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Päätoimittaja, Harri Lindell
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Eduskuntavaaleista
Monissa eri puolueiden piiritoimistoissa käydään Ojalan laskutoimituksen peruslaskuja kiivaasti läpi.
Prosenttilasku on äänikynnyksiä laskettaessa tärkeä laskutoimenpide.
Vaaliliittoja mietitään kaikissa pienissä puolueissa ja
toivotaan ja mietitään, olisiko mahdollista saada oma
ehdokas läpi.
Vaaliliitosta hyötyvä voi
olla kumpi tahansa vaaliliittokumppaneista, niin iso kuin
pienikin puolue. Se on arpapeliä, jonka todennäköisyyslaskelmat pettävät useasti.
Ehdokkaan läpi saaminen on taloudellisesti tärkeää pienelle puolueelle, ilman puoluetukia ei tarvitta-

vaa puolueorganisaatiota ole
mahdollista rahoittaa.
Suurempien puolueiden
piiritasoilla käydään raakaa
sisäistä taistelua, kuka tai
ketkä potentiaaliset henkilöt pääsevät yrittämään eduskuntaan tulevissa vaaleissa.

Ongelmat ne ovat
suurillakin puolueilla
Isoilla puolueilla on ongelmana se, että halukkaita
eduskuntavaaliehdokkaita on
paljon enemmän kuin vaaleihin voidaan ottaa useissa piireissä. Pienillä taas on se ongelma, miten saada tarvittava
ehdokaslista täyteen.
Pienelläkin henkilökohtaisella menestyksellä voi
päästä eduskuntaan, jos koko vaaliliito saa tasaisen hyvin ja riittävästi ääniä.

Pienten puolueiden mahdollisuus vaaliliitoissa perustuu isojen puolueiden oletuslaskentaan, että heidän ehdokkaansa sijoittuvat korkeammalle jakoperusteelle
kuin vaaliliiton toisen puolueen ehdokas, joka silloin
toimii vaan ääntenkerääjänä
yhteiseen äänisaaliiseen.
PerusSuomalaisille on tärkeää saada uskottava, täysi

lista niissä piireissä, joissa ei
saada vaaliliittoa meitä suurempien puolueiden kanssa.
Hyvällä vaalityöllä pienten puolueiden vaaliliitossa on tärkeää saada kaikkien yhdessä kerättyä riittävä
äänimäärä, jotta vaaliliitosta eniten ääniä saanut menee läpi.
Tuossa asetelmassa olemme saman ongelman edessä
kuin suuret puolueet, jotka
tekevät pienten puolueiden
kanssa vaaliliiton. Miten varmistaa että omat äänet eivät
liiaksi hajaudu, jolloin jäämme ainoastaan äänien kerääjiksi liitossa.

Raadollista repivää
taistelua
Puolueiden sisäinen taistelu
jakaa suurten puolueiden yh-

tenäisyyttä ja jättää jälkeensä katkeria ihmisiä, vaikka
julkisuudessa kerrotaankin
aivan toista.
Kirjoittamaton laki, josta
muistutetaan useasti: omaa
pesää ei saa liata. Tämä tarkoittaa sitä, että äänestäjille ei saa kertoa pelistä, joka
on käyty ja käydään kulissien takana.
Mielestäni suuret puolueet
ovat jonkinlaisia salaseuroja
ja niiden toiminta on tietyllä
tapaa suljettua ja ulkopuolisilta katseilta suojattua salatiedettä.
Raha ja valta ratkaisevat
useissa tapauksissa ennen
omantunnon ääntä, kun tehdään ratkaisuja suurissa puolueissa.

Onneksi meillä PerusSuomalaisilla ei ole noita samoja ongelmia kuin edellä mainituilla.
Nyt on aika, jolloin meidän
pitää hakea ehdokkaita vaalilistoillemme, meillä on selvää poliittista nostetta ja varteenotettavia tulijoita onneksi riittää.
Kansan silmät ovat avattu
menneissä presidentinvaaleissa. (MISSÄ EU. SIELLÄ ONGELMA)
PerusSuomalaisilla on nyt
tie ylöspäin kannatuksessa. Räjähtääkö kansanedustajien määrä yhtäkkiä, kuten SMP:llä kävi, se jää nähtäväksi 2007 kevääseen, jolloin eduskuntavaalien tulos
on selvillä.
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Päätoimittajavaihdoksia
Perussuomalaisten puoluehallitus teki helmikuun kokouksessaan minusta lehden
uuden vastaavan päätoimittajan. Tehtävä tuli pyytämättä ja yllättäin, kuin faksi entiselle tytölle. Veteraanikansanedustaja Raimo Vistbacka
kiteytti tehtävänkuvani mielestäni hyvin todetessaan,
”Hannu on sitten poliittinen päätoimittaja”. Juuri se
on tarkoitus ja nimen omaan
siltä pohjalta tähän vaativaan
tehtävään suostuin. Tarkoitus
on saada lehden sisältöön lisää terävyyttä, iskevyyttä ja
monipuolisuutta. Mikäli en
tätä tavoitetta saavuta, olen
valmis siirtymään syrjään nopeallakin aikataululla. Tämä
ei ole mikään kunniavirka.
Kuukauden parin kuluttua
pitäisi muutosten viimeistään
näkyä. Kiinnostavuus lehteä
kohtaan on saatava sellaiseksi, että PerusSuomalainen suorastaan revitään käsistä. Pää-äänenkannattajamme on eräs puolueemme tärkeimmistä työvälineistä ja
linjamme tunnetuksi tekijä.
Sen pitää toimia poliittisena linjannäyttäjänä ja kentän syvien rivien tulkkina.
Lyhyet, ytimekkäät kirjoitukset ovat aina tervetulleita. Samoin kannanotot, jutut
tapahtumista ja näkökannat
yhteiskunnan erityisalueilta.
Edessä on Perussuomalaisten kannalta ratkaiseva eduskuntavaalivuosi. Kampanjan
onnistumisessa lehemme on
eräs valttikortti. Sitä on käytettävä tehokkaasti, oikealla
tavalla ja oikealla hetkellä.
PerusSuomalaisen edelliset vastaavat päätoimittajat Heikki Lehti, Rolf Fred

