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Vt. päätoimittaja
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Verhot avautuvat
itäänkin päin
Koulua käydessäni en
koskaan kuullut sanallakaan mainittavan historian tunneilla virolaisten
sodasta Neuvostoliittoa
vastaan saatikka Narvan
taisteluista 1944.
Historiankirjamme vaikenevat tuosta suuresta ja
meille merkityksellisestä
tapahtumasta tyystin, niin
kuin sitä ei olisikaan koskaan ollutkaan.
Tuon taistelun seurauksena noin 120 000
venäläissotilasta kuoli ja
saksalais -virolaispuolella
menehtyi vain noin 40 000
sotilasta. Näistä luvuista
voimme vain päätellä, mi-

ten valtava taistelu tuolla
Narvan rintamalla käytiin.
Tuolle alueelle oli keskitetty 280 000 venäläissotilasta ja 80 000 saksalaisvirolaissotilasta. Kouluhistoriamme ei paljoa kerro
noista venäläisille ikävistä
asioista.
Ei kerrota myöskään
Petsamon nikkelin merkityksestä sotateollisuudelle, alueesta jonka Suomi
menetti venäläisten hyökkäyssodan seurauksena, ei
kerrota Jäämeren sataman
merkityksestä suomalaisten nykyiselle teollisuudelle. Alueen merkitys
olisi ollut suomalaisilla
todella suuri. Petsamon
alue on luonnonrikasta
aluetta ja sijaintinsa puo-

hyvä hämmentää näillä
asioilla ja kyseenalaistaa
Karjalan takaisin -tutkimustuloksia. Petsamon
alueen merkitys on myös
vaalipaneelien kuuma
aihe.

Dementiako vaivaa
historioitsijoita
lesta säästänyt valtavasti
erilaisia rahtikustannuksia
teollisuudelta.
Mielestäni virolaiset ja
saksalaiset säilyttivät meidän suomalaisten itsenäisyytemme kun uhrasivat
40 000 sotilasta Narvan
taisteluissa heikentäen
merkittävästi Neuvostoarmeijan hyökkäysrivejä.
Suomessa käytävää presidentin vaalisoppaa olisi

Koskahan meillä Suomessa loppuu muistamattomuus ja voimme todellisen itsenäisyyden turvin
alkaa käydä läpi kansallista historian tosiasioiden
myöntämistä.
Moskovan arkistot ovat
avautuneet, sieltäkin voisimme tuoda julkisuuteen
meidän kansallista identiteettiämme parantavaa

lääkettä. Meidän pitäisi
käydä tosiasioista reilu
julkinen keskustelu ja parantua tuosta historia dementiasta.
Petsamosta ja Karjalasta pitäisi uskaltaa käydä
julkinen keskustelu, antaa tosiasioiden puhua
puolestaan.
Historiankirjoihin pitäisi uskaltaa kirjoittaa
tosiasiat niin kuin ne todellisuudessa ovat olleet,
silläkin uhalla, että meitä
siitä kansakuntana kritisoitaisiin.

mella ei ole mitään alueellisia vaatimuksia, meillä
on hyvät ja lämpimät välit
venäläisten kanssa, kauppa Venäjän kanssa kasvaa
ja on molempia osapuolia
tyydyttävää kehitystä.
Karjalan suhteen meillä
ei ole mitään vaatimuksia
eikä ole edes tarpeellista
keskustella asiasta. Keskustelu asioistakin on
turhaa ja eikä johda mihinkään.
Ja kertosäe kuuluu:
”Tuut sie vastakii tuut sie
takasii vai tuunk mie sinne niin.”

Maammelaulun sanoja

JK. Tulikohan virallinen
nootti tästä kirjoituksesta
Suomelle tai lehdelle, onkohan tämä nyt sitä provokaatiota?

Olen kyllästynyt ”maamme lauluun”, jonka säkeet
kuuluvat seuraavasti. Suo-
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Kurittajapuolueet
ylimielisinä
Hallituksen tämän syksyinen budjettiesitys noudattaa viime laman jäljiltä tuttua kaavaa, rikkaille
rahaa, köyhille kuritusta.
Toki syvällä rintaäänellä
muistetaan aina kärsivän
näköisenä sanoa, että
”työttömyys on suurin
ongelma”.
Tarjolla on silti jatkossakin sitä samaa kortistokosmetiikkaa kuin tähänkin asti. Kurssitusta
eläkekuntoisille ihmisille
ja pitkäaikaistyöttömien
”aktivointia” pakkotöillä
ilman palkkaa.
Mitä lähemmäs presidentinvaalit tulevat, sitä
ruusuisempaa kuvaa punamultamedia eteemme
maalaa. ”Kaikki on hyvin ja paremmaksi tulee”
mantra tullaan toistamaan
käkikellon tavoin monta
kertaa päivässä. Kasvavat leipäjonot, unohdetut
lama-ajan ylivelkaantuneet, kurjistetut yksinhuoltajat, vähävaraiset
pitkäaikaissairaat ja pienipalkkaiset työntekijät
kuuluvat siihen syrjäytettyjen pitkään listaan, josta
vaalien alla ei valtapuolueitten toimesta puhuta.
Pois silmistä pois sydämestä -ajattelu kukoistaa
alistettujen armeijan luoneessa yhteiskunnassa.
Heikompiosaiset kansalaisemme ovat jääneet
Brysselin asiamiesten, komissaarien ja lakeijoiden
pelinappuloiksi. Kotoinen
hallituksemme säestää

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

vain Brysselin-herrojen
taustakuorona ja keskittyy tarkkailemaan, onko
EU:n-mallioppilaan nöyryydestä kertova köyhien
kurittaminen riittävän ankaraa.
Kylmä tosi asia on, että
suomalainen heikompiosainen ei saa ylimielistä
sortajaa niskansa päältä
pois, ellei herää alamaisuudestaan vanhojen puolueiden edessä ja äänestä
jatkossa Perussuomalaista
vaihtoehtoa.

Siltarummut kumisevat
Koplaaminen ja suhmurointi ovat jääneet hallituksen talousarvioneuvotteluista päällimmäisenä
mieleen. Vanhasen ja Kalliomäen kahden miehen
kopla jokeri-Heinäluomalla vahvistettuna ovat
päättäneet suurimmat asiat kabinettien hämärissä.
Silmiinpistävää on myös
ollut, että naisministerien
yli on kävelty pokkana
mennen tullen. Siltarummut ovat kumisseet ja
lehmänkauppoja on tehty
1970-luvun malliin. Siinä
eivät edes ihmishenget
paljoa paina, kun parkkiintuneet pelinpolitiikot
pääsevät vauhtiin.
Väylähankkeiden osalta kekkosmainen runnaus
oli jo pöyristyttävää. Siinä
porhallettiin niin eduskunnan, valtiovarainvaliokunnan kuin talouspoliittisen
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ministerivaliokunnankin
aikaisempien päätösten
yli sivulle vilkuilematta ja
menneitä sopimuksia kunnioittamatta. Tehty välistäveto tulee merkitsemään
esim. valtatie kuudella
monia turhia kuolemia.
Kansalaiset ovat luottaneet hallituksen ministereiden ja hallituspuolueiden lupauksiin hankkeiden tärkeysjärjestyksestä.
Nyt tuolta luottamukselta
on pohja pois. Mikä siis
takaa, että nykyisen hallituksen uusiinkaan lupauksiin voi luottaa puupennin
vertaa?
Mikäli hallitus haluaisi
parantaa muidenkin kuin
ennestään rikkaiden elämää, sen tulisi pikaisesti
puuttua kulutusverotuksen alentamiseen. Esim.
arvonlisäveron alentamine toisi helpotusta kaikkien kansalaisten elämään.
Korkea 72 prosentin bensavero huippukalliin polttoaineen aikana on sekin
merkki valtion ahneudesta
ja joustamattomuudesta.
Entistä omituisempia
piirteitä hallituksen toimet ovat saaneet ministeri Hyssälän esitysten
muodossa. Hän esittää
muun muassa alkoholin
nykyisen 76 prosentin veron korottamista, vaikka
alkoholin kulutus on tutkimusten mukaan kääntynyt laskuun.
Hallituksen pitkään
jatkuneet suuret puheet
”merkittävästä köyhyys-

paketista” osoittautuivat
nekin pelkäksi pluffiksi.
Viisi euroa lisää vuoden
kuluttua on lähinnä pilkantekoa heikompiosaisia
kohtaan. -Kaksikymmentä suurkuntaa, pakkokaavoitus ja monet muut hallituksen hömppäavaukset
kertovat, kuinka kaukana
tavallisen kansan arkielämästä päättäjämme huseeraavat.
Galluppien mukaan
maamme hallitus nauttii
kaikesta huolimatta äänestäjien suurta arvostusta. On vain tainnut käydä
niin, että kyselyn yhteydessä ei ole monenkaan
vähävaraisen kansalaisen
puhelin pirahtanut.

PerusSuomalainen 9/2005

Puheenjohtaja, presidenttiehdokas

Soinista sanottua

timo.soini@eduskunta.fi

Turkin EU-jäsenyys
on iso riski
Turkin EU-jäsenyyden herättämä keskustelu on ollut
todella vähäistä Suomessa.
Virallinen Suomi on tasavallan presidentti Tarja Halosesta, presidenttiehdokkaisiin ja
vanhojen puolueiden kannanottoihin asti hymistelylinjalla.
Asia on kuitenkin erittäin
merkittävä EU:n, Turkin ja
myös Suomen kannalta, eikä
vähiten siksi, että EU:n laajenemiskomissaarina toimii
Olli Rehn, jolle täytyisi löytää töitä.
Mielestäni Turkin ihmisoikeustilanne ei ole siinä kunnossa, että neuvottelut voitaisiin aloittaa. Onko Turkki
Eurooppaa? Missä ovat EU:n
laajenemisen rajat? Pitäisikö
Ukraina, koko Balkan ja vielä
Marokkokin saada EU:n jäseniksi? Kyproksen-kysymys on
auki.

Turkki ja islam
Suomen hallitus oli yhtenä
vastoin allekirjoittaneen esitystä ja kantaa poistamassa
mainintaa Euroopan kristillisestä arvoperustasta EU:n
uudesta perustuslaista. Ennakoitiinko tällä Turkin mahdollista EU-jäsenyyttä vai haluttiinko vain muuten väheksyä
Euroopan keskeistä arvoperustaa? Turkista puhuttaessa
on myös puhuttava Islamista
ja uskonnosta. Se, ettei Euroopan eliitti arvosta omaa
arvoperustaansa ei merkitse
sitä, että Turkki ja turkkilaiset
niin tekisivät.
Turkin jäsenyys mullistaisi koko EU:n rahoituksen

ja päätöksentekojärjestelmän.
Samalla se tehokkaasti marginalisoisi myös Suomen saamat
alue- ja maataloustuet sekä
vaikutusvaltamme kutistuisi
entisestään merkittävästi. Suomi on tulevaisuudessa tukevasti
EU:n nettomaksajien joukossa
ja maksuosuutemme tulee edelleen kasvamaan.
Turkin EU-jäsenyydelle on
suunniteltu tiukkoja ehtoja. EU:
n uskottavuus ehtojen asettajana on kärsinyt täyden inﬂaation.
Vakaussopimusta pidetään täysin avoimesti pilkkana. Uusi komissio vapautti Saksan ja Ranskan kaikista seuraamuksista,
vaikka nämä olivat toistuvasti
rikkoneet vakaussopimusta.
Kreikka väärensi itsensä rahaliittoon ja Italia on manipuloinut talouslukujaan. Suomi voitti
elintarvikevirastoäänestyksen 14
-1, mutta virasto meni Italiaan!
Kaiken kukkuraksi EU-eliitin
junailema EU:n perustuslaki
kaatui Ranskan ja Hollannin
kansanäänestyksissä. Koko kriisi
on kuitattu tiedotusongelmaksi,
vaikka ongelma on itse EU, joka
yrittää laajeta ja syvetä samanaikaisesti.

Mitä mieltä kansa on?
Suomessa on aina ollut vaikeaa herättää kriittistä keskustelua aroista aiheista. Turkin
EU-jäsenyys on juuri tällainen
asia, josta tietoisesti vaietaan
ja kriittiset äänenpainot eivät
pääse julkisuuteen. Kysymys on
myös siitä, että hallitus ei halua
perustella kantaansa avoimesti,
koska se samalla joutuisi vastaamaan mm. tämän kirjoituk-

(Soinin nimitys kehitysavun lisääjille) pitäisi antaa jakaa apua
kaiken maailman gepardihattuisille diktaattoreille…”
Teemu Luukka,
Helsingin Sanomat 5.5.2005

”Keneltäkään ei ole jäänyt
huomaamatta, että Soini on synnynnäinen poliittinen eläin. Miehellä on sana hallussa ja kansaan
menevä huumori kohdallaan.”
Riitta Järventie,
Aamulehti 5.6.2005

”Suomi on tulevaisuudessa tukevasti
nettomaksajien
joukossa”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini
sen sisältämiin kiusallisiin
kysymyksiin. Eduskunnan
suuri valiokunta antoi hallitukselle siunauksensa ajaa
Turkin EU- jäsenyysneuvotteluiden aloittamista äänin 19
-3. Vastaan äänestivät Toimi
Kankaanniemi, Pertti Hemmilä ja Timo Soini. Tietääkö
Suomen kansa tämän? Ja
mitä mieltä Suomen kansa
on Turkin EU-jäsenyydestä?
Sitä ei kysytä, mutta minä en
ole tavannut yhtään ns. tavallista ihmistä, joka olisi Turkin
EU-jäsenyyttä kannattanut.
Perussuomalaiset on ainoa
eduskuntapuolue, joka uskaltaa tästä asiasta keskustella
ja ottaa kantaa. Tämä pätee
moneen muuhunkin kipeään
ja ajankohtaiseen asiaan.

