 euroa) et ole vielä
silloin rekisteröity puolueen jäsen.
Puolueen tilillä on myös saapuneissa suorituksissa useita nimettömiä maksuja, joita valitettavasti
emme pysty kohdentamaan oikeisiin henkilösuorituksiin. Joten
kannattaa ottaa mukaan maksukuitti omasta jäsenmaksusuorituksesta.
Epäselvissä tapauksissa kannattaa
täyttää jäsenhakemus tai täydentää
omia henkilötietoja Kokkolassa
puoluekokouspaikalla.
Puoluehallitus käsittelee vielä
ennen puoluekokouksen alkua
saapuneet viime hetken jäsenhakemukset ja maksusuoritukset.
Ottakaa nuoria mukaan kokoukseen, heillähän on puolueessa
oma nuorisojärjestönsä, kuten naisillakin on oma naisjärjestönsä.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Puolueen jäsenyys maksaa vain 20 euroa,
ja sillä saa puolueen lehdenkin vuodeksi.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Kaikki jäsenet toivotetaan
tervetulleiksi 18.-19.6.2005

Kokouskutsu
Perussuomalaiset - Sannfinländarnarp:n VI varsinainen puoluekokous pidetään
18.-19.06.2005 alkaen lauantaina 18.06 klo 12.00 Kokkolassa, kauppaoppilaitoksen Snellman -salissa, osoitteessa Vingenkatu 18.
Puoluekokouksessa on puhe- ja äänioikeus jokaisella puoluekokouksen alkuun mennessä puolueen jäseneksi hyväksytyllä ja kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneella henkilöllä. Kyseisen 20 euron jäsenmaksun voi suorittaa
kokouspaikalla.
Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset puoluekokoukselle kuuluvat puoluejohdon ja puoluevaltuuston valitsemisasiat, ohjelma-asioita sekä
puolueen sääntöjen muuttamisehdotus.
Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp
Timo Soini
puheenjohtaja

Hannu Purho
puoluesihteeri

Raimo Vistbacka
l. varapj

Harri Lindell
2. varapj

Vaili Jämsä
3. varapj

Kokkola on hyvä paikka pitää
puoluekokousta.

Puoluekokouksen toimintasäännöt
Puheenvuorojen käyttöoikeus ja muut puoluekokouksen menettelytavat
A.Asioiden käsittelyjärjestys

D. Ohjelmavaliokunta

1. Osanottajille jaettu käsittelylista on asioiden käsittelyjärjestyksen pohja, josta kokouksen puheenjohtajan harkinnan mukaan
voidaan tarvittaessa poiketa, paitsi henkilövalintojen kohdalla.
2. Puoluehallituksen ja/tai kokouksen valiokuntien esitys tai mietintö on aina kannatettu esitys.

8. Ohjelmavaliokunnan muodostavat puoluekokouksen puheenjohtajisto ja sihteeristö sekä
puoluekokouksen valitsema määrä
muita jäseniä. Puoluekokous nimeää puheenjohtajan. Kirjaa pitää
puoluekokouksen sihteeristö ellei
valiokunta toisin päätä. Valiokunta
voi tarvittaessa pyytää kuultavakseen asiantuntijoita ja/tai ohjelmaehdotuksen tekijöitä.
9. Ohjelma-asioista käydään ensin puoluekokoussalissa yleiskeskustelu, jonka jälkeen asiat lähetetään käyty keskustelu ja tehdyt esitykset huomioiden ohjelmavaliokuntaan.
10. Kaikki valiokuntakäsittelyyn
tarkoitetut kannatetut muutos- ja
ponsiehdotukset on jätettävä
puoluekokouksen sihteeristölle
kirjallisesti. Ehdotusta, jota ei ole
kannatettu, ei oteta valiokunnassa
käsiteltäväksi ellei valiokunta toisin päätä. Valiokunta päättää muutoinkin itsenäisesti omasta työskentelystään, esille otettavista asioista sekä mietinnöstään.
11. Valiokuntakäsittelyn jälkeen
valiokunnan mietintö on käsittelyn pohjana. Puoluekokouksen
käsitellessä valiokunnan mietintöä
voidaan käsittelyyn ottaa vain
kannatettuja kirjallisia esityksiä,
jotka on toimitettu puheenjohtajalle viimeistään ennen äänestysjärjestyksen esittämistä, jotta ehdotus voitaisiin ottaa käsittelyssä
huomioon.

