11/2005

PerusSuomalainen

10. vuosikerta - Poliittinen lehti - Irtonumero 3 e - Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp:n äänenkannattaja

Timo Soinin vaalikierros jatkuu
lisää ajankohtaista asiaa kampanjasta sisäsivuilla
Sisällöstä:

Puolueen standaarit jaossa piirikokousten yhteydessä.
Pirkanmaan standaarin otti vastaan Reijo Ojennus.

PerusSuomalainen 11/2005

- Nuoret Reykjavikissa

4

- Muikkumestari valittiin

5

- Kansalaisten oikeusturvasta

8

- Vaili K. Jämsä Espanjassa

10

- Avainlippu korkealle

12

- Uusi palsta: lyhyet

16

www.timosoini.net
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

1

Vt. päätoimittaja
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Terveydenhuollosta
Suomalainen yhteiskunta
voi pääsääntöisesti taloudellisesti hyvin, sitä voitaisiin mitata myös kansalaisten pituus kautta
paino indeksillä.
Hyvinvointiyhteiskunnan ongelmia on liikalihavuus ja sitä kautta tulevat
terveydelliset ongelmat.
Liikkumattomuus ja
ylensyöminen käy yhteiskunnalle ja tietenkin
henkilöille itselleen myös
hyvin kalliiksi.
Diabetespotilaiden määrä on räjähdysmäisesti kasvanut, kuten myös sydänja verenkiertosairaudet.
Yhteiskuntamme terveydenhuoltomenot ni-

tisevät liitoksistaan, kun
kaikki sairastavat ihmiset
pitäisi hoitaa, mikä tietenkin on hyvä ja oikeudenmukainen asia.

Haittavero?
Mielestäni olisi säädettävä haittavero niin sanotuille epäterveellisille
ruuille, jotka aiheuttavat
terveydellisiä lihavuus
haittoja.
Kaikki ruokahan tietysti lihottaa liiaksi syötynä,
mutta on paljon ruokia ja
juomia, joiden rasva- ja
sokeripitoisuudet ovat todella korkeita.
Muutaman prosenttiyksikön terveyshaittavero
näihin toisi kipeästi kaivat-

tuja lisäeuroja terveydenhuoltojärjestelmäämme.
Henkilöitä, jotka ovat
altistuneet liikalihavuudelle ei missään nimessä
pitäisi rangaista asiasta,
vaan pikemminkin meidän kaikkien kulutustottumuksia voitaisiin ohjailla
tiedottamiskampanjoilla ja
veropoliittisin ratkaisuin.

Kaikkien sairastavien ihmisten oikeuksiin
mielestäni kuuluu saada
riittävä terveydenhoito
asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.
Verosta kertyvät varallisuudet pitää kohdentaa
tasapuolisesti suoraan
kunnille niin sanottuna
korvamerkittynä rahana,
joka pitää käyttää kunnan
omiin terveydenhoitomenoihin.
Onhan meillä nykyään
tupakkavero ja alkoholivero, joiden tuotto kohdistetaan niistä aiheutuviin
terveydenhoitomenoihin.
Siis miksei myös roskaruokavero.
Tuota veronimikettä ei
ehkä noin suoraan voida mainita, vaan pitäisi

käyttää jotakin hienoa sivistyssanaa. Sopisikohan
esimerkiksi hiilihydraattikolesterolitasausvero?

Pikaisia muutoksia
Nykyiseen terveydenhuoltojärjestelmään on
tehtävä pikaisesti muutoksia. Suuret ikäluokat
jäävät pian eläkkeelle, ja
työssäkäyvien määrä on
laskusuunnassa.
Eläkkeelle jäävät ovat
ansainneet työelämässä
ollessaan yhteiskunnalliset
palvelut. Miten saamme
rahat riittämään tulevaisuudessa perusterveydenhuollossa, on pikaista ratkaisua vaativa kysymys.
Mielestäni terveydenhuoltojärjestelmää pitää

tehostaa, samoin vajaakapasiteetilla olevien tilojen
ja laitteiden lähes ympärivuorokautista käyttöönottoa.
Pienten kuntien resursseja yhdistämällä saadaan
kustannustehokas kokonaisuus, joka palvelee
kuntalaisten etuja niin
taloudellisesti kuin terveydenhuollollisestikin.
Verotuloja saadaan
myös lisättyä laajentamalla verotusta esimerkiksi terveydelle selvästi
haitallisten elintarvikkeiden raskaammalla verotuksella.
Nyt tarvitaan nopeita,
rohkeita ja ennakkoluulottomia päätöksiä poliittiselta taholta, yli poliittisten puoluerajojen.
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Suomalaisten ajattelutapaa on muokattu jo
pitkään siihen suuntaan,
että rikkaita on kehuttava
ja vähempiosaisiin pitää
suhtautua epäonnistujina.
Käytännössä tämä näkyy
arvovalintana: Hyväosaisille lisää kannustavaa
rahaa, köyhille lisää ”kannustavaa” piiskaa. Tällaisessa henkisessä ilmapiirissä jatkuva tuloerojen
kasvu ei ole tietenkään
sattumaa.
Vaalitkin ovat jatkuvasti
sujuneet etuuksia saalistavien kannalta kuin rasvattu. Rahaeliitti on voinut
vuosikausia luottaa siihen,
ettei mitään protestia vallanpitäjiä kohtaan tule.
Päät painuvat vaalikentillä
alamaisesti ja muutosärinä
jää peräkamarin seinien
sisälle. ”Protestinukkumisella” ei tunnetusti ole
kovin suurta vaikutusta
asioiden kulkuun.
Fortumin optiokohukin tuli ja meni. Kohu jäi
köyhille ja rahat rikkaille. Optioselkärankaiset
selättivät jälleen kerran
hallituksen hyväuskoiset
ja sinisilmäiset ministerit.
Tutkimuksetkin osoittivat,
ettei hallitus pitänyt puoliaan valtion omistaman
yhtiön optiojärjestelyistä
päätettäessä. Ministereitä
vedettiin jälleen kerran
höplästä. Kulissiksi luotiin aikoinaan teoreettinen lainsäädäntö, jonka
toimintaedellytykset käytännössä olivat lähes olemattomat. -Vuori harvoin
kaatuu, vaikka sen edessä
kuinka huokailtaisiin.
Nykyinen presidentti
Tarja Halonen on siunannut optiosaalistuksen

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

kuten varallisuusveron
poistamisen ökyrikkailta.
Valitsemalla istuvan presidentin uudelleen kansa
varmistaa, että optioeliitin
juhlat jatkuvat ja yhteiskunnan työn hedelmistä
nauttivat aina vain harvemmat ja valitummat.
Köyhät saavat jatkossakin
kaluttavakseen korkeintaan viiden euron luun.

Asiakeskustelu
pimitetään
Valtioneuvosto antoi maatalouspoliittisen selonteon eduskunnalle 26.10.
Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käytti
ryhmän puheenjohtaja
Raimo Vistbacka.
Hän kiinnitti huomiota
moniin todella ajankohtaisiin ongelmiin, kuten ulkomaisten raaka-aineiden
lisääntyvään tuontiin jalostettavaksi Suomessa. Nythän esimerkiksi suurin osa
ruisleivästä leivotaan ulkomaisesta viljasta. Lisäksi
meille tuodaan pelkästään
Puolasta suuret määrät perunaa ja porkkanaa.
Sama kielteinen suuntaus on vallannut alaa myös
marjojen, hillojen ja mehujen osalta. Onpa meille
erään tv-ohjelman mukaan
tuotu ulkomailta mustikanvarpuja sekä koivunlehtiäkin ”terveysravinnoksi”.
Omavaraisuuden kannalta erityisen kielteistä
on ollut myös kotimaisen
sokerituotannon asteittainen alasajo. Tätä Brysselin
kabineteissa valittua linjaa
perustellaan sillä, etteivät
meidän tuotanto-olosuhteet ole suotuisat. Mikä
onkaan seuraava EU:n
lahtipenkkiin joutuva maataloudenala?

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Eduskunnassa oli siis
jälleen kerran, Perussuomalaisten toimesta
tarjolla, todella kantaa
ottavaa ja edistyksellisiä
näkemyksiä sisältävää
asiakeskustelua. Kuinka
suhtautuikaan media tähän vaihtoehtoja ja parannusehdotuksia runsaasti
esittäneeseen Suomalaista
talonpoikaa puolustavaan
puheenvuoroon? Media
ohitti sen vaikenemalla.
Asiakeskustelun sijasta
tiedotusvälineet toitottivat
tuutin täydeltä demareiden ja kepun keskenään
kehittelemää, sensaatiohakuista maatalouspoliittista
teatteririitaa.
Jälleen kerran kävi niin,
että media valitsi kahdesta
tarjolla olevasta ”myyvän”
sensaatiokuplan ja hylkäsi
itsekin usein peräänkuuluttamansa asiakeskustelun.

Pääehdokkaat?
Tulevissa presidentinvaaleissa on kuulemma
kolme pääehdokasta ja
lisäksi muutama täyte-ehdokas. Näin meille ainakin vanhojen puolueiden
toimesta ja tiedotusvälineiden suosiollisella avustuksella päivittäin vakuutetaan Vaikka vielä ei ole
annettu yhtään ääntä, pidetään jo itsestään selvyytenä kuinka ne loppujen
lopuksi jakaantuvat.
Tämä on mielestäni niin
pienempien puolueiden
ehdokkaiden kuin ennen
kaikkea äänestäjienkin
aliarvioimista. Valittua
”pääehdokaslinjaa” vaalitaan etenkin valtamediassa myös vahtimalla, etteivät ”väärät” ehdokkaat
saa paljoakaan julkisuutta.
Miljoonabudjeteilla varus-

tautuneet kolmen suurimman puolueen ehdokkaat
loistavat vaalishown valokiilassa, muille on jätetty
lähinnä avustajan rooli.
Tällä saralla on otettu
kaikki perinteiset keinot
käyttöön.
Esimerkiksi vaaligalluptaulukoista putoavat
Perussuomalaiset useimmiten pois etenkin, mikäli kannatus näyttää olevan
valtaapitävien kannalta
liian korkealla.
Viime eduskuntavaalit
olivat olevinaan ”pääministerivaalit”. Lopputulos
oli farssi, kuten tiedämme.
Nyt käydään ”pääehdokas-presidentinvaaleja”.
Ovatko tulevat eduskuntavaalit siis vaikkapa
”pääpuoluevaalit”? Kenellä ovat veronmaksajien
rahat ja tiedotusvälineet
taskussaan, voivat helposti erilaisten vaalipiiskojen
avulla ohjailla äänestäjiä
haluamaansa suuntaan.
Surkuhupaisinta tilanteessa on, että ”päävaihtoehtoina” esiintyvät puolueet, joiden poliittinen sekahedelmäsoppa on ammennettu yhteisestä suuresta
kattilasta. Mitään muita
todellisia eroja ei olekaan,
kuin hieman eri näköiset
päät. Ehkä sitä ”pääehdokkuudella” viimekädessä tarkoitetaankin?
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Puheenjohtaja, presidenttiehdokas
timo.soini@eduskunta.fi

Nyt
taistellaan

Eduskunnassa sanottua

”Haastan Teidät jokaisen hankkimaan mukaan YHDEN jäsenen.
Kun jokainen onnistuu,
saamme kaksinkertais-

Perussuomalaisilla on nyt etsikkoaika.
Puolue saa enemmän julkisuutta ja näkyvyyttä kuin koskaan. Tämä on voitu
havaita mediassa ja ennen kaikkea siinä, että saamme koko ajan tuntuvasti
lisää jäseniä; uusia ihmisiä mukaamme.
Meidän pitää tehostaa paikallista
toimintaamme, jotta uudet ihmiset
pääsevät mukaan toimintaan. Presidentinvaalikampanjan puitteissa meillä on
tilaisuuksia Helsingistä aina Kemijärvelle asti. Kuukauden kampanjakokemuksella voin sanoa, että linjamme ja
vaihtoehtomme kiinnostaa. Se ei kuitenkaan riitä; tarvitaan ääniä.
Puolueellamme on selvä linja sekä
eduskunnassa että valtuustoissa. Me
toimimme Suomen kansan parhaaksi. Oikeudenmukaisuuden tavoite on
tinkimätön. Kaikki päätökset eivät ole
miellyttäviä, mutta niiden on oltava

tettua joukkomme ja
suuren vaalivoiton”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini
oikeudenmukaisia. Päätökset on myös
osattava perustella.

vaaleissa. Se on oiva lähtökohta. Työllä
teemme vielä monta prosenttia lisää.

Luotan suomalaiseen ihmiseen. Kun
saamme sanomamme perille on kannatuksen nousu varma. Gallupit eivät äänestä, mutta niillä yritetään vaikuttaa
mielialoihin. Yhteistä kaikille gallupeille
kuitenkin on, että ne osoittavat suurempaa kannatusta kuin viime eduskunta-

Nyt taistellaan. Perussuomalaisilla on nyt tilaisuus, jota ei saa hukata.
Haastan Teidät jokaisen hankkimaan
mukaan YHDEN uuden jäsenen. Kun
jokainen onnistuu tässä saamme kaksinkertaistettua joukkomme ja suuren
vaalivoiton. Tehdään parhaamme.

Raimo Vistbacka 25.10.2005
”Kylillä on kovasti kerrottu ja kehuttu
sitä, kuinka paljon tämä parantaa kansaneläkeläisten asemaa, 5 euron korotus, ja sitten on vielä painotettu sitä, että
kun tälle vuodelle oli 7 euroa, niin nyt se
on jopa 12 euroa tämä korotus. Haluaisin vaan korostaa sitä, että ei ole hääviä
niitten eläkeläisten toimeentulo, jotka
saavat pelkkää kansaneläkettä, hehän
ovat sangen iäkkäitä henkilöitä, siinä
84–86 vuoden ikäisiä, koska heillä ei ole
työeläkettä, koska meillä ei ollut minkäänlaista työeläkejärjestelmää. Tunnen
valitettavan hyvin tämän tilanteen, koska oma äitini on juuri niitä, joilla ei ole
juuri minkäänlaista työeläkettä, vaikka
hän koko elämänsä on tehnyt raskastakin työtä… Moni hallituksen edustaja
on sanonut, että heillä on mahdollisuus
mennä sosiaaliluukulle ja saada sieltä
erilaisia tukimuotoja. Kuten tiedämme,
nämä henkilöt, jotka ovat eläneet sodan
aikana, eivät oikeastaan millään ilveellä
alistu siihen, että he lähtevät sosiaaliluukulle, eivät halua käyttää mitään sellaisia
palveluja, joita heillä olisi mahdollisuus
lakisääteisestikin saada.”

Tony Halme 28.10.2005

Saalistus rehottaa - jallitus huipussaan
Olen aina hyväksynyt rehellisellä työllä
ja yrittämisellä rikastumisen. En halua
rikkaista köyhiä vaan köyhistä paremmin toimeentulevia. Epäoikeudenmukaisuus ja saalistusmieli saa vereni kiehumaan. Samanaikaisesti kun pieneläkeläiset saavat ensi syyskuun alusta 5
euron korotuksen ja opiskelijat ja työttömät eivät mitään, poistetaan tämän
maan superrikkailta varallisuusvero
vuoden alusta. Suomen 40000 rikkainta
vapautetaan verosta, jonka minimiraja
on 250 000 verotettava varallisuus. Siihen luokkaa ei päästä nappikaupalla.
Valhe aseena on hallitus kertonut, ettei vero tuota, ja se on hankala valvoa.
Marraskuun 2. päivän Ilta-Sanomissa

kerrottiin, että veron tuotto on kasvanut viime vuonna 9 prosenttia ja on 130
miljoonaa euroa eli melkein vanhan miljardin! Tämä raha annetaan niille, joilla
jo ennestään on paljon. Meille muille
jää tämänkin aukon kattaminen. Jallitus
on huipussaan, kun väitetään, että näin
saadaan lisää talouteen toimeliaisuutta.
Ruuan arvonlisänveron alentaminen toisi
sitä ja kaikkiin kansankerroksiin.
Optiosaalistus on toinen esimerkki.
Hallitus ja Kokoomus väittävät , että
mitään ei voida tehdä. Valhe ja vääryys
huutaa taivaaseen asti. Totta kai omistaja,
jolla on enemmistö voisi ohjeistaa Fortumin hallitusta millä tavalla tahansa.
Jos olisin kauppa- ja teollisuusministeri

PerusSuomalaisten kannatus nousussa
Lehden valmistumisaikaan puolueemme kannatus oli noussut 1,9 prosenttiin.
Nähtäväksi jää, mikä kannatuksemme
on joulukuun lehteä tehtäessä, seuraamme mielenkiinnolla kannatuskäppyröiden kehittymistä täällä lehden toimituksessa.

ilmoittaisin, että Oikeustoimilain 36 §
:ää käytetään voittojen kohtuullistamiseen, mikäli vapaaehtoiselta pohjalta
sovittelu ei onnistu. Toimitusjohtaja
Lilius toimisi tämän ohjeen mukaan
tai lähtisi seuraavana päivänä.
Hyväksyn hyvästä työstä ja tuloksesta kohtuulliset kannustimet koko henkilökunnalle. Saalistusta ja kohtuuttomuuksia en hyväksy. Valheellisesti ja
kansaa jallittaen on väitetty, että näitä
ei voi taannehtivasti muuttaa. Kyllä voi.
Kansaneläkkeen pohja-osan poistamisesta ja taitetusta indeksisistä kärsineet
eläkeläiset ja muuntoautosirkuksen
kanssa tekemisiin joutuneet voivat tämän vahvistaa.