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sormo ja Harri Lindell ovat
tehneet kukin vuorollaan hyvää työtä ja kehittivät lehteä
merkittävästi vuosien saatossa. Nyt on tullut aika astua
taas asekel eteenpäin. Ottakaamme tuo voittoisa askel
yhdessä, toinen toisillemme
menestysvoimaa antaen.

Eduskuntavaalikampanja
käyntiin
Piirien kevätkokoukset ovat
vauhdissa. Nyt on tärkeää
luoda pohja tuleviin eduskuntavaaleihin. Mahdolliset vaaliliittotilanteet ja ennen kaikkea ehdokasasettelu on saatava vaalipiireissä
pikaisesti käyntiin. Aikaa ei
ole hukattavissa. On tärkeää, että kaikissa niissä vaalipiireissä, joissa emme ole
vaaliliitossa, meillä on täydet ehdokaslistat. Veteraanien lisäksi mukaan on saatava runsaasti naisia ja nuoria. Puolueellamme on jo lähes 3000 jäsentä, joten siitä
joukosta löytyy valinnanvaraa. Lisäksi tulee huomioida sitoutumattomat ehdokkaat ja mahdollisesti muista
puolueista listoillemme pyrkivät. Puheenjohtajamme Timo Soinin onnistunut presidentinvaalikampanja loi hyvän pohjan eduskuntavaalityölle. Sen tuomaa myötämielisyyttä, innostusta ja
uskoa muutosmahdollisuuteen ei saa hukata. Tavoitteenamme tulee olla ei enenpää
eikä vähempää kuin, että jokaisesta vaalipiiristä valitaan paras Perusuomalainen
eduskuntaan, mahdollisesti
useampikin. Ratkaisevaa on
muistaa kaksi asiaa: Asenne ja oma taso. Asenteen on
oltava periksiantamaton ja

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

voittoon pyrkivä, kuten miehillämme ja naisillamme talvisodassa. Jokainen tuntee
parhaiten itse sen tason, mihin pystyy. Keneltäkään ei
enenmpää vaadita tai odoteta. Vain etulinjan taistelulla
on merkitystä, ei katsomosta
huudetuilla herjoilla tai ohjeilla. Puheenjohtajamme Timo Soini johtaa joukkojaan
etulinjassa. Hyvin johtaakin,
kuten olemme nähneet. Älkäämme pettäkö häntä ja rakasta puoluettamme ratkaisevalla hetkellä.

Oikeus
kansallistunteeseen
Vasemmistosta on aina presidentti Mauno Koiviston
ajoista lähtien viestitetty,
”ettei kansallistunteella pidä elämöidä”. Sen lisäksi
valtaapitävämme ovat munaskuitaan myöten opetelleet alamaisiksi ja nöyriksi ”suurten ja mahtavien”
edessä. Anteeksi on opeteltu pyytämmään jopa silloin,
vaikka sitä ei ole meiltä kukaan vaatinutkaan. Mallioppilasasenne ja nöyryyttävien epäonnistumisten selittäminen ”torjuntavoitoiksi”, ovat syöneet kansamme
itsetuntoa ja tulevaisuudenuskoa. Valitettavinta on, että tämän äärimmilleen viedyn nöyristelyn maksumiehiksi ovat joutuneet aina tavalliset kansalaiset.
Suomalainen työntekijä
on tehnyt kaikkensa, että tämä yhteiskunta menestyisi ja
kaikkinainen hyvinvointi lisääntyisi. Silti vanhojen puolueiden varaan rakennetut
hallitukset ovat käyttäneet
armotta kenkää potkiessaan
jatkuvasti tuhansia tunnolli-