B.Valmisteluvaliokunta
3. Valmisteluvaliokunnalle kuuluvat sääntöjen lisäksi kaikki muut
valmistelua vaativat puoluekokouksen asiat paitsi ne, jotka lähetetään vaali- tai ohjelmavaliokuntaan.
4. Valmisteluvaliokunnan muodostavat puoluekokouksen puheenjohtajisto ja sihteeristö täydennettynä ennen puoluekokousta asioiden valmistelusta vastanneella puoluehallituksella. Valmisteluvaliokunnassa puhetta johtaa puoluekokouksen puheenjohtajisto ja kirjaa pitää puoluekokouksen sihteeristö.

C.Vaalivaliokunta
5. Vaalivaliokunnalle kuuluvat
muut henkilövalinta-asiat paitsi
kokouksen järjestäytyminen.
6. Vaalivaliokunnan muodostaa
puoluehallitus täydennettynä piirien puheenjohtajilla ja Lapin vaalipiirin edustajalla. Vanha puoluehallitus vaihtuu uudeksi vasta,
kun uuden valinta on suoritettu
kokonaisuudessaan loppuun.
7. Vaalivaliokunnan on erityisesti puoluevaltuustonkokoonpanoesitystä tehdessään otettava piirien toiminnallisuus (kv-ehdokkaat,
kunnanvaltuutetut, piiri- ja paikallisyhdistykset, vaalitulokset, puolueen jäsenmäärä ja jäsenyys jne)
huomioon.
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E. Puheenvuorojen käyttö
12. Puheenvuorot voidaan pitää
molemmilla kotimaisilla kielillä,
suomeksi tai ruotsiksi. Tehdyt ehdotukset ja päätökset saatetaan
kokousedustajien tietoon suomenkielellä.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

13. Ääni- ja puheoikeus on
kaikilla puolueen jäseniksi hyväksytyillä ja vuoden 2001 jäsenmaksun maksaneilla puolueen jäsenillä. Päätöksentekoon voivat
osallistua vain kuluvan vuoden jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.
Kaikilla v.1995 perustajajäsenillä
on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen puheenjohtaja voi harkintansa mukaan lisäksi antaa
puheoikeuden myös muullekin
puoluekokouksessa läsnäoikeutetulle henkilölle.
14. Kaikki puheenvuoropyynnöt toimitetaan kirjallisesti kokouksen puheenvuorosihteerille. Puheenjohtaja antaa puheenvuorot
pyydetyssä järjestyksessä. Puheenjohtaja voi harkintansa mukaan poiketa tästä järjestyksestä.
Asian käsittelyjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita.
15. Puheenvuorot pidetään käsittelylistaan merkittyjä puheenvuoroja lukuunottamatta salissa
kiertäviä mikrofonisihteereitä ja
heillä olevia langattomia mikrofoneja apuna käyttäen. Kannatuspuheenvuorot voidaan pitää kokouspaikalta.
16. Puheenvuorojen pituus esityslistaan merkittyjä ja muita valmisteltuja puheenvuoroja lukuunottamatta on asiakohdissa enintään 3 min ja henkilövaalikohdissa
1 min. Puheenjohtaja voi tarvittaessa rajoittaa puheenvuoroja tai
puheaikaa tai molempia.
17. Puheenjohtajan käskystä
asiaton tai ylipitkä puhe on lopetettava. Puheessa on puhuttava
vain esillä olevasta asiasta. Jos
puhuja poikkeaa varsinaisesta aiheesta, on puheenjohtajan kehoitettava häntä palaamaan asiaan.
Ellei puhuja noudata puheenjohtajan kehotusta, voi puheenjohta-

ja keskeyttää hänen puheenvuoronsa.
18. Mikäli puhuja haluaa puheensa koko sisällön myös kesken
jääneeltä osalta merkittäväksi pöytäkirjaan liitteenä, tulee puhe toimittaa kokonaisuudessaan kirjallisena
kokouksen aikana kokouksen ensimmäiselle tai toiselle sihteerille.