Osallistu adressiin!
Puolueen aktiivijäsenemme Arto
Dahlman kerää nettisivuillaan adressia
bensaveron alentamiseksi. Tavoitteena
on saada aikaan keskustelua; tätähän
Timo Soinikin herätteli kauan sitten.
Lisätietoja Artolta:
arto.dahlman@pp.inet.ﬁ
www.artodahlman.com/artodahlman/
addressi/addressi.php

Kannatus kasvaa ja käyrä kipuaa ylöspäin. Kuva
on viitteellinen.
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”Sotilasvammalain mukaan hautausavustus maksetaan sotainvalidille, jonka
työkyvyttömyysaste on hänen kuollessaan vähintään 20 prosenttia. Eli jokainen, joka on isänmaamme vapauden ja
itsenäisyyden vuoksi vahingoittunut tai
myöhemmällä iällä sairastunut, ei ole
valtion mielestä tarpeeksi kärsinyt, jos
työkyvyttömyysaste ei ole noussut vähintään 20 prosenttiin. Jokaisen Suomen
sodissa vammautuneen ihmisen pitäisi
olla hautausavun saajien piirissä työkyvyttömyysasteesta huolimatta. Kysynkin
asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä: Pitääkö hautausavustusta myönnettäessä luokitella vammautuneet sotainvalidit työkyvyttömyysasteikoilla? Eikö olisi
valtion kannalta kunniallisempaa, että
kaikille sotainvalideille myönnettäisiin
hautausavustus?”

Timo Soini 18.10.2000
”Verot kerätään vaikka pitkospuiden
päästä. Sen Suomen kansa on saanut
huomata, mutta varsinkin maaseudulla
nyt palvelut erittäin rankasti putoavat.
Siellä käytännössä koululaiskuljetusten
alkamista odotetaan hyvin suurella innolla, koska silloin taas myös vanhukset
pääsevät kauppakeskuksiin, kun koulubussit rupeavat kulkemaan. Tämä on
kyllä häpeällinen linja etenkin keskustalta, joka vihdoin viimein pääsi vonkumalla vallankahvaan.”

Kansanedustajien
aloitteita
Talousarvioalotteita on eduskunnassa
jälleen jätetty. Tuttuun tapaan niitä esitti
erityisen runsaasti eduskuntaryhmämme
puheenjohtaja Raimo Vistbacka.
Yhteensä kansanedustajat tekivät tänä
vuonna noin 1 280 aloitetta.
Ykköspaikan otti kansanedustaja Esa
Lahtela (Sosiaalidemokraatit) 87 aloitteella. Hyvänä kakkosena oli (Perussuomalaiset) Raimo Vistbacka 57 aloitteella.
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PerusS nuoret
Pohjoismaiden Nuorten neuvostossa

PerusSuomalaiset

keskiryhmään, vaan muodostamme oman
kansallisten puolueitten ryhmän.

Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala edusti järjestöään PNN:n nelipäiväisessä tapaamisessa Reykjavikissa 21.-24.10.

Yhteistyö sujui kokouksessa hienosti
erityisesti Tanskan kansanpuolueen Dennis Flydtkjaerin kanssa. Hyviä keskusteluja syntyi tietysti myös muiden edustajien kanssa vaikka poliittisesti olimmekin
monesta asiasta eri mieltä.

Kokouksessa käsiteltiin julkilausumat,
jotka tänä vuonna koskivat pääosin ilmastonmuutosta, yliopistoyhteistyötä,
yhteispohjoismaista opiskelijakorttia,
Itämeren parempaa suojelua ja PNN:n
rahoitusta.

Varsinaiset kokousasiat olivat kuitenkin niin yleisluontoisia, ettei niistä
saaneet todellista erimielisyyttä aikaan
kuin vain ruotsalaiset konservatiivit ja
sosialistit.

Kokoukseen oli kutsuttu edustaja
kaikista niistä poliittisista nuorisojärjestöistä, joidenka puolueilla on edustajia
kansallisissa parlamenteissa. Paikalla oli
myös joitakin tarkkailijoita sekä PNN:n
omia edustajia. Osallistujia oli myös Ahvenanmaalta ja Färsaarilta. Kokousmatkan, asumisen ja ruoat maksoi PNN.
Perussuomalaiset Nuoret ei kuulunut
kokouksessa mihinkään laajempaan
puolueryhmään. Muita puolueryhmien
ulkopuolelle jätettyjä olivat Tanskan
kansanpuolueen nuorisojärjestö sekä
Norjan edistyspuolueen nuorisojärjestö.
Puolueryhmien ulkopuolelle jätetyt eivät
voineet saada paikkaa hallituksessa toisin
kuin muut. Ensi vuodeksi Perussuoma-

Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja

laiset Nuoret tulee muodostamaan oman
poliittisen kattojärjestönsä Tanskan kansanpuolueen nuorten kanssa. Norjan
edistyspuolueen edustaja ei vielä toistaiseksi tiennyt, lähteekö hänen järjestönsä
mukaan.

Pohjoismaitten neuvostossa Perussuomalaiset on toiminut keskiryhmissä.
Nuorisoneuvostossa keskiryhmän puolueet ovat kuitenkin usein aivan liian
liberaaleja perussuomalaisten kannalta.
Siksi emme tule hakemaan jäsenyyttä

Perussuomalaisten kanssa poliittisesti
jollain lailla samalla tavalla ajattelevia
löytyi islantilaisista nuorisojärjestöistä
sekä färsaarelaisista. Norjan edistyspuolueella on myös samankaltaisia näkökantoja. Lähes samalla linjalla perussuomalaisten kanssa on kuitenkin Tanskan
kansanpuolue, jolla on maassaan n. 15
prosentin kannatus.
Pohjoismaitten Nuorten Neuvoston
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
suomalainen Lotta Backlund (kok.).

Tony Halme
Kansanedustaja

Joukkoliikenne

PerusSuomalaiset

houkuttelevammaksi
Tony Halmeen pitämä Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro
välikysymyskeskustelussa 18.10.2005 eduskunnassa.
Hallitus on ajamassa kansalaisia käyttämään yhä enenevässä määrin henkilöautoja ja kuluttamaan ympäristöä. Tällaiset
toimet ovat ristiriidassa hallituksen antamien ympäristöpoliittisten kannanottojen kanssa. Hallitus kehottaa kansalaisia käyttämään joukkoliikennettä, mutta
käytännössä toimii toisin. Jos hallituksen
mielestä joukkoliikenteen kehittämisen
ensimmäinen askel on määrärahojen vähentäminen, niin se askel on kyllä otettu
silloin taaksepäin.

Peruspalveluiden keskittyminen, bussiliikenteen vähentyminen, tiestön heikko
kunto ja polttonesteiden hinta johtavat
siihen, että harvaanasutuilla seuduilla
ihmisten on mahdotonta elää normaalia
elämää.
Täytyy kuitenkin muistaa, että harvaanasutuilla seuduilla kattava joukkoliikenneverkosto on elinehto etenkin
vanhuksille ja koululaisille.

Joukkoliikenne perusliikennemuoto

Ostopalvelutukien katoamisen myötä
Suomesta tulee häviämään seuraavina
kahtena vuotena yli 500 bussivuoroa.
Karsittavista vuoroista on liikenne- ja
viestintäministeriön mukaan noin 130150 sellaisia, joihin kunnat joutuvat järjestämään koululaisille korvaavat kuljetukset. Näiden yksilöllisten kuljetusten
kustannukset maksavat yhteiskunnalle
moninkertaisesti enemmän.
Ministeriöstä arvioidaankin, että ItäSuomeen tulee muodostumaan alueita,
joilta ei tukien karsimisen jälkeen voi
käydä joukkoliikennevälineillä töissä tai
opiskelemassa, jolloin kustannusvastuu
siirtyy kokonaisuudessaan kunnille.
Koko maan karsinnat kohdistuvat yli
1,4 miljoonaan bussikyytiin ja uhkaavat
noin 1 400 päivittäisen bussivuoron olemassaoloa. Suoranaisena vaikutuksena

Joukkoliikenteen kehittämisellä turvataan joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä pitkällä aikavälillä. Kehittämisellä luodaan edellytyksiä joukkoliikenteen
palvelujen säilyttämiselle ja joukkoliikenteen palvelutason parantamiselle
sekä sillä pyritään hillitsemään yhteiskunnan maksamien kuljetuskustannusten nousua.
Hallituksen pitäisikin toimillaan lisätä joukkoliikenteen houkuttelevuutta
ja alentaa säännöllisen matkustamisen
hintaa. Ylipäätään Suomessa valtio tukee vähän joukkoliikennettä.Matkustajat
joutuvat nyt jo maksamaan suuren osan
lipuistaan itse. Joukkoliikenne tuleekin
nähdä tulevaisuudessa aiempaa selkeämmin perusliikennemuotona.
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tulee näkymään työpaikkojen vähentyminen. Leikkaukset uhkaavat ei pelkästään liikenneyritysten taloudellisia toimintaedellytyksiä vaan koko alan palvelujen ja kilpailun vähenemistä erityisesti
maakunnissa.
Joukkoliikennemäärät ovat selvästi
vähentyneet viime vuosina suhteessa
muuhun liikenteeseen, ja erityisesti maaseutuliikenteen matkustajamäärät ovat
radikaalisti pudonneet.

Junaliikenteessä läheltä piti -tilanteita
Junaliikenteessä on ollut ja näyttää jatkuvasti olevan lukuisia läheltä piti -tilanteita. VR ei voi käyttää hyväkseen hankkimiaan nopeita junia rappeutuneen
raideverkon vuoksi.
Rataverkko on siis niin huonossa kunnossa, että rapistuminen uhkaa jo turvallisuutta. Juna on kuitenkin energiataloudellisin matkustusmuoto: se kuluttaa vain
neljänneksen siitä energiamäärästä, joka
kuluu saman matkan tekemiseen henkilöautolla.
Monille maakunnille toimivat junayhteydet ovat pärjäämisen elinehto, joka
hallitusohjelmassakin todettiin. Nyt kuitenkin budjettiesityksessä ehdotetaan
määrärahojen vähentämistä, mikä on
täysin vastaan hallituksen aiempaa linjausta.
Tehokas radanpito edellyttää riittävää,
hyvissä ajoin tiedossa olevaa rahoitusta.
Vain tätä kautta voidaan parantaa palvelutasoa, turvata rautatieliikenteen kilpailukyky ja säilyttää sen markkinaosuus.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Arvoisa puhemies!
Joukkoliikenteen osuus on pienentynyt
myös pääkaupunkiseudulla. Talousarvion mukaan ensi vuonna ei käynnisty yhtään uutta liikenneinvestointia Pääkaupunkiseudulla, siis ei yhtään. Myöskään
joukkoliikenteen kipeästi kaipaamia
edistämistoimia ei ministeriö esitä.
Helsingin talousalueella asuu noin
30 prosenttia maamme väestöstä. Yli
30 prosenttia maamme työpaikoista sijaitsee siis tällä alueella. Liikenne kasvaa pääkaupunkiseudulla vuoteen 2010
mennessä noin 15 prosenttia ja vakavasti
ruuhkautuvan verkon määrä lähes kaksinkertaistuu. Pelkistä pääkaupunkiseudun ruuhkista aiheutuu vuosittain noin
30 miljoonan euron välitön kustannus.
Joukkoliikenteessä on maaseudun
alasajon lisäksi pahoja puutteita muun
muassa pääkaupunkiseudun kehyskunnissa, joihin suuntautuu voimakasta rakentamista. Joukkoliikennettä tulisikin
suunnitella pitkäjänteisesti ja sitä tulisi
kehittää suurempana kokonaisuutena.
Suunnittelussa kohdattavia esteitä tulisi
aktiivisesti poistaa, jotta joukkoliikenteen asemaa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä voitaisiin edistää.
Joukkoliikenneraiteet ovat kaupunkirakenteen kehittämisen selkäranka.
Raideliikenteen merkitys kaupunkialueen tulevaisuuden liikennemuotona tulee
entisestään korostumaan. Katuverkon
kuormittumista ja ruuhkautumista voidaan välttää vain tehokkaalla, toimivalla
ja kattavalla joukkoliikenteellä.
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Maataloutta EU-kolhoosissa
Raimo Vistbacka piti Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron
valtioneuvoston maatalouspoliittisen selonteon lähetekeskustelun yhteydessä 26.10.2005
eduskunnassa.
Kuten valtioneuvoston selonteot useimmiten, herättää
nyt käsiteltävänä oleva maatalouspoliittinen selontekokin
ristiriitaisia tunteita. Selonteko huokuu optimismia ja tulevaisuudenuskoisia kauniita
visioita. Silti ei voi välttyä siltä
realistiselta mielikuvalta, että
koko ajan kuitenkin suomalaisen maatalouden tulevaisuuden taustalla kumisevat EU:n
virittämät kuolinkellot. EU:n
jäsenyys on muuttanut Suomen
maatalouspoliittista järjestelmää
syvällisesti. Kansallisen maatalouspolitiikan ja suojattujen
markkinoiden ajasta siirryttiin
yhden yön rysäyksellä yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja
sisämarkkinoihin.
Sen kymmenen vuoden aikana, jonka olemme olleet mukana Keskustapuolueen johdolla
meille neuvottelemassa EUkolhoosissa, on jo lähes 30 000
tilalla jouduttu laittamaan niin
sanotusti pillit pussiin. Lopettaneista aktiivitiloista on kotieläintiloja ollut runsaat 22 000.
Viljatilalliset ovat sinnitelleet
kotieläintilallisia sitkeämmin
EU:n budjettiraamien kiintiövankeina. Vähäisempi poistuma sillä sektorilla on johtunut
lähinnä siitä, että kotieläintuotannosta luopuva jatkaa usein
viljan tuottajana ennen kuin
luopuu kokonaan tuotannosta.
Vuonna 2004 Suomessa oli 72
054 aktiivitilaa. Tästäkin joukosta poistuu, Elintarviketiedon
tuoreen haastattelututkimuksen
mukaan, vielä kolmannes vuoteen 2012 mennessä.

Korutonta kertomaa
Maatilojen lukumääristä raportoivat tilastot ovat korutonta
kertomaa. Niistä heijastuu se
kylmä tosiasia, että EU:n sisämarkkinoilla maatalous on
vauhdilla siirtymässä sinne,
missä se on EU:n näkemyksen
kannalta edullisinta ja missä
suuret EU-maat ovat pystyneet
käyttämään itsekkäitä tarkoitusperiään.
EU:hun meno on merkinnyt
suomalaiselle talonpojalle itselleen kapenevaa leipää ja väheneviä mahdollisuuksia. Alasajolinja jatkuu ja kiihtyy. Selonteon väite siitä, että ulkomaisen
raaka-aineen jalostaminen
Suomessa ei ole todennäköistä,
on vailla pohjaa. Nythän esimerkiksi suurin osa ruisleivästä
leivotaan ulkomaisesta viljasta.
Mistä tämä johtuu? Vielä 1980luvulla rukiista maksettiin 3,60
vanhaa markkaa kilo. Nyt hinta
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on enää vain 70 penniä kilo, silloisella rahalla mitattuna. Siinä
syy, ettei ruista juurikaan enää
viljellä. Sama kielteinen suuntaus valtaa alaa myös marjojen,
hillojen ja mehujen osalta.
Nyt seuraavaksi on vaarana,
että perinteisistä, kotimaisista
elinkeinoista myös sokerituotanto ollaan asteittain lopettamassa, vedoten siihen, etteivät
meidän tuotanto-olosuhteet ole
suotuisat. Mikä onkaan sitten

seuraava maataloudenala, joka
vastaavilla ontuvilla perusteilla
lopetetaan?