sia puurtajia kortistoon. Rahat on jaettu eliitille ja optioherroille. Kaiken tämän eriarvoisuutta tietoisesti lisäävän politiikan yllä on heilunut vallanpitäjän varoittava
sormi: ”Perusarvoja ei tarvitse kunnioittaa, ne joutavat
romukoppaan. Jos suomalainen voittaa vaikkapa urheilukilpailussa, silläkään ei saa
elämöidä, vaan on suorastaan
hävettävä jaoltava hiljaa”.
Kansa vailla itsetuntoa on
tuuliajolla. Siksi kansan on
otettava vaaleissa valta ja
ohjaimet taas omiin käsiinsä. Käytäntö on valitettavasti
osoittanut, että eliittiväki luikkii ensimmäisenä ”pelastusveneisiin”, jos huonosti käy. Niin
tapahtui viime laman aikaan
ja niin on tapahtunut jatkuvasti sen jälkeen.
Kun suomalaiset jääkiekkoilijat palasivat Torinon kisoista yölliseen hopeajuhlaan
Helsinkiin, oli paikalla tuhansia ihmisiä, lähinnä nuoria
naisia ja miehia. Omia kannustettiin ja kiitettiin unohtumattomista hetkistä. Yhteishenki oli käsin kosketeltava ja kansallistunne loistava. Sellaiseen kannustavaan
ja uskoa luovaan yhteenkuuluvaisuuden tunteeseen meillä Suomalaisilla on todellakin
aina oikeus, myös juhlien välilläkin. Sanokoot nöyristelyherrat mitä tahansa.
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Puheenjohtaja pakisee
timo.soini@eduskunta.fi

kasvaa.”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Meiltä vaaditaan
rohkeutta kasvaa
Saavutimme presidentinvaalissa hyvän
tuloksen, ja tämä on hyvä pohja eduskuntavaaleille. Meillä on tasainen kannatus ympäri Suomen. Ja vaikka presidentinvaaleissa saadut äänet eivät sinänsä
olekaan suoraan siirrettävissä eduskuntavaaleihin, ne kertovat kuitenkin puolueen nauttimasta luottamuksesta jokaisessa vaalipiirissä.
Saimme puolueemme kerralla kunnolla tunnetuksi. Ihmiset tuntevat
paitsi puolueen ja sen puheenjohtajan, myös puolueemme linjan ja pääteemat. Jokainen ihminen haluaa, että asioista puhutaan niin, että ne voi
ymmärtää. Perussuomalaisen puolueen
politiikka lähtee siitä, että politiikasta puhutaan ymmärrettävästi. Tämä on
puolueemme vahvuus. Tämä ja se, että
tunnemme politiikan tosiasiat, on yhdistelmä jonka perusteella pidän erittäin todennäköisenä suurta eduskuntavaalivoittoa.

”Onko meillä rohkeutta

kana olleen työpanoksen ja ideoiden vanhanaikaisuutta, vaan uutta yhdistelmää, jonka kokemus ja tuoreus muodostavat.
Jokaisessa vaalipiirissä on tehtävä ratkaisut ehdokkaista ja mahdollisista vaaliliitoista. On tärkeää, että piirin väki ja puoluejohto
käyvät jokaisen vaalipiirin osalta keskustelut
siitä, miten vaaleissa menetellään. Sen vuoksi keväisessä piirikokouskierros on hyvin tärkeä. Jokaisen jäsenen, joka haluaa tulla kuulluksi, on syytä tulla näihin kokouksiin.

Nyt meiltä vaaditaan rohkeutta kasvaa, ja
uskallusta ottaa uusia ihmisiä toimintaamme
mukaan. Luottavaisin mielin voimme ajatella tulevaisuutta varteenotettavana puolueena. Tämä uusien kasvojen mukaan saaminen
ei merkitse kenenkään pitkäaikaisesti mu-

Perussuomalaisella puolueella on selkeä
linja, ja hyvä henki kentällä ympäri Suomen.
Meistä itsestämme riippuu, onko meillä rohkeutta kasvaa, ja ottaa Suomen kansan edun
mukainen ja oman työmme palkitseva vaalivoitto.

Vasemmisto koomassa
Suvi-Anne Siimes heitti pyyhkeen kehään,
ja jätti Vasemmistoliiton puheenjohtajuu-