Kesäteatteri
Pidän kansankulttuurista ja kesäteatteri on sitä parhaasta päästä. Harrastelijapohjaiset ryhmät
tuovat teatterin lähelle kansaa
ja kynnys lähteä katsomaan on
matalampi kuin isoon laitosteatteriin. Olen jo kymmenen
vuoden ajan käynyt katsomassa
Aholan kesäteatteria Joutsenossa. Aina olen viihtynyt.
Alkusyksystä sain miellyttävän kutsun Kiikalan Kipinöiden kesäteatteriin. Siellä esitettiin Elä Veikkonen -näytelmää,
joka kertoi Suomen Maaseudun
Puolueen noususta.
Tarina oli osuva. Huumorin
keinoin käytiin läpi vakavaa asiaa, joka mullisti koko Suomen
elinkeinorakennetta. Tarinassa
oli paljon tuttua, mutta myös
minulle uutta näkökulmaa. Varsinais-Suomessa asia nähdään
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hieman toisesta näkökulmasta
kuin esimerkiksi Itä-Suomessa.
Ihmisen osa on kuitenkin sama;
kovaa on, mutta kestää pitää.
Aika muuttuu ja myös ihmiset.
Ajan kuluessa myös ihminen
kuluu.
Henkilöhahmot tekevät esityksen. Nautin tämän kesän

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

kesäteattereista täysin rinnoin.
Vaikka otos oli pieni, oli se mielestäni edustava. Nyt tulee syksy
ja jää.
Ensi kesänä pyörivät taas kesäteatterit. Mennään katsomaan,
ne tehdään meitä varten.
Timo Soini

”Presidenttiä Soinista ei tule,
mutta hän tuo omalla rempseällä
tyylillään väriä kisaan ja poliittiseen keskusteluun. Harva pystyy
lyömään sanavalmiille Espoon
pojalle jauhoja suuhun.”
Tapio Kari,
Länsiväylä 6.2.2005

”Kun muu Suomi värjöttelee
yksimielisyyden räntäsateessa,
Timo Soini on sitkaasti perussuomalaisella ristiretkellä konsensusta vastaan. Jakomäki,
Kontula, Koivukylä ja Suvela
– tässä tulee supersankarinne!”
Jari Pietiläinen,
Alueuutiset 6.4.2005

”Soini uskoo, että nukkuvista
äänestäjistä on Veikko Vennamon tapaisella kovalla työllä
ja sitoutumisella heräteltävissä
taas kymmenen prosentin siivu.
Esileikin hän käy presidentinvaaleilla. Todellisen koitoksen
aika on vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.”
Pentti Manninen,
Pohjolan Sanomat 8.4.2005

”Perusluonteeltaan hän on siis
kiltti ja ihmisystävällinen. Perusarvotkin ovat perinteiset: koti,
uskonto ja isänmaa. Hän sanoo
olevansa myös suvaitsevainen;
homotkin saattavat häntä äänestää, vaikkei hän varsinaisesti heidän asioitaan ryhdykään
ajamaan.”
Sari Karjalainen,
Kauppalehti Optio 2.5.2005

”Valtapuolueiden haukkumisen lisäksi Soinin lempiaiheita
ovat yhteisten arvojen rappeutuminen, isänmaallisen itsekkyyden
tärkeys ja EU:n mädännäisyys.
Soinin näkemykset ovat jyrkkiä
ja selkeitä: pakkoruotsi pois, velvoitetyöllistäminen tehokkaaksi, kovia otteita rikollisuutta ja
huumeita vastaan, lapsilisiä ja
kotihoidon tukea lisää, homojen
ja lesbojen avioliittoja ei pidä hyväksyä lailla eikä kukkahattujen
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”Vuodesta 1997 perussuomalaisia johtaneesta Timo Soinista
on sanottu, että hän on viimeinen vennamolainen… Kuten
Vennamo aikoinaan, Soini
tarjoutuu protestin kanavaksi. Mutta onko nyt ja millaisen
EU-protestin aika?”
Pirjo Kukko-Liedes,
Kaleva 8.6.2005

”Jos perussuomalaisten hellimä ajatus presidentti Timo Soinista toteutuisi, istuisi presidenttinä mies, joka on poliitikko, isä,
aviomies, puoluejohtaja, ravimies, futisfani, uskon ja aatteen
mies, luottomies, heteromies ja
lihansyöjä, joka osaa nauraa itselleen ja joka kuuntelee puhetta ja perusteluja.”
Tarja Ranta-Ala-aho,
Kaleva 20.6.2005

”Soinin voi kuitenkin katsoa pärjänneen EU-vastaisessa
missiossaan: kansa näkee hänen huolehtivan suomalaisten
eduista eniten Halosen ja pääministeri Matti Vanhasen (kesk)
jälkeen.”
Eija Kallioniemi,
Ilta-Sanomat 8.7.2005

”Timo Soinissa on se ehdottoman hyvä puoli, että hän sanoo,
mitä ajattelee, ja vastaa siihen,
mitä kysytään.”
Hannu Toivonen,
Seura 28/2005

”Tosissaan Tarja Halosen
haastaa vain Timo Soini.”
Petri Hakala,
Iltalehti 27.8.2005

”Timo Soini on poliitikonlahjoillaan tuonut sävyjä yhä vain
tylsemmäksi käyvään poliittiseen keskusteluun.”
Markku Mantila,
Pohjalainen 31.8.2005
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Pian on myöhäistä

parantaa veteraanien etuuksia
Perusuomalaisten eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Raimo Vistbacka nosti
veteraanien ja kotirintamanaisten asiat
voimakkaasti esille Sotainvalidien Veljesliiton Etelä-Pohjanmaan piirin kesäjuhlassa pitämässään puheessa. Kotikaupungissaan Alajärvellä 14. elokuuta 2005
pidetyssä juhlassa Vistbacka totesi, että
pian on myöhäistä parantaa veteraanien
etuuksia.

Epäkohdat korjattava

Ei turhaa byrokratiaa
Vistbacka totesi, että lupauksia on jo
annettu riittävästi. Hän painotti, että jokaiselle sotaveteraanille ja kotirintamanaiselle tulisi taata vanhuusvuosiksi hyvät, ihmisarvoiset elinolot ilman turhaa
byrokratiaa.
– Tämä on mielestäni nykypolven kansalaisten kunniatehtävä ja kunniavelka
isänmaan vapauden pelastaneille miehille ja naisille, maamme kunniakansalaisille, koska siihen meillä olisi varaa, jos
todellista tahtoa vain olisi.

Yleisesti ottaen Vistbacka katsoi veteraaniasioiden kehittyneen viime vuosi-

Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja

– Toivon, että jos hallitus ei budjetissaan halua sotainvalidien, veteraanien
ja kotirintamanaisten etuuksia tämän
enempää parantaa, löytyy eduskunnassa
riittävä yksimielisyys yli puoluerajojen
korjata asia.

– On muistettava, että itsenäisyytemme
taistelleiden ja hyvinvointimme rakentaneen väestöryhmän keski-ikä on noin 84
vuotta. Pian etuuksien parantaminen on
myöhäistä, jos tarkoitus on, että he pääsisivät niistä nauttimaan.

Eduskunnan tehtävä

Raimo Vistbacka
Kansanedustaja

na positiiviseen suuntaan. Poikkeuksen
muodostaa valtionvarainministeriön
ensi vuoden talousarvioesitys, joka ei
sisällä juuri mitään parannuksia. Esityksen ainoa positiivinen asia Vistbackan

mielestä on, että sotilasvammalakiin esitetään muutosta siten, että 25 prosentin
haitta-asteen omaaville sotainvalideille
myönnettäisiin oikeus valtion korvaamaan jaksottaiseen laitoshoitoon.

Alkoholismi

Vistbacka puuttui puheessaan myös sotainvalidien haitta-asteiden määrittelyyn
liittyvään epäkohtaan. Monet sotainvalidit ovat käyneet usean erikoislääkärin
tarkastuksessa ja saaneet lausunnon,
jonka mukaan heidän haitta-astettaan
olisi korotettava. Korotusanomukset on
kuitenkin hylätty, kun valtionkonttori on
hankkinut omalta asiantuntijalääkäriltään asianomaista sotainvalidia koskaan
kuulematta lausunnon, jonka mukaan
haitta-asteen korotukseen ei olekaan
mitään aihetta.
– Tällaisesta veteraaneja nöyryyttävästä epäoikeudenmukaisesta käytännöstä
on päästävä eroon, jyrisi Vistbacka. Hän
kehotti harkitsemaan prosenteilla näpertelystä eli koko monimutkaisesta haittaastejärjestelmästä luopumista.
– En voi ymmärtää, että lakitasolla perusteena käytetään jopa työkyvyttömyysprosentti-sanaa keski-iältään 84-vuotiaiden kohdalla. Mielestäni tämä on jopa
halventavaa, sivalsi Raimo Vistbacka,
joka 18 vuotta kestäneellä kansanedustajan urallaan on ehtinyt hoitaa yhden
jos toisenkin veteraanin valitus- ja anomusasioita.

Sirkka-Liisa Lamminkoski
Päihdeterapeutti

on sairaus

Alkoholismi on kansanterveytemme
todellinen uhka. Sairauteen kuuluu
syvä itsepetos, näin sairaus kieltää itse
itsensä. Sairaus johtaa ennenaikaiseen
kuolemaan. Kun Suomessa puhutaan
alkoholisteista, kuten tässäkin kirjoituksessa, tarkoitetaan rappioalkoholisteja
eli ”pultsareita”. Näitä alkoholisteja on
noin 4% väestöstä, eli noin viitisentoistatuhatta ihmistä.
Suomen päihdehuoltojärjestelmä perustuu näiden ihmisten hoivaamiseen ja
suurelta osalta ”hyysäämiseen”. Näiden,
joiden vakavan sairauden on annettu
edetä jo niin pitkälle, että he eivät enää
pysty ja/tai yritä salata juomistaan.

vaara aikuisena hakeutua ”hyysäämään”
juoppoja palvelujärjestelmässämme.

Salailu mahdollistaa sairauden
etenemisen

Juustoja ilman alkoholia

Aikuisväestössä on vähintään 350 000
alkoholismia sairastavaa ihmistä. Kaikki
ovat siis mukana työelämässä päivittäin.
Alkoholismi on kuitenkin yleisin eläkkeelle vetäytymisen syy. Työelämässä
olevan väestön on mahdotonta saada
asiallista hoitoa.
Yhteiskunnassamme on vallitsevana
asenteellinen ajattelu ja juomisen mahdollistava toimintakulttuuri. Salailulla
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Hoitojärjestelmää on muutettava
Alkoholismi on syynä joka neljännessä
itsemurhassa. Tauti johtaa ennenaikaiseen kuolemaan, niin läheisen kuin juovan henkilönkin.
Alkoholismista kärsivien ihmisten auttamiseksi olisi luotava tehokas ja kattava
raittiuteen tähtäävä hoitojärjestelmä.
Tarvetta hoitojärjestelmän muuttamiseen periaatteella: alkoholismi on sairaus, on ainut keino välttyä ennenaikaiselta
kuolemalta.

Jatkuva, liiallinen alkoholin käyttö on sairaus.

työpaikoilla mahdollistetaan sairauden
eteneminen. Nämä alkoholistit eivät näy
katukuvassa, vaan helvetti on kotona ja
työpaikoilla. Salassa ja piilossa, seinien ja
kulissien sisällä.
Yksi juoppo sairastuttaa noin 8-10
lähipiirissään alkoholismiin. Kokemuspohjaista tietoa ei julkisessa palvelujär-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

jestelmässämme hyödynnetä. Se, ovatko
palvelujärjestelmässämme auttajat itse
kipeitä, alkoholismista kärsineitä, on jokaisen itse määriteltävissä.
Itsetutkiskelun kautta se selviää, olenko alkoholistiperheen aikuinen lapsi, tai
juovan ihmisen läheinen? Jos on lapsena
kärsinyt vanhempien juomisesta, on suuri

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Onhan totta, että raittius ei ole trendikästä. Lapsille tulee jo vauvana tarve kemialliseen riippuvuuteen, jota FAS-oireena
hoidetaan. Joskus lapset eivät ole muuta mallia perheestä saaneetkaan kuin
”viikonloppurentoutus” pullolla viiniä,
juustomaistiaiset hyvässä seurassa. Eikö
juustoja voi maistaa ilman päihteitäkin?
Tällöin perheissä ei olisi alkoholismi nimistä maanpäällistä helvettiä piilossa.
Alkoholismi on se fantasiamaailma.
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Jorma Uski
Piirisihteeri

Nuttu nurin
onni oikein

Toukokuussa 2000 keskusta vaati välikysymyksessä VK 2/2003 polttoaineitten hintojen alentamista. Silloin kepu
oli huolissaan siitä, että ALV kasvattaa
hintaa vielä ylikin sen, mitä maailmanmarkkinahinnasta johtuu.
Ja saman uudelleen syyskuussa 2000
(VK 3/2000). Silloin uhattiin inﬂaatiokierteellä, konkursseilla ja elinkeinoelämän vaikeuksilla. Kotitalouksien lämmityslaskutkin olivat nousseet ”sietämättömiksi”.
Olisiko hintoja alennettava tai peräti
hallituksen erottava nyt, kun polttoaine
on 25% kalliimpaa kuin kepun välikysymysten aikaan?

Vuonna 2000 hallituspuolue kokoomus
oli Sauli Niinistön mukaan sitä mieltä,
että polttoaineitten hintoja ei alenneta.
Nyt oppositiopuolue kokoomus on Jari
Vilenin suulla sitä mieltä, että hallituksen
pitäisi erota hintojen nousun vuoksi.
Vain SDP näyttää säilyttäneen kantansa: hintaa ei lasketa; autoilu ja asuntojen
lämmitys ovat ”porvarillista hapatusta”,
joka on kitkettävä yhteiskunnasta.
Kepu ja kokoomus soveltavat vanhaa kansanviisautta: ”Nuttu nurin, onni oikein.”
Suurten puolueiden takinkäännössä ei
kuitenkaan ole mitään uutta. Oikeastaan
ei ole edes takinkääntöä, koska niiden
puheet ja teot eivät ole koskaan vastanneet toisiaan. Jo antiikin ajoista lähtien
diktaattorit ovat tienneet, että valta ja
rikkaus kulkevat käsi kädessä, köyhä
kansa pysyy nöyränä alamaisena.

Keski-Suomen
PerusSuomalaiset

Vuoden 2003 eduskuntavaaleista tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset kokevat, ettei politiikan suuntaa voi muuttaa äänestämällä - ei ainakaan riittävästi.
Suomalaisten luottamus omiin poliittisiin
vaikutusmahdollisuuksiinsa todettiin vähäisemmäksi kuin muissa Pohjoismaissa,
suomalaiset ovat myös puoluekriittisempiä ja näkevät, että puolueet ovat ajautuneet yhä kauemmaksi tavallisten ihmisten
ongelmista. Mutta suomalainen ei muuta
äänestyskäyttäytymistään. Mieluummin
suomalainen jättää äänestämättä - ja valittaa, ettei mikään muutu.

ta rohmuavat noin 80 prosenttia äänistä.
Ne menevät vaaleihin puolivaloilla ja
puhuvat ennen vaaleja ympäripyöreitä, mutta tekevät heti vaalien jälkeen
suuria linjapäätöksiä. Vastapuolueita ei
haasteta todelliseen linjakeskusteluun,
koska halutaan turvata asemat tulevissa
hallitusneuvotteluissa. Valtapuolueitten
kannalta järjestelmä on hyvä, koska se
pitää ne vallassa, ja kaikki pääsevät vielä
vuorottelemaan hallituksessa. Onko väliä, pääseekö puolue valtaan vaaleissa,
joissa äänestää 60 tai 70 prosenttia. Pääasia on, että pääsee.

Äänestäjillä alamaisuussydrooma

Tutkijat esittivät selityksenkin vallitsevan tilanteen, status quon, pysyvyydelle:
suomalaisia riivaava alamaisuussyndrooma. Vain tutkijat ja journalistit urputtavat
demokratian puutteista, mutta se ei vaikuta äänestäjiin. Alamaispelkoiset suomalaiset äänestävät uskollisesti samoja
puolueita.

Professori Heikki Paloheimon 12 politiikan tutkijan suorittamasta tutkimuksessa toimittamassa kirjassa todetaan
Suomen poliittinen järjestelmä äärimmäisen turvalliseksi vallanpitäjien kannalta. Neljä suurinta eduskuntapuoluet-

Lahjavinkki

Kutsu

Kiitos

Kutsu naisten
vuosikokoukseen
Lappeenrantaan

Hyvää luettavaa
omaksi iloksi tai
lahjaksi ystävälle

Snellmaninkatu 8, Kahvila Elsi, lauantaina 24.9.2005!

Myydään vielä muutama kappale puoluesihteerimme kirjoittamaa runokirjaa
poistohintaan 8 euroa kappale, kolme
kappaletta 20 euroa (niin kauan kuin
kirjoja riittää).

Varsinainen kokous klo 17.00 Ruokailu
klo 16-16.30 (osoite sama)
Naisten hallituksen kokous klo 15.00
Tervetuloa!

Tilaukset puhelimitse:
Hannu Purho 050-5738157
tai puoluetoimistolta 09-4540411

Marja-Leena Leppänen, puheenjohtaja
Auli Kangasmäki, sihteeri,
puh: 05 - 4512600
Ilmoittautumiset Marjolle,
puh: 09 - 454 0411

Kiitän merkkipäiväni johdosta
minua huomioineita ja
muitakin tuttuja.
Pauli Artturi Luttinen

Piirien syyskokouksia
To 29.9.2005 Uudenmaan piirin
syyskokous Helsingissä eduskunnan
lisärakennuksen kansalaisinfossa klo
19. Timo Soinin puhetilaisuus sitä
ennen samassa paikassa klo 18.