Maatalouden tärkeä merkitys
Vaikka selonteko on tuore, se ei
kuitenkaan ole pystynyt varautumaan nopeasti konkretisoituviin uhkakuviin. Mietinnössä
kyllä puhutaan siipikarjan lihan
vahvoista tulevaisuuden näkymistä. Todellisuutta kuitenkin
on, että ns. lintuinﬂuenssatapaukset saartavat jo Suomea ja
saattavat sekoittaa kananmunamarkkinatkin. Unohtaa ei sovi
myöskään hullunlehmän taudin- ja salmonellaepidemioita.
Aina vaalien jälkeen saamme
lehdistä katsella erilaisia valtarakenteista kertovia poliittisia
värikarttoja. Jos EU:n maatalouspolitiikasta tehtäisiin samalla
periaatteella tilastokartta, osoittaisi se Suomen osalta mustina
läntteinä suuren määrän autioituneita alueita. Eikä tälle aluepolitiikankin kannalta kielteiselle kehitykselle näy valitettavasti loppua. EU-huumassa ovat
unohtuneet nekin periaatteet,
joiden mukaan on pidetty kansallisesti perusteltuna, että maatalous on kiinteä osa maaseutua
ja sen elinvoimaa, sekä että sillä
on tärkeä aluepoliittinen ja työl-
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listävä vaikutus. Unohtaa ei sovi
myöskään oman maatalouden
tärkeää merkitystä erityisesti
elintarvikkeiden saatavuuteen
ja laatuun kriisitilanteissa.
Aikaisemmissa kannanotoissa
on korostettu, että kasvinjalostuksen tavoitteena on jalostaa
ihmisravinnoksi tai rehuksi sopivia lajikkeita. Tässä selonteossa muuttuneesta näkemyksestä
kertoo linja: ”Jatkossa on syytä
suunnata tutkimusta ja jalostus-

maataloustukilinjaa on ajoissa
muutettava. Nykyisen virhelinjan seurauksena tilakoot ovat
paisuneet ylisuuriksi, jolloin
niihin kohdistuva velkataakka
on kasvanut kohtuuttomaksi
sekä siitä johtuva työuupumus
ja muut ongelmat ovat vain
kasvaneet. Perussuomalaisten
mielestä tilanteen korjaamiseksi tulisi ottaa käyttöön vaikkapa
entisen pinta-alalisän kaltainen
sosiaalisten perusteiden mukainen pien- ja perhetilojen tasaustuki.
Selonteossa korostetaan useassa kohdassa, että talonpojan
tulee saada ponnistuksilleen oikeudenmukainen korvaus. Toisaalta kuitenkin käy ilmi, että
heidän tulotasonsa on viime
vuosina pudonnut huomattavasti. Nyt pitää tehdä kaksinkertainen työmäärä entiseen verrattuna. Mikä muu ammattikunta
olisi voinut hyväksyä tällaista
menettelyä? Nykyisin muissa
ammateissa pyritään lyhentämään työaikaa ja keventämään
työtä.
Samaan aikaan tulotason
heikkenemisen kanssa ovat
tuotteiden tuottajahinnat laskeneet keskimäärin noin 50
prosenttia. Erikoisinta asiassa on, että tämä kehitys ei ole
lainkaan parantanut kuluttajien
asemaa. Talonpoikien ajaminen
taloudellisesti ahtaalle ei näy
kuluttajien kukkaroissa, vaan
Suomessa ruokakorin hinta on
noussut EU maiden kärkijouk-

ta myös energian tuotannon lähtökohdista.” Kannatettavaa tietenkin on, että heikosti tuottavat
pellot saataisiin tuottamaan tehokkaasti bioenergiakasveja kuten ruokohelpeä, unohtamatta
biopolttoaineita. Tuntuu lisäksi
oudolta, että ravitsevaa viljaa
esitetään mieluummin poltettavaksi, kuin vietäväksi vaikkapa
kehitysapuna nälkäänäkevien
auttamiseksi. FAO:n mukaan
heitä on kehitysmaissakin 815
miljoonaa. Miksi kehitysavuksi
kelpaa vain riihikuiva raha, eikä
esimerkiksi suomalainen laadustaan ja puhtaudestaan tunnettu
vilja?
Ruuaksi kelpaavan viljan
polttamista paljon järkevämpiä
energiamuotoja Suomesta kyllä
löytyy. Energiaksi kelpaavaa arvokasta hakkeen raaka-ainettakin jää nykyisin valtavat määrät
metsiin lahoamaan.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja

koon. Eli sopii kysyä, mistä löytyy se välikäsi joka vetää suomalaisen talonpojan selkänahasta
suurimman voittosiivun? Herää
kysymys, eikö EU:lla ole haluja
puuttua tähän epäkohtaan?
Käsittämättömältä tuntuu
myös uusi tilatukijärjestelmä,
joka tulee johtamaan näennäisviljelyyn kun tuki on pääosin
pinta-alaperusteista eikä tuotantomäärillä ole enää juurikaan
merkitystä. Maataloutta ei yritetäkään tehdä tehokkaammalla tavalla, vaan kaikki perustuu
siihen, että valvovilta EU tarkkailijoilta saadaan hyväksyntä
tuille. Tuntuukin siltä, että viljelijät ovat täysin byrokraattien
ja satelliittien armoilla. Esimerkiksi puuttuvien korvamerkkien
johdosta on viety jopa puolen
vuoden tulo.

Arvoisa puhemies!
Vaikka selonteon loppupuolella on lueteltu runsain mitoin
erilaisia tavoitteita, jotka ovat
sinällään hyviä ja kannatettavia,
mutta EU-sidonnaisuuden aikana suurin osa niistä on mielestämme täysin epärealistisia. Tosiasia on, että talonpojan asema
ei ole koskaan ollut näin huono
kun se nyt on yleisesti ottaen
Keskustapuolueen johtaman
hallituksen aikana. Toivon, että
maa- ja metsätalousvaliokunta saa mietintöönsä todellisia
talonpojan asemaa parantavia
elementtejä.

Eduskunnan
muikkumestari

Kuva: Jussi Niinistö.

Tulevaisuus on turvattava
Nyt on viimeinen hetki pysähtyä perusteellisesti miettimään
mitä maatalouden tulevaisuudelta todella halutaan. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
mielestä maataloustuotannon
tulevaisuus kaikkialla Suomessa on turvattava ja siksi hallituksen omaksumaa kansallista

Raimo Vistbacka
Kansanedustaja

Eduskunnan muikkumestariksi on valittu Raimo Vistbacka. Eduskunnassa 11.
lokakuuta pidetyssä muikunperkauskilpailussa Vistbacka
sai tunnustusta ”tyylikkäästä
työskentelystä ja kätevästä käsittelystä”. Kilpaan oli

kutsuttu kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja
sen tuomaristoa johti Kati
Nappa.
Perussuomalainen-lehti
onnittelee kalamiehenä ennestäänkin jo tunnettua mestaria!
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

S Ossi Sandvik
kysymykset:

1. Mistäpäin olet kotoisin?
2. Missä asut tällä hetkellä?
3. Ketkä kuuluvat perheeseesi?
4. Onko teillä lemmikkieläimiä?
5. Poliittinen historiasi?
6. Mistä lähtien olet ollut Perussuomalaisissa?
7. Miksi juuri tämä puolue?
8. Miten kehittäisit puoluetta?
9. Lempiruokasi?
10. Miten vietit heinäkuun?
1. Olen kotoisin Pohjanmaalta.
2. Asun Jalasjärvellä.
3. Perheeseen kuuluvat vaimo Päivi ja pojat Petri,
Reko ja Toni.
4. Vahva ja massiivinen Rottweill koira, lienee huomiota herättävin lemmikkimme. Myös kissa ja pari
kania kuuluu ”kalustoon”.
5. Varsin mittava kokemus on kertynyt. Koulupoikana jo kiersin polkupyörällä, tapetoiden vaalimainoksilla kaikki parhaat paikat mitä löysin. Myöhemmin
olen joutunut vähän muuhunkin. SMP:n aikaan olin
mm. E-P:n piirin varapuheenjohtajana, kunnanvaltuutettuna ja sosiaalilautakunnan jäsenenä.
Vuosien mittaan näitä kunnallisia ja maakunnallisia
tehtäviä on kertynyt sen verran, etten kehtaa luetteloida, kun pyydettiin vastaamaan lyhyesti. Todettakoon kuitenkin, että Perussuomalaisten aikakaudella
olen toiminut esim. E-P:n piirin varapuheenjohtajana, piirisihteerinä ja kunnanvaltuutettuna. Olen
myös saanut työskennellä kansanedustaja Raimo
Vistbackan avustajana. Tällä hetkellä olen puoluevaltuuston jäsen ja toimin E-P:n piirisihteerinä. Ylipäätään tittelit ja vakanssit sinänsä eivät ole minulle
tärkeitä, koska joka tapauksessa teen paikaltani, aina
sen minkä voin.
6. Olen perustajajäsen, ja pikkuisen ylpeä siitä.
7. Perussuomalaiset on sosiaaliturvan, inhimillisyyden
ja ihmisoikeuksien paras ja kirkaslinjaisin puolustaja
Suomessa.
8. Järjestökoneistoa pitää pystyä kohentamaan ja yhteydenpitoa kenttäväkeen lisäämään. Parannusta on
vähitellen saatukin aikaan, mutta tässä töitä piisaa.
Ongelmana on myös ns. nollakunnat. Toimintaedellytyksiä on, mutta osasto puuttuu. Niitä pitäisi polkaista
joka kuntaan. Toiminta ei kuitenkaan näytä käynnistyvän niin, että piiritoimistolta mennään paikalle ja
järjestetään kokous. Toimijat pitää löytyä kunnista.
9. Lohisoppa.
10. Perheen parissa.
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Kymmenen kysymystä asiasta ja vähän asian vierestäkin.
Tällä palstalla julkaisemme henkilöhaastattelusarjan
puolueemme aktiivitoimijoista.

S Hannu Purho

S Harri Lindell

1. Olen paljasjalkainen Luumäkeläinen, vaikka kävinkin syntymässä Kuusankoskella.
2. Asun Luumäellä, sen suurimman asutuskeskuksen
Taavetin lähistöllä.
3. Aviovaimo ja kaksi tytärtä.
4. Kissa nimeltään Vili. Tosin se seikkailee aika paljon
”kylillä”.
5. Poliittinen toimintani alkoi syksyllä 1969. Aloitin
SMP:n eduskuntavaalimainosten jakajana ja kävin paikallisissa kokouksissa. Poliittisia luottamustehtäviä on
ollut kymmenittäin. Mainittakoon muutamia: SMP:n
Kymi-Karjalan piirisihteerinä 1976-1989. Ollut Lääninneuvottelukunnassa, Vaalipiirin keskuslautakunnassa
sekä Etelä-Karjalan Seutukaavaliiton hallituksessa. Kehittyvän Suomen Nuorten Liiton varapuheenjohtajana
-70-luvun loppuvuosina. Luumäen kunnanvaltuutettuna kuudes kausi menossa. Kunnanhallituksessa vuosina
1981-1984. Suomen Uutisten avustajana ja toimittajana
1980-1987. Presidentin valitsijamiesehdokkaana 1978.
Kymen vaalipiirin vaalipäällikkönä 1979, 1983 ja 1987
-kaikissa näissä vaaleissa meni eduskuntaan valtiotieteen maisteri Urpo Leppänen. (Itse en ollut mainituissa vaaleissa ehdokkaana). Eduskuntavaaliehdokkaana
1975, 1999 ja 2003. Perussuomalaisten Kymen piirin
puheenjohtajaksi 1997. Perussuomalainen lehden kolumnisti ja toimittaja toukokuusta 1988. Perussuomalaisten puoluesihteeriksi 31.7.1999. Puoluehallituksen
jäsen heinäkuusta 1999. Kansanedustaja Timo Soinin
avustajaksi maaliskuussa 2003.
6. Liityin Perussuomalaisiin syksyllä 1997. Olin ollut
yli viisi vuotta yrittäjänä ja tuolloin ”pelkkänä” kunnanvaltuutettuna, varsinaisen politiikan ulkopuolella.
Elettiin tilanteessa, jossa ”vanha hevonen” SMP oli
kuollut ja uutta Perussuomalaista voimaa pikkuhiljaa
käynnisteltiin. Tärkein syy Perussuomalaisiin liittymiseen oli, että sen johdossa ei ollut ”suhostelevia pahoja
henkiä”, kuten oli ollut SMP:n johtopaikoilla sen kuolinkouristusten aikoihin.
7. Ellei Perussuomalaista puoluetta olisi, tuskin olisin
enää mukana politiikassa. Perussuomalaisia pystyn tukemaan ja äänestämään puhtaalla omallatunnolla, koska se on aidosti ja rehellisesti isänmaan asialla, aina
jokaisen kansalaisen ihmisarvoa kunnioittaen.
8. Kun tulin puoluesihteeriksi, oli puolueen jäsenistä
naisia noin 23%. Nyt heitä on noin 40%. Kehityssuunta on ollut oikea. Naiset saavat aikaan ”hunajapurkkiilmiön” ja vetävät puoleensa lisää uusia miehenpuoliakin. Tällä tavoin puolueen perusvoima, jäsenistö
kasvaa ja kehittyy.
Nuoretkin ovat puolueessa terästäytyneet ja heitä tulee
koko ajan toimintaan ja jäseniksi lisää. Se on ratkaisevaa, sillä nuorissa on puolueen tulevaisuus. Niin sanottujen tyhjien kuntien herättäminen on myös tärkeää.
Samoin aktiivijäsenten jatkuva kenttätyö. Menestys
ratkaistaan pikemminkin pitkäjännitteisellä työllä vaalien välillä kuin vaalienalusrypistyksessä.
9. Perinteiset kotiruuat. Olen itsekin laittanut ruokia
nuoresta pojasta lähtien ja se alkaa pikkuhiljaa kai näkyäkin, valitettavasti.
10. Puhelin soi ja kirjallisia töitä riitti heinäkuussakin.
Tein mm. sitä jatkuvaa vaalityötä, josta Saarijärven
seminaarissa puhuin. Kävin esimerkiksi työttömien tilaisuuksissa, kesätapahtumissa ja jututin ihmisiä sekä
jaoin puolueen materiaalia. Väliaikoina ”latasin akkuja” saunomalla ja uimalla.