F.Vastauspuheenvuorot
19. Puheenvuoroasioissa kaikki
valtuudet ovat kokouksen puheenjohtajalla.
20. Vastauspuheenvuoro-oikeus on puolueen puheenjohtajalla,
varapuheenjohtajilla, puoluesihteerillä, taloudenhoitajalla, puolueen
lehden päätoimittajalla, eduskuntaryhmän puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla ja sihteereillä puheenvuorojärjestyksestä poiketen.
21. Mikäli eduskuntaryhmän
toimintaa käsiteltäessä esitetään
kansanedustajalle itselleen kysymys tai arvostelu, on edellisen
kohdan lisäksi ao. kansanedustajalla oikeus käyttää vastauspuheenvuoro puheenvuorojärjestyksestä poiketen. Vastaava
koskee myös EU-edustajia.

G.Vaalit
22. Puoluehallituksen ja puoluevaltuuston jäseniksi voidaan valita vain kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneita jäseniä.
23. Vaaleissa käytetään lippuäänestystä, jos kokouksen puheenjohtajisto suullisesti tai kymmenen (10)
äänivaltaista kokousosanottajaa
sitä kirjallisesti esittää ja kokous niin
päättää. Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri valitaan kuitenkin äänestyksessä suljetuin lipuin, mikäli kannatettuja ehdokkaita on yhtä useampia.
24. Mikäli puolueen puheenjoh-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

tajaa, varapuheenjohtajia ja puoluesihteeriä tai puoluehallitusta
valittaessa on samalle paikalle
enemmän kuin kaksi kannatettua
ehdokasta eikä kukaan heistä saa
ensimmäisessä äänestyksessä yli
puolta annetuista äänistä, järjestetään kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen
ehdokkaan välillä toinen vaali, jossa valituksi tulee eniten ääniä saanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

H. Äänestys
25. Äänestys suoritetaan äänestyslippua (JAA/EI) käyttämällä
tai nimenhuudolla, jos kokouksen
puheenjohtajisto suullisesti tai
kymmenen (10) äänivaltaista kokousosanottajaa sitä kirjallisesti
esittää ja kokous niin päättää.
Äänten mennessä tasan, ratkaisee
asian se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

I. Läsnäolo-oikeus
26. Läsnäolo-oikeus myönnetään puolueen perustajajäsenille,
niille puolueen tukijoille, kokouksen toimihenkilöille ja avustajille
sekä tiedotusvälineiden edustajille, joille läsnäolo-oikeutuksen
osoitukseksi on annettu osanottajamerkki.

J. Järjestyksen pito
27. Puheenjohtaja pitää kokouksessa järjestystä ja kehottaa järjestysmiehiä poistamaan häiritsijä
kokouksesta. Jokaisen tulee pitää
osanottajamerkkinsä näkyvillä ja
vaadittaessa näyttää se.
28. Puoluekokous voi puheenjohtajistonsa ehdotuksesta tehdä
näitä puoluekokouksen toimintasääntöjä täydentäviä päätöksiä.
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Tutkijan pysyteltävä

Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen
PerusSuomalaiset

ulkopuolisena arvioijana

Jorma Uski luki tarkkaan Saarakkalan
tutkielman.

PerusSuomalaisessa, No 2/2005, kahdella sivulla julkaistu Vesa-Matti Saarakkalan
tutkielma (lyhennelmä?) “Onko eduskunnassa äärioikeistoa?” PerusS:n äärioikeistolaisuudesta oli lievästi sanoen hämmentävä,
ja ilmeisesti väärällä foorumilla.
Kenelle se oli suunnattu ja mitä sillä haluttiin sanoa?
Kun tutkielmalla tavoitellaan tieteellisyyttä,
pitää tutkijan pysytellä ulkopuolisena arvioijana ja kirjata havaintonsa sellaisenaan ilman
omaa arvolatausta. Sellaiseen Saarakkala on
ilmiselvästi pyrkinytkin, mutta ottaen huomioon hänen asemansa PerusS:n Nuorten puheenjohtajana ja roolinsa siinä puolueen linjaan vaikuttavana, on todettava hänen ryhtyneen tutkijaksi “omassa asiassaan”.
Saarakkala aluksi selvittää n. 1/2 sivun pituudelta termin “äärioikeisto” sisältöä. Näin
tieteellisessä tutkielmassa tuleekin tehdä.

Mutta lehden lukijakunta ei ilmeisesti ainakaan valtaosaltaan ole harjaantuneita tieteellisten tekstien lukijoita. Lukijalle tulee helposti mielikuva, että siinä selostetaan PerusS:n
toimintaa, etenkin kun se valloittaan artikkelin alkuosan.