La 1.10.2005 Pohjois-Savon
piirikokous
Kuopiossa kaupunginkirjaston kokoussalissa klo 13, osoite Maaherrankatu 12. Sitä ennen Timo Soinin vaalitilaisuus samassa paikassa klo 11-12.
Piiritoimikunta kokoontuu samassa
paikassa klo 12.

La 8.10.2005 Pirkanmaan
piirikokous
Tampereella kahvila Motorestissa klo
11, osoite Tammelan puistokatu 21.
Sitä ennen Timo Soinin vaalitilaisuus
Koskikeskuksessa alkaen klo 9.30.

La 8.10.2005 Satakunnan
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piirin syyskokous Raumalla klo 15
lounaskahvila Vanha-Hjalmarissa,
osoite Kuninkaankatu 6.
La 22.10.2005 Oulun ja Kainuun piirin
syyskokous

vaalitilaisuus Nurmon Hyllykallion
Prisman kahviossa klo 11.

Su 13.11.2005 Keski-Pohjanmaan piirin
syyskokous Kaustisella.

Oulussa Pohjankartanossa klo 13, osoite
Suvantokatu 1. Sen jälkeen Timo Soinin
vaalitilaisuus. Seuraavana päivänä Soini
kiertää Kainuuta. Tarkemmat tiedot vaalitilaisuuksista myöhemmin.

La 19.11.2005 Pohjois-Karjalan piirin
syyskokous Joensuussa.

La 29.10.2005 Keski-Suomen piirin
syyskokous

La 26.11.2005 Kymen piirin piirikokous
Lappeenrannassa.

Jyväskylässä klo 14.30 retkeilyhotelli
Laajarissa, osoite Laajavuorentie 15. Sitä
ennen Timo Soinin vaalitilaisuus klo 1213 kävelykadulla.

Su 27.11.2005 Hämeen piirin
syyskokous Heinolassa.

La 12.11.2005 Etelä-Pohjanmaan
piirin piirikokous Nurmossa klo 13
kunnantalon valtuustosalissa, osoite
Keskustie 7. Sitä ennen Timo Soinin

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Su 20.11.2005 Etelä-Savon piirin
piirikokous Mikkelissä.

La 3.12.2005 Varsinais-Suomen
piirikokous Turussa.
Puheenjohtaja, presidenttiehdokas
Timo Soini tulee käymään jokaisen Pe-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

rusS-piirin syyskokouksessa. Jokaisen
kokouksen yhteyteen järjestetään
vaalitilaisuuksia. Lisätietoja piireistä
tai Soinin kampanjapäälliköltä Jussi
Niinistöltä, puh: 050-5767239 tai jussi.
niinisto@eduskunta.ﬁ.
Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat ja kevätkokouksista mahdollisesti siirtyneitä
asioita, sekä keskustellaan valmistautumisesta presidentinvaaleihin 2006.
Piirikokouksiin ovat jäsenten lisäksi
tervetulleita asiamme kannattajat,
Perussuomalaisten listoilta 2004 valitut kunnanvaltuutetut sekä eduskuntavaaleissa 2003 ehdokkaina olleet.
Äänioikeus on piirien mallisääntöjen
mukaisesti vain paikallisten puolueosastojen edustajilla (1-5) sekä Helsingissä taas jäsenmaksusnsa 2005
maksaneilla jäsenillä.
Piirien puheenjohtajat ja piirisihteerit
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

S Vesa-Matti Saarakkala
Valtio-opin opiskelija

kysymykset:

1. Mistäpäin olet kotoisin?
2. Missä asut tällä hetkellä?
3. Ketkä kuuluvat perheeseesi?
4. Onko teillä lemmikkieläimiä?
5. Poliittinen historiasi?
6. Mistä lähtien olet ollut Perussuomalaisissa?
7. Miksi juuri tämä puolue?
8. Miten kehittäisit puoluetta?
9. Lempiruokasi?
10. Miten vietit heinäkuun?
1. Kurikasta, Etelä-Pohjanmaalta
2. Jyväskylässä
3. Avovaimo
4. Ei
5. EP:n piirin piiritoimikunnassa syksystä 2002, puoluehallituksessa vuodesta 2003, Nuorten puheenjohtajana
syksystä 2003, Eurovaaliehdokkaana 2004, Kurikan kaupunginvaltuustossa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa
sekä lukion johtokunnassa tammikuusta 2005, etnisten
suhteitten neuvottelukunnassa keväästä 2005, puolueen
ensimmäisenä varapuheenjohtajana puoluekokouksesta
2005. Lisäksi Kurikan paikallisosaston toiminnassa mukana.
6. Vuodesta 2001
7. Perussuomalaiset on isänmaallinen ja EU-vastainen
puolue, joka kuuntelee herkällä korvalla kansaa ja omaa
kenttäväkeä. Selkeimpänä erona muihin puolueisiin
verrattuna juuri perussuomalainen populismi eli se, että
puolue asettuu kansan palvelukseen eikä yritäkään leikkiä kaikkitietävää ja kansan yläpuolelle asettuvaa eliittikerhoa. Lisäksi perussuomalaiset on suhteellisen uusi
vaihtoehto, joten se ei ole kangistunut kaavoihin.
8. Järjestökoneistoa on vahvistettava. Tyhjiin kuntiin on
saatava ehdokkaita. Puolue tarvitsee myös uusia kykyjä
kansanedustajiemme rinnalle, jotta voimme saada realisoitua aatteemme kannatuksen. Aatteellisen, asiallisen
keskustelun tulee olla pohjana puolueen linjan kirkastamiselle. Peruslinja on kuitenkin mielestäni kohdallaan,
ja eduskuntatoiminta on ollut johdonmukaista.

Kymmenen kysymystä asiasta ja vähän asian vierestäkin.
Tällä palstalla julkaisemme henkilöhaastattelusarjan
puolueemme aktiivitoimijoista. Nyt vuorossa ovat
puolueemme varapuheenjohtajat.

S Auli Kangasmäki

S Ahti Moilanen

1. Anjalankoskelta, Kotkan ja Kouvolan välimaastosta
Kymi-joen varrelta Myllykosken ja Inkeroisten paperitehtaitten välistä.

1. Olen syntynyt ja kasvanut maanviljelijäperheessä Kainuun ”vaarallisimmassa” pitäjässä Puolangalla.
1980-luvulla syntymäpitäjä ei antanut ruusuista tulevaisuuden kuvaa koska paikkakuntalaisista työnantajistani
molemmat ajautuivat konkurssiin.
2. Olen muuttanut Utajärvelle 1988 kesäkuun alusta
koukaten Helsingin (opiskelu) kautta. Asun omakotitalossa, Oulujoen rannalla.
3. Perheeseen kuuluu aviovaimo ja 3 lasta (2 poikaa ja
1 tytär). Pidän tärkeänä perhe-elämässä sitä, että ei ensimmäisessä ”vastamäessä” lyödä kantapäitä vastakkain
ja lähdetä eri suuntiin.
4. Lemmikkieläimiä emme ole voineet pitää koska vaimo on koiralle allerginen ja tytär kissalle. En ole vielä
kokeillut lehmän pitoa vaikka vanhin poika sitä ehdotti
5-vuotiaana.
5. Poliittinen historia alkoi ”äidin maidosta” olemalla
jäsenenä Keskustapuolueessa mutta erinäiset epärehellisyydet puolueen toiminnassa saivat minut jättämään
ko. puolueen. Yli 10 vuoteen en kuulunut mihinkään
puolueeseen, kunnes 1996 vuoden alkupuolella alkoivat
yhteiset asiat kiinnostaa. Kesäkuussa 1996 laitoin jäsenhakemuksen Perussuomalaiset rp:n. Samana vuonna
olin ensimmäistä kertaa ehdokkaana kunnallisvaaleissa. Valtuustoon en tuolloin vielä tullut valituksi, vaan
vuoden 2000 kunnallisvaalien myötä tulin kunnanvaltuuston jäseneksi. Nyt on menossa toinen valtuustokausi kunnanvaltuustossa. Lisäksi olen ensimmäistä kautta
Utajärven seurakunnan kirkkovaltuustossa. Vuonna
1999 olin ensimmäistä kertaa ehdokkaana eduskuntavaaleissa. Eduskuntavaalit osoittivat, että hartiavoimin
on tehtävä vaalityötä.
Piirin toimintaan olen osallistunut vuoden 1996 syyskokouksesta lähtien. Ainoastaan vuoden 1998 syyskokous
on jäänyt väliin. Suhteellisen pian jouduin vastuunkantajaksi piirissämme, sillä piirisihteerin pesti annettiin
vuoden 2000 alusta, jossa tehtävässä toimin 5 vuotta.
Piirin puheenjohtajaksi minut valittiin vuoden 2004
syyskokouksessa.
Puoluekokoukseen osallistuin ensimmäisen kerran Iisalmessa 1997. Tuolloin ei ollut haaveena tulla valituksi
Perussuomalaiset rp:n 3. varapuheenjohtajaksi.
6. Ilmenee edellisestä vastauksesta.
7. Totesin puolueen sellaiseksi, että ihmisen omaa mielipidettä ei tyrmätä ensimmäiseksi. Tietääkseni tämä
puolue ei ole osallistunut isänmaan myyntiin!
8. Puolueen kehittämisen tulee lähteä siitä, että olemme
ajan hermolla. Sen lisäksi meillä on oltava esittää visio
siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ihmisten elämään.
Olemme puolueena vähäosaisten puolestapuhujia. Puolueen tulee edustaa koko maata!
9. Perunamuusi ja lihapullat ilman ”etelän” mausteita.
10. Töiden merkeissä, sillä kesäloman pidin jo toukokuussa. Kalastelen Oulujoella, ja jos mahdollista, käyn
seuraamassa nuorten yleisurheilukisoja koska olen
Utajärven Urheilijoiden puheenjohtaja. Viimeisimmän
opiskelun päätyttyä olen lähettänyt todistuksen maallikkosaarnaajakoulutuksesta (Helsingin Evankelinen
Opisto) muutamiin seurakuntiin ja odottelen niiltä vastauksia. Saapa nähdä alkavatko jatkossa saarnamatkat.

Tilitoimistoyrittäjä

2. Lemillä, 25 km Lappeenrannasta, haja-asutusalueella.
3. Mies Paavo, aikamiespojat Teppo ja Timo, molemmilla
oma asunto, mutta koska kummallakaan ei ole puolisoa,
ovat vapaa-ajat äidin täysihoidossa Lemillä.
4. Kissat Linda ja Elma.
5. Vuodesta 1980 Smp:n jäsen, Perussuomalaisiin siirtyminen v.1995. Tällä hetkellä olen virkaiältäni vanhin
kunnanvaltuutettu Lemillä, 6.kausi menossa. Kunnanhallituksen jäsen, kunnanhallituksen edustajana perusturvalautakunnassa, Lemin Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsen tällä hetkellä. Useita vuosia kunnanhallituksessa aiemminkin, samoin eri lautakunnissa yms. jo
vuodesta 1981- lähtien.
Naisjärjestössä sihteeri-taloudenhoitaja, yksi kausi naisjärjestön puheenjohtajana, muutenkin ko. järjestössä
toimitsijana alusta asti.
Kymen piiri: taloudenhoitaja tämän puolueen alusta
asti. Molemmissa myös SMP:n aikana jo yli 10 vuotta
toimitsijana. Vuonna 2003 Tasavallan presidentin myöntämä Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan
ansiomerkki poliittisesta toiminnasta.
6. Perustamisesta lähtien eli vuonna 1995.
7. Mielipiteen ja sanan vapaus. Lisäksi koska perusjäsenemme ovat sitkeitä ja ihailtavia arjen sankareita, saan
heistä voimaa.
8. A. Järjestäisin koulutustilaisuuksia, joissa käsiteltäisiin mm. kokoustekniikkaa, esiintymistaitoa, lehtikirjoittelua. B. Kehittäisin käytännön organisaatiota vaalipiireittäin; kävisin läpi tietyn läänin kunnat, kartoittaisin yhteyshenkilöt tai yrittäisin nimetä heitä mahd.
joka kuntaan ja saada heille järkevää yhteistoimintaa.
C. Keskustelisin koulutustilaisuuksissamme sellaisista
asioista kuin esim. suvaitsevaisuus, naiseen luottaminen
politiikassa, puoluetoverin kunnioitus.
9. Häränpihvi.
10.Töissä, Valtakatu 27 B 1, Lpr. Lisäksi kyläilemisiä,
kestityksiä, mattopyykkiä, pihahommia ja muuta yhtä
mielenkiintoista.

9. Lihapullat ja muusi.
10. Olin kesätöissä ovitehtaassa.
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”TULLAAN TUTUKSI” -henkilöhaastattelusarja
Kuka? Mistä? Miksi?
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Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Autonkuljettaja
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Timo Soinin

vaalikampanja etenee
Timo Soinin presidentinvaalikampanja alkoi
puoluekokouksessa Kokkolan Snellman -salissa
sunnuntaina 19.06.2005.
Presidenttiehdokkaamme uhkuu intoa ja on
tyytyväinen puolueelle tulevasta julkisuudesta jota
ehdokkuus tuo tullessaan.
Timo Soini valittiin Perussuomalaisten
presidentinvaalien ehdokkaaksi yksimielisesti.

Vaihtuuko tässä linnassa isäntä?

Presidenttiehdokas Timo
Soinin kampanjakalenteri
( Aikataulu on alustava )
Soinia onnittelemassa Helena Vistbacka, hän antaa lämminhenkisen ja reilun
halauksen ehdokkaalle.

Kameramiehet piirittävät tuoretta presidentinvaaliehdokasta;
Perussuomalaisten tv- julkisuus alkaa rytinällä.