1. Olen kotoisen Satakunnasta, Euran kunnasta Neittamon kylästä. Tuo kotipaikkani sijaitsee aivan pienen järven rannalla, jossa tällä hetkellä perheelläni
on kesämökki.
2. Asun Huittisissa, siellä olen asunut reilusti yli kaksikymmentä vuotta, viihdyn tuossa pienessä kaupungissa ihan hyvin.
Huittisista kulkee kansan suussa letkautus. ”Hullu
mies Huittisista syö enemmän kuin tienaa”
Tuo sanonta tulee siitä vuosittaisesta tapahtumasta
jota karnevaalitunnelmassa kaupungissa vietetään.
Yhtenä tapahtumana tuossa juhlassa on kastaa Loimijokeen vuoden arvostettu henkilö paikkakunnalta
josta tulee Huittisten hullumies vuodeksi.
Monelle ihmiselle joka kyselee minulta asiasta olen
leikkimielisesti todennut:
Huittisten kunnan taloutta kun tarkastelee, niin voidaan vaan todeta, että Huittisissa on vain yksi mies
joka syö enemmän kuin tienaa ja esitän vastakysymyksen mitenkä kysyjän asuinpaikkakunnalla kuntatalous jakselee.
3. Vaimoni Riitta ja tyttäreni Ann-Marii joka joskus on ollut puolueen toiminnassakin vähän mukana, mitä opinnoiltaan on ehtinyt. Eläimiä meillä on
Ronksu -koira joka on Kultaisen noutajan ja Beagle
koiran parannettu versio. Yhdellä sanalla sanottuna
ihana luppakorva, joka on aina hyvällä tuulella.
4. Taisin jo vastata edellisessä kysymyksessä tuohon
kysymykseen innoissani.
5. Olen ennen toiminut silloisessa Kristillisessä liitossa, jonka toimintaan petyin.
Seurasin PerusSuomalaisten toimintaa tarkalla silmällä, ja päätin vaihtaa puoluetta, suoraselkäisten
isänmaallisten PerusSuomalaisten puolueeseen.
6. Taitaa siitä olla jo aikaa lähes kahdeksan vuotta
kun tein ratkaisuni puolueen suhteen. On ollut mielenkiintoista ja haastavaa olla mukana aktiivisesti tämän puolueen toiminnassa.
7. Perussuomalaiset ovat isänmaallisia ihmisiä, jotka
sanovat sitä mitä tarkoittavatkin. Puolueen jäsenet
eivät koreile turhilla sanahelinällä tai olemuksellaan.
Puolueen linja on samassa linjassa oman ajatusmaailmani kanssa.
8. Mielestäni puolueen kannattasi panostaa enemmän
sähköisiin viestimiin. Tärkeää olisi luoda kattava, toimiva paikallisyhdistysverkosto koko maahan.
Näkyvillä olo on yksi menestymisen ehdoista. Meneillään olevat presidentinvaalit ovat hyvä esimerkki siitä, miten julkisuus on myönteistä PerusSuomalaisille. Puolueemme puheenjohtajan osallistuminen
vaaleihin on saanut monen äänestäjän miettimään
poliittisia asioita yhteiskunnassamme ja todennut
puolueemme olevan yksi hyvä vaihtoehto vaikuttaa
asioihin. Monet äänestäjistä ilmoittautuvat poliittiseen toimintaan mukaan hakemalla puolueen jäsenyyttä. Näin ne vaan sähköiset viestimet toimivat
nykypäivänä.
9. Pidän perinteisestä mummon muusista, lihapullista ja siihen kotitekoista puolukkahilloa. Tuon parempaa ruokaa en ole löytänyt Ranskasta enkä mistään
muustakaan maasta.
10. Heinäkuu meni työn merkeissä, mainostoimistoyrittäjä kun olen. Muutaman hellepäivän vietin rannoilla aurinkoa ottaen ja patikoiden reppu selässä
termospullon ja eväiden kera.

Puoluesihteeri

Puuseppä

”TULLAAN TUTUKSI” -henkilöhaastattelusarja
Kuka? Mistä? Miksi?

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Yrittäjä
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Timo Soinin

vaalikierros jatkuu

Optiokohu söi
päättäjien
uskottavuutta
Perussuomalaisten presidenttiehdokas Timo
Soini 15.10.2005 Espoossa:
Fortumin optiokohu söi päättäjien uskottavuutta ja antoi puolueista hampaattoman kokovartalokuvan Suomen kansalle.
Vanhojen puolueiden poliitikot,
eduskunnan talousvaliokunnan
puheenjohtaja Jouko Skinnari
ja kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen, paheksuivat
optiosaalistusta. Mutta kuinka kävi kun on johtopäätösten
aika? Missä ovat toimenpiteet?
Niitä ei ole, koska niitä ei haluta.
Poliitikoilla ja puolueilla on täysi mahdollisuus puuttua Fortum-

optioihin, jos olisi tahtoa ja rohkeutta. Kumpaakaan ei ole. Valtiolla
on Fortumissa osake-enemmistö.
Valtio-omistaja ilmoittaisi hallitukselle, mikä on omistajan tahto ja hallitus tekisi tarvittavat
päätökset. Tämä olisi todellista
omistaja-ohjausta. Taannehtiva
lainsäädäntö ei ollut päättäjille
ongelma silloin, kun kansaneläkkeitä pohjaosia leikattiin ja niin
sanotut muuntoautot pistettiin
kovemmalle verolle. Tavallista
kansaa kyllä rokotetaan, mutta
kohtuutonta taloussaalistusta ei.

Samanaikaisesti kohtuuttoman
optiosaalistuksen peittyessä vihreän veran alle hallitus poistaa
varallisuusveron Suomen raharikkailta. Tällainen hyväosaisten
suosiminen, kun samanaikaisesti
köyhyyspaketti jää alkion asteel-

le, on ennenkuulumatonta röyhkeyttä ja ahneutta.
Silmiinpistävää on, että presidenttiehdokkaat Tarja Halosta
lukuun ottamatta, joka ilmoitti
hyväksyvänsä Fortum-optiot,
ovat olleet hiljaa näistä yhteis-

Vanhat porvaripuolueet rähmällään
sosialistien edessä
Timo Soini la 29.10.2005 Jyväskylässä PerusS:n Keski-Suomen
piirikokouksessa:
Vanhat porvaripuolueet Keskusta ja Kokoomus nöyristelevät kilvan sosialistien edessä
kelvatakseen vuoronperään
hallitukseen sosialistien kanssa,
jotka määräävät hallituksessa
sekä tahdin että musiikin.
Keskusta kuunteli eduskunnassa kunnolla hievahtamatta,
kun sosialistien Minna Lintonen
luki SDP:n kummisetien sanelemaa suomalaisen talonpojan
kuolemantuomiota.
EU-aika on merkinnyt maaseudulle alasajoa, viljelijöiden

tulot ovat pudonneet EU-aikana yli 30 prosenttia. Keskusta on
täysin vetämätön ja EU-nöyristelyn lisäksi paistaa renkipuolue
SDP:n pelko.
Kokoomus on hedelmällisyyshoitopehmoilullaan jo nielaissut koukkuineen sosialistien perhepoliittisen linjan. Nyt
Kokoomus tapailee mainontaa
myöten jo työväenpuolueen retoriikkaakin. Kokoomuslainen
on kovaa poikaa vain toimiessaan kantelupukkina EU-parlamentille.

Jo on aikoihin eletty, että vanhat porvaripuolueet kilpailevat
siitä kumpi tekee halvemman
tarjouksen SDP:n apupuolueeksi pääsystä! SDP:n valta on
tällä hetkellä huipussaan, kun
Vasemmistoliittokin on presidentti Tarja Halosen tukena
kaatamalla oman lisäpuoluetukensa SDP:n ehdokkaan tueksi
ilman mitään vastinta.
Suomen poliittinen ilmapiiri on
epäterve. Perussuomalaiset tekevät parhaansa SDP:n saneleman
yltiökonsensuksen murtamiseksi.

Puolueen jäsenet huomio!
Osoitteesta www.minimoi.ﬁ voit lähettää ystävällesi sähköisen
Timo Soini -postikortin, joka on sama kuin Soinin vaalijuliste
pienoiskoossa.
Perinteisen muotoisia Timo Soini -postikortteja on ilmaiseksi
saatavilla 25 suurimmasta kaupungista, yhteensä lähes 400:sta
MiniMoi-jakelupisteestä. Jakelupisteet sijaitsevat kaupunkiensa
suosituimmissa ravintoloissa, kahviloissa, baareissa, elokuvateattereissa, sekä yliopistoissa ja linja-auto- ja rautatieasemilla.
Lisäksi kampanjaväki saa kortteja käyttöönsä puoluetoimistosta.
PUOLUETOIMISTO
(09) 4540411
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kunnan oikeudenmukaisuuskysymyksistä. Nyt olisi presidenttiehdokkailla moraalisen
kannanoton paikka.
Tulen eduskunnassa äänestämään varallisuusveron poistamista vastaan.

Timo Soinin
kampanjakalenteri
To 17.11.2005 klo 21
TV Nelonen Tuomas & Juuso
Experience -ohjelmassa
La 19.11.2005 klo 11-12.30 Joensuu, vaalitilaisuus torilla
To 24.11.2005 klo 12-13 Porvoo, vaalitilaisuus kauppakeskus Lundissa
La 26.11.2005 klo 15 Lappeenranta, vaalitilaisuus kahvila Elsissä (Snellmaninkatu
8), kahvitarjoilu
Su 27.11.2005 klo 12-13 Vääksy, hotelli Tallukka, Suomi: Ei
EU ry:n järjestämä avoin keskustelutilaisuus
Su 27.11.2005 klo 14-15 Heinola, ravintola Valentina, vaalitilaisuus, kahvitarjoilu
Ke 30.11.2005 Radio Yle Q:n
“Miten minusta tuli minä” –ohjelmassa
Joulukuussa ja tammikuussa
Timo Soini kiertää pääasiassa
Uudenmaan kauppakeskuksia, tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin...
To 1.12.2005 TV 2:n Leikin
Varjolla -ohjelmassa
La 3.12.2005 klo 16 Karkkila,
Team Componentan koripallo-ottelun avausheitto
Ma 5.12.2005 Imatra ja Lappeenranta, vaalitilaisuuksia
Ti 6.12.2005 Itsenäisyyspäivä
Ke 7.12.2005 klo 21.10-23.00
TV 1 vaalikeskustelu
La 10.12.2005 klo 11-12 Mikkeli, vaalitilaisuus torilla.
Kahvitarjoilu

Ma 12.12.2005 klo 13 Järvenpää, ehdokaspaneeli, Järvenpään lukio
La 17.12.2005 Turku, vaalitilaisuus
Ma 19.12.2005 Rovaniemi,
vaalitilaisuus Sampo-keskuksessa
Ke 21.12.2005 klo 21.10-23.00
Hämeenlinna, TV 1 vaalikeskustelu
To 22.12.2005 Pori ja Kankaanpää vaalitilaisuudet
To 29.12.2005 klo 21.00-21.30
TV 1 ehdokastentti
Ti 3.1.2006 FST vaalipaneeli
Ke 4.1.2006 klo 8.15-9.00 YLE
Radio 1 ehdokastentti
4.-5. ja 7.-10.1.2006 presidentinvaalin ennakkoäänestys
kotimaassa (ulkomailla 4.7.1.2006)
Su 8.1.2006 TV 1 tai 2 lastenohjelmassa
Ma 9.1.2006 klo 19.30-20.00
MTV3 ehdokastentti
Ti 10.1.2006 klo 19 TV Nelonen vaalikeskustelu
To 12.1.2006 klo 21.10-23.00
TV1 suuri vaalikeskustelu
Su 15.1.2006 presidentinvaalin 1. kierroksen varsinainen
äänestyspäivä
18.- 24.1.2006 presidentinvaalin 2. kierroksen ennakkoäänestys (ulkomailla 18.
-21.1.2006)
Su 29.1.2006 presidentinvaalin 2. kierroksen varsinainen
äänestyspäivä
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Presidenttiehdokkaat vaikenevat
EU:n kriisistä
Perussuomalaisten presidenttiehdokas, Timo Soini puhui
31.10.2005 kampanjakierroksellaan Etelä-Pohjanmaalla:

Vanhojen puolueiden presidenttiehdokkaiden Euroopan
Unionin ja sen syvenemistä ja
laajenemista myötäilevä linja
on kokenut haaksirikon. Ehdokkaat ovat ottaneet esiin vaikenemisen linjan.
Tosiasia on, että Tarja Halonen, Sauli Niinistö ja Matti Vanhanen ovat kaikki EU:n myötäjuoksijoita, jotka haluavat aste
asteelta syvenevää EU:ta, joka
johtaa kansallisen vaikutusvaltamme laskemiseen ja jopa
koko presidentti- instituution
alasajoon. Tämä ilmenee muun
muassa halukkuutena jättää

EU-politiikka pääministerin
käsiin.
Vanhojen puolueiden ehdokkaat kannattavat myös islamilaisen Turkin jäsenyyttä, joka
mullistaisi koko EU:n kristillisen tradition pohjan. Minulla on
hikinen urakka saada vanhojen
puolueiden ehdokkaat puhumaan EU:sta, sen ja Suomen
tulevaisuudesta ja Suomen itsemääräämisoikeuden supistumisesta, mutta sen aion tehdä,
koska se on ykkösasia, jonka
vuoksi olen ehdokkaana.
Tarjoan vaaleissa itsenäisyyttä puolustavan ja EU-vastaisen
vaihtoehdon.

Satakunnassa vieraillessaan TImo Soini ojensi puolueen standaarin kahvila Vanhassa Hjalmarissa. Standaarin otti vastaan
Seppo Toriseva.

Presidenttiehdokkaiden on syytä
olla huolissaan kansalaisten
oikeusturvasta
Perussuomalaisten presidenttiehdokas, kansanedustaja Timo
Soini kertoi Kajaanissa olevansa huolissaan kansalaisten tasapuolisen kohtelun puutteesta.
Maata on lailla hallittava. Toimivan ja oikeudenmukaisen
yhteiskunnan perusta on, että
ihmiset voivat luottaa oikeuslaitokseen ja viranomaisten
tasapuolisuuteen. Kampanjani
aikana olen törmännyt useisiin
kymmeniin kansalaisiin, jotka
kokevat ettei heitä ole kohdeltu
oikeudenmukaisesti ja tasapuo-

lisesti. Tämä on hätkähdyttävä
havainto.
Kehotan ja haastan muut presidenttiehdokkaat perehtymään
laillisuusvalvonnan ja tuomioistuinten päätöksiin, jotta he voivat kampanjakiertueillaan vastata kansalaisia kiinnostaviin oikeusturvakysymyksiin sillä olen
varma, että myös heille tullaan

esittämään kysymyksiä näistä
asioista.
Suomessa on tarpeen käydä
oikeuspoliittinen keskustelu,
jossa perusteellisesti selvitetään mikä näissä oikeusturvakysymyksissä on vikana, koska
niitä näyttää olevan paljon eri
puolilla Suomea. Tuomioistuinlaitos on vallan kolmijaon mukaan oltava luonnollisesti riippumaton mutta lainsäätäjien
ja armahdusoikeutta käyttävän
presidentin on syytä olla hyvin
perehtynyt oikeusturva- ja laillisuuskysymyksiin.

Kuva Tampereen toritapahtumasta. Taustalla Helena Ojennus Parkanosta.

Kampanjamateriaali jaossa!
Timo Soinin vaalikampanjointiin osallistuvat voivat tilata kampanjamateriaalia puoluetoimistolta:
Perussuomalaisten puoluetoimisto
Mannerheimintie 40 B 56
00100 HELSINKI
Puhelin: (09) 454 0411
Telekopio: (09) 454 0466
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.ﬁ

Kampanjamateriaaliin kuuluvat mm:
- Timo Soini -vaalilehti (ilmestyy marraskuun puolivälissä)
- Timo Soini -rintanapit (kolmea erilaista mallia)
- Timo Soini -postikortti
- Timo Soini -julisteet (koot A2 ja varsinainen vaalijuliste)
- PerusS-karkit, -kynät ja -esitteet
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Soini: sulku katuväkivallalle
litusvallalla ole keinoja näiden
huligaanien kuriin saattamiseksi? Viittaan tällä myös siihen, että jengit muodostuvat
sekä nuorista suomalaisista että
maahanmuuttajataustaisista.
Oletteko ajatelleet ottaa yhteyttä, viranomaistahot, maahanmuuttajiin ja heidän mielipidejohtajiinsa, esimerkiksi kirkon
ihmisiin tai muihin siellä, jotta
he puuttuisivat ja pystyisivät
ohjeistamaan nuorisoa ja kertomaan heille, että tällainen väkivalta ei Suomessa vetele?

Perussuomalaisten presidenttiehdokas, kansanedustaja Timo Soini on eduskunnan suullisella kyselytunnilla
6.10.2005 kysynyt hallitukselta mihin toimiin se aikoo ryhtyä etenkin Helsingissä viimeaikoina nuorisojengien suorittamien julmien katuväkival-

Sisäasiainministeri Kari
Rajamäki:

lantekojen suhteen.
Seuraavassa suora lainaus eduskunnan pöytäkirjasta:

Timo Soini:
Arvoisa herra puhemies! Raaka
katuväkivalta on paheneva ongelma etenkin pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa.
Silmittömän väkivallan kohteeksi on joutunut täysin sivullisia ihmisiä, jopa ihmishenkiä
on menetetty. Tämä aiheuttaa
kansalaisissa suurta turvattomuutta ja huolta. Mitä hallitus
aikoo tehdä, että tästä katuväkivallasta päästään eroon?