den. Tämä on osoitus sekä Siimeksen
henkilökohtaisesta että vasemmistoliiton kriisistä. Puheenjohtaja ei normaalioloissa jätä joukkojaan kesken kauden,
saati sitten että tekee sen ovia paiskomalla, työtovereita haukkumalla ja öykkäröimällä.
Toisen kilpailevan puolueen onnettomuus ei sinänsä voi olla mikään ilonaihe, mutta Vasemmistoliiton sekoilu on
osoitus siitä, mitä tapahtuu kun johtaja ja joukot ovat eri mieltä. Hyvä johtaja ei ole sanelija eikä diktaattori, vaan
vahva esimerkki ja edestä johtava ihminen, joka hakee arvovaltaa parhailla ideoilla ja perustelemalla oman linjansa omille kannattajilleen.
Todellinen johtaja sietää arvostelua, ja
vastaa arvosteluun aina harkitusti ja perustellusti, tarpeen tullen kovallakin kädellä, ihmistä kuitenkaan koskaan nolaamatta ja häpäisemättä.
Vasemmistoliitolla on ollut lähes 10%
kannatus. Vaikka emme aatteellisesti olekaan lähellä Vasemmistoliittoa, moni Vasemmistoliittoa äänestänyt on saatavissa
perussuomalaisten äänestäjäksi. Yhä useampi siihen vaihtoehtoon luottanut ymmärtää, että rehellistä duunaria, toimihenkilöä ja pienituloista ihmistä puolustaa paremmin kansallisista lähtökohdista ponnistava perussuomalainen yleispuolue.

Pirkanmaan vuosikokous

Hallitus viskelee kelvottomia
lakiesityksiä eduskunnalle
Perussuomalaisten puheenjohtaja, eduskunnan lakivaliokunnan jäsen Timo Soini puhui sunnuntaina 5.3.2006 Tampereella Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin
kevätkokouksessa.

Perussuomalaisten asia tuntuu tällä
hetkellä kiinnostavan monia.

Hallitus on aloittanut loppukirin kohti seuraavia eduskuntavaaleja. Vaalien läheisyys
näkyy harkitsemattomina ehdotuksina ja
jopa lakiesityksinä Eilen liikennenministeri Susanna Huovinen esitti kypäränkäyttöä rangaistuksen uhalla pakolliseksi pyöräillessä. Esitys on täysin mahdoton valvoa.
Pitäisikö niukat poliisiresurssit valjastaa sakottamaan polkupyäräilijöitä?

ko valiokuntatyö menee puuroksi kehnojen esitysten vuoksi. On todennäköistä, että hallitus joutuu vetämään ainakin toisen
esityksistä pois ennen täysistuntokäsittelyä
ja mahdotonta ei ole molempienkaan kaatuminen.

Cronberg sai palkkionsa Halosen
tukemisesta

Laki seksin oston kriminalisoinnista ja laki hedelmällisyyshoidoista ovat niin ikään
epäjohdonmukaisia ja hutiloituja. Niiden
pohjalta on lähes mahdotonta tehdä mitään järkevää lainsäädäntöä. Näyttää siltä, että hallitus antaa eduskunnalle tällaisia mieliä kiihottavia ”poliittisia puruluita”
kaluttavaksi, kun todellä tärkeät hankkeet
mm. kansalaisen peruspalvelujen turvaaminen sekä kuntauudistus ovat jäissä.

Näyttää siltä, että SDP ottaa vihreät vaaliliittoon Pohjois-Karjalassa ja turvaa näin
yhden oman edustajansa kustannuksella vihreiden puheenjohtajan jatkokauden
eduskunnassa. Näin SDP maksaa kiitollisuudenvelkaa, koska Tarja Cronberg ja
monet johtavat vihreät liputtivat avoimesti Tarja Halosen puolesta presidentinvaalien 1. kierroksen jälkeen.

Lakivaliokunnan jäsenenä olen tyrmistynyt hallituksen loppusuoran epäjohdonmukaisista lakiesityksistä. Kuluneen kolmen
vuoden aikana olemme saaneet aikaiseksi monta hyvää mietintöä, mutta nyt ko-

Kauppa se on, joka kannattaa. Että sellaista uutta poliittista kulttuuria vihreissä.
Viime vaaleissa astinlaudaksi kelpasi Kepu, nyt on ilmeisesti menty ”pari piirua ihmisen suuntaan”.
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1. 390 919,55 neliökilometriä.
2. Noin 30 000.
3. Riitta Jalonen.
4. Miss Suomi 2006 –kilpailun.
5. Delﬁini.
6. Mauno Koivisto.
7. 15 vuotta.
8. Rannikon.
9. Yli kolmasosa.
10. Metro-tyttöjen.

PS-visan vastaukset

Liki neljäkymmentä henkeä saapui kuulemaan Timo Soinin alustusta ja
kuulumisia.

Runohetki

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Tulevaisuus
Mikä on tulevaisuus?
Muille?
Minulle?
Pelkään sinua.
Tunnustan avoimesti, että pelkään.
Asetan vaatimuksia
Toivomuksia ja uskomuksia,
Joiden täyttymiseen en usko.
Silti toivon hyvää.
Sellaista mikä mielessäni
Olisi mentyään kaunis muisto.
Niin kaunis, että kaipaisin sitä.