Vaalikampanjassa tapahtuu
Yleisesti ottaen syksyllä vaalitilaisuuksien painopiste on maakunnissa, joulu- ja tammikuussa
se siirtyy pääkaupunkiseudulle.
Varsinainen kampanja-avaus,
kuten jotkut teistä Helsingin
Sanomista ovat ehkä lukeneetkin, tullaan järjestämään tämän
kuun lopulla tai lokakuun alussa, riippuen siitä milloin tilaamamme kampanjamateriaali
(julisteet, kortit, nettisivut jne.)
valmistuu. Näitä tuotteita voi tilata puoluetoimistolta, puh: (09)
454 0411 fax: (09) 454 0466.
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Lehdet kirjoittavat mukavasti
Timo Soinista, mm. Reserviläinen-lehti ja Suomen Kuvalehti
ovat tuoreimmissa numeroissaan
kirjoittaneet Soinista.
Jälkimmäisessä ehdokkaamme
toteaa osuvasti: ”En näe muiden
ehdokkaiden tapaan kansallisvaltiota vanhentuneena rakenteena vaan ainoana todellisena
kansanvallan muotona. Ei globalisoituvassa maailmassakaan voi
olla muunlaista demokratiaa.”
Jussi Niinistö
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to 29.9.2005 Helsinki.
Puhetilaisuus eduskunnan
lisärakennuksen kansalaisinfossa klo 18, Uudenmaan piirin syyskokous klo 19

la 12.11.2005
Nurmo ja Seinäjoki.
Nurmon Prisma klo 11 ja Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan
piirin piirikokous klo 13

la 1.10.2005 Kuopio.
Puhetilaisuus torilla klo 11,
Pohjois-Savon piirikokous
klo 13 kirjastotalolla

su 13.11.2005 Kaustinen.
Vaalitilaisuus ja Keski-Pohjanmaan piirin syyskokous

la 8.10.2005 Tampere.
Vaalitilaisuus Koskikeskuksessa klo 9.30, Pirkanmaan piirikokous klo 11, Raumalla Satakunnan piirin syyskokous.
ti 18.10.2005 Helsinki.
Puhetilaisuus eduskunnan
lisärakennuksen kansalaisinfossa klo 18
la 22.10.2005
TV 1 Uutisvuoto klo 21.45

la 19.11.2005 Joensuu.
Vaalitilaisuus ja Pohjois-Karjalan piirin syyskokous
su 20.11.2005 Mikkeli.
Etelä-Savon piirin piirikokous
la 26.11.2005 Lappeenranta.
Vaalitilaisuus torilla, Kymen
piirin piirikokous
su 27.11.2005 Heinola.
Vaalitilaisuus ja Hämeen piirin syyskokous

ke 21.12.2005 Hämeenlinna.
TV 1 vaalipaneeli klo 21.1023.00
to 29.12.2005 TV 1 ehdokastentti klo 21.00-21.30
ti 3.1.2006 FST vaalipaneeli
ke 4.1.2006 Radio YLE 1 ehdokastentti klo 8.15-9.00
4.-5. ja 7.-10.1.2006 presidentinvaalin ennakkoäänestys kotimaassa (ulkomailla 4.-7.1.2006)
ma 9.1.2006 MTV3 ehdokastentti klo 19.30-20.00
ti 10.1.2006 TV Nelonen vaalikeskustelu klo 19.00
to 12.1.2006 TV1 suuri vaalikeskustelu klo 21.10-23.00

22.-23.10.2005
Pohjoispohjanmaan ja Kainuun kierros, Oulun ja Kainuun piirin syyskokous

la 3.12.2005
Varsinais-Suomen piirikokous

la 29.10.2005 Jyväskylä.
Vaalitilaisuus klo 12, Jyväskylän Eurooppa-nuoret ry:n järjestämä väittely EU:n perustuslaista klo 13, Keski-Suomen
piirin syyskokous klo 14.30

ke 7.12.2005TV 1 vaalipaneeli
klo 21.10-23.00

18.- 24.1.2006 presidentinvaalin
2. kierroksen ennakkoäänestys
(ulkomailla 18. -21.1.2006)

ma 12.12.2005 Järvenpää.
Ehdokaspaneeli Järvenpään
lukio klo 13

su 29.1.2006 presidentinvaalin
2. kierroksen varsinainen äänestyspäivä

su 15.1.2006 presidentinvaalin
1. kierroksen varsinainen äänestyspäivä

ti 6.12.2005 itsenäisyyspäivä

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Timo Soinin kannanottoja
Hallitus harhailee
Pääministeri Matti Vanhasen
hallituksella on suunta hukassa. Ministeri toisensa jälkeen
antaa ristiriitaisia lausuntoja.
Kaiken kukkuraksi hallituksen
ulkopuolella luuhaava SDP:
n puheenjohtaja Eero Heinäluoma ei näytä tietävän kumpi
toteuttaa hallituksen liikennepolitiikkaa liikenneministeri
Leena Luhtanen vai valtiovarainministeri Antti Kalliomäki.
Joka tapauksessa hallituksen
liikennepolitiikalta näyttävät
puuttuvan sekä suunta että rahat.
Hallituksen EU-politiikka on
umpikujassa. Suomi on täysin
kritiikittömästi tukenut EU:n
perustuslakihanketta. Mikä on
nyt hallituksen kanta Ranskan
ja Hollannin kansanäänestysten
jälkeen? Tuoko se eduskuntakauden aluksi hylätyn perustuslakiesityksen eduskunnan
käsiteltäväksi?
EU-politiikassa kritiikittömän
EU-intoilun sijaan on astunut
hiljaisuus Turkin EU-jäsenyyden sanansaattajina esiintyvät
nyt hallituksen sijasta EU-komissaari Olli Rehn ja presi-

Presidenttiehdokkaiden
EU-näkemykset esiin
SDP:n ja Kokoomuksen presidenttiehdokkaat ovat juuttuneet kinastelemaan keskenään
presidentin roolista. Presidentin tärkein tehtävä on puolustaa Suomen kansaa ja Suomen
tärkein tulevaisuuskysymys on
suhtautuminen kriisiytyneeseen Euroopan unioniin.

“Hallitus harhailee”, sivalsi presidenttiehdokas Timo Soini
puhetilaisuudessaan Hämeenlinnan elomessuilla 14. elokuuta. Soinia jututti
TV:n taannoisesta Ruutuysi-ohjelmasta tuttu Jorma Pulkkinen, joka tunnusti
sympatiseeraavansa Timo Soinin politiikkaa.

dentti Tarja Halonen. Mikä on
hallituksen kanta ja missä se
ilmenee? Todennäköisesti hallituksen kanta, jos sellainen on,
asustaa jonkin johtavan virkamiehen pöytälaatikossa.
Kunnallisen itsehallinnon
kimppuun hallitus on käymässä pakkokaavoituksen keinoin.
Tästäkään asiasta hallituksella
ei ole yhtenäistä linjaa.

Näyttää siltä, että hallitus on
tekojen suhteen ryhtymässä
toimitusministeriöksi, joka toteuttaa virkamiesten sanelemia
suuntaviivoja. Siinä sivussa ministerit vaativat yhtä ja toista,
mutta todellinen valta on virkamiehillä, jotka hoitavat jo
hallituksen työvoimapolitiikan
uudet avauksetkin marjanpoimintalausunnoillaan.

Mikä on presidenttiehdokkaiden kanta kahdessa kansanäänestyksessä hylättyyn
EU:n uuteen perustuslakiin?
Mikä on ehdokkaiden kanta
Turkin EU-jäsenyyteen? Entä
mikä on ehdokkaiden analyysi
Suomen EU-jäsenyydestä? Pitääkö Suomen tulevaisuudessakin kuulua EU:iin?
Nämä kysymykset ovat olennaisia ja näissä kysymyksissä
vanhojen puolueiden ehdokkaat ovat toistensa kopioita.
Valtapuolueiden ehdokkaat
Tarja Halonen, Matti Vanhanen ja Sauli Niinistö ovat
kaikki EU-mielisiä ehdokkaita, eivätkä ole toisilleen minkäänlaisia vaihtoehtoja tässä

Suomen tulevaisuuden kannalta
keskeisimmässä kysymyksessä.
Katson, että Euroopan unionin perustuslain hylkääminen
oli hyvä asia. Edellytän sen tosiasian tunnustamista, että perustuslakihanke on kuollut, eikä
sitä enää pidä käsitellä Suomen
eduskunnassa. En kannata Turkin jäsenyyttä EU:ssa.
Suomen EU-jäsenyys ei ole
ollut riemukulkua ja tulevaisuudessa Suomi joutuu entistä
enemmän maksumieheksi ja
vaikutusvaltamme on pientä.
Euroopan unioni kriisiytyy tulevaisuudessa entistä pahemmin,
koska eurooppalaiset eivät halua ylikansallista supervaltiota.
Suomen tulevaisuus on EU:
n ulkopuolella. Voimme aivan
mainiosti järjestää suhteemme
EU:hun Norjan, Sveitsin ja Islannin tapaan. Olen ehdokkaana
siksi, että ihmisillä on vaihtoehto
presidentinvaaleissa myös suhteessa Euroopan unioniin.

Populismi tunkeutuu
presidentinvaaliin
Turkki ja Islam kuuluvat yhteen

Suomen ulkopoliittinen
eliitti - presidentti
Tarja Halonen ja maan
hallitus - todistelevat,
ettei uskonnolla ole
suurta roolia Turkin EUjäsenyysneuvotteluissa.

Tämä arvio perustuu puhtaasti
toiveajatteluun. Sitä paitsi Suomen hallitus aliarvioi Suomen
ja Euroopan kristillistä perintöä vastustamalla mainintaa
maanosamme kristillisistä juurista EU:n perustuslakiin. Vaikka Eurooppa kielsi itsensä, on
turha luulla, että Turkki tekisi
samoin.
Kristilliset kirkot, eikä vähiten
Konstantinopolin patriarkaatti,
ovat Turkissa ahtaalla. Uskonnollista moniarvoisuutta ei katsota hyvällä, vaikka Turkin valtio sinänsä onkin maallinen.
Uskonnonvapaus ja oikeus
harjoittaa omaa uskontoaan
ovat meille kuitenkin perustavaa laatua olevia ihmisoikeuksia. Islaminuskoisissa maissa
näitä perusoikeuksia ei täysin
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Suuret kansanjoukot haluavat keskustelua kipeistäkin asioista. Isot
puolueet vaikenevat ja haluavat vain lyhyttä presidentinvaalikampanjaa.
Äänestämällä EU -kielteisyys voi kanavoitua Perussuomalaisiin.

Turkissa uskonnon vapautta ei kunnioiteta ihmisten perusoikeutena.

kunnioiteta, emmekä me voi
emmekä saa ummistaa silmiä
tältä tosiasialta.
Virallinen Suomi näyttää olevan niin lapsellisen innostunut
Olli Rehnin komissaarinsalkusta, että Suomesta on tullut
yhdenlainen Turkin EU-jäsenyyden takuumies. Vähempikin
into riittäisi.
Turkin EU-jäsenyys olisi toteutuessaan todennäköisesti
EU:n hauta, mikä sinällään ei
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

tietenkään olisi kovinkaan
harmillinen asia.
EU yrittää laajentua ja syvetä samanaikaisesti. Yhtälö
on mahdoton. EU:n saati Suomen poliittinen johto ei näytä
ottaneen lainkaan oppia EU:n
perustuslain kaatumisesta, jolla yritettiin mennä pitemmälle
kuin jäsenmaiden kansalaiset
halusivat. Niinpä perustuslaki
kaatui.
Turkin jäsenyys kaataisi puolestaan koko EU:n.

Kolmen vanhan puolueen
presidenttiehdokkaat haluavat lyhyen ja mitäänsanomattoman kampanjan. On myös
selvästi havaittavissa, että
nämä ehdokkaat valitsijoiden
enemmistöä havitellessaan
haluavat välttää kansaa jakavia kipeitä kysymyksiä, kuten
esim. NATO-jäsenyyden hakeminen.
Muiden ehdokkaiden tehtävä on tuoda ne teemat ja
linjaukset keskusteluun, joista
vanhojen puolueiden ehdokkaat haluavat vaieta. Sanalla sanoen heidän on tuotava
”populistiset asiateemat”,
joita ovat mm. EU-kriittisyys,
NATO-jäsenyyden hakeminen,
Karjala-kysymys, Venäjän ja

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

sen lähialueiden ihmisoikeudet
osaksi vaalitaistelua. Uskon, että
tämä tapahtuu, sillä muutoin ehdokkuudet olisivat turhia.
Julkisen sanan kirjo taas pitää
huolen siitä, niin epämieluisaa
kuin se ehdokkaille voi ollakin, että ”käsialakysymykset”
eli ihmisen käytökseen ja suhtautumiseen liittyvät tekijät
henkilökohtaisine valintoineen
ja ihmissuhteineen tulevat käsitellyiksi.
Suora kansanvaali on perusluonteeltaan populistinen. Populismi tunkeutuu osaksi vaalitaistelua siis sekä monipuolisen
asiakeskustelun että ns. hömppäjulkisuuden kautta. Tätä perusasetelmaa ehdokkaat eivät
voi välttää.
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Vaili K. Jämsä

Vaili K. Jämsä
piirisihteeri,
Oulun ja Kainuun piiri

lukiolaisten tentissä

Samaan aikaan osa etuoikeutetuista nuorista saa asunnot
vanhemmiltaan tai isovanhemmiltaan ja tämä myös opettaa
nuorille vääränlaisen kuvan
siitä, mitä omalla työllään voi
hankkia. Sukupolvenvaihdoksia
yritysmaailmassa olisi tuettava.

Me olemme Suomussalmen
lukion oppilaita ja me ollaan
tekemässä ryhmätyötä teidän
puolueestanne ja tehdäkseen
siitä täydellisen me tarvitaan
tietoja teidän puolueesta.Voi-

6. Mitä aiotte tehdä
maassamuutolle?

sitteko mitenkään vastata

Kunnat ovat jo aloittaneet
taistelun. Omakotitontti 1€:lla
tai työmatkakulujen korvaamista, jos työ sijaitsee toisessa kunnassa. Jos työpaikkoja ei saada
omaan kuntaan, on tuettava
liikkumista. ks. Perussuomalaisten julkilausuma 30.8.2005 www.
perussuomalaiset.ﬁ/uutiset/bensiini_30082005.htm
Suomi olisi pidettävä kokonaan asuttuna. Suomen puhdas
luonto tarjoaa suunnattoman
rikkauden puhtaudellaan. Meillä voitaisiin tuottaa maailman
puhtainta ruokaa.

meidän kysymyksiin?

1. Haluatteko te liittyä
Natoon ja miksi?
En halua. En usko, että Nato
-järjestönä on eettisesti toimiva
sotilasjärjestö. Jos Suomen omat
puolustusvoimat eivät riitä, haluan, että Euroopalla on omat
puolustusvoimat.

2. Mitä mieltä olette
maamiinoista?
Maamiinat rampauttavat tällä hetkellä ihmisiä Kaukoidässä.
Meillä maamiinat ovat osa vanhaa puolustusjärjestelmää, enkä
usko, että niitä koskaan tarvitsemme. Siksi ne voivat rauhassa
vanhentua varastoissa.

7.Tuleeko ikinä
verohelpotuksia Kainuuseen?

3. Oletteko ajatelleet
opintotuen nostamista?

Lukiolaiset ovat kiinnostuneita Perussuomalaisista ja heidän mielipiteistään.

Opintotuki tällä hetkellä riittää soluasumiseen ja yliopistolla
syömiseen ja halpoihin kopioihin eli opintotuki kattaa opiskelukustannukset. Kuinka paljon
yhteiskunnan tulee tukea muuta elämistä, on vaikea kysymys?
Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijat ovat huonommassa
asemassa opintotuen suhteen
kuin yliopisto-opiskelijat.
Tärkeää on varmistaa, että
opiskelijoilla on mahdollisuus
työhön loma-aikoina, jotta he
saisivat tarvittavat harjoittelut,
sekä rahaa elämiseen.

integroimisensa tai siis saamisensa aktiivisiksi yhteiskunnan
jäseniksi on vaikeaa, kun Suomessa on vaikeaa yleensä löytää
vakituista työtä.
Globalisaation eli muuttuneen
maailman talouden myötä Suomi on menettämässä työpaikkoja, samaan aikaan kansantaloudesta on valumassa pääomia
ulkomaille, kun palveluiden
tuottajat ovat enenevässä määrin ulkomaalisomisteisia pörssiyhtiöitä.
Nämä asiat heikentävät kansantalouttamme ja siksi on tärkeää, että ulkomaalaiset saataisiin nopeasti integroitua yhteiskuntaan.
Pakolaiset, joiden henki on
vaarassa, ovat oikeutettuja tulemaan Suomeen. Maahanmuuttajat ovat varmasti jo tullessaan

4. Ovatko pakolaiset ja
maahanmuuttajat ongelma
Suomelle?
Suomessa on tällä hetkellä
suhteellisen vähän pakolaisia
ja maahanmuuttajia. Heidän

hankkineet täältä elinympäristön itselleen.
Pakolaiset eivät ole ongelma
Suomelle vaan suomalainen
kulttuuri, joka on hyvin homogeeninen ja siksi vieraanvarainen tulijoille. Näin meidän ei
tarvitse itse olla henkilökohtaisesti tekemisissä ulkomaalaisten
kanssa, vaan asiat järjestetään
virkamiestyönä. Pakolaiset tulevat tänne yleensä pakolaisleireistä eli heillä ei ole mitään
valmiina tullessaan.