Sisäasiainministeri Kari
Rajamäki:
Herra puhemies! Tietysti tältä
osin koko yhteiskunnassa on
syrjäytymisen ja laajalla rinta-

Tampereen torilla riitti juttua. Pirkanmaan piirikokouksen yhteydessä Timo Soini otti esille muun muassa naisparien
adoptio-oikeuden, jota hän piti kielteisenä asiana.

malla sosiaalisen turvallisuuden puolella paljon tehtävissä,
mutta jos mennään sitten sisäasiainministeriön puolelle, niin
sillä puolella tietysti on hyvin tärkeätä, että kaupunkien
kanssa ja kuntien kanssa muun
muassa turvallisuussuunnittelu
ja yhteistyö eri viranomaisten
kanssa etenee. Tältä osin tietysti kameravalvonnan mukaantulo myös kaupunkialueella lisää

tietyssä määrin puuttumismahdollisuuksia ja selkeästi on torjumassa ennalta myöskin väkivaltaista käyttäytymistä.
Poliisin osalta pyrimme eri tavoin näkyvyyden lisääntymiseen,
eli poliisi näkyisi enemmän kaupunkikuvassa ja olisi myöskin
nopeammin reagointivalmis.
Tältä osin liikkuvan poliisin ja
paikallispoliisin toimintakynnystä madallutetaan mahdolli-

suuksien mukaan ja huomenna
muun muassa poliisin resurssien
jakoneuvottelu poliisiylijohdon
kanssa pyrkii siihen, että paikallispoliisin toimintaedellytykset
turvataan myöskin ensi vuonna.

Timo Soini:
Arvoisa herra puhemies! Olen
ymmärtänyt niin, että nuorisojengit ovat tämän ongelman
ydin. Eikö nyt todellakaan hal-

”Miksi Timo Soini on minun
presidenttiehdokkaani”
Timo Soini on Espoossa Iivisniemen lähiössä perheensä
kanssa asuva tavallinen suoraselkäinen suomalainen mies,
jolla on aktiivisen perheenisän
ajankäytön ongelmat.
Timo maksaa veronsa, noudattaa yhteiskunnan sääntöjä,
osallistuu kunnallispolitiikkaan
kaupunginvaltuutettuna ja vaikuttaa valtakunnallisesti kansanedustajana.

Hän huolestuu suomalaisten
hyvinvointimahdollisuuksien
kaventumisesta ja ihmisen arjen
epäoikeudenmukaisuuksista.
Timolla, politiikan pienyrittäjällä ja ammattimiehellä sarallaan, on rohkeutta sekä välittää
ihmisestä että asettaa ihminen
rahan ja yhteiskunnan mahdin
edelle, vaikka tavallisuus ja pienen ihmisen äänen kuuluville
tuominen ovatkin aliarvostet-

Herra puhemies! Todella, nuoriso-ongelmiin liittyen tarvitaan
laajasti sosiaali- ja nuorisotyöntekijöiden ja kuntien kanssa
yhteistyötä, että tämä ei nyt pelkällä pamppulinjalla todella tule
kuntoon vaan tarvitaan ennalta
estävää, esimerkiksi nuorten
syrjäytymistä estävää toimintaa.
Tältä osin hallitushan on monella tavalla myöskin tehostamassa
toimenpiteitä.
Mitä tulee esimerkiksi nuorten maahanmuuttajien osalta
havaittuihin epäkohtiin, niin
tältä osin tarvitaan myöskin turvapaikka- ja turvallisuusviranomaisten tiiviimpää yhteistyötä
ja ennen kaikkea kotouttamistoimien parempaa hoitamista
kuin miten niitä ehkä tähän
mennessä on hoidettu.

PS-visa

tuja nykypäivän politiikassa,
jossa rahan ja vallan muokkaus
rengistä isännäksi, vastustajien kyykyttäminen ja poliittiset
takinkääntötemput ovat arjen
toimintamalleja.
Timo Soini on suomalaisen politiikan toisinajattelija, jota valtamedia ei uskalla päästää esille.

Testaa tietojasi PS-visan kysymyksillä! Joka kuukausi uudet 10 kysymystä. Oikeat vastaukset sivulla 13.

Mikki Nieminen
Espoo
1.

Ota yhteyttä kampanjatoimistoon
Presidentinvaalien kampanjatoimistona toimii
Perussuomalaisten puoluetoimisto.
Osoite: Mannerheimintie 40 B 56, 00100 HELSINKI. Puhelin: (09) 454 0411,
telekopio: (09) 454 0466.
S-posti: peruss@perussuomalaiset.ﬁ.

Puhelin: (09) 432 3276, 050-576 7239.S-posti: jussi.
niinisto@eduskunta.ﬁ.

Kampanjapäällikkönä toimii Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pääsihteeri, ﬁlosoﬁan
tohtori Jussi Niinistö.

Soinilla ei ole läheskään aina mahdollisuuksia
vastata, toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti
kampanjaorganisaation kautta.
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Koska Suomi on seuraavan kerran EU:n puheenjohtajamaa?
2. Kuinka suuri osa suomalaiskodeista omistaa sijoitusrahastoja?
3. Minkä alueen ikiroudassa on enemmän orgaanista hiiltä
kuin maailman sademetsissä yhteensä?
4. Kuinka suuri osa tunnetuista nykyisin elävistä eläinlajeista
on niveljalkaisia?
5. Minkä kaupungin kauppalaivasto oli Suomen suurin vuonna 1866?
6. Kuinka monta sutta Suomessa arvioidaan olevan?
7. Kuinka monta televisiotehdasta Suomessa on ollut yhtä aikaa enimmillään?
8. Ketkä voittivat Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2005?
9. Kuinka moni suomalainen kärsii kivusta joka hetki?
10. Mitkä ovat kaksi ainoaa kissapetolajia, jotka saalistavat
ryhmissä?

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Vaili K. Jämsä

Eurooppalaista yliopistoelämää
Espanjan Leónissa

Olin viikon virkamiesvaihdossa Espanjassa Leónin yliopistossa Leónissa tämän vuoden huhtikuussa. Espanjalainen kulttuuri on tuon lyhyen
kokemukseni mukaan työteliäs ja ystävällinen, mutta nurkkapatrioottinen.
Espanjankielen taito olisi ollut
välttämätöntä, mutta asiaa ei
voinut ymmärtää Suomesta lähtiessä. Espanjan opetusministeriön
mietintöjen ja tutkimusten pohjalta oletin kaikkien olevan hyvin
kielitaitoisia, vähintäänkin kuten
Suomessa. Vieraiden kielten opetus aloitetaan jo alaluokilla.
Kuitenkaan englanninkieltä ei
osattu. Vararehtori Sr. D. Javier
Vidal García, joka oli esittänyt
kutsun saapua tutustumaan
Leónin yliopistoon, osasi englantia. Kukaan muu ei ollut
valmis aloittamaan keskustelua
englanninkielellä, joten tunsin
oloni siltä osin hyvin suomalaisen kotoiseksi.
Ei meidän yliopistossakaan
ulkomaalaisia puhuteta kuin
tarpeen vaatiessa. Sosiaalinen
elämä voi olla täällä Suomessa
hyvinkin hiljaista, jos et osaa
suomea.
León on todellista Espanjaa,
joka on ylpeää kulttuuristaan,
eikä katso, että se kehittyäkseen ja pystyäkseen yhteistoimintaan Eurooppalaisen kulttuurin kanssa, tarvitsisi muita
kieliä. Tapasin sähkötekniikan
osaston englanninkielen opettajan ja ymmärsin kielitaidon
heikkouden syyn. Heillä on vain
yksi tai kaksi kurssia englantia
tutkintoon liittyen.
Kuinka Espanja pärjää nyt ja
tulevaisuudessa, jos kaikki tieteellinen kirjallisuus täytyy ensin kääntää espanjankieliseksi?
Ennen kuin viimeisin tutkimustieto eri tieteenaloilla on käännetty espanjankielelle, tutkijat
ovat jo ehtineet luoda uusia
teorioita. Ei suomalaisilla opiskelijoilla ole ongelmia lukea tieteenalansa kirjoja alkuperäisellä
kielellä. Pienestä kulttuuristamme on hyötyä meille, meidän on
osattava kansainvälisiä kieliä.
Espanjankielisiä ihmisiä on
maailmassa 400 miljoonaa,
mutta suurin osa heistä asuu
Etelä-Amerikan köyhissä maissa, joten he eivät tue espanjankielisen kulttuurin ja tieteen
edistymistä.

León the City
León the City on oikea ilmaus
kuvaamaan Leónin kaupunkia
Luoteis-Espanjassa. Ilmaisua
ei voi kunnolla kääntää suo-
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Leónin kaupungissa on paljon pieniä aukioita. Päivällä siesta tyhjentää kadut.

menkielelle, ehkä se olisi jotain
kaupunkien kaupunki León.
Kaupunki on perustettu
vuonna 70 roomalaisena leirityksenä joen mutkaan. Illalla
ei tarvinnut muuta ohjelmaa
kuin kävellä vanhankaupungin
kujia ja ihastella kivikaupungin kauneutta. Myös uudempi
kaupunki, joka sekin oli tietysti
vanha, tarjosi elämyksen erilaisuudellaan. Tiet olivat kapeita,
mutta kuitenkin liikenne näytti
soljuvan suuremmitta ruuhkitta.
Yliopistokampuksen vieressä oli
hyvinkin tutun näköinen kerrostalolähiö.
Kaupungissa oli useita museoita. Suomalaisena oli mahtavaa
nähdä vanhoja roomalaisia patsaita. Mielenkiintoista oli myös
käydä modernin taiteen museossa, jossa oli suuria installaatioita, jotka oli suunnattu ohjelmalehtisen mukaan lapsiperheille. Tosin teokset olivat tosi
rajuja kuvaten perheväkivaltaa,
rasismia sekä kansainvälistä toimimattomuutta kehitysmaiden

-juhlavuoden taideprojektina
avoimesti puistoaukiolla.
Katolilaisuus näkyi vanhojen naisten tummina pukuina,
mutta lapsiperheitä on kuitenkin vähän. Työtovereistani vain
yhdellä oli lapsia, vaikka kaikki
olivat lähempänä kolmeakymmentä. ”Leónissa lapset saadaan
vasta, kun äiti ja isä jo alkavat
harmaantua”, väitti työtoverini.
Tämä näytti todella olevan yleisesti totta.
Lapsista on tullut Leónin alueella aarteita. Naisten asema
parantui lainsäädännöllisesti,
kun Francon sotilasdiktatuuri
lopetettiin 70-luvulla ja naisille
avautui mahdollisuus osallistua
kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin. Yhteiskunnalliset palvelut,
kuten päivähoito, eivät kuitenkaan ole kehittyneet tukemaan
muutosta.
Hämmästyin, vaikka olin ennen vierailua yrittänyt tutustunut espanjalaiseen kulttuuriin,
kuinka vahva on alueiden merkitys Espanjassa. Espanjassa on

Suomessakin yliopistotutkimuksen tulisi olla maamme pelastaja globaalissa kilpailussa, mutta hallituksemme tämän hetkinen
politiikka ei näytä tukevan tätä käsitystä.

sotien ratkaisemiseksi. Luulen,
että suomalainen lapsi olisi saanut traumoja näyttelyn suorasukaisuuden edessä vai olemmeko
vain liian kaksinaismoraalisia.
Taide oli myös kaduilla. Vanhoilla aukioilla ja puistoissa oli
enkeleitä ja jumalia kuvaavia
patsaita, kun taas kaduilla oli
mielestäni hyvinkin nykyespanjalaisen näköisiä patsaita.
Uusinta patsasta taiteilija avustajineen toteutti Don Quijote
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

neljä kansallista kieltä ja kielialueet ovat tärkeitä.
Siirtyminen kastiliankielisestä yliopistosta katalaaninkieliseen yliopistoon ei käy helposti.
Yliopiston hallinnon ja sosiaalisen elämän kieli määräytyy
sen maantieteellisen sijainnin
mukaan. EU:n aluepolitiikka
sai aivan uusia merkityksiä. En
ymmärtänyt aluksi, kun ihmiset
puhuivat, ettei heidän maassaan ole insinööritöitä tarjolla,

Espanjahan on iso maa. Mutta
heille ilmaisu `maa´ tarkoittikin
Castilla y Leónin itsehallintoaluetta. Espanjan oman työvoiman sisämarkkinoita rajoittavat
kielimuurit.
Siesta vaikeutti sopeutumista. Kaupat ja virastot olivat
kiinni pari tuntia iltapäivällä ja
toisaalta ihmiset valvoivat pitkään. Asuin työpaikan vieressä, joten työmatkat eivät olleet
ongelma, mutta kun minulla oli
nälkä olivat ravintolat kiinni.
Onneksi asuntolassa oli oma
keittiö. Yllätyksekseni vihannesten hinnat olivat yhtä korkeita
kuin Suomessa, vaikka alueen
pääelinkeino on ollut pitkään
maatalous.

Yliopistomaailma muutosten
edessä
Espanjalainen yliopistomaailma on samanlaisten uudistusten kourissa kuin Suomessa
oltiin vuonna 1996. Keskustelut
yliopistojen ja niiden laitosten
tarpeellisuudesta tekevät yliopistolaiset Espanjassakin levottomiksi.
Yliopiston rehtori valitaan
vaaleilla ja hän valitsee ja nimittää muut tärkeimmät hallintoelinten johtajat eli rehtorilla
on paljon valtaa yliopistossa.
Meillä yliopistolaiset valitsevat sekä rehtorin että vararehtorit. Suomessa on yliopistoissa
hallintovaalit tänä syksynä uuden yliopistolain myötä. Euroopassa siirrytään kaksiportaiseen
yliopistotutkintoon.
Espanjassakin yliopistolainsäädäntö on samassa pisteessä kuin
meillä, mutta León:ssa ei kukaan
vielä tiennyt mitään tarkempaa
tutkinnon uudistuksesta tai miten se tullaan toteuttamaan.
Suomessa ensin opiskellaan kolme vuotta kestävät kandidaatin

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Projektisihteeri,
Oulun yliopiston
sähkö- ja
tietotekniikan osasto

opinnot, joista siirrytään suoraan
maisteriopintoihin.
Espanjassa yliopistot eivät
toimi samalla tavalla kiinteässä
yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa kuten Suomessa,
vaan yliopistossa tehtävä tutkimus pidetään tarkasti erillään
yritysmaailman tarpeista.
Suomessa alettiin luoda yhteistyöverkostoja tutkimuksen
ja yhteiskunnan välille jo 80-luvun loppupuolella. Kun tällaista
taustaa vasten arvioin León:n
yliopiston sähkötekniikan laitoksen asemaa alueellisesti merkittävänä yksikkönä, ymmärsin,
ettei se yksinään pärjäisi.
Alueella ei ollut minkäänlaista
elektroniikkaan liittyvää teollista
tuotantoa. Toisaalta alue on merkittävä historiallinen kaupunki
espanjalaisille ja siellä törmäsi
päivittäin bussillisiin espanjalaisia turisti- ja lapsiryhmiä.
Kuitenkin paikallisen yliopiston kulttuurin laitosta oltiin
lopettamassa. Jos esteet yhteistyölle ympäröivän maailman
kanssa purettaisiin, kulttuurin ja
kaupallisen koulutuksen yhteistoiminnalla voisi yliopisto tehdä
ympäröivää yhteiskuntaa palvelevaa tutkimusta León:ssakin.
Ulkomaalaisille opiskelijoille oli
tarjolla lähinnä espanjan kielen
opintoja. Asuntolassa asui sekä
ulkomaalaisia että muualta
Espanjasta tulleita opettajia.
Meksikolaiselle liikuntatieteen
professorille jätin kävelysauvani
toivoen, että hän levittäisi niistä tietoa sekä Espanjassa että
Meksikossa.
Suomessakin yliopistotutkimuksen tulisi olla maamme
pelastaja globaalissa kilpailussa, mutta hallituksemme tämän
hetkinen politiikka ei näytä
tukevan tätä käsitystä. Kuinka
tuottaa merkittävää tutkimusta ja uusia innovaatioita, kun
toiminnan tukemiseksi vain ilmoitetaan uusista leikkauksista
hallinnon alan budjetissa.
Yliopistot ovat joutuneet jo
kuluneen kymmenen vuoden aikana leikkaamaan toimintojaan.
Jos valtiovalta ei pysty varmistamaan Suomen ylimmälle opetukselle riittäviä toimintavaroja
tulevaisuudessa, halvaantuu
suomalainen tutkimus.