Romantiikka
Romantiikka,
Kuin häkkiin joutunut apina.
Sen temppuilussa
ei ole mitään uutta,
Mutta osaa se silti hellyttää
paatuneenkin sydämen.
Hannu Purho
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Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit
EU kasvattaa köyhyyttä
Helsingin Sanomat otsikoivat
22.2.-06 näyttävästi: ”Suomessa
yli puoli miljoonaa EU-köyhää”
Jutussa kerrotaan Stakesin viimeisimmästä tutkimuksesta, jonka mukaan tuloerot ovat suomessa edelleen kasvaneet. EU:
n suhteellisen köyhyysrajan alle jäi toissa vuonna 12 prosenttia kansasta eli yli 600 000 suomalaista.
Stakesin tulosaluejohtaja Mikko Kautto ennustaa tuloerojen
kasvavan entisestään nykypolitiikalla, joka korostaa kasvua ja
työllisyyttä tulonjaon kustannuksella.
-Pätkätyöt, sosiaaliturvan alasajo, työpaikkojen siirtyminen ulkomaille jne, ovat kaikille suomalaisille tuttuja uutisaiheita päivittäin. Tapahtuneiden tosiasioiden
valossa voi tulla vain yhteen johtopäätökseen: Niin presidentti kuin hallituskin ovat epäonnistuneet poliittisissa linjauksissaan ja ennen kaikkea ”arvovalinnoissaan”. Maassamme on vallalla kylmä, raharikkaita suosiva,

tietoinen kansan kahtiajako. Optiosaalistajien suosiminen ja sileäkätisten vapauttaminen varallisuusverosta ovat olleet tästä viimeisimpiä karmaisevia esimerkkejä. Laaja tyytymättömyys valtaapitävien jäykkäniskaiseen
heikompiosaisten unohtamiseen,
niin kaupungeissa kuin maaseudullakin, tulee merkitsemään suuria mullistuksia seuraavissa eduskuntavaaleissa. Poliittiset voimasuhteet menevät uus´jakoon. Tätä ovat jo kouriintuntuvasti ennakoineet syvät hajaannuskriisit niin
kepussa kuin vasemmistoliitossakin. Vähäosaisten vallankumous
tulee tapahtumaan Perussuomalaisten kautta.

Vanhasen kieltolakihallitus
loppusuoralla
Lehdet kautta maan ovat ihmetelleet Vanhasen hallituksen kieltolaki- ja kyttäämislinjaa, jonka tavoitteena näyttää olevan: ”Kielletään kaikki”.
-Vaikka hallituksella on kovat
haasteet edessä kansalaisten jokapäiväisten ongelmien kanssa, sil-

ti hallituksen ajatukset ja koko
tarmo pyörivät erilaisten kieltolakien ympärillä. Tupakkalaki, seksinostokielto, kattonopeusten lasku, mopoilun ikärajan
nosto, promillerajan laskeminen
0,5:sta 0,2:een, tarjotun tuopin
tulkitseminen lahjukseksi, puiden polttokielto hyväksymättömässä tulipesässä, asuntojen ilmastoinnin maksullinen kyttäys, terassien sulkemisajankohdan laskeminen kello 22:een,
kelluntaliivien käyttöpakko,
nuorten vapaan liikkumisen rajoittaminen pakollisilla kotiintuloajoilla, ulkomailta tuotavien tuliaisten tiukentuvat alarajat jne. jne.

Merkittävin hyvä puoli Vanhasen hallituksen politiikassa
tuntuu olevan, että sen toimintakausi on jo kääntynyt loppusuoralle. Muutenhan olisi mahdollista ja jopa johdonmukaista, että esimerkiksi ilman käyttäminen hengitystarkoitukseen,
tehtäisiin ainakin köyhien osalta maksulliseksi.

Eduskunnassa sanottua

”EU on kauttaaltaan todellisessa kriisissä, ja sen perustuslakiuudistuskin on jumiutunut.
Siksi tuntuu käsittämättömältä,
että Suomessa poliittinen eliitti puhuu edelleen markkinamiehen suulla EU:n perustuslain puolesta ja jopa sen muuttumattomuudesta, vaikka se on
jo kahdessa maassa kansanäänestyksellä hylätty.
Hallituksen myöntyvyyslinja sekä mallioppilasnöyristely
ovat tuoneet tullessaan vain lisää ongelmia ja epäkelvon rahoitussopimuksen, joka moninkertaistaa Suomen EUmaksut sietämättömälle tasolle.”
Raimo Vistbacka 9.2.2006

”En ymmärrä sellaista käsitettä
kuin ei-toivottu lapsi lainkaan, koska minun mielestäni jokainen lapsi on Jumalan kuva, arvokas lahja. Ei voi olla ei-toivottua lasta, oli
se sitten minkä näköinen, värinen,
uskoinen tahansa… Kun nyt kiihkoillaan suurella innolla, että pitäisi saada siittiöitä pakastaa, istuttaa, luoda elämää, niin missä tämä
punavihreä falangi on silloin, kun
elämää pitäisi suojella sen kaikista
suojattomimmassa paikassa, oman
äidin kohdussa? Missä silloin on tämä punavihreä falangi, puhumassa
lapsen edusta, puhumassa siitä perusoikeudesta syntyä? Ei kuulu mitään, ja tämä on minun mielestäni
hämmästyttävää.”
Timo Soini 23.2.2006