5. Onko Suomen nuorten
työttömyys huolestuttavaa?
ON. Kaikkeen toimintaan tulee ihminen opettaa ja totuttaa
jo lapsena ja nuorena. Jos ei saa
oppia työkulttuuria jo nuorena,
voi helposti jäädä vieraantuneeksi yhteiskunnasta.

Kainuu äänestää aina keskustalaisia ja siitä Kainuu tulee aina
kärsimään. Muutoksia saadakseen on katsottava äänestääkö
niitä samoja tahoja, jotka eivät
ennenkään ole saaneet mitään
parempaa aikaan. Toivotaan parempaa tulevaisuutta. Edustajamme yrittävät auttaa Kainuuta.

8. Ovatko Suomessa
rangaistukset liian lieviä?
Rangaistukset eivät ole parantaneet ketään, mutta ne tuovat
oikeudenmukaisuuden tunnetta
vääryyttä kärsineelle.
Vankilarangaistukset ovat
kalliita yhteiskunnalle. Henkirikoksista tulisi saada vastaava
rangaistus kuin talousrikoksista.
On kauheaa elää pelon alaisena, siksi pelkoa aiheuttavat henkilöt olisi saatava kiinni ja jos he
eivät ole sairaita vaan väärin sosiaalistuneita pakkohoidettava
vankilassa.
Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen kohdistuvien rikosten rangaistukset ovat ehkä

suhteessa talousrikoksiin nähden liian lieviä.

9. Miksi TV-lupa on niin korkea,
kun sieltä ei tule mitään?
Niin. Kansalle tarjotaan sirkushuveja, ettei tarvitse ajatella oikeita asioita. Kuka haluaa
seurata toisen elämistä suljetussa talossa tai autiolla saarella
sen sijaan, että eläisi itse omaa
elämäänsä ja yrittäisi vaikuttaa
niihin asioihin, jotka rajoittavat
sitä. Televisiolupa on kuitenkin
vapaaehtoinen maksu.

10. Mitä aiotte tehdä
kulttuuritoimien alasajolle?
Kulttuuri ja sen tila kuvaa yhteiskunnan tilaa. Oletko käynyt
vaihtamassa vaippoja ukillesi tai
mummollesi? tai vaikka vanhalle tädillesi tai jollekin vieraalle
henkilölle.
Kun on valittava, laitetaanko rahat peruspalveluiden eli
vähimmäispalveluiden tuottamiseen vai yleensä vain parempiosaisia kiinnostavaan kulttuuriin, on päätöksenteko helppoa.
Itse asiassa kulttuuripalvelut
ovat niin kalliita, ettei työttömillä tai eläkeläisillä tai yksinhuoltajilla ole edes varaa niihin.
Koulujen tarjoamat kulttuurielämykset ovat tärkeitä, sillä ne
ovat kaikille samanarvoisia.

11. Paljonko on teidän
puoluetuki?
Enpä nyt muista tarkalleen,
mutta se perustuu siihen, että
meillä on kolme kansanedustajaa ja jokainen puolue saa henkilömääränsä mukaan tukea.
Isot puolueet saavat niin paljon puoluetukea, että ne voivat
säätiöidä rahoja. Tämän vuoksi
olen sitä mieltä, että puoluetukien määriä tulisi tarkistaa. Ehkä
siinäkin pitäisi olla katto, kuinka paljon puolueet tarvitsevat
yhteiskunnan tukea. Ylimääräinen puoluetuki voitaisiin laittaa
kulttuurin tukemiseen ja erityisesti kulttuurin opettamiseen
ja informaatiotaitojen opettamiseen lapsille ja myös meille,
jotka olemme jääneet opetusta
vaille nuoruudessamme.

Timo Soini Vantaalla 21.8

Vasemmisto unohtanut vähäosaiset
Poliittinen vasemmisto Suomessa on unohtanut köyhät ja vähäosaiset.
Suomessa on lapsiperheiden
köyhyys lisääntynyt jatkuvasti,
samaten moni pienituloinen ei
pärjää palkallaan tai eläkkeellään ilman yhteiskunnan tukitoimia.
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Ylivelkaantuneiden aseman
parantamiseen ei vasemmistosta
käytetä ainoatakaan puheenvuoroa. Tekojen lisäksi vasemmistolta puuttuu nykyisin jopa köyhyyden vastainen retoriikka.
Vasemmisto hokee hyvinvointivaltiota, jossa valtio alkaa voida hyvin mutta suuri osa kansaa

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

huonosti. Valtiovarainministeri
Antti Kalliomäen budjettiesitys
ei lupaa käytännössä yhtään mitään yhteiskuntamme vähäosaisille, ylivelkaantuneille, köyhille
ja pienituloisille.
Suomen vasemmistosta on
tullut moderni eurovasemmis-

to, joka rakentelee ylikansallisia
pilvilinnoja ja puhuu poliittisesti
korrekteja latteuksia maailman
köyhyydestä.
Hallituksen oma köyhyyspaketti kuivuu kokoon ja jää
muutaman tienpätkän alle. Vasemmistoliitto ei saa enää jal-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

keilleen edes omaa presidenttiehdokasta. Se yrittää seilata
presidentti Tarja Halosen vanavedessä kelpaamatta virallisesti
mukaan.
Samanaikaisesti se on hyväksynyt SDP:n virallisen linjan vähäosaisista ja köyhistä ei edes
puhuta.
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Kaunis sää suosi

Perussuomalaisten lomaleiriä
Perussuomalaisuutta luodattiin monelta
kantilta lomaleirillä Saarijärven Rauhalassa. Vaikka oltiinkin lomalle, ei muun
toiminnan lomassa voinut välttyä keskusteluilta joissa selviteltiin Perussuomalaisuuden syvintä olemusta.
Käytiin keskusteluja tulevista presidentinvaaleista, kunnallispolitiikasta, kuntakentän kehityksestä, Perussuomalaisten
omasta toiminnasta ja sen kehittämisestä,
sekä monista muista ajankohtaisista asioista.
Puheenjohtaja Timo Soini oli mukana
kahtena ensimmäisenä päivänä, jolloin
politiikkaa saatiin rautaisannos Timon
alustuksen ja usean tunnin keskustelujen aikana.
Myöskin mm. Esko Stenberg oli varautunut ”leirille” hyvin laajoilla valmistelluilla esityksillään. Timo Soinin Rauhala
päiviin mahtui myöskin paikallislehti
Sampon, Keskisuomalaisen, sekä radio
Keski-Suomen haastattelu.
Kaksi ensimmäistä päivää olivat todellisia hellepäiviä, joihin mahtui lenkkeilyä,
petankia, ja tietysti maittavia lounaita
ja kahvia sopivin välein. Rantasaunasta nautittiin ja muutamat rohkeimmat
(Esko, Juha ja Reijo) uskaltautuivat 16
asteiseen Heralampeenkin.
Vaikka politiikkaa puhuttiinkin, kuinkas muuten, mahtui päiviin monenlaista muutakin tarinaa. Kun kerran nauru
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Parkano

Perussuomalaisten lomaleiriläisiä
yhteispotretissa:
Takarivissä; Esko Stenberg Urjalasta, Ilmari
Jalonen Pöytyältä, Orvo Hakala Nurmosta, Juha
Lyytikäinen Heinävedeltä, Arto Pihlajamaa
ja Aira Luomala Vetelistä ja Teuvo Karonen
Turusta. Edessä; Annikki Jalava ja Anna-Liisa
Niemitunturi Tampereelta sekä Helena Ojennus
Parkanosta. Jorma Uski Jyväskylästä, Pentti
Tuomi Saarijärveltä ja Timo Soini Espoosta
ehtivät poistua ennen kuvan ottoa.

Timo Soini puhui politiikkaa ja antoi
haastatteluja medialle Perussuomalaisten
lomaleirillä.

pidentää ikää, sitäkin tuli heti kerralla
usean vuoden edestä. Osanottajia toki
toivottiin vähän enemmän, vaikka Stenbergin Esko totesikin, että kyllä laatu
korvaa määrän.
Muutamien päivien aikana kävi ilmi,
että tarvetta tällaisiin vapaamuotoisiin
tapaamisiin olisi enemmänkin. Myöskin
sellaiset ajatukset tulevat esille vapaa-

muotoisissa keskusteluissa, jotka eivät
välttämättä pääse esiin suuremmissa tilaisuuksissa. Näissä ajatuksissa kuitenkin
usein kuuluu kansan syvien rivien ääni.
Toivomuksia vaan ajankohdasta Rauhalan väelle, niin järjestetään.
Järjestäjien puolesta lämpimät kiitokset osanottajille, nähdään taas joskus jossain ja varmasti on hymy herkässä.

Pimeydessä Jumala
lahjoittaa uskon
Mitä on armo ja kenelle se kuuluu?
Näihin kysymyksiin etsittiin vastausta
Suomen Raamattuopiston hengellisillä
syventymispäivillä 25.-28.8. Helsingissä.
Armon syvimmän olemuksen etsintään
paneuduttiin innolla, jota osaltaan oli
ollut sytyttämässä pastori Antti Kylliäisen kirja Maan päällä niin kuin taivaassa ja sen herättämä keskustelu. Syventymispäivät kokosivat edellisvuosien
tapaan kolmisentuhatta kävijää.
Vanhan testamentin selitysopin professori Antti Laato Turun yliopistosta
etsi armon juuria Jaakobin painista, Jobin kärsimyksistä ja Jesajan kirjasta.
- Hengellinen elämä voi olla elinikäinen kamppailu sen kanssa, mikä Jumala
on. Jumalan kasvojen etsiminen ja löytäminen on ihmisen elämän tarkoitus.
Jumalaa ei kuitenkaan voi nähdä ja jäädä henkiin.
Jumalan kasvojen näkeminen onkin
Laadon mukaan Jumalan kohtaamista.
Vanhasta testamentista käy kuitenkin
selväksi, että Jumala ei kohdannut kansaansa noin vain vaan se vaati häneltä
usein kärsivällisyyttä, jopa satojen vuosien odottelua.
- Jumala ei kohtaa kansaansa, kun se
elää synnissä, sillä silloin se joutuisi tuhon omaksi. Hän lähettää profeettoja
ja apostoleja kehottamaan kansaa parannukseen.
- Jumala odottaa, että voisi olla armollinen. Hän kärsii ihmisen ahdistuk-

Reijo Ojennus
kaupunginvaltuutettu

sessa. Usein ajattelemme, että Jumala
on vastuussa siitä, mitä meille tapahtuu.
Eikö hän olisi voinut varjella meitä,
koska hän on Kaikkivaltias? Synnin ja
kuoleman alainen ihminen on kuitenkin
aina Jumalan edessä tuhoutumisvaarassa.
Jumala haluaa kohdata meidät sellaisena
kuin hän totisesti on. Siksi hänen täytyy
odottaa pitkäänkin, että voisi olla armollinen.
Laato vertasi ihmisen sielua Jerusalemin temppelin kaikkeinpyhimpään, jossa pakkosiirtolaisuuden jälkeen ei ollut
enää arkkiakaan. Oli vain pilkkopimeää,
tyhjää ja hiljaista.
- Kärsimys on Jumalan salaista kohtaamista kaikkeinpyhimmän pimeydessä, jonne me ulkopuoliset emme pääse.
Siellä Jumala lahjoittaa uskon.

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

le, on tullut tehtyä syntiä. Siitä ei pääse
mihinkään. Syntiä on, kun ihminen etsii
merkkiä, johon luottaa, tai toteaa ripittäydyttyään huojentuneena päässeensä
synneistään. Syntiä on sekin, kun ihminen
tyytyväisenä toteaa vihdoinkin ymmärtäneensä armon merkityksen paremmin
kuin nuo toiset. Syntiä on olla antamatta
anteeksi toiselle ihmiselle, mutta syntiä
on myös jos yrittää antaa anteeksi jotta
pääsisi taivaaseen.
- Sisäinen minämme etsii aina voimaa
jostain muualta kuin ristiinnaulitusta
Kristuksesta. Voimaa saa olla, jos armo
on kyllin. Armossa ei ole kyllin niille,
jotka kaipaavat merkkejä siitä, että ovat
Jumalan lapsia.

Rakkaudenpalvelu ei lopulta kanna
Merkin etsijälle ei armo riitä
Mutta aina ei armo kristityille sittenkään
riitä, vaan on saatava voimaa. Yritysvalmentajana toimiva pastori Mikko Aalto
pohti omalla raamattutunnillaan karismaattista voiman ja merkkien etsintää
ja veti maton alta kaikilta ihmisen omilta yrityksiltä vakuuttua omasta hyvästä
asemastaan Jumalan lapsena.
- Ihminen hakee mieluummin merkkejä
Jumalan työstä itsessään kuin Kristusta.
Aallon mukaan aina kun huomio
kääntyy Kristuksen ristintyöstä muual-
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Hengellisillä syventymispäivillä kuultiin
lauantaina myös Suomen Raamattuopiston uuden toiminnanjohtajan Timo
Junkkaalan linjapuhe. Junkkaala pohti
puheessaan kirkon tehtävää ja suhdetta
diakoniatyöhön ja kyseli onko kirkko olemassa parempaa elämää varten vai siksi,
että täällä kuollaan? Hän myönsi, että
herätyskristillisyydessä lähimmäisenrakkaus ja palvelu on usein ollut heikoilla.
- Myös tämä elämä on tärkeä. Lähimmäisenrakkaus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat oikeita raamatullisia arvoja. Jos Jumalan sanan julistuksesta ja

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Leivän ja Sanan jakaja
raamatullisuudesta tulee verho oman
kovuuden ylle, jos siitä tulee lähimmäisten laiminlyömisen peruste, ollaan
kaukana oikeasta kristillisyydestä.
- Lähimmäisten auttaminen on osa
kirkon tehtävää, mutta se ei ole kaikki.
On olemassa kolme syytä siihen, ettei
sosiaalinen työ riitä kirkon ohjelmaksi. Siksi, että täällä kuollaan. Siksi, että
täällä ollaan syntisiä. Siksi, että auttaminen ja siihen kehottaminen on lakia
ja moraalia, joka ei auta kuoleman ja
syyllisyyden kovassa koulussa.
- Lopulta ratkaiseva kysymys on, mistä
apu kuoleman edessä? Oma rakkaudenpalvelu ei siinä kanna, koska mukana on
ollut niin paljon rakkaudettomuutta ja
laiminlyöntejä. Se mitä olemme tehneet
ei kuoleman edessä riitä.
- Lähimmäisenrakastamisen vaatimus
jättää meidät itsemme ahdinkoon. Jos
kristinuskosta jää jäljelle vain palvelun
vaatimus, on jäljellä vain moralismia.
Kristinuskon ytimessä ei ole sanoma
siitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Olennaisinta on se, mitä Kristus on tehnyt
meidän puolestamme. Kristus on voittanut kuoleman. Me tulemme osallisiksi tuosta kuoleman voittamisesta, kun
uskomme syntimme anteeksi Jeesuksen
ristintyön tähden.
Tiedoite,
Suomen Raamattuopiston Säätiö
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Päivä Tukholmassa

Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja

PerusSuomalaiset

Laivalla Turusta Tukholmaan,
päivä maissa ja laivalla takaisin. Siinä pähkinänkuoressa
matkasuunnitelma, joka siinsi
kirkkaana mielessä kesätöiden
aikana. Miksi sitten Ruotsiin?
Kielitaitoja harjoittamaan vai?
Ei, sitä en ainakaan tunnusta.
Itse asiassa matkakohteen valinta oli melko vaivatonta, koska ystävät olivat antaneet lahjaksi matkalahjakortin laivalle.

pääkaupungissa. Yli 20% tukholmalaisista on maahanmuuttajaväestöä. Sen vaikutus on
kuitenkin selkeästi määräänsä
suurempi.