Leónin kuuluisaa katedraalia on
aloitettu rakentamaan 1200-luvulla.
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Syys- ja piirikokousten antia lokakuulta
Pirkanmaalaiset
kokoontuivat
Kokous aloitettiin perinteisesti
maittavalla pullalla ja kahvilla.
Kokouksen aloitti piirin puheenjohtaja Reijo Ojennus.
Kokouksen järjestäytymisen
ja äänioikeutettujen yhdistyksen
läsnä olevien jäsenten toteamisen jälkeen tuli kokousjärjestyksessä kuudes kohta joka oli Timo
Soinin puheenvuoro kohta.
Aluksi Timo luovutti uuden
uutukaisen puolueen viirin Pirkanmaan piirille. Puheessaan
hän totesi muun muassa, että
oli todella oikea ratkaisu lähteä
mukaan presidenttiehdokkaaksi. Puolueen näkyvyys on ollut
todella hyvä, eikä mitenkään
negatiivisessa mielessä. Missä
on nyt Vasemmistoliitto, hän
kysyi.
Jäseniä on huomattu nyt kampanjan aikana tulevan kiihtyvään tahtiin, hän korosti. Muina

aiheina hän käsitteli mm. Fortumin optioita, EU:n laajentumista ja kuntataloutta.
Piiritoimikuntaan valittiin:
Annikki Jalava, Mikko Nurmo,
Martti Mölsä, Kalevi Niemenmaa, Martti Soini, Maija-Liisa
kirkkomäki, Markku Mäkinen,
Helena Pekkala, Tapani YliHarju ja Tapio Kivistö.
Sekä varajäseniksi: Vilho Kirkkomäki, Hannu Jylhä, Heikki
Linkova, Erkki Vilppo, Sari
Äkkinen, Lea Mäkipää, Helena
Ojennus, Alli Välli, Aare Poikkeus ja Anna-Liisa Niemitunturi.
PIrkanmaalaiset saivat puolueen uuden standaarin. Vastaanottajana Reijo Ojennus.

Tulevan vuoden kuviot
Tuleva vuosi alkaa räväkästi,
heti tammikuun presidentin
vaaleilla jota pidettiin ehdottomasti vuoden tärkeänä piirin
ponnistuksena.

Jäsenmaksuasioita pidettiin tärkeänä, todettiin että vain noin
puolet piirin jäsenistä maksaa
jäsenmaksunsa ajallaan tai ollenkaan. Kerättyä karjaa ei saisi
päästää karkuun.

Oulun piirin syyskokous
Perussuomalaisten Oulun ja
Kainuun piiri piti syyskokouksensa Oulussa. Syyskokouksessa
tapahtui jotain uutta, sillä nuorten esiinmarssi oli merkittävää.
Kokoukseen osallistujista oli
kolmannes nuoria henkilöitä.
Perussuomalaiset puolue on
huomattu nuorten keskuudessa.
Tämä osoittaa, että Suomessa
on tarvetta muutokselle. Vanhat
puolueet ovat tehneet jotain
peruuttamatonta niin Suomen
kansalle kuin Suomen itsemääräämisoikeudelle. Vanhat puolueet eivät pysty irroittamaan
Suomea EU:n ikeestä.
Piirikokous valitsi uusia ja
nuoria henkilöitä piiritoimikuntaan. Puheenjohtajana jatkaa
Ahti Moilanen Utajärveltä.

Muut piiritoimikunnan
jäsenet;
1. varapuheenjohtaja Paavo
Arffman – Paltamo
2. varapuheenjohtaja Jouko
Heino – Muhos

Timo Soini Oulussa Rotuaarilla 22.10 2005. Perussuomalaiseen puolueeseen on
tulossa nuorta väkeä.

Piirisihteeri/taloudenhoitaja
Vaili K. Jämsä – Oulu

Eila Kokkonen – Oulu

Varajäsenet;
Muut jäsenet;
Pekka Kortelainen – Oulu
Ville Ruotsalainen – Oulu
Juhani Pellikka – Kempele
Urpo Viitala – Vihanti
Matti Puuronen – Kajaani
Matti Pehkonen – Kajaani
Pirkko Mattila – Muhos

Seppo Sumen – Utajärvi
Paula Juka – Muhos
Alpo Koski – Pyhäjärvi
Mikko Haapakoski – Oulu
Esa Holappa – Oulu
Ilkka Nevalainen – Oulu
Arttu Mäntylä – Raahe
Timo Tervonen – Vuolijoki

Paikallisosastojen kehittämistä sitä mukaan kun jäsenmäärä
sitä vaatii tullaan tukemaan piirin taholta teknisissä ja kaikissa
käytännön asioissa. Piiri tulee
osallistumaan erilaisiin puolu-

Pohjois-Savo
Perussuomalaisten PohjoisSavon piiri ry:n syyskokous
1.10.2005 esittää seuraavan
julkilausuman:
Perussuomalaiset katsovat,
että kunnissa on säilytettävä etusijalla säästötoimista huolimatta
peruspalvelut, koulutoimi sekä
terveyden- ja vanhustenhoito.
Liikennevuorojen turvaaminen sekä tieverkoston kunnossa pitäminen on elävän kunnan
elinehto, joten joukkoliikenneja tiemäärärahojen karsimisilla
hallitus näivettää maaseutukunnat.
Kuntaliitoksia suunnitellessa
on turvattava pienien kuntien
asukkaiden oikeudet ja peruspalvelujen saaminen kohtuullisten matkojen sisällä.

Piirikokousvalinnat 1.10.2005
Piirin puheenjohtajaksi valittiin
Pentti Oinonen Rautavaaralta.

Keski-Suomen piirin kokous
Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin kokouksessa Jyväskylässä 29.10. valittiin piirin uudeksi
puheenjohtajaksi Marke Tuominen. Tuominen on ensimmäisen
kauden valtuutettu Sumiaisista.
Piirisihteerinä jatkaa Jorma Uski
Jyväskylästä.
Piiritoimikunnan muiksi jäseniksi valittiin Marko Luomala
(vpj, Jyväskylä), Tapio Levänen ja
Erkko Simola (Korpilahti), Pentti
Tuomi ja Yrjö Menshakov (Saarijärvi), Reijo Rokkamäki ja Riitta
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Linna (Uurainen), Pirjo Veckman
(Änekoski) ja Lasse Tuominen
(Konnevesi).
Kokouksessa puhunut presidenttiehdokas Timo Soini ihmetteli luonnotonta tilannetta, jossa
pääehdokkaita on jokseenkin
mahdoton erottaa toisistaan. Vain
hän on tuonut esiin EU-konsensuksesta kriittisiä arvioita. Kokoomuksen ehdokas Sauli Niinistö
on jo ehtinyt julistautua työväen
presidentiksi ja keskustan Matti

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Vanhanen on aivan hiljaa, kun
sdp:n Minna Lintonen palauttaa
ryhmäpuheenvuorossa 70-luvulla maaseutua autioittaneen talonpojan tappolinjan.
Viimeisen 10 vuoden aikana
maataloustulosta on leikattu
30%, eikä keskusta korota vieläkään ääntään. ”Olisikohan
Eero Heinäluoma valittu sdp:n
puheenjohtajaksi, jos metallimiesten palkoista olisi leikattu
kymmenessä vuodessa 30%”,
aprikoi Soini.

een järjestämiin tapahtumiin ja
koulutustilaisuuksiin sekä erityisesti Rauhalan toimintaan.
Perinteiset pikkujoulut tullaan
järjestämään, josta ilmoitetaan
tarkemmin puolueen lehdessä.

Piiritoimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin: Marita
Rautiainen (Rautavaara), Pekka Ahonen (Kiuruvesi), Arto
Kainulainen (Sonkajärvi), Liisa
Salmi (Pielavesi), Juha Hujanen (Kuopio), Osmo Taskinen
(Kuopio), Tiina Juutinen (Sonkajärvi), Heikki Pesonen (Kuopio/Vehmersalmi), Ari Lievonen
(Kaavi), Toivo Pirhonen (Iisalmi), Leevi Partanen (Vieremä),
Kaija Räsänen (Kuopio), Erpo
Savolainen (Siilinjärvi).
Varajäseniksi valittiin: Matti
Räsänen (Juankoski), Ate Savolainen (Kuopio/Vehmersalmi),
Ritva Ålander (Sonkajärvi),
Martti Tuomainen (Kuopio/
Vehmersalmi), Soili Shemeikka
(Rautavaara) ja Otto Korhonen
(Iisalmi).
Piirisihteeri ja varapuheenjohtajat valitaan myöhemmin
pidettävässä piiritoimikunnan
järjestäytymiskokouksessa.

Pohjois-Savon piirin kuulumisia
Pohjois-Savon piiritoimikunta
piti järjestäytymiskokouksen
13.10.2005, jossa piirin puheenjohtajana toimii Pentti
Oinonen, Rautavaara, piirisihteeriksi valittiin Marita
Rautiainen, Rautavaara, vapapuheenjohtajiksi Liisa Salmi, Pielavesi, Ritva Ålander,
Sonkajärvi ja Juha Hujanen,
Kuopio. Talouden/rahastonhoitajaksi valittiin Ate Savolainen, Kuopio.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Pikkujoulut
Pohjois-Savon piirin pikkujoulut Rautavaaran Metsäkartanolla 26.11.2005, klo 19:00
alkaen. Ilmoittautumiset Metsäkartanolle 017 688 2200 tai
Pentti Oinoselle 040 846 0444
viimeistään 15.11.2005.
Illalliskortin hinta 25 euroa.
Ota mukaa pieni lahja, arvo noin
5 euroa. Majoittautumistiedustelut suoraan Metsäkartanolta.
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Avainlippu korkealle

Suomessa on suuri pula työstä
ja työntekijöistä. Kansa valittaa
kun ei löydy töitä ja yritykset itkevät kun ei löydy työntekijöitä. Tuotantoa siirretään Kiinaan
ja ihmisiä haetaan Virosta tekemään loput työt. Keskiverto
suomalainen on yli- tai alikoulutettu.
Katsoin Michael Mooren dokumentin Roger and Me. Siinä General Motors siirtää 80
000 työpaikkaa Amerikan Yhdysvaltojen etelärajan taakse
täysin ongelmitta. Suurin osa
työntekijöistä jää tyhjän päälle
ja tehtaista riippuvaisia olleet
kaupungit autioituvat. Rikollisuus lisääntyy ja ironisesti
rakentamalla mm. vankila saadaan hiukan lisää työtä. Teos oli

kaikkiaan erittäin vaikuttava ja
sai miettimään vapaakauppaa
laajemmalti. Amerikassa yrityksen kasvaessa tarpeeksi suureksi
se siirtää tuotannon Meksikoon
ja yrityksestä tulee vieläkin suurempi. Vapaakauppa huolehtii, ettei tullimaksuja synny ja
tuotteet ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä kotimaisten kanssa.
Näin ulkomailla valmistavalle
jää sievoiset voitot verrattuna
kotimaisiin.
EU:ssa on näkyvissä samoja
piirteitä kun Amerikan yhdysvalloissa. Kuten kaikki tiedämme, Puolassa vaatteiden, ruoan
ja esimerkiksi autojen valmistaminen on paljon halvempaa
kuin Suomessa. Toisaalta EU
on ottamassa jäsenikseen myös

Bulgariaa, Romaniaa ja Turkkia,
missä työvoimakustannukset
ovat vieläkin minimaalisempia.
Romaniassa ihmisoikeudet eivät ehkä ole ihan kunnossa ja
talouskin kaukana EU:n keskitasosta ja silti päättäjät odottavat
sitä innolla jäseneksi. Ennen piti
maksaa kännykän kasaamisesta
suomalaiselle jopa kymmenen
euroa tunnilta, nyt puolalaiselle
tai virolaiselle kaksi tai kolme
euroa ja tulevaisuudessa siihen
ei mene euroa enempää. Tehtaitakaan ei tarvitse rakentaa
Kiinaan asti Tuotteet myydään
edelleen pääosin Euroopan rikkaimpiin maihin kuten ennenkin.
Yritys tuottaa enemmän voittoa
ja johtajille voidaan maksaa
enemmän bonuksia ja optioita.

Syntyy Euroopan Yhdysvallat.
Rikkaissa valtioissa ollaan joko
rikkaita tai köyhiä ja köyhissä
valtioissa ollaan köyhiä tai päättäjiä. EU:lla on oma Meksiko
liittovaltion sisällä.
Kuinka sitten voisimme parantaa mahdollisuuksiamme pitää työpaikkamme? Hyvänä ja
toimivana ideana voisi mainita
kotimaisten tuotteita ostamisen ja suomalaisten palvelujen
käyttämisen. Jos ostoperusteena
olisi kotimainen valmistus, suomalaista työtä ei voisi sivuuttaa
maassamme. Kun suomalainen
yritys päättää siirtää tuotannon
ulkomaille, joku toinen yritys
perii sen asiakkaat ja joutuu
ottamaan lisää suomalaista työvoimaa tuotannon kasvaessa.

Ihminen ja asema
Ihmiset ovat ympärilläni käyneet paljon keskustelua taannoin Fortumin optiokuvioita
koskien. Monet kokevat vääryyttä siitä, että Suomen kansa
maksaa sähkö- ym. energialaskuissaan yhdelle ihmiselle kaksitoista miljoonaa euroa optioita. Jos ihminen on korkeassa
asemassa yhteiskunnassaan siihen ehkä voisi suhtautua kaksijakoisesti:

Yritysmaailma
Me synnymme tähän maailmaan
mukanamme tietyt lahjat. Kukaan ei ole lahjaton. Jokainen
meistä käyttää lahjojaan eri tavalla saavuttaakseen statusta ja

rahaa. Se kuuluu elämään. Jos
joku saavuttaa korkean aseman
yksityisessä yrityksessä ja niittää omalla alallaan mainetta,
hän todennäköisesti kartuttaa
tällä maineellaan rahaa. Tässä tapauksessa mies tai nainen
tekee itsellensä statuksen, hän
on käyttänyt niitä lahjoja, jotka
luoja on suonut hänelle ja saavuttanut tavoitteensa. Kenelläkään ei ole tähän mitään sanottavaa. Jos tällä tavalla saavuttaa
ison omaisuuden niin olkoon,
hän on ansainnut sen.

Politiikka
Politiikassa ihminen voi myöskin saavuttaa statusta tai ra-

haa. Päteekö tähän sama periaate, kuin yritysmaailmaan?
Ei. Politiikassa kansa vihitään
antamaan ihmiselle statuksen.
Käytetään jo valmiiksi tienattua rahaa ja valmiiksi saatua
asemaa, että saadaan ihmiset
äänestämään.
Näin ollen mahdollisesti saatu kansanedustajan virka ei aina
ole omalla ammattitaidolla tai
omilla lahjoilla ansaittu, vaan
joskus ainoastaan julkisuudella
ja rahalla.
Hyvät ihmiset! Kansa luo
kansanedustajalle statuksen,
ei edustaja itse! Kun ihminen
astuu politiikkaan, tulee hänen
asettua asemansa yläpuolelle ja
nähdä ympärilleen.

Jos on kansanedustaja tai ministeri, ei silloin ole enää liikeelämässä. Rahan, mammonan
ja lisästatuksen tavoittelu ei saa
enää olla elämän tavoitteena,
vaan kansan palveleminen.
Ainakin melkein kaikki miehet ovat tehneet sotilasvalan
Suomelle. Mielestäni tämä vala
velvoittaa ihmistä vielä enemmän silloin, kun hänelle annetaan vastuu kansanedustaja
tehtävistä.

Johtopäätös
Palataan Fortum keskusteluun.
Fortumin hallituksen puheenjohtaja toteutti itselleen yllämainitun yritysmaailmaa koske-

Perussuomalaiset Nuoret

Lisäksi yrityksen tuotosta maksetaan verot Suomeen ja valtionkassakin pysyy kunnossa.
Jokaisen suomalaisen viikoittaisella viiden euron panostuksella luotaisiin jo 20 000 uutta
työpaikkaa. Kuluttaja voi itse
päättää kaupassa haluaako jatkossa kuulla uutisia ainoastaan
massiivisista irtisanomisista sekä
työttömyydestä vai . Suomalainen tuote on jo laadukkuutensa
takia hitusen kalliimpi ja avainlippumerkin etsimiseenkin menee hetki, mutta suosittelen
uhraamaan aikaa meitä suomalaisia koskettaviin pieniin, mutta
yllättävän tärkeisiin päätöksiin
ja valintoihin.
Lisätietoa suomalaisesta työstä osoitteessa www.avainlippu.ﬁ

Petri Falzon
Vantaa

van tavoitteensa. Hän ei tehnyt
mitään väärin. Hän käytti omat
lahjansa ja voitti. Suomen hallitus toimi väärin.
Ministereiden olisi pitänyt
asettaa Suomen kansan etu
tärkeysjärjestyksessä edelle ja
vetää poikkeuslain turvin rahat
takaisin, energian hinnan nousun ehkäisemiseksi. Se olisi ollut
valtion edun mukaista.
Onko liike-elämä liian iso vaikuttaja politiikassa? Ilmeisesti
on. Politiikan pitäisi suojella ja
palvella kansaa, jokaista ihmistä
siivoojasta toimitusjohtajaan.
Poliitikko on kaikkien alapuolella palvelijana, ei yläpuolella
määrääjänä.