144 kansanedustajaa allekirjoitti aloitteen:
allekirjoittajia on kaikista eduskuntaryhmistä
Biopolttonesteiden valmisteveron
poistamista koskevan lakialoitteen
lähetekeskustelu käydään tänään
eduskunnan täysistunnossa, joka
alkaa suullisella kyselytunnilla klo
16.30. Tämä LA on päiväjärjestyksessä 6. asia ja sen käsittely alkanee
n. klo 18.00
Suomessa vallitsee kansallinen
yksituumaisuus siitä, että uusiutuvien raaka-aineiden osuutta myös
polttonesteissä tulee kasvattaa. Nyt
eduskunnan päätöksellä on luotava
uskottavuutta koko tuotanto- ja jakeluketjulle sekä myös kuluttajille.
Biopolttonesteiden laajamittaisen
käytön edistämisen toimenpiteiden
kanssa ei pidä jäädä odottelemaan
seuraavia valtiopäiviä. Verouudistus
on tehtävä vitkastelematta.
Biopolttonesteiden valmisteveron poistamisella varmistetaan polttonesteiden saatavuus ja huoltovarmuus kasvattamalla omavaraisuutta.
Ilmaston kannalta on tehtävä nopeita
ratkaisuja kasvihuoneilmiön pysäyttämiseksi – biopohjaisten polttonesteiden käytön lisäämisellä voidaan
selkeästi pienentää hiilidioksidipäästöjä. Maaseudulle biopolttonesteiden
valmisteveron poistaminen luo uusia
yrittämisen mahdollisuuksia, energiaomavaraisuutta sekä nostaa maatilojen jalostusastetta. Suomessa on paljon hyödynnettävissä olevia biopolttonesteiden raaka-aineita. Tällä biopolttonesteiden käytön lisäämiseen
tähtäävällä päätöksellä saadaan tuo
potentiaali käyttöön.
Toteutuessaan uudistus merkitsisi sitä, että bensiinin korvaavan eta-
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nolin verotus kevenisi yli 70 senttiä
litralta ja mineraalidieselöljyn korvaavan biodieselin verot alenisivat
yli 40 senttiä litralta.
Yksi suurimmista esteistä biopolttonesteiden käytön lisääntymiselle Suomessa on verotus. Se ei
ole ainoa, mutta yksi helpoimmin ja

nopeimmin poistettavissa oleva este.
Toisin kuin useimmissa muissa EU:n
jäsenvaltioissa Suomessa liikenteen
biopolttoaineita verotetaan jopa ankarammin kuin mineraaliöljystä valmistettuja.

Lehdistötiedote

Autoverosta
Nyt kun amerikkalaiset autonvalmistajat taistelevat talousvaikeuksissa
ja isojen autojen myynti takkuaa, olisi aiheellista nostaa esiin isompien autojen verotus. Mediassa on jonkin verran ollut esillä moitteita ihmisiä kohtaan jotka havittelevat maasturia tai pienempää city-maasturia, onhan se totta että perusperhe pärjää pienemmälläkin autolla, mutta huomioon ottaen suomen alati huonontuvat keliolo suhteet, ilmastonmuutoksen ja heikentyneen tien kunnossapidon takia on jo siinäkin
suhteessa neliveto hyvä vaihtoehto.
Lisäksi on koko ajan kasvussa oleva caravanharrastus, vuoden 2005
lopussa caravan harrastajia oli 54002 ja kasvu tuskin tyrehtyy tänä vuonna. Erilaisissa keskustelupalstoissa ja lehdissä puhutaan sangen usein karavaanarista tientukkona, tähän olisi hyvä lääke madaltaa polttoaineverotusta ja isompien autojen verotusta, jotta alan harrastajat kykenisivät
ostamaan tehokkaampia autoja, tätä kautta myös liikenneturvallisuus
parantuisi ohitustarpeen vähetessä. On tietenkin ihmisiä, jotka matkailuvaunun nähdessään haluavat ohi, ajoi yhdistelmä sitten mitä vauhtia
hyvänsä, mutta tähän emme voi lainsäädännöllä puuttua. EU:n ja amerikkalaisten pitäisi yhteistyössä aloittaa neuvottelut autoverotuksesta autojen painoon nähden. Amerikkalaisethan pitävät suurista ja tehokkaista autoista, mutta EU kaikessa jäykkyydessään ei suvaitse näitä autoja
teillensä ja estää sen tehokkaasti verotuksella ja ajokorttikäytännöllä.
Solmukohtana näen tässä asiassa sen, että amerikkalainen pakettiauto
pitää EU:n alueella rekisteröidä kuorma-autoksi ja kun siihen laitetaan
vaunu tai isompi kärry perään pitää kuljettajalla olla rekkakortti,jota
taas ei saa jos ei ole määrättyä ajokokemusta kuorma-autolla.