Matka hintansa “väärtti”
Suosittelen nopeaa piipahdusta Tukholmaan kaikille, jotka
ovat kiinnostuneita verrattain
edullisesta, mutta suhteellisen
nopeatempoisesta lomasta.
Laivamatkojen hinnat alenevat aina lomakauden päätyttyä.
Tukholman etu on myös se, että

Meritie
Laivamatka kului lähinnä hytissä nukkuessa, sillä matka taittui
kumpaankin suuntaan iltalaivan
turvin ja herätys oli siten varhainen. Ruoka laivalla oli hyvää, ja taxfreestä sai verottomia
hyödykkeitä ja haitakkeita hiukan edullisemmin kuin maissa.
Kiitos Ahvenanmaan! Sää suosi
myös laivamatkaa, sillä aurinko
paistoi, eikä ikävää keinahteluakaan juuri esiintynyt. Matalakin aallokko sai kuitenkin
jotkut matkalaiset ottamaan
ristiaskeleita, mitä pidemmälle
laivamatka eteni.

Metro ja bussi apuna
Tukholmaa tuli kierrettyä niin
metrolla, bussilla kuin jalankin.
Selostettu kiertoajelu näytti
kaupungin parhaat puolet. Hintaa puolentoista tunnin ajelulle
tuli siedettävät 20 euroa. Samalla sai otettua joitakin hyviä
valokuvia Tukholman historiallisista rakennuksista. Niitä on
esimerkiksi Helsinkiin verrattuna monikertaisesti. Päivälippu
metroon maksoi euroissa noin
kympin. Metrolippu vapaut-

Tukholma sijaitsee vetten keskellä Mälaren-järven ja Itämeren rannoilla.

taa käymään eri puolilla Tukholmaa sijaitsevissa paikoissa,
kunhan vain hetken tuijottelee
metrojen kulkureittejä. Metroja
kulkee viiden minuutin välein
joka suuntaan.

Tukholman kaduilla kymmeniä
outoja kieliä muutenkin. Niitä
kuullessa ruotsin kielestä vaikutteita ottanut pohjalaismurre
ei todellakaan kuulosta miltään
mongerrukselta.

Palvelua vaikka viittomalla

Avoin yhteiskunta

Yhdeksän tuntia maissa ei kuitenkaan riitä siihen, että ehtisi
ja jaksaisi käydä kovin monessa
paikassa sisällä. Mutta onhan
hienojen paikkojen näkeminen jo sinänsä mukavaa. Tukholmassa pärjää ruotsin lisäksi
englannilla. Myös “viittomakieltä” voi yrittää, kuuleehan

Ruotsiin aikoessa kannattaa viimeistään laivalta vaihtaa eurot
kruunuihin, sillä ruotsalaiset
torjuivat eurot pari vuotta sitten järjestetyssä kansanäänestyksestä. Ruotsissa poliittinen
keskustelukulttuuri on Suomea avoimempi, mikä antaa
mahdollisuuden eri poliittisille

Muuten hyvä, mutta Ruotsin valtiopäivien harjoittama
maahanmuuttopolitiikka ei todennäköisesti nauttisi perussuomalaisten
luottamusta jos olisimme edustettuina.

suuntauksille. Ruotsalaisen yhteiskunnan läpäisevä avoimuus
ja vapaamielisyys on kuitenkin
aiheuttanut myös ongelmia.
Alkuperäiskulttuuria pidetään
yllä keinotekoisesti, sillä juurettomuus ja uudet kulttuurit valtaavat jatkuvasti alaa Ruotsin

siellä ei törmää todennäköisesti
ikäviin yllätyksiin, vaan esimerkiksi palvelu- ja kauppakulttuuri on suomalaisittain varsin
tuttua. Ruotsalaiset ovat ystävällisiä suomalaisille ja he tuntuvat arvostavan suomalaisia
muutenkin melko paljon.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
kadonneista rahoista

Leikkiniitty
Sain hopeapadallisen kultakolikoita
käytettäväkseni mihin tahansa.
Sain uuden sydämen ja laulut
ollakseni tasapuolisempi huomista vastaan.
Sain takaisin lapsuuteni leikkiniityn
sekä isäni ja äitini hymyilevät kasvot.
- Sinä annoit ne minulle.
Teoksesta:
Kaukana kultaiset pilvet,
Hannu Purho
PerusSuomalainen 9/2005
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Perussuomalaisten eduskuntaryhmän rahoja näyttää hävinneen jo vuodesta 2000 lähtien
ja summaksi näyttää muodostuvan noin 145 000 euroa.
Rikosnimikkeenä on törkeä
petos. Epäilty henkilö, eduskuntaryhmän entinen pääsihteeri Kari
Bärlund, on tunnustanut tekonsa.

Kihlakunnansyyttäjä Sakari
Tiilikaiselle asia päätynee syyskuussa.
Eduskuntaryhmän talousepäselvyydet alkoivat purkautua
viime keväällä ja koskevat kansliamäärärahoja joita puolue saa
noin 7000 euroa kuukaudessa.
Summa on tarkoitettu toimis-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

tohenkilökunnan palkkaamiseen ja ryhmän muihin toiminnasta aiheutuviin menoihin. Jokaisen puolueen omat
eduskuntaryhmät hoitavat
itse oman sisäisen valvontansa
kansliamäärärahoista.
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Teksti ja kuvat:
Pirjo Seppä

Syvälle Kurdistaniin
Kun kone syyskuun lopulla
nousi ilmaan Seutulan lentokentältä, olin vihdoin saavuttanut sen, mitä olin rukoillut
14 vuotta. Olin matkalle Ararat vuorelle, tuolle Jumalan
pyhälle vuorelle.

Samalla kiertäisin koko itäisen
Turkin, Kurdistanin, josta olin
kuullut niin paljon lehdistä, televisiosta ja lukuisilta kurdiystäviltäni. Olinhan tutustunut
Turkin näkyvimpään ongelmaan pakolaisten kautta heti
kun ensimmäiset kurdit saapuivat maahamme.
Lensin reittilennolla Budapestin ja Istanbulin kautta Gazi
Antepiin, lähelle Syyrian rajaa
jossa kymmenen tunnin lennon
jälkeen yövyin. Historiallisten
museoiden jälkeen matka jatkui kohti kuuluisaa Kaldean
Uureaa, nykynimeltään Sani
Urfa, Aabrahamin synnyinkaupunkia.
Matkalla, jossakin Eufrat
–joen rannalle lähellä Belkisiä
törmäsin koululaisparveen, jotka minut nähdessään innostuivat
niin, että olivat repiä minut kappaleiksi silkasta uteliaisuudesta.
Olin varautunut lapsiin, joten
kaivoin repustani kymmenkunta
arkkia kiiltokuvia. Jakamiseen
meni minuutti. Olkapäilläni, selässä ja sylissä istui ja hääri satakunta lasta kiljuen ilosta. Kun
joukkoon ilmestyi pari hiukan
isompaa, ehkä kymmenvuotiasta poikaa liimaa pussista haistaen, kerroin heille Vapahtajasta.
Lopputuloksena liimapussi lensi
ilmaan ja pojat itkivät, luvaten
Eufratin pato. Tuleeko seuraava LähiIdän sota vedestä?
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lopettaa sen tähän hetkeen. Olisin halunnut pitää heille pitkän
oppitunnin, mutta bussi tööttäsi
ja piti jatkaa matkaa.
Tein saman seuraavalla taukopaikalla Karelin kylässä. Liikutuin suuresti, kun eräs äiti juoksi
perääni halaten ja kiittäen, näyttäen ylös taivaalle sanoen: ”Hän
näki tekosi”.
Seuraavana päivänä olin jo
Nemrut vuorella, joka on erämaan keskellä parin kilometrin
korkeudella maan katolla. Tasan
kello kuusi sinne kerääntyivät
auringonlaskua katselemaan
kaikki, jotka vain sinne jollakin
lailla kyydin saivat. Kaupunginjohtaja vietti siellä koko yön
kestävät syntymäpäiväjuhlat,
joten turvajärjestelyt olivat kattavat, jopa pelottavat. Edellinen
johtaja oli ammuttu vain paria
kuukautta aiemmin.
Hasankey oli luku sinänsä.
Eufrat on padottu ja kaikista
puheista päätellen seuraava kriisi tulee koskemaan vesivoimaa.
Tuo viehättävä luola-asumusten
kaupunki tulee lähiaikoina peittymään vedellä ja vain minareetin torni jää pystyyn muistuttamaan vesimassojen alle jääneestä historiallisesti ja kulttuurillisesti arvokkaasta kaupungista,
Mesopotamian ihmeestä.

Maassa maan tavalla
Diyarbakiria ympäröi maailman toiseksi pisin muuri (50
km). Sen sisäpuolella asui
kansa, joka sekasortoisuudessaan oli vertaansa vailla. Se oli
vähemmistöjen sulatusuuni.
Lapset pahoinpitelivät toisiaan
siinä toivossa, että joku turisti
olisi mennyt kauhistelemaan ja
estämään potkuja ja lyöntejä.
Hässäkässä pojat olisivat päässeet varastamaan lompakot ja
kännykät. Reppu oli käännettävä siinä vaiheessa maahan
puolelle, kun useat pienet kädet työntyivät repun lukuisiin
taskuihin. Lopulta ei auttanut
muu kuin löydä näpeille ja huutaa ääneen. Ja sama toistui yhä
uudelleen. Tunsin jopa vihaa
näitä ryysyläisiä kohtaan.
Useat linnut makasivat polttavassa helteessä kadulla jalat toisiinsa sidottuina ilman vettä tai
ruokaa tuntitolkulla, aina siihen
asti, että joku armelias osti. Teki
pahaa. Itketti ja oksetti eikä uskaltanut sanoa mitään. Kaikessa
huijattiin tai ainakin yritettiin.
Lähdin kaupungista etuajassa.
Kuskikin huokasi helpotuksesta, sillä bussia oli vaikea vahtia
joka puolelta. Ikkunoita ei voinut avata, saati ovea. Diyarbakir
jäi mieleeni painajaisena, jota en
milloinkaan enää halua nähdä.
Lähetin viestejä ihmisoikeusaktivisteille sun muille järjestöille. Kaupunki kaipaa koulutusta
ja terveydenhoitoa.
Epäilevin mielin lähestyin
Mardinia, paljon puhuttua SyyInternet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

14 vuoden odotuksen ja rukoilun tulos. Nooan arkki vuonna 2005.

rian rajakaupunkia, josta en
ollut koskaan kuullut mitään
hyvää. Siispä ihmetykseni oli
suurta, kun katselin vuorella
olevaa valaistua siistiä ja kaunista satukaupunkia.
Vierailin kristityssä kirkossa ja
kuuluisan ryijytaiteilijan Linda
Gobanin kodissa. Siellä minulle
ja ystävilleni esiteltiin kirkkomaalaus sekä käsityötaidetta.
Sain kutsun tulla uudelleen
Kaikkialla oli kaipausta parempaan elämään joka perustuu kristillisiin arvoihin. Olin
ihmeissäni. Sain myös kurdikauppiailta lahjoja Suomessa
asuville pakolaisille. Kaupunki
oli siisti ja kodikas. Kurdistanin
syvät rotkot ja korkeat, karut
vuorijonot saivat mielikuvituksen laukkaan.

Rukousvastaus toteutui
Vihdoin koitti suuri päiväni.
ARARAT, tuo maailmanhistorian ehkä tunnetuin vuori, Nooan arkin asuinsija. 14 vuotta
aikaisemmin eräs marjaniemeläinen taiteilija kertoi naamioituneensa lammaspaimeneksi
ja kulkenut sauva kädessä ohi
kaikkien sotilasesteiden ja nähnyt omin silmin Nooan arkin.
Siitä lähtien se oli kummitellut
mielessäni. Olin päättänyt nähdä sen itse, ja nyt olin siellä.

Jos olin pökerryksissä kokemuksistani syvällä Kurdistanin
sydämessä, niin nyt suorastaan
vapisin.
Kolmen kilometrin korkeudelle kiitin Luojaa, itkin ja nauroin.
Vaikka kapuaminen oli ollut hankalaa, jopa vaarallista, ei millään
ollut enää väliä. Seisoin vuoren
rinteellä lumoutuneena. Alastulo
oli vieläkin vaikeampaa.
Seuraavana päivänä kiipeilin
jossakin ison ja pienen Araratin välimaastossa, äkkiä edessäni muuli ja mies parin lapsen
kanssa minua tuijottaen. Kerroin mitä etsin, hyvin tyynesti
hän vei minut vanhan miehen
luo joka sinisessä silkkipaidassaan ohjasi minut paikalle, josta
saatoin nähdä suoraan edessäni
kiveen juuttuneena upeimman
näyn, mitä milloinkaan elämässäni olin nähnyt. Nooan arkki
seisoi edessäni! Liikuttuneena
polvistuin ja itkin. Kuva kertokoon puolestaan. Näin myös
muistolaatan Neil Armstrongin
käynnistä.
Loppumatka Vanin kaupungin
ja Ahtamara saaren ihanuuksia
katsellen kului kuin unessa.
Totesin Vanin kaupungin hie-

noine liikennejärjestelyineen,
kuuluisine kissoineen ja upeasti
toteutettujen kauppakatujen
vastaavan täysin eurovaateita,
jopa ylittikin ne. Kuuntelin myös
ravintolassa elävää kurdimusiikkia kurdin kielellä ja ostin kaupasta kurdinkielistä musiikkia
jota julkisesti ikkunassa mainostettiin. Vaikka oltiin Iranin rajan
tuntumassa, en nähnyt sotilaita
ja poliisia karkuun juoksevia
ihmisiä, en edes mustiin hunnutettuja naisia. Iranin rajan
takana kyllä. Siellä näin myös
maahan syöksyneen meteoriitin
jättämän syvän kuilun ja muita
ihmeellisyyksiä.
Lentäessäni Vanista Istanbuliin kuulin merenalaisesta
maanjäristyksestä ja hetken jo
luulin matkani päättyvän. Mutta järistyksen asteita oli vain
4,7, joten sain nähdäkseni vielä
kaikki Istanbulin ihmeet ja kuin
kohokohtana sain ohjata viimeisenä siellä viettämänäni yönä
venäläisen ilotytön Kristuksen
luokse.
Kestäisi kauan selvitä henkisesti kaikesta kokemastaan,
mutta yksi asia oli varma. Palaisin sinne.

Pirjo Seppä Aabrahamin syntymäluolan suuaukolla.

Eteeni avautui lumoava näky.
Unohdin hetkessä pelon, jota
olin tuntenut Kurdistanin syvissä rotkoissa odottaen terroristeja, maantierosvoja ja kaappausta.
Olin jättänyt taakseni Sirnakin, Batnanin, Siintin, Bitlisin.
Kaikki nuo kylät, joista olin
lukenut tai kuullut kauhukertomuksia. Niissä paikoissa joissa
levähdin, minulle oltiin erittäin
ystävällisiä, sanottiin jopa profeetaksi, sain kylänvanhimmalta
suudelman otsalle.
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Järjestötoimintaa, aloitteita

Ähtärin
kaupungin
valtuustolle:
Valtuustoaloite:

Perussuomalaiset
naiset perustettu
Perussuomalaiseen järjestökenttään syntyi maaliskuussa
-96 uusi jäsen, kun joukko perussuomalaisia naisia kokoontui Tampereelle 2.3.1996 perustamaan puolueemme naisten valtakunnallista järjestöä.