PerusSuomalaiset Nuoret vuosikokoustivat 29.10.
Nuorisojärjestön puheenjohtajana
jatkaa Vesa-Matti Saarakkala
Kurikasta (1. vas.). Ensimmäisenä
varapuheenjohtajana toimii Harri
Väänänen Varpaisjärveltä (3. oik.).
Mikko Nurmo Valkeakoskelta jatkaa
sihteerinä (ei kuvassa). Uutena
hallitukseen nousivat Ville Vähämäki
Vimpelistä (3. vas.)., Marko Luomala
Jyväskylästä (2. oik.). ja Veli-Pekka
Kortelainen Oulusta (ei kuvassa).
Nuorisojärjestön hallituksessa
jatkavat Tommi Ojala (1. oik.) ja
Antti Valpas (2. vas.) Helsingistä.
Hallituksen kokoonpanoa nostettiin
kahdella hengellä. Varajäseniksi
valittiin Ann-Marii Lindell, Toni Kärki
ja Marko Ruotsalainen.

Perussuomalaiset Nuoret jatkavat paitamyyntiä ja laittavat
internet-sivunsa kuntoon ennen
Timo Soinin presidenttikampanjan kirivaihetta.
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Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran joulu-tammikuussa.
Paitamyynnistä huolehtivat pj.
Saarakkala yhteistyössä puoluetoimiston kanssa. Nettisivupalvelu ostetaan yksityiseltä. Asiassa
koordinaattorina toimii Antti
Valpas.
Tiedotusvälineille lähetetyssä
julkilausumassaan nuorisojärjestö vetoaa nuoriin naisiin, että
he lähtisivät mukaan Perussuomalaisten Nuorten tällä hetkellä
miesvoittoiseen järjestöön. Jotta nuoret naiset kiinnostuisivat
enemmänkin perussuomalaisesta puolueesta, on nuorisojärjestö aikeissa pyytää Nightwish
yhtyeestä pois potkittua laulaja
Tarja Turusta eduskuntavaaliehdokkaaksi toivoen tietysti
Tarjan suostumista.
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Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle
merkintä Leivän ja Sanan jakaja)
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historia

ravinto

Saloon PS:n
paikallisyhdistys
Salon Perussuomalaiset ry perustettiin
10.2.1996.
Perustavan kokouksen avasi Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Lauri Heikkilä, joka selvitti osastojen
perustamista muissa kunnissa.
Perustavassa kokouksessa osaston puheenjohtajaksi valittiin Anneli Strömberg ja sihteeriksi Pasi Gröhn.
Jäsenmäärän kasvattamiseksi päätettiin
käydä ihmisten luona kertomassa Perussuomalaisista.

Perussuomalaispiiri
Etelä-Pohjanmaalle
EMU puhuttaa ja
arveluttaa
Viime aikojen keskusteluja ovat sävyttäneet
sanalyhenteet NATO, ERM ja EMU. NATO
liittyy puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan,
josta jopa hallituksen sisällä näyttää olevan
erilaisia käsityksiä, näin ainakin puheiden
tasolla. Peruskysymys NATOn suhteen on
se, haluammeko olla puolueettomia ja liittoutumattomia. Jos vastaus on myönteinen,
emme hakeudu NATOon. Mikäli haluamme
liittoutua ja samalla menettää puolueettomuutemme, on NATO se vaihtoehto, jonka
kautta liittoutuminen tullaan tekemään. Itse
en kannata sellaista linjaa, että Suomi luopuisi puolueettomuudestaa ja liittoutumattomuudestaan.
Raimo Vistbacka

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin
perustamiskokous pidettiin Nurmossa 18.2.
Puolueelta terveiset toi kansanedustajamme
Raimo Vistbacka. Piirin puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Teuvo Vuolle Peräseinäjoelta.

Veikko Tanskanen
Polvijärven
Perussuomalaisten
johtoon

Leivän ja Sanan jakaja

Risti
”Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat,
mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.” 1 Kor.
1:18 (1933/1938 -Raamatunkäännös)
Spurgeon on sanonut: ”On olemassa joitakin tieteitä, jotka voidaan oppia pään avulla, mutta ristiinnaulitun Kristuksen tiede
voidaan oppia vain sydämen avulla”. Näin todella on. Koko uskon asia on kertakaikkinen sydämen asia - se on lapsen sydämen
asia. Jeesus sanoikin, että meidän on käännyttävä ja tultava lasten
kaltaisiksi, jotta pääsemme taivaisten valtakuntaan. Lapsi on sydämeltään avoin ja luottavainen - tätä avoimuutta ja luottamusta Jumalaan meidän kaikkien Jeesuksen omien tulisi joka päivä
oppia lisää. Jeesuksen Kristuksen uskossahan on juuri kysymys
siitä, että Jeesus Kristus saa kohdallamme laskeutua pään tasolta
sydämen tasolle. Ei pään pinnistystä ja ponnistusta, vaan sydämen
lepo Kristuksessa Jeesuksessa - meidän Veriyljässämme!
Jeesuksen Kristuksen usko - toisin sanoen usko, jonka Jeesus
Kristus vaikuttaa - vie niin käsittämättömän valtaville alueille,
että se tuntuu hullutukselta niistä, jotka eivät ole siinä sisällä.
Sanaan rististä kätkeytyy valtava voima. Usko on kuin ojennettu
kerjäläisen käsi, joka vastaanottaa Jeesuksen Kristuksen äärettömän suuren almun: Jeesuksen Kristuksen itsensä sekä Hänen
vanhurskautensa ja armonsa. Pelastus on yksin Jumalan armosta
- yksin Kristuksen tähden - yksin uskon kautta!
Rukoilemme: Kiitos rakas ylösnoussut Jeesus ristisi sanomasta. Vaikuta se, että me päivittäin katsomme ristiisi ja uskomme
syntimme anteeksi Sinun nimessäsi ja veressäsi. Isän ja Pojan ja
Pyhän Hengen nimessä. Amen.
Risto Arho, Jeesuksen oma,
Tekniikan tohtori
Siipyy

Polvijärvellä perustettiin 11.4. Perussuomalaisten paikallisosasto. Perustavassa kokouksessa
oli parikymmentä henkilöä, ja puheenjohtajana toimi Eino Sallinen. Perustavassa kokouksessa olivat mukana Perussuomalaiset rp:
n puoluehallituksen jäsen Timo Soini ja piirin
puheenjohtaja Jukka Ikonen.

Piirien syyskokouksia
La 19.11.2005 PohjoisKarjalan piirin syyskokous,
Joensuu

osallistuu kokoukseen. Soini
Turun torilla klo 11.15-12.00.

NNKY (Rantakatu 7) klo 13.
Ennen kokousta Timo Soini
Joensuun torilla klo 11.00.

Puheenjohtaja, presidenttiehdokas Timo Soini vierailee jokaisen PerusS-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
presidentinvaalien vaalityöstä.
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 jäsenmaksunsa 2005 maksaneilla jäsenillä.

La 26.11.2005 Kymen piirin
piirikokous, Lappeenranta
Cafe Galleria (Koulukatu
15) klo 13. Paikalla Auli
Kangasmäki ja puoluesihteeri
Hannu Purho.

Su 27.11.2005 Hämeen
piirin syyskokous, Heinola
Ravintola Valentina (Savontie
7) klo 13.Timo Soinin vaalitilaisuus samassa paikassa klo 14.

La 10.12.2005 Etelä-Savon
piirin piirikokous, Mikkeli
Ravintola Talli (Patteristonkatu 2) klo 12.30. Piiritoimikunta klo 12. Timo Soinin
vaalitilaisuus Mikkelin torilla
klo 11 alkaen, kahvitarjoilu.

La 17.12.2005 VarsinaisSuomen syyskokous,Turku
Ravintola Cafénoir (Eerikinkatu 8) klo 13. Timo Soini
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Piirien puheenjohtajat ja
piirisihteerit

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Pirkanmaan piirin pikkujoulu!
Perinteistä Pirkanmaan piirin
pikkujoulutapahtumaa vietetään lauantaina 3.12.2005 klo
18.00 alkaen Kurussa KahvilaRavintola Vänrikissä.
Varaudu mukaan iloisella mielellä ja tonttulakilla. Ota mu-

kaan myös pikkupaketti (n. 5€),
sillä pukkikin varmaan vierailee… Ohjelmassa laulua, soitantaa sekä mahtavat arpajaiset.
Illan kuluessa nautimme
Vänrikin jouluisista herkuista.

Kokouksia

VarsinaisSuomen piiri
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry:n piiritoimikunnan kokous pidetään Liedon kunnantalon kahviossa
(Kirkkotie 13) to 17.11.2005 klo
18.30. Tervetuloa!

Jouluaterian hinta on 15 €/hlö,
lapset 7,50 €.
Varaa paikkasi ajoissa! Sitovat ilmoittautumiset Tapani
Yli-Harjulle 25.11. mennessä,
puh. 050-5956313.

PS-visan vastaukset
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vuoden 2006 jälkipuoliskolla.
Kolmasosa.
Siperian.
Yli kolme neljäsosaa.
Oulun.
Vajaat 200.
Seitsemän.
Kansainvälinen atomienergia järjestö IAEA ja sen johtaja Mohamed ElBaradei.
9. Lähes 250 000.
10. Leijona ja gepardi.

Puheenjohtaja

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Suomen valtiosääntö vs. EU-valejäsenyys
Tässä hieman lähihistorian havinaa siitä, mitä ei saisi tehdä,
siis ilman valtiosääntöä.
Maamme poliitikot tiesivät,
että Suomea ei saada rehellisin
keinoin EY/EU-sopimuksien
piiriin perustuslakeja noudattaen, koska esteenä oli valtiopäiväjärjestyksen 67§, eli se ainoa
oikea tapa edetä asiassa.
Senpä vuoksi eurostoliittolaisten oli kehitettävä tavallisten
kansalaisten ja samoin kansanedustajien kokonainen harhauttamissarja.
Ensiksi on syytä muistaa se,
ettei poliittinen tarkoituksenmukaisuus voi ohittaa eikä kumota
perustuslakeja. Kuitenkin juuri
tuolla pelkällä supistetulla perustuslain säätämisjärjestyksellä
alettiin harhauttaa seuraavasti.

Ensimmäinen harhautus olikin perustuslain muuttaminen
siten, että 5/6 enemmistövaatimus perustuslakiasioissa pudotettiin raakalaismaisesti 2/3
enemmistövaatimukseksi ja
kaksilla valtiopäivillä käsittely
estettiin tuolla laittomasti luodulla supistetulla perustuslain
säätämisjärjestyksellä.
Toinen harhautus oli poliittinen ”valevarauma”, jolla valmisteltiin asian läpiujuttamista
eduskunnassa sillä valheella,
että EMU:n kolmas vaihe markan hautaamiseen ei vielä kuuluisi liittymissopimukseen, vaikka oikeusoppineet tiesivät sen
sisältyvän peruuttamattomasti
EU-liittymissopimukseen. EMU
oli tunnetusti jäsenyyssopimuksen ennakkoehto.

Kolmas konnien harhautus oli
jälleen kansan huijaaminen ns.
neuvoa-antavalla kansanäänes-

tyksellä, jossa pelkällä valtioneuvoston tiedotteella luvattiin
katteettomasti kaikkea taivaan
ja maan väliltä. Tuolla valtioneuvoston tiedotteella käännettiin
härskisti kansalaisten huomio
pois siitä, että tulevaisuuden
tavoitteena oli ns. talous- ja rahaliitto.
”Työväen presidenttiehdokas”
Sauli Niinistö johti yksityishenkilönä 7.10.1994 perustuslakivaliokunnan harhaan ns. valevaraumalla, koska valiokunnan
puheenjohtajana hänellä ei
ollut perustuslaillista toimivaltaa johtaa valiokuntaa tahallisesti harhaan. Samat kuviot oli
edessä 31.10.1994 Pertti Paasiolla ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana ja edelleen samat
kuviot 18.11.1994 Riitta Uosu-

kaisella, joka johti eduskunnan
HE 135/1994 (liittymissopimus)
käsittelyä, hänellä oli esteenä
valtiopäiväjärjestyksen VJ 55
§, joka ei antanut hänelle toimivaltaa perustuslain vastaisiin
asioihin (puhemiehenä). EMU
kaatui aikapulaankin 31.12.1994,
mutta ”urhea” Paavo Lipponen
äänestetti vielä senkin jälkeen
EMU 3 asiasta, ilman lakiesitystä eli 7.4.1998.
Mainittakoon vielä sekin, että
presidentti Martti Ahtisaari
”vieraili” mm. Korfulla samoissa kuvioissa. Nyt tarvitaan tosimiestä – Timo Soinia.
Helge Kaalikoski
Kansalaisten
perustuslakikomitean pj.
Pietilä

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: Harri Väänänen
Rönkönniementie 17, 73200 Varpaisjärvi
Puh. 040-575 7896

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

Selvää
päätöksentekoa
Ennakolta ehkäisevän päihdetyön viikko on pelkästään
olemassa olonsa vuoksi hieno
juttu. On tarpeen muistuttaa
kansalaisia päihteettömästä
elämästä.
Se kurjuus ja kärsimys, minkä alkoholisoitunut tai yleensä
päihteitä käyttävä henkilö aiheuttaa yksilötasolla, tuskin saa
puolusteluja osakseen. Lisäksi
kauhistellaan alkoholismin yhteiskunnalle aiheuttamia välillisiä kustannuksia. Siis kiteytetysti yhteiskuntamme tuomitsee
alkoholismin, vaikkakin armoitetusti pitää sitä sairautena.
Sosiaalipolitiikan näkökulmasta yletön alkoholin käyttö
on tuomittava ilmiö ja tuemme
raitistumista kaikin mahdollisin
keinoin. Kunnallispolitiikkaa
saa kuitenkin juhlistaa viinaksilla. Selvä, yhtenäinen, ehdoton
ei-linja puuttuu. Tiedämmehän,
että alkoholisti yrittää aina selitellä ja peitellä omaa tilaansa.
Mitenkähän tämä asia on selitettävissä kunnallispolitiikan
näkökulmasta? Mekö, veronmaksajat, annamme luvan hankkia kuntien tilaisuuksiin kalliita
juotavia? Meitä, veronmaksajia,
koskevat pienet sievät päätökset juhlistetaan mieluusti visat
vinkuen omaan laskuumme.
Me, veronmaksajat, odotamme
virkamiehiltä ja valitsemiltamme luottamushenkilöiltä selvää
päätöksentekoa!
Marjatta Kuusisto
Ähtäri