Eduskuntavaalit
2007
Kiinnostaako kansanedustajuus?
Perustuslakimme mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eduskuntaan
kuuluu 200 kansanedustajaa, jotka valitaan
joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla.
Seuraavat eduskuntavaalit pidetään 18. maaliskuuta 2007. Timo
Soinin hienon presidentinvaalimenestyksen jälkeen Perussuomalaiset ovat vahvassa nousussa ja lähdemme luonnollisesti hakemaan
vaalivoittoa eduskuntavaaleissakin.
Haluatko tukea työtämme Suomen kansan parhaaksi? Haluatko
olla mukana tekemässä historiaa? Tarvitsemme eduskuntavaaleihin
paitsi hyviä ehdokkaita myös tarmokkaita vaalityöntekijöitä. Jokaiselle löytyy tehtävää!
Ota yhteys Perussuomalaisten puoluesihteeriin Hannu Purhoon puhelimitse 050-5738157 tai sähköpostitse hannu.purho@eduskunta.fi ja
kerro tilanteestasi tai esitä kysymyksiä.
Jatkossa voit tutustua sivujen www.perussuomalaiset.fi kautta Perussuomalaisten ehdokkaisiin.
Lisätietoja eduskuntavaaleista löydät sivuilta www.vaalit.fi.

Arto Dahlman
PerusS Uudenmaan piirisihteeri
Karavaanari, Vantaa

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

www.vaalit.fi
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Kansanedustaja, Raimo Vistbacka
raimo.vistbacka@eduskunta.fi

Kansanedustaja Raimo Vistbackan 9.2.2006 valtiopäivien
avauskeskustelussa pitämä ryhmäpuheenvuoro:

Suomi ja koko Euroopan
unionin alue kamppailevat parhaillaan mittavien
haasteiden edessä. Maailmantalouden kehityssuunta näyttää vääjäämättä siirtävän painopistettään pois
Euroopasta kohti houkuttelevampia kohteita, joissa
tuotantokustannukset ovat
alhaisemmat ja tuottavuus
korkeampi. Maksimaalisia
voittoja etsivä isänmaaton
suuri raha ei tunne rajoja.
Se siirtyy aina sinne, missä kulut ovat alhaisimmat.
Tästä haasteellisesta kehityksestä olemme Suomessa saaneet lähes päivittäin
ikäviä esimerkkejä kokonaisten tehtaiden siirtyessä
ulkomaille ja suomalaisten
työntekijöiden jäädessä ihmettelemään kannattavien
tehtaiden lopettamista.

EU kriisissä
EU on kauttaaltaan todellisessa kriisissä, ja sen perustuslakiuudistuskin on jumiutunut. Siksi tuntuu käsittämättömältä, että Suomessa poliittinen eliitti
puhuu edelleen markkinamiehen suulla EU:n perustuslain puolesta ja jopa sen
muuttumattomuudesta,

vaikka se on jo kahdessa maassa kansanäänestyksellä hylätty. Hallituksen myöntyvyyslinja sekä mallioppilasnöyristely ovat tuoneet tullessaan
vain lisää ongelmia ja epäkelvon rahoitussopimuksen, joka moninkertaistaa
Suomen EU-maksut sietämättömälle tasolle.

Tiukempi ote
harmaaseen talouteen
Ministeri Rajamäen ponnisteluista huolimatta harmaa
talous kukoistaa edelleen
ja merkittävät rahamäärät
ohittavat vieläkin verottajan
haavin. Vähäisten määrärahojen johdosta poliisien vakansseja pidetään auki, syyttäjien lukumäärää vähennetään eikä oikeuslaitoskaan
saa riittäviä resursseja. Mielestämme hallituksen tulee ottaa vielä kokonaisvaltaisempi, tiukempi ote harmaaseen talouteen. Valtion
menetykset ovat vieläkin
liian suuria, ja rahat menevät epärehellisten taskuihin. Toivottavasti uusi talousrikossuunnitelma auttaa
ja ohjelma auttaa tässä asiassa - mutta ei varmastikaan
ilman lisäresursseja.

Suomen tiestö
vaarallisesti rappeutunut
Liikenteen turvallisuus
tai pikemminkin turvat-

tomuus ovat olleet edelleen
jatkuvasti esillä. Syytä on
sysätty niin nuorten kuljettajien kuin tiestön huonon
kunnonkin niskaan. Perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että Suomen tiestön vaarallinen rappeutuminen on

merkittävä tekijä onnettomuuksien takana. Olemme vuodesta toiseen puuttuneet täällä eduskunnassa
etenkin budjetin käsittelyn
yhteydessä liian pieniin teiden kunnostusmäärärahoihin. Toivottavasti vuoden

Kansanedustaja Raimo Vistbacka on
kirjallisessa kysymyksessään 17.2.2006
peräänkuuluttanut asianomaiselta
ministeriltä tukea ns. sotaorvoille:

Eduskunnan puhemiehelle
Suomessa on vielä elossa
noin 15.500 sotainvalidia,
jotka saavat jonkinlaisia
valtion korvaamia sosiaalija terveyspalveluja (tosin
kaikki sotainvalidit eivät
näitä palveluja saa). Myös
sodissamme kaatuneiden
leskiä on valtion toimesta jonkin verran pyritty
tukemaan. Sodassa vanhemman menettäneitä sotaorpoja ei kuitenkaan ole
samaan tapaan tuettu yhteiskunnan taholta. Kuitenkin nämäkin henkilöt,
jotka ovat jo varsin iäkkäitä, ovat kärsineet jo nuoruudestaan asti sotiemme
seurauksista, ja olleet tärkeässä roolissa, kun Suomesta on rakennettu sitä
yhteiskuntaa joka se tänä
päivänä on.

Valtiovallan tulisi nyt tarttua mahdollisuuteen osoittaa kunnioituksensa ja tukensa näille sotaorvoille,
jotka antoivat raskaan uhrauksen sota-aikana, ja jotka
jälleenrakensivat Suomen
sotien tuhojen jälkeen.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston
asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallituksella suunnitelmia ns. sotaorpojen tukemisesta tarjoamalla heille valtion korvaamia sosiaali-, terveys- ja muita palveluita?
Helsingissä 17 päivänä
helmikuuta 2006
Raimo Vistbacka /ps

Eduskuntavaalien 2007
ohjelmatoimikunta valittu

Hyvinvointierot kasvaneet.
Yhä suurempi määrä ihmisiä
Suomessakin elää köyhyysrajan alapuolella. Nykyisillä politiikan linjauksilla köyhyys
jatkaa kasvuaan. Siinä viime
päivien uutisotsikoita.
Kovin ovat otsikoiden aiheet muuttuneet presidentinvaalien aikaisista. Silloin
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valtapuolueiden ehdokkaat
rakensivat hyvinvointiyhteiskuntaa. Olemassa olevaa hyvinvointiyhteiskuntaa pitää tukea ja vahvistaa. Aika monen mielestä
hyvinvointi oli jopa lisääntynyt nykyisen, uudelleen
valitun presidentin aikana.
Miten tehdyt tutkimukset

Energiapuuta
tehokkaammin
käyttöön
Tuntuu käsittämättömältä, että meitä on varoiteltu
jopa väliaikaisesta energiapulasta mutta hallitus
ei tee mitään, jotta metsäenergiapolitiikka edes
saataisiin kuntoon. Metsiinhän lahoaa hirvittävä
määrä energiapuuta tällä
hetkellä. Jos tämä kansantalouden kannalta erittäin
merkittävä sektori hoidettaisiin kuntoon, se vahvistaisi samalla maaseudun
elinvoimaisuutta sekä
toisi tullessaan lähivuosina arviolta yli 5 000 uutta
työpaikkaa. EU-kolhoosissa henkitoreissaan kituvalle maaseudulle jokainen uusi työpaikka on
elintärkeä.

Hallitus nostanut
tärkeämmät asiat
unohtumaan
piippuhyllylle
Vaikuttaa siltä, että vaikka hallituksella on kovat
haasteet edessä kansalaisten jokapäiväisten ongelmien kanssa, hallituksen

ma on laadittava niin, että jokainen ehdokas tietää
mitä mieltä me olemme asioista, miten me asioita hoitaisimme.

Perussuomalaisten puoluehallitus on kokouksessaan 16.2.
nimennyt ohjelmatoimikunnan vuoden 2007 eduskuntavaaleja varten. Toimikunnan tehtävänä on valmistella kesällä pidettävälle Perussuomalaisten puolueneuvoston
kokoukselle eduskuntavaaliohjelman runko, hienosäätöä ja hyväksymistä varten. Eduskuntavaaliohjelmatoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Vesa-Matti Saarakkala,
varapuheenjohtajaksi Jorma Uski. Muiksi jäseniksi tulivat valituiksi: Jussi Niinistö, Lauri Heikkilä, Auli Kangasmäki, Marjo Pihlman, Harri Lindell ja Osmo Kokko.

Eduskuntavaaleihin hyväksi
koetulla ohjelmalla

päästä pidettävät eduskuntavaalit herättävät
hallituksen niin, että tiemäärärahoja saataisiin lisättyä vielä näiden valtiopäivien aikana.

näyttävät täysin päinvastaista. Tutkimukset osoittavat ainakin sen, kuinka
kaukana todellisuudesta
ja kansasta, äänestäjistään,
suuri osa poliitikoista kulkee.
Kun Timo Soini vaalikierroksillaan puhui tuloerojen kasvamisesta ja suuren kansanosan pahoinvoinnista, nämä
tutkimuksetkin osoittavat
hänen väitteensä oikeiksi.
Näiden samojen asioiden
esiintuomiseen ja parannusehdotusten