Tutkielman foorumi oli väärä
Siksi ainakin foorumi oli väärä, varsinkin kun
se sai jopa pääartikkeliksi nousevan osuuden lehden sisällöstä.
Kun vielä tutkielman loppututkielma,
“Suomen eduskunnassa vaikuttava perussuomalainen puolue on kulttuurikonservatiivinen, nationalistinen ja populistinen liike,
jonka talouspoliittiset linjaukset ovat vasemmistolaisia”, jää aiemmin johtopäätökset
-osassa sanotun “Perussuomalaiset edustavat postmaterialistisilta arvoiltaan uutta ääri-

oikeistoa” varjoon, jää lukijalle vähintäänkin
hämmentynyt olo; “kotipesä” häviää, jos
sitä missään vaiheessa löytyikään.
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.
Julkisella Suomi24-foorumilla käytiin äskettäin, osin vieläkin, kädenvääntöä linjan
vetämisestä äärioikeiston suuntaan, “heiderilaisuuteen”. Itse asetuin tiukasti vastustamaan sellaista kehitystä Jos kurssimuutosta
tarvitaan, niin pikemminkin askel kauemmaksi VSL:n ja vastaavien ryhmien “rautaa
rajalle” tai “telaketju”-linjasta.
Terveisin,
Jorma Uski
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Vapaa sana
Päättäjien
seurustelutaidot?

Tällä palstalla on sananvapaus. Älkää ujostelko älkääkä vaietko.

Turvallisuuskantoja
Naton äänellä
Miksi valtionpetoksen tehnyt, Suomen perustuslain tuhonnut, Suomen rahan, markan teloittanut Finlandia-maakunnan presidentti Tarja
Halonen perää ja perää, Finlandiamaakunnan presidentiksi pyrkivien
presidenttiehdokkaiden luotettaviin,
salattaviin, piilossa pidettäviin, tur-

Kaupunkimme kouliintuneet poliitikot yhdessä kaupunginjohtajamme kanssa osoittivat seurustelutaitojensa olevan suoraan “ahterista”, kun meillä kävi kansanedustajia vieraana. Raimo Vistbacka ja Esko Ahonen tutustuivat
paikalliseen elämään ja osittain
koulutukseenkin.
Päättäjiemme kerma oli ehkä hapantunut, koska kiireisiinsä vedoten he poistuivat kun tuli aika käydä ammatti-instituutissa valmisteltuun opinnäytetyön tasoiseen
lounaspöytään, joka täytti kaikki
toiveet - ellei listalla ollut alkoholia.
Päättäjämme kiirehtivät ennalta
tilattuun ravintolalounaalle, joka
tasossaan ei luultavasti yltänyt
opinnäytettä korkeammalle, mutta
olihan siellä anniskeluoikeudet!
Vieraat sen sijaan nauttivat hyvästä seurasta hyvän ruoan kera,
joten taisikin olla parempi, että porukkaa siivottiin ennen ateriaa!
Lasku ahterilaisten päättäjien
“edustuslounaasta” tuli kaupunkilaisten maksettavaksi. Vieraat,
joiden kunniaksi otettiin, saivat
nauttia ammatti-instituutin opetusmateriaaleista, jotka olivat kuulemma kiitettävää tasoa! Eikä laskua tullut!
Juhani Joensuu
Ähtäri

vallisiin turvallisuuskantoihin, Suomen liittämisestä EU:hun ja Natoon.
Korfulla 24.6.1994?
Miksi Finlandia-maakunnan presidentti Tarja Halonen EU-valtakunnassaan, Brysselin syrjäisessä
koillisessa kolkassa, toivoo EU:n
puhuvan venäjälle aina yhdellä
äänellä, Naton äänellä?

Perussuomalaiset
-puolueen
nimestä

Teuvo Turunen
kansalaisaktivisti
Turku

Poliittiselta kartalta löytyy Suomen kristillisdemokraatit ja Suomen sosiaalidemokraatit, mutta siitä puuttuu Suomen oikeistodemo-

kraatit tai Suomen oikeistoliberaalit, tai Suomen liberaalinen oikeisto tai Suomen demokraattinen oikeisto.
Tämän vajeen voisi Perussuomalaisten puolue täyttää ja se tapahtuisi hyvinkin yksinkertaisesti,
eli vain puolueen nimeä vaihtamalla.
Hyötyinä tästä nimenvaihdosta
olisi se, että puolue profiloituisi
selkeästi muista puolueista. Nykyinen nimi ei viesti riittävästi äänestäjille, että kenelle Perussuomalaiset-puolue on tarkoitettu. Nimenvaihto segmentoisi äänestäjät
ja antaisi puolueelle kasvumahdollisuuden, mitä nykyinen nimi ei
mahdollista. Uusi nimi ei myöskään rajaa politiikkaa koskemaan
vain Suomen olosuhteita, kuten
Perussuomalaiset -puolueen nimi
antaa ymmärtää, vaan se laajentaisi perspektiiviä ja profiloitusi helpommin myös EU-politiikassa.
Mielestäni nimiasiasta tulisi keskustella ja käsitellä se Kokkolan
puoluekokouksessa.
Merja A. Muronen
Riihimäki

SMP:läisyyskö
rasite?
Puolueessamme oleville nuorille
tai vasta liittyjille näyttää olevan
ärsyttävää mainita sanaa SMP.
Heti ollaan karvat pystyssä yhdistämässä sitä protestiasioihin,
niinkuin ei itse oltaisi melkoisia
protestoijia...
Minulle, kuten monelle muullekin ns. “toisen polven “ puoluelaiselle SMP:läisyys tuo mieleen
vain lämpimiä muistoja. Olihan se
eräänlainen vahva aatesuuntaus,
jota ei hävetty niinkään kuin tätä
perussuomalaisuutta.
Löysin tuonnottain edesmenneen isäni puvun takin rintapielestä SMP:n rintamerkin ja laitoin sen

Janne Roinisen muistolle
Johan Petteri (Janne) Roininen syntyi 6. elokuuta 1914
Utajärvellä, jossa hän myös
kuoli 17. helmikuuta 2005 yli yhdeksän vuosikymmenen mittaisen työntäyteisen elämän päätteeksi. Janne Roininen teki
nuoruudessaan maa- ja metsätöitä. Hänen kotitilansa sijaitsi
luonnonkauniilla paikalla Utasjoen rannalla. Isänmaata hän
palveli rintamamiehenä talvi- ja
jatkosodissa sekä vielä Lapin
sodassa. Jatkosodassa Roininen myös haavoittui. Hän solmi avioliiton Helli Honkasen
kanssa ja perheeseen syntyi
kahdeksan lasta. Perheen toimeentulo tuli maataloudesta,
jonka lisäksi Janne Roininen
toimi työnjohtajana metsä- ja
uittotöissä.

Kun Suomen Pientalonpoikien
Puolue vuonna 1959 perustettiin,
syntyi Utajärvellekin sen puolueosastoja. Puolueen nimi muuttui
myöhemmin Suomen Maaseudun

Puolueeksi. Janne Roininen toimi
Utajärven osaston sihteerinä 30 ja
kunnallisjärjestön sihteerinä 20
vuotta. Kunnanvaltuuston jäsenenä Roininen edusti SMP:tä vuosina 1965–1987. Sosiaalilautakunnan puheenjohtajana hän oli vuosina 1961–1968, jäsenenä 1969–
1972 ja varapuheenjohtajana
1973–1984. Lisäksi Janne Roininen toimi Heikinharjun sairaalan
kuntainliiton liittovaltuuston jäsenenä 1985–1988.
Janne Roininen osallistui aktiivisesti puoluetoimintaan kaikilla tasoilla. Monet hauskat tupaillat
vietimme hänen kotonaan. Janne
osasi vaikuttaa asioihin, johtaa
osastoa ja vetää ihmisiä mukaan
politiikkaan. Pitkälti hänen tekemänsä työn vaikutusta on, että
Utajärvellä on aina ollut noin 15–

20 prosentin vankka kannatus:
näin oli ensin SPP:llä, sitten
SMP:llä ja nyt PerusS:llä. Puolueella on ollut vaikeat aikansa, mutta Janne oli mies joka
piti linjansa. Hän oli Veikko
Vennamon hyvä tuttu ja luottomies.
Utajärven Perussuomalaiset
muistavat kiitollisuudella ja
kunnioituksella Janne Roinisen tekemää työtä utajärveläisten puolesta niin kunnallisena
kuin järjestövaikuttajana –
unohtamatta tämän kolmen sodan veteraanin ja sotainvalidin
panosta isänmaan puolesta
sen kohtalonvuosina.
Seppo Sumen
Utajärven
Perussuomalaiset

visusti talteen, toisten esineitten ja SMP:läisen materiaalin kirjekuoreen.
Ihminen, joka ei kunnioita menneisyyttään ei ole myöskään tulevaisuutta. Ei SMP:ssä mitään hävettävää ollut eikä näin jälkeenpäinkään. Toivon kunnioitusta
niin vanhalle kuin uudellekin puolueellemme.
Liisa Salmi
Pielavesi

Erillissodasta
Minäkin haluaisin osallistua keskusteluun aiheesta kävikö Suomi
erillissotaa vai ei. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Suomi
soti Saksan rinnalla liittolaisena
yhteistä vihollista vastaan. Vihollista, joka ainakin Suomen osalta
oli jo osoittanut halunsa maan itsenäisyyden lopettamiseen
Mielestäni on myös turha vaatia
suomalaisia tuntemaan huonoa
omatuntoa tästä liittolaisuudesta.
Eivät sitä tunnu potevaan esim.
Iso-Britannia tai Yhdysvallatkaan,
jotka itse tukivat ja liittoutuivat
vähintään yhtä suuren pahan
kanssa.
Tässä valossa tuntuu myös oudolta, että Suomen valtionjohto
osallistuu puna-armeijan voiton
juhlintaan tänä vuonna Moskovassa.
Kim Lindblom
Helsinki

Mikä on
Perussuomalaisten
todellinen linja?
Saamassani esitteessä lukee: PerusS vastustaa EU:n liittovaltiokehitystä. Miksi näin, sillä vaikeutamme maamme tulevaisuutta
edistyksen avulla.
Toinen asia on se, mistä sain
hiljattain lukea oli se, että Perussuomalaiset kuulemma vastustavat suunnitelmissa olevaa kuudetta ydinvoimalaa! Tuleeko maamme
teollisuus ja sen mukana työllisyys tulevaisuudessa hoidettua?
Toivon puoluehallituksen rehellisiä vastauksia.
Jorma E. Taivainen
Vantaa

Heinäluomalle
SDP:n
puheenjohtajaehdokas
Eero Heinäluoma vaati vappupuheessaan Jyväskylässä hallitukselta pikaisia toimia yli 55-vuotiaitten työllisyyden parantamiseksi.
Eikö Heinäluomalle ole kerrottu,
että sdp on hallituspuolue?
Vai halusiko hän kertoa, että se
onkin kepu, joka on noitten toimenpiteitten jarruna?
Jorma Uski
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Eskon kuvakulma

Kuka haluaa jakaa
puolueemme lehteä?
Ilmoittaudu jos haluat toimituksen lähettävän sinulle aina joskus
nipuissa lehteä. Kerro nimesi ja osoitteesi. Kerro millainen määrä on
sopiva ja kuinka usein haluat osallistua yhteisiin jakotalkoisiin.
Presidentin vaalit lähestyvät ja tarvitsemme ahkeria jakajia nostamaan ehdokkaamme ja samalla puolueemme kannatuksen korkealle!
Yhteydenotot osoitteeseen: PL 164 38700 Kankaanpää, sähköpostitse: toimitus.perussuomalainen@saunalahti.fi tai fax. 02-5783543
Yhdessä kasvavaan kannatukseen!

Jäsenmaksun korottamisen puolesta äänestettiin selvin luvuin.

Toimitukselta
POSTIMAKSU
MAKSETTU

Osallistu lehden tekoon
Uudet ja vanhat valtuutetut! PerusSuomalainen-lehti julkaisee mielellään kirjoituksianne kuntanne asioista. Toivomme
asiantuntevia ja nasevia kirjoituksia kuntanne tai maakuntanne asioista.
Otamme vastaan kirjoituksia myös PerusS:n paikallisyhdistysten ja piirien toiminnasta, mielellään valokuvien kera.
Myös jäsenistön syntymäpäiväuutisia julkaisemme mielellämme.
Valitettavasti emme voi henkilökunnan vähyyden vuoksi
tehdä juttuja pelkkien juttuvihjeiden perusteella.
Toimitus