Valtuustoaloite
kannattaa aina
Valtuustoaloite
Allekirjoittanut SMP:n valtuustoryhmä tekee kohteliaimmin
seuraavan aloitteen Joutsenon
kunnanvaltuustolle:
Kunta suosittelee kaikissa
kunnan alueella käytettävissä
olevien koneiden hydrauliikassa käytettäväksi rypsiöljyä.
Metsäkoneet, maatalouskoneet
ja nosturit ym. kuuluvat tähän
ryhmään. Näin estettäisiin ympäristön saastuminen.
Joutsenossa 30.3.1992
SMP:n valtuustoryhmä
Matti Vattulainen

Rakentamisen
aika
Uusi aika on koittanut meille, jotka olemme mukana Perussuomalaisten toiminnassa.
Olemme saaneet synnytettyä
uuden Perussuomalainen -nimisen lehden, jonka ensi numero on nyt kädessäsi.
Kuten toisaalta tästä lehdestä käy ilmi, joukko ”rohkeita”
suomalaisia piti Perussuomalaisten puolueen ensimmäisen
puoluekokouksen viime vuoden marraskuussa Kokkolassa,
sen jälkeen kun puolueen perustamiseksi vaadittavat 5000
kannattajanimeä oli kerätty
eri puolilta Suomea ja puolue
saatu merkityksi puoluerekisteriin.
Raimo Vistbacka

Kunnallisvaalit ratkaisevat
kuka päättää lähiympäristöstäsi
Perussuomalaiset lähtevät nyt
ensimmäistä kertaa puolueena vaaleihin, joten on tärkeää,
että uusi puolue saa kunnallisvaaleista kunnon avauspotkun.
Minun on tässä korostettava,

että mikään vaikuttaminen ei
ole mahdollista, ellei saa kunnallisvaalipapereita kuntoon.
Ilman perusasioiden perusteellista ja huolellista hoitamista ei pääse edes mukaan

Perussuomalaisten

Kannatus nousussa!
SDP on Suomen suosituin puolue, kannatusta heillä on 25.8
prosenttia. Keskustan kannatus
yltää 23,3 prosenttiin. Kokoomus pysyi lähes kesäkuun lukemissa eli 20,3 prosentissa.
Neljäntenä piipertävät vihreät, he ovat ohittaneet vasemmistoliiton. Vihreitä kannatti 9,8
prosenttia ja vasemmistoliittoa
9,4 prosenttia kyselyyn osallis-

vaaleihin. Pientä paperityötä ei
kuitenkaan pidä pelätä. Apua
voi kysyä puoluetoimistosta,
kansanedustajalta ja piirien
kokeneilta henkilöiltä.
Timo Soini

Saunailta
Peräseinäjoella

tuneista. Kristillisdemokraattien
kannatusosuus on viisi ja RKP:n
4,1 prosenttia.
Perussuomalaisten kannatus
on noussut 2,0 prosenttiin. Se
on puolueen paras mittaustulos
kuluvana vuonna (vaihdellut 1,6
ja 1,9 prosentin välillä).
Tämän tiedon meille välitti
Ylen Radiouutisten puoluegalluppi.
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Seinäjoen Perussuomalaisosaston takka- ja saunailta sekä
Etelä-Pohjanmaan piiriaktiivien tapaaminen Peräseinäjoen
Kalajärven Rantatien mökillä
syyskuun 30. päivä klo 18.00 alkaen.
Mukana kansanedustaja Raimo Vistbacka, Vesa-Matti Saarakkala sekä piirisihteeri.
Tervetuloa kaikki kiinnostuneet kuulemaan, kyselemään ja
keskustelemaan.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Keski-ikäisillä miehillä yleisin
syöpä tällä hetkellä on eturauhassyöpä. PSA-tutkimus antaa
melko luotettavan tutkimustuloksen ko. syövän mahdollisuudesta. PSA-seulonnassa
on kysymys melko nopeasti ja
helposti järjestettävästä tutkimuksesta. Mahdolliset syöpälöydökset voidaan todeta jo
varhaisessa vaiheessa, jolloin
paranemis ennuste on suurempi.
Eturauhassyöpä kuuluu ns. hyvä
ennusteisiin syöpiin, sillä neljä
viidestä sairastuneesta selviää
taudistaan.
Tällä hetkellä yli 50 vuotiailla
miehillä on syöpärekisterin mukaan yli tuhat todettua tapausta enemmän kuin vuonna 2000.
Suuret tilastoluvut johtuvat
miesten omasta hakeutumisesta
PSA-verinäytteen piiriin.

Sirkka-Liisa Lamminkoski
Perussuomalaiset

Jokainen löydetty potilas on
aina yhteiskunnalle halvempi
kuin menetetty potilas.
Edellä olevaan perustuen
pyydän Ähtärin kaupunkia
ryhtymään toimenpiteisiin PSAseulontojen aloittamiseksi yli 50
vuotiailla miehillä Ähtärissä.
Ehdotan ko. tarkoitukseen
varattavaa määrärahaa jo otettavaksi huomioon talousarviossa. Toimenpiteellä on edulliset
taloudelliset vaikutukset erikoissairaanhoidossa. Puhumattakaan inhimillisistä tekijöistä.

Valtuustoaloite Pertunmaalta
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kaikkien lautakuntien pöytäkirjat monistetaan
ja toimitetaan kirjastoon kansalaisten saataville luettavaksi.
Sekä paljon kaivattu konsultti Seegerholmin laatima selvitys
kunnan talouden tervehdyttämiseksi kuntalaisten tiedon nälkää
tyydyttämään.

Markku Pöyry (kuvassa)
Markku Lanne

Perussuomalaisten
Oulun ja Kainuun piiri
Julkilausumat kokouksesta
27.8.2005

Nimityksiä
Puoluehallitus päätti kokouksessaan 30.08.2005 nimittää Marjo
Pihlmanin Espoosta vakituiseen
toimeen puoluetoimistolle.
Pihlmanin toimenkuvaan kuuluvat mm. jäsenasiat ja lehden
osoitetiedoston pitäminen, toimiminen yhteyshenkilönä puolueen
ja eri järjestöjen sekä eduskuntaryhmän kesken. Lisäksi puoluehallitus suositteli naisjärjestölle, että
Pihlman voisi toimia osa-aikaisena
naisjärjestön toiminnanjohtajana
ja samalla tehtävään liittyen ao.
järjestön tiedotusvastaavana.

Määrärahan varaaminen PSA
-seulontatutkimuksen aloittamiseen yli 50 vuotiailla miehillä. Eturauhassyöpä on Suomen
yleisin syöpä.

Perussuomalaisten puolueen
varapuheenjohtaja Ahti Moilanen Utajärveltä ihmetteli, mitäpä köyhät tekevät köyhyyspaketilla vaan hallitus hankkimaan töitä tarvitseville. Oulun
pitkäaikaistyöttömyyteen ja
Pohjois-Suomen kuntien suhdannetyöttömyyteen ei ole
osattu vastata.
Perussuomalaisten Oulun ja
Kainuun piirikokous oli huolissaan aluekuntahankkeen toteutuksesta Pohjois-Suomessa.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Mahdollista uudistusta ei voi
toteuttaa yhdellä mallilla Pohjois-Suomessa, sillä kunnat ovat
niin erilaisia ja erikokoisia. Hanke eriarvoistaa niitä kuntalaisia,
jotka eivät asu aluekunnissa.
Tällöin tarvitaan tulonsiirtoja
esimerkiksi lääkärissä käyntimatkoja varten. Kuntahallinnossa on vaarana, että päätöksentekovalta keskittyy aluekuntien
enemmistöedustajille. Päätöksenteko etääntyy kauas tavallisista kuntalaisista.
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Edessä itsenäisyystaistelu

Helge Kaalikoski

Fenix -lintu

Median kikkakonstit ovat taas
alkaneet, syötetään kansalle
kolmea presidenttiehdokasta,
kuten aikaisemminkin, eikö?
Olkoon tämä viesti jokaiselle
valtiosääntöä kunnioittavalle
suomalaiselle.
Egyptiläisessä muinaistarussa
esiintyi Feeniks –lintu, joka eli
500 vuotta kerrallaan. Tarussa todetaan näin: ”tuntiessaan
kuoleman lähestyvän se teki
pesän, muni siihen munan ja sytytti itsensä ja pesän palamaan.
Kuumuudessa muna halkesi ja
siitä lähti lentoon uusi Feeniks
–lintu”.
Kuvainnollisesti käytetään
nimitystä tarkoittamaan suuren
onnettomuuden ja tuhon jälkeen tapahtuvaa uudelleenelpymistä.
Olkoonkin, että taruja on
maailma pullollaan, niistä löy-

tyy kuitenkin etsimällä oikea
vastaus. Eräiden puolueiden
johto, sekä joukko korkeita virkamiehiä ovat tehneet Suomen

nyys on tuonut Suomelle pelkkää
hyvää, jonka media kertoo kansalaisille todesta. Totuus on kuitenkin tarua ihmeellisempi, sillä

EU-valejäsenyyden ja kauhuissaan odottavat nyt tuon pahanilmanlinnun kostoa, joka on
selvästi voimistunut sen jälkeen,
kun ranskalaiset ja hollantilaiset
kaatoivat EU:n perustuslain.
Eurostoliittolaiset uskottelevat
yhä kansalaisille, että EU-jäse-

suurina nettomaksajina on hyötypuolelle kirjattu vain muutama
isojen puolueiden EU-virkoja.
Perustuslakiamme ei ole kumottu, rikottu kylläkin suurella
asiamäärällä, kuten mm. Itsenäisyyden menettämisellä, oman
markan menettämisellä, olem-

me joutuneet osin luopumaan
lainsäädäntö-, tuomio-, päätäntä- ja budjettivallasta, joista nyt
EU päättää. Tämä EU-sotku on
synnytetty Suomen Valtiosäännön vastaisesti. Vieläkään eivät
maamme korkeat oikeusoppineet tajua sitä, mitä tarkoittaa
perustuslain säätämisjärjestys
(VJ 67 §)
Tuo pykälä olisi vaatinut eduskunnassa 5/6 määräenemmistön
ja kahdet vaalit. Korkea palkka
ja tuleva eläke hiljensivät ”oikeuden miehet”. Mihin katosi
kymmenessä vuodessa 650 miljardia markkaa veronmaksajien
rahaa? Ulkolaisille sijoittajille
ovat samat eurostoliittolaiset
päättäjämme järjestäneet ruhtinaalliset olot, mutta omalle
kansalle jatkuvan laman.
Perustuslaki 2000 on tehty samalla petoksella kuin muukin

EU-sotku, tarvitaan siis uusi
valtalaki eduskunnassa, jossa
Suomi julistautuu itsenäisesti
hoitamaan täysivaltaisen tasavallan tehtävät, eikä kuuntele
ja tottele vieraita määrääjiä. Kysellään aluksi vaikkapa, minkä
hallituksen esityksen perusteella eduskunta on tehnyt päätöksen Suomen pankin varannon ja
voiton luovuttamisesta EKP:n
hallintaan ja hoitoon, olihan tuo
summa tuolloin 9,5 miljardia euroa? Mieleni on tosi korea, kun
huomasin presidentinvaaleissa
EU-vastaisen ministerijätkän
olevan ainoana Suomen kansaa
puoltavien riveissä, muuten en
olisi äänestänyt.
Lyödään media ja kansanvastaiset joukkovoimalla, siispä
jokainen jo nyt vaalityöhön itsenäisyyden puolesta. Näytetään
niille/isolle rahalle.

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: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi
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@eduskunta.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:
Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465
Etelä-Savo
Pj Erkki Rakkolainen, SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855
Helsinki
Pj Arto Välikangas, HELSINKI
Puh: 050-376 9046
Häme
Pj Harri Kerijoki, HEINOLA
Puh: 050-547 7101
Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo, KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900,
0500-369 998
Keski-Suomi
Pj 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
Oulu ja Kainuu
Pj Ahti Moilanen, UTAJÄRVI
Puh: 045-130 6383
Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus, PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238
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

Perussuomalaiset rp:n tilinumerot:

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

Turkistarhaiskuista
Ihmetyttää hiukan se into jolla
ns. turkistarhaiskut tuomitaan
niin tiedotusvälineissä kuin poliitikkojen toimestakin. Oman
käsitykseni mukaan ovat näiden tekojen suorittajat täysin
yhteiskunnan rahoituksen turvin operoivia apurahakapinallisia.
Tutkimusteni mukaan on suuri osa ns. eläinaktivisteista myös
mukana erilaisissa ns. rasisminja sodanvastaisissa järjestöissä.
Mitä tämä rasismi jota nämä
eri kansalaisjärjestöt vastustavat on, on tosin ainakin minulle
jäänyt hiukan epäselväksi.
Näiden järjestöjen saamassa
rahoituksessa eivät eri ministeriöt ja kirkko tunnetusti pihistele. Eli turkistarhaajat rahoittavat itse omat iskunsa. Jos esim.
poliitikot todella haluaisivat
lopettaa turkistarhoihin kohdistuneet iskut, lakkauttaisivat
he tämän rahoituksen. Näin ei
kuitenkaan taida tapahtua.
Kim Lindblom
Helsinki

Globaali talous
suurempi uhka
kuin ydinvoima
Pohjolan Voima ilmoitti 20.7.
MTV3:sen uutisissa että kuudennen ydinvoimalan rakentaminen olisi metallialan tarpeita
varten, ja jos poliittinen ilmapiiri sen sallii. Perustelut ydinvoiman rakentamiselle olivat varsin niukat joten suuryhtiöiden
tavoitteiden mukaisesti lienee
kyseessä vain omistajiensa voiton maksimointi.
Ruotsalaiset ovat sen sijaan
tehneet periaatepäätöksen, että
luopuvat kokonaan ydinvoimasta ja niinpä voimalaitoksia
ajetaankin vähitellen alas päätösten mukaisesti. Jos ruotsalaiset eivät halua ydinvoimaloita,
niin ydinvoimaa voidaan kuitenkin ostaa naapurivaltiosta
kuten Suomesta. Ruotsin ydinvoimatarve on huomattavasti
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suurempi kuin Suomen, joten
joutuisimme huolehtimaan
vielä Ruotsinkin ydinjätevarastoinnista, mikä on taloudellisesti
kannattamatonta.
Jos kävisi niin hyvin että suomalaiset rakentaisivat ydinvoimalan, niin se ei vielä tarkoita
sitä, että voimala jäisi suomalaisten omistukseen, sillä suurten pörssiyhtiöiden tavoite on
voiton maksimointi ja energia
viedään sinne kuka siitä eniten
maksaa. Ydinjätteiden kaatopaikka- ja varastointiongelmat
jäänevät silloin paikallisten
asukkaiden huolehdittavaksi,
sillä nykyinen globaali talous ei
tunne vastuuta tekemisistään.
(Vertaa metsäteollisuus ja sademetsien hakkuiden vaikutukset
= maapallon ilmakehän jyrkät
säätilavaihtelut, lisääntyneet
trombit).
Ydinenergian tuottaminen,
hyödyntäminen ja varastointi
on pitkä prosessi. Prosessi on
helposti haavoittuva ja uusien prosessien muodostuminen
mahdollistaa sen, että yhä helpommin saadaan uusia ydinaseita ja sodan uhka kasvaa.
Ratkaisuna ilmaston lämpenemisen pysäyttämiselle ei luulisi
kuudennen ydinvoimalan olevan mikään ratkaisu, sillä lisääntynyt energiahan vain kiihdyttää
teollista toimintaa, kuljetuksia
ja tuottaa lisää lämpöä.
Merja A. Muronen
Riihimäki

käsillä. Velvollisuutemme on nyt
yhtenä joukkona osoittaa tuo
kuuluisa lause edelleen eläväksi; nyt emme edelleenkään jätä
kaveria, vaan suoraselkäisenä
täytämme vapaaehtoisen osallistumisen takuumiestemme ja
-naistemme hyväksi.
Nyt on samalla erinomainen
mahdollisuus tunnustaa saamamme apu jatkosodan aseveljiltämme saksalaisilta, jotka
eivät käyneet erillissotaansa
Suomessa, vaan torjuivat yhdessä kesähyökkäystä Karjalan
kannaksella. Lento-osasto Kuhlmey ansaitsee julkisen kiitoksen
nyt tänä viimeisenä syyskeräysvuotena 2005, vuotena jolloin
tuli kuluneeksi tasan 60 vuotta
II-maailmansodan päättymisestä. Uskon veteraaniemme
Kannaksella kokeneen ja muistavan saksalaisten taistelulennot
yhteisen vihollisemme pysäyttämiseksi. Suomi ei käynyt erillissotaa, vaan oli jatkosodassa aseveli Saksalle.
Suomi oli yksi ainoita miehittämättömiä maita, kiitos siitä
kuuluu sotaveteraaneille kautta
linjan. Nyt on meidän vuoromme osoittaa kunnioitus osallistumalla runsain mitoin järjestettävään viimeiseen syyskeräykseen.
Tänä erityisenä syksynä Sibeliuksen Finlandia ja saksalaisen
säveltäjän Paciuksen Maamme
-laulu kajahtavat vapauden airuina veteraaniemme kunniaksi
ja Isänmaamme hyväksi.