Onko
demokratian
jälkeistä
elämää?
Poliittisen ilmaston suurin hokema on demokratia. Demokratia, tuo kansanvallaksi käännetty ominaisuus ei toteudu
kuin pinnalta ja vain välivuosin.
Demokratia edellyttää aktiivista toimintaa kansalaisten taholta. Tämän päivän politiikka ei
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tahdo saada laajoja kansalaisryhmiä mukaansa; kyseessä on
ehkä peliväsymys aktiivisuuteen
voimattomuutta vastaan, missä
markkinamekanistisen maailman talousvaltaa ja ostovoimansiirtoja valvoo vain liike-elämä
ja johon poliittinen hallintokoneisto ei enää saa otetta.
Puoluepolitiikka on etääntynyt kansasta; on syntynyt poliittinen ihmisrotu, joka keskustelee
omaa kieltään, mistä ei saa selkoa kaduntoimintoihin. EU Bryssel ja uuden uljaan Yhteisön
tavoiteasetanta keskittyy pikkunäpeltämiseen ja laajentumiseen entistenkin asioiden ollessa
vaikeilta osin päättämättöminä.
Euroopan kansallisvaltiot vetelevät omia narujaan näkemättä keskinäisyyden voimaa, millä
oikeutetusti EU olisi ehdoton
suurvalta maailmassa osaamisen
ja innovoinnin osalta.
Suomessa kiistatta odotetaan
vahvaa presidenttiä, vaikka
valitsemamme eduskunta riisui
presidentin pelivälineet jo edellisillä erätauoilla. Kansa haluaa
heti täytettäväksi mm. poliisien
avoimet virat. Kansa antaisi
armeijallemme heti rahaa, jos
saisi päättää. Kansa antaisi heti
täydet valtuudet käydä työttömyyden kimppuun ja tosissaan,
koska oikeus työtekoon on valtion erityisessä suojeluksessa.
Toinen vastuu on oikeudenmukaisuus tulontasauksessa. Ahneuden esimerkki on paljon
puhuttu Fortum optiokeskustelu. “Miksi muuten tehokkaita
päätöksiä tehneet johtajat
eivät eliminoi juuri nyt tapahtuvaa kurssilaskua?” Onkohan kurssitaso juontuva aivan
muista asioista kuin vesivoiman
ostosta tai muista pikkunokkelista liikesiirroista; taitaa yleismaailmalliset suhdanteet heilutella kursseja niin ylös kuin
alaskin. Metsän puilta näkevä
johtaja olisi jo huomannut optiokohtuuttomuuden ja kohtuullistanut ehdot jo ajat sitten
nostaen kansalaisluottamusta
ja yhteishenkeä.
Demokratia oli keksintö, jolla
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa piti suojeleman. Kansalaiset
saavat tänä päivänä niin runsaasti informaatiota, että tajuavat kasvavan kuilun pääoman
ja tuotannontekijöiden välillä.
Liika ahneus ei tue demokratiakäsitystä. Onko demokratia
nykymuodossaan hampaaton
rajattomalle pääomalle ja ostovoimasiirroille? Valtakoneistojen tulisi olla riittävän vahvat huolehtimaan kulutustekijöistä, jotka ovat oleellisimpia
talouselementtejä taloudellista
hyvinvointia jaettaessa.
Välitön kannanotto neuvoaantavana, jopa äänestyksenä
voisi olla päivittäistä operointia jo nykymallisissa infoverkoissa, joissa kansalainen
suoraan ottaa kantaa ensivaiheessaan ns. varjovaltuustona
tai -eduskuntana. Poliitikkojen
on turha mainostaa asiakäsittelyjen monimutkaisuutta tai edunvalvonnan tasajakautumisen
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edellytysten valvomista pönkittääkseen omaa rooliansa.
Pienoiskansa eduskunnassa ei
ole koko kansa, vaan välikädellinen niukkuuden jako kansalaisille. Kansalaiset osaavat antaa
mielipiteensä ratkottaessa noita
samoja niukkuuksia. Mitään
monimutkaisuutta ei ole, sillä
oleellinen asia on kysymysten
asettelu suoriin kansalaismielipidekyselyihin. Suomeen voisi
syntyä koulukunta, joka osaisi
kysyä oikeita asioita oikealla
hetkellä. Kreikkalaisen ﬁlosoﬁn
Sokrateen kyselytekniikka oli
jo reilu pari tuhatta vuotta sitten vertaansa vailla. Muutama
sata sata vuotta myöhemmin
Rooman keisari Julius Caesar
osasi vahvana henkilönä hoitaa
kansalaistyytyväisyyden paremmin kuin ahneet senaattorit,
joiden päällimmäinen huoli oli
omien busineksien kulku. Caesar ei ollut demokraatti, eikä
Sokrates ollut poliitikko.
Ilkka Luoma
Espoo

Sosiaalityöntekijöiden
pätevyydestä
14.6 ilmestyneessä Turun sanomien numerossa oli sosiaalipolitiikan tutkijan Minna Virtasen
kirjoitus, joka käsitteli sosiaalityöntekijöiden pätevyyttä.
Viimeinkin joku on puutunut
tuohon epäkohtaan ja vaatii
keskustelua tästä kansalaisten
oikeusturvavajeesta, jonka kohteena ovat, ikävä kyllä, kaikkein
puolustuskyvyttömimmät kansalaiset.
On nimittäin niin, että useimman sosiaalityöntekijän kohdalla tuon muodollisen ja käytännöllisen pätevyyden puutteessa
nämä ovat kykenemättömiä tekemään päätöksiä ja ratkaisuja
missään muissa, kuin sellaisissa
tapauksissa, jossa edunsaajan
tilanne on jatkunut vuosikausia
muuttumattomana.
Niin ikään aivan liian useasti sosiaalityöntekijät viittaavat
asiakkaan valitusoikeuteen, tietäen varsin hyvin, että vain ani
harva näistä sosiaalitoimiston
asiakaista kykenee taikka jaksaa hakea asiassaan muutosta
lääninoikeudesta.
Sosiaalivirkailijat kehottavat
asiakaitaan valittamaan, jos
päätös ei ole tyydyttävä, tietäen
hyvin, että suuri osa niistä, joita he kutsuvat asiakkaiksi, ovat
yleensä sellaisessa elämän tilanteessa, jossa eivät kykene omaaloitteisesti lähtemään minkäänlaiselle valituksen tielle.
Ne jotka kykenevät ja jaksavat jatkaa viemällä asiansa hallinto-oikeuteen, suurelta osin
myöskin menestyvät valituksessaan, ja kuten korkeamman
hallinto-oikeuden ennakkopäätöksistä saattaa lukea, asia on

yleensä palautettu opasteiden
kera uuteen käsittelyyn.
Tällainen menetelmä vie
kaiken välittömän avun sosiaaliturvan tarpeessa olevilta
kansalaisilta. Sosiaalitoimiston
käsittelyaika saattaa kestää kolme viikkoa. Päätöksen saatuaan
asiakas valittaa päätöksestä sosiaalilautakunnalle, joka on pantu kokoon samoista henkilöistä
jotka ovat jo kerran osallistuneet valituksen kohteena olevan
asian päätökseen.
On tapauksia, jolloin koko
sosiaalilautakunnalle osoitettu
valituskirjelmä on joutunut kadoksiin.
On sanomattakin selvää, että
päätöksenteko sellaisissa tapauksissa, joissa virkailijan olisi
kyettävä ratkaisemaan asia
viipymättä - kuten palkkatulojen taikka opintorahojen jaksotuksessa, on siirrettävä lähes
aina pitkää valitustietä pitkin
läänioikeuden ratkaistavaksi
- ei yksinomaan riistä oikeusja sosiaaliturvaa kansalaisilta,
vaan se myöskin osoittaa koko
sosiaalitoimen, pätevien työntekijöiden puutteessa pahasti
halvaantuneen.
H.W.Tobin
Rauma

Syö suomalaista
terveydeksesi!
Palaan asiaan – taas. Nimittäin
siihen tärkeimpään – ruokaan.
Siitä olen kertonut sen sadat
kerrat, aina tuuriin luottaen,
että tuo tärkeä viesti menisi
suomalaisen silmään ja sitten
suuhun. Se lähiruoka vihanneksista ja marjoista viljaan, lihaan
sekä moninaisiin maitotaloustuotteisiin. Tuuriin täytyy luottaa siksi, että kun ei ole mikään
mediamoguli, ei voi olla varma
tärkeänkään asian myynnistä.
Sen määräävät politiikan kauppamiehet, teollisuuden suurmogulit, joille kotimaisuus on vain
tyhjä sana. Amerikkalainen
hormooniliha ja geenimanipuloitu papu ujutetaan pöytään
vaikka ne ovat kuin potkimalla
lihotettu sika – luonnottomia.
Kotoisesta maasta meidän
tarvitsemamme ravinteet imenyt kasvi ja sitä kautta myös
eläin on mukauttanut meidän
ruoansulatuselimistömme ja
koko solukkomme vuosituhansia. Ne ovat terveellisiä ja
allergiatkin todennäköisesti
teollisen teollisen käsittelyn aikaansaamaa. Asiaa on varmaan
tutkittu paljonkin, mutta sitä ei
ole tarkoituksellista julkituoda
voimaperäisesti? Niinhän on
lääketieteessäkin, tuossa toisessa suurmogulien hallinnoimassa
tärkeässä korjauspajassa!
Se toinen ”tohelo” terveellisyys- ja laatutiedon lisäksi on
hinta. Söimme viikon Lapissa tavallista laadukkaammin reilulla
40 eurolla per henkilö, eli käytämme 150 euroa kuukaudessa.
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Siitä tuottajan osuus on 20% eli
30 euroa kuukaudessa. Palauttamalla tuottajille perheviljelmiä
tuhonneen 40% alennuksen se
nostaisi perheen ruokakuluja
vain 10-20 euroa kuukaudessa!
Sanon vain, koska se palauttaisi
kymmeniätuhansia työpaikkoja
sekä kylkiäisenä eikä minään
kytkykauppana eläinten ja luonnon hyvinvoinnin. En ole myöskään hyväksynyt EU:ta ruokakupilleni. Syökäämme siis suomalaista lähiruokaa. M.O.T!
J. Ruokoja
Laihia

Biopolttoaineet
- asenteissa
vikaa!
Harri Lindell kirjoitti lokakuun lehden pääkirjoituksessa
polttoaineverosta ja energiavaihtoehdoista mm.: ”Lieneekö
asenteissa vikaa, vai onko sittenkin öljyn hinta vieläkin liian
alhainen”
Oppositiopuolue Keskusta
vaati liikennepolttoaineiden
veron alentamista jopa kahdella välikysymyksellä. Nyt hallituspuolue Keskusta puolustaa
samaa veroa vaikka polttoaine
on n. 25% kalliimpaa. Ilmeisesti Keskustan välikysymyksissä
maalatut korkean hinnan aiheuttamat uhkatekijät etenkin
maataloudelle ja harvaanasutuille alueille ovat poistuneet
hintaa ja veroa korottamalla.
Suomi on joutunut selittämään EU-tuomioistuimellekin
nihkeyttään lisätä alkoholia
liikennepolttoaineisiin - tavoitteenahan oli 2% osuus nyt ja
5,75% vuoteen 2010 mennessä.
Hallitus perustelee nihkeyttään
sillä, että lievemmin verotetun
biopolttoaineen käyttäminen
vähentäisi valtion verotuloja.
Polttoainevero on siis puhtaasti
ﬁskaalinen. Sillä jopa ohjataan
kulutusta aivan väärään suuntaan, fossiilisten polttoaineitten
suosimiseen.
Suomi on tyypillisesti nöyrin
EU-määräysten täytäntöönpanija, mutta vain silloin, kun se on
suomalaisille haitaksi. Etuuksien täytäntöönpanossa hartaan
kaikilla keinoilla vastaan. Niin
tässäkin tapauksessa: Suomen
vajaus EU-direktiiviin nähden
on jo 45.000 tonnia biodieseliä,
silti sitä rangaistaan energiasisältöön nähden 16% korkeammalla verotuksella.
Lindellin kysymykseen palaten: Öljyn hinta ei ole liian alhainen. Vikaa on ainoastaan ja
vain hallituksen asenteissa.
Jorma Uski
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Eskon kuvakulma

Tule mukaan puolueen
Kristillisen toimikunnan
toimintaan
(Puolue maksaa majoituksen ja ylläpidon)
Perussuomalaisten Kristillinen toimikunta kokoontuu
26-27.11.2005 Saarijärven lomakeskus Rauhalassa.
(Hengelliset pikkujoulut Kristuksen jalanjäljissä)

26.11 Lauantai
Hengellinen yleisötilaisuus (ilmoitetaan myös paikallislehdessä)
Tilaisuus alkaa yleisellä kahvitarjoilulla klo 13.00

26.11.2005 Lauantaina
Ohjelma:
klo 14.00

klo 18.00

Tartuntavaara

Pakina

Karjakon saapuessa parvi tiivistyi yhteen ja alkoi jupista jotain säästä, jotta karjakon huomio kiintyisi taivaalle.
Säitä pitelee, parvessa hymistiin.
Sää taitaakin olla otollinen
sulkasadon korjuuseen, paukautti karjakko.
Strutsiparvessa puhkesi surkea vollotus. Ne kiukuttelivat

kuin uhmaikäiset ja haistattelivat kuin murkkuikäiset.
Toistensa takaa uskallettiin
huutaa uhkauksia. Nokkavimmat teettivät senkin homman
lähimmäisillään.
Epidemia! Totesi karjakko ykskantaan. Hankin teille
eläinlääkärin.
Siitäkös vasta möly yltyi.
Kellekään ei saa kertoa, että
meillä on loisia!
Sen siitä saa, kun nostaa statustaan kelluskelemalla huonomaineisilla laivareissuilla uimataidon puutteen korvaamiseksi, karjakko opetti. Loiset ovat
lisääntyneet ahtaissa hyteissä
ihan omaksi riemukseen. Jos
ette suostu eläinlääkärin asiantuntevaan tutkimukseen, teidät
julistetaan karanteeniin.
Epäreilua! Sana ei saa levitä
aitauksen ulkopuolelle, strutsit
kiljuivat.
Samapa tuo, olette jo paljastaneet itsenne!

Ruokailu

Sauna ja vapaata illanviettoa
klo 21.00

Urokset kyhnyttelivät itseään
voimallisesti. Kuka jynssäsi
kylkeään aitaverkkoon ja kuka
kyhnytti kinttujaan yhteen jalat
ristissä. Yksi oli kiepauttanut
kaulansa korkkiruuville pylvään
ympärille helpotusta hakien ja
toinen säntäili ympäri aitausta
kuin pakotietä etsien.
Siskot! On rumaa raapia itseään tuolla tavoin.
Minullakin on muuten vain…
tai siis allergia kai, selitti kainaloaan kuoputtava naaras.
Minä… minä en käsitä, minä
en… tai siis voin ainoastaan
hämmästellä tätä touhua, änkytti muita arvostellut naaras ja
raapi samalla vimmatusti päätään.
Muille selvisi välittömästi,
ettei se raapinut päätään näyttääkseen viisaalta. Naaraat vilkuilivat toisiaan hartaasti ennen
kuin yksi kehtasi ehdottaa sille
peruukin hankintaa. Strutsit
peittelivät kaljuuntuvia ja rupisiksi raavittuja läiskiä toinen
toisiltaan.

Tervetuliaispuhe. (Harri Lindell)
Lomakeskuksen edustaja. (Reijo Ojennus)
Lea Mäkipää (ent. kansanedustaja, lähetyssihteeri)
Kalevi Niemenmaa (maallikkosaarnaaja)
Anssi Joutsenlahti (ent. kansanedustaja, rovasti)
Ahti Moilanen (maallikkosaarnaaja)

Iltapala

27.11.2005 sunnuntaina
Ohjelma:
klo 09.00

Aamupala

klo 10.00

Toimikunnan kokous alkaa

Ilmoittautumiset:
Harri Lindell, puh.040-9134659
Sähköposti: perussuomalainen.toimitus@saunalahti.ﬁ
Osoite: PerusSuomalainen, toimitus, PL 164, 38701 Kankaanpää

Lyhyet mielipiteet julki
matkapuhelimen avulla!
Sana on vapaa uudella Lyhyet-palstallakin. Lähetä tekstiviestin
mittainen puheenvuorosi meille toimitukseen. Muista allekirjoittaa viestisi. Palstalle tarkoitetut viestit voi lähettää numeroon 0409134659.
(Hinta normaali tekstiviestin hinta)

Marjatta Kuusisto
Mielipiteet Lyhyet -palstalle nyt
kännykällä.

POSTIMAKSU
MAKSETTU

lyhyet

Nyt on näytön paikka. Äänestetään PerusSuomalaiset
Suomen kartalle 10 prosentin
kannatukseen.

jopa kolmen äänestys nappulan
kanssa eduskunnassa. Tietotokoneen näppäimistössä on sentään
paljon enemmän nappuloita.

Lehteen lisää ei poliittisia juttuja, se antaa lisää luettavuutta.

Biopolttoaineet verottomiksi,
niin suomalainen maatalous saa
lisää töitä ja yhteiskunta veromarkkoja.

Kotisairaanhoitoon sijoitettava lisää rahaa.
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Kännykkäviestit

Koiravero poistettava sillä se
on naurettava nykypäivänä.

En kannata naisia piispoiksi enkä papeiksi, se on vastoin
kirjoitettua sanaa.

Kansanedustajat tietokonekursseille, kun sekoilevat jo

Hedelmällisyyshoitoja ei lesboille eikä myöskään homoille.
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