Suomi ei tunnustanut itsenäisyysjulistusta ennen kuin Venäjä
oli asian hyväksynyt?
Nimimerkki:
Aasillakin on häntä

Vantaalta
kuuluu kummia
Sdp:n valtuustosta on esitetty
miljoonaa euroa hiihtoputkeen.
Vantaan talous on muutenkin
kuralla ja peruspalveluista kiristetään niin mennään vielä tuollaista ehdottamaan. En vastusta
urheilua koska itsekin sitä harrastan mutta onhan meillä pitkä
talvi jolloin hiihtäjät pääsevät
hiihtämään sekä hyvät asfalttitiet joille pääsee rullasuksilla
hiihtelemään.
Ei ihme että Vantaalla ei riitä
rahat jos päättäjämme tuhlaavat
rahoja tuollaisiin. Hiihtoputki
on hieno asia sen jälkeen, kun
talous on saatu kuntoon ja rahat
riittävät peruspalveluiden ylläpitämiseen.
Arto Dahlman
Vantaa

Nopean
toiminnan
joukot

Ilkka Luoma
Espoo

Koko Suomen
yhteinen asia:
Viimeinen
Sotainvalidien
syyskeräys
Kesällä 1944 Suomen sotilas
seisoi tosiasian edessä; ylivoimainen vihollinen suoritti suurinta hyökkäystään Isänmaatamme kohtaan. Suomalainen
rintamasotilas kesti paineen ja
saavutti suurin menetyksin torjuntavoiton Kannaksella. Vapaus oli turvattu.
Tänä syksynä suoritetaan
viimeinen Sotainvalidien syyskeräys helpottamaan veteraaniemme elämää. Veteraanijärjestöt ovat ajamassa omasta
tahdostaan järjestöjään alas
viimeisten iltahuutojen myötä.
Suomen nuoremmilla kansalaisilla on nyt kunniakas tehtävä
erityisesti muistaa vapautemme
takuumiehiä ja -naisia. Tällä viimeisellä kerralla muistakaamme
vapaana liehuvaa sinivalkoista
lippuamme osoittaessamme arvostustamme heitä kohtaan, jotka loivat meille vapauden tehdä
työtä, yrittää ja lausua omia itsenäisiä mielipiteitämme.
Suomalainen sotilas tuli kuuluisaksi Talvisodassa lausutuista
sanoista: ”Kaveria ei jätetä”; nyt
meillä on tuo sama velvollisuus
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Suomellako
hyvät suhteet
Venäjän kanssa?
Tuntui hassulta taannoin lukea
valtalehdistä kyselyä halutaanko Karjala takaisin. Tietysti
puolueettoman tutkimuksen
mukaan valtaosa suomalaisista
ei sitä halua.
Samoissa valtalehdissä oli
näyttävä kirjoitus siitä, miten
hyvät välit meillä on Neuvostoliiton kanssa, eikä meillä ole
mitään kiistanalaisia asioita ym.
ym.
Oliko sattumaa, että kolmantena koko sivun juttuna oli
Neuvostoliiton presidentin vierailusta suomessa? Juttu tietysti
ylisti monilla laatusanoilla miten
hauskaa ja mukavaa ja lämpimät
välit maitten presidenteillä oli.
Kaikki kolme juttua täydentämässä toinen toistensa linjauksia.
Muutaman ajan päästä tuli
julkisuuteen mahdollinen ilmatilan loukkaus uutinen. Sekin
tietysti kiistettiin naapurissa,
maalla kun ei ollut lainkaan yhtään konetta lähettyvilläkään.
Tulee mieleen aika jolloin karille täräytti sukellusvene joita ei
lainkaan liikkunutkaan koskaan
kyseisillä Ruotsin aluevesillä.
Elämmekö vielä samaa aikakautta, kun Viro itsenäistyi niin

Niin sanotut nopean toiminnan
joukot merkitsevät aina palkka-armeijaa. Ranskan armeija
on palkka-armeija eli muukalaislegioona. Espanjan armeija
on myös muukalaislegioona
eli palkka-armeija. Tanskan
armeija on palkka-armeija ja
Englannin armeija myös. Jokainen palkkasotilas puolustaa sitä
joka hänen palkkansa maksaa.
Minkään maan rajojen puolustaminen ei ole palkkasotilaan
tehtävä, vaan he tekevät töitä sille joka heidän palkkansa
maksaa. Pienten kriisien järjestäminen on kuulunut aina palkkasotilaiden koulutukseen.
Englanti kävi sotaa eteläisessä
Afrikassa yli 60 vuotta. Kun timantit ja öljy siirtyivät valtaapitävältä valkoiselta vähemmistöltä mustalle enemmistölle joutui
Englanti järjestämään kriisin
Falklandin saarille, Argentiinan
ulkopuolella. Kun Falklandin
sota oli käyty, sai isä Bush syyn
hyökätä Irakiin johon tarvittiin myös Englannin, Espanjan,
Ranskan ja Tanskan joukkoja.
Kaikki valtiot joilla oli palkkaarmeija, pystyivät lähettämään
sotilaitansa terrorismin ehkäisytoimiin vieraalle maaperälle.
Öljystähän tässäkin sodassa on
kysymys, mutta millä oikeudella maita saadaan sitten asettaa
kauppasaartoon, jotta öljyt voitaisiin sitten imeä sotakorvauksina. Tähän tuskin osaa vastata
edes YK:n Xavier Solana.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Sotilaat ovat näennäisesti turvaamassa rauhaa mutta todellisuudessa he turvaavat bussiness
-pomoja jotka kuppaavat maan
kuivaksi ja jättävät poistuessaan
köyhyyden ja kaaoksen. Näin on
käynyt jatkuvasti enkä usko että
Suomikaan välttyisi terrorismilta jos se EU:n tai jonkin muun
liittouman pyynnöstä lähettäisi
miehiään näiden nopeantoiminnan joukkojen mukana keksittyihin kriisipesäkkeisiin.
Englannissa tömähti eikä ole
mitään merkitystä kuka hyötyi
eniten terrori-iskuista, sillä se
ajoi islamilaisen maailman etuja
yhtä paljon kuin Tony Blairin.
Juhani Vuorela
Riihimäki

Vihdoinkin
totta
Se on nyt seinässä kiinni, muisto Eino Poutiaisesta. Ei voi kuin
ihailla Timo Soinin puheenlahjoja. Kyllä sen huomaa, että
Timppa on käynyt aikanaan
Veikko Vennamon korkeakoulun.
Perussuomalaisten P-K:n piiri
kiittää kaikkia Kokkolassa keräykseen osallistuneita. Kuvanveistäjä Reetalle ja muille tämä
oli kuin maratonjuoksu. Pääsimme väsyneinä mutta onnellisina
maaliin.
Hankkeen puuhamies
Martti Mane Helenius
Joensuu

Saamattomuutta
Hallituksen köyhyyspaketti on
oikeansuuntainen, mutta täysin
riittämätön. Jokaisessa maassa tuloerojen tasapainottelu
näyttää olevan yhtä vaikeaa ja
hidasta.
Käytännön tasapainottava tekijä olisi laskea elintarvikkeiden
arvonlisäveroa ja palvelujen arvonlisäveroa.
Hämmästelen tässä asiassa
niin kuluttajajärjestöjen kuin
kaupan järjestöjen saamattomuutta, unohtamatta MTK:
aan.
Arvonlisäverojen laskeminen
kohdistuisi kaikkien eduksi.
Hilkka Salonen
Perussuomalaisten
Hämeenlinnan osaston
puheenjohtaja
Hämeenlinna
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Eskon kuvakulma

Liity mukaan PerusS-listalle
Perussuomalaiset on viime aikoina pyrkinyt tehostamaan
tiedotustaan erityisen sähköpostilistan avulla. Sen nimi
on PerusS-lista. Tulemme sillä
kertomaan jäsenille ja muille
puolueesta kiinnostuneille reaaliajassa uutisista, tapahtumista ja muista Perussuomalaisten
toimintaan liittyvistä seikoista.
PerusS-listalle liittyminen on
luonnollisesti maksutonta, ja listalta voi erota milloin vain. Tulevana syksynä tulee listan kautta
olemaan tarjolla runsaasti tietoa Timo Soinin presidentinvaalikampanjaan liittyen, joten
kaikkien sähköpostiosoitteen

omaavien Perussuomalaisten
aatteiden kannattajien kannattaa liittyä mukaan.
PerusS-listalle liittyminen
tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen perussuom
alaiset@eduskunta.ﬁ. Jos et ole
PerusS:n jäsen, toivomme sinun
muutamalla sanalla kertovan,
miksi lista kiinnostaa.
Listaa ylläpitää Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pääsihteeri Jussi Niinistö, puh: (09) 432
3276. Pääsihteeri Niinistö antaa
tarvittaessa lisätietoja ja ottaa
myös mielellään vastaan vinkkejä tiedotettavista asioista.

Merkkipäivät

Hätä keinot keksii
Nolo tilanne. Eihän siitä voi
keskustella julkisesti. Siispä
strutsiparvi oli hiljaa hyväksynyt lantalan katoksen romahtamisen. Farmin käteinen oli
todella vähissä, eikä katoksen
korjaamisesta ollut tietoakaan.
Uutta lantaa kasattiin silti entisen viereen. Strutseja nolostutti
erityisesti, kun farmin väki oli
väittänyt sen olevan rahanarvoista tavaraa.
Imagomme kohottaminen
vaatii erityistoimia. Upea olemuksemme sietää tulla nähdyksi. Me ansaitsemme tulla nostetuksi jalustalle!
Ehdotan postikorttisarjan painattamista. Olemmehan todella
näyttäviä, kehui uros röyhistellen.
Loistavaa, kuvamme leviävät
ympäri maailmaa, innostuivat
kaikki muut.
Vai postikortteja! Kas, kun ei
lentolehtisiä, että sen verran järki pelaa, karjakko puuskahti.
Minä käyn värjäyttämässä sulkiani hieman trendikkäämmiksi
kuvausta varten, kailotti muotitietoinen naaras.
Tilaan itselleni pedikyyrin.
Minä aion lakkauttaa kynteni

punaisiksi. Väri erottuu hyvin
kuvissa, leuhki turhamainen
naaras.
Luuletko, että koivetkin näkyy kuvissa! Minä aion käyttää
isoa sulkakoristeista hattua, sillä
saa näkyvyyttä, kotkotti kanamainen naaras.
Laittautuminen tulee kalliiksi.
Mistä rahat, uteli nuori ja neuvoton naaras.
Farmilla voi joku hakea vaikka kaalinpäiden kasvatustukea.
Luvataan sille, että pääsee mukaan johonkin postikorttikuvaan, ihan taustalle vaan.
Eihän niillä ole kaalimaata,
hölmisteli nuori ja neuvoton.
Kyllähän tarkastajista aina
selvitään, niin kauan, kun sulkia
riittää. Vai mitä, pimut? Vanha
huonokuuloinen uros innostui
itsekin niin, että oli tukehtua
omaan korahteluunsa.
Laskuja kertyi näin paljon, äimisteli hattupäinen naaras.
Määrätietoisen uroksen kaula
meni solmuun.
Karjakko tulee!
Molemmilta melkein pääsi hätäruikku.
Uros sai kähistyksi ohjeensa:
Niele ne!

Pakina
Kuiviltaanko?
Marjatta Kuusisto
P.S. Mitähän kaikkea veronmaksajan rahoilla voikaan
hankkia?

Merkkipäivät

Pertti Savolainen
70 vuotta
Merkkipäiviään on viettänyt
ylipostimies Pertti Savolainen
Espoossa. Juhlapäivä oli 18.
heinäkuuta 2005.
Puheenjohtaja Timo Soini
kävi onnittelemassa 70 vuotta täyttänyttä päivänsankaria.
Vierellä on rouva Inga HelinSavolainen.

Raimo Vistbacka
60 vuotta
Pitkäaikainen kansanedustaja,
ministeri, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka
täyttää 60 vuotta 19.10.2005.
Syntypäiväänsä Vistbacka viettää matkoilla.

POSTIMAKSU
MAKSETTU
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Vilho Mikael Kurkela
90 vuotta
Pöytyällä syntynyt ja täällä
maanviljelijänä kotitilallaan
elantonsa hankkinut pitkän
linjan puolueveteraani Vilho Kurkela täytti 90 vuotta
7.9.2005.
JR 35:n II pataljoonan mukana hän osallistui taisteluihin
Kukkajärvellä, Vansjärvellä,
Vieljärvellä, Malussa, Kanavanlohkolla, Poventsassa,
Muurmanin kanavalla, MeriMaaselässä, Seesjärvellä sekä
Maaselän kannaksella haavoittuen Malussa käteen ja Maaselässä kasvoihin. Sotilasarvoltaan hän on kersantti.
Varsinaisen maanviljelyn
ohella Kurkela tunnetaan hyvänä metsänkasvattajana ja
monien metsätietokilpailujen
voittajana. Valistuneena pienviljelijänä häntä kiinnostivat
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Pertti Savolainen on lahjoitusmaatalonpoikien jälkeläinen, syntyisin Viipurin läänin
Pyhäjärveltä.
Hän teki pitkän päivätyön
Postin palveluksessa - peräti
35 vuotta.
Savolaisten pariskunta on
Perussuomalaisten kenttätyön
kantavia voimia Uudellamaalla.

myös yhteiskunnalliset asiat.
Pientalonpojan luonnollinen
puolue oli yli kolmen vuosikymmenen ajan SMP (nykyisin Perussuomalaiset). Kurkela
toimi pitkään SMP:n paikallisjärjestön puheenjohtajana.
Pöytyän kunnanvaltuutettuna
ja eräiden lautakuntien jäsenenä hän hoiti luottamustehtäviä
kotipitäjässään. Runsas vuosi
sitten Vilho Kurkela kutsuttiin
PS:n puoluevaltuuston kunniajäseneksi.
Iäkästä mutta pirteää veteraania muistavat kiitoksella
vielä näin 90-vuotispäivän jälkeenkin monet ystävät ja tuttavat, joilta oikea ajankohta jäi
huomaamatta.
Perussuomalainen –lehti
onnittelee kaikkia merkkipäiviään viettäneitä perussuomalaisia.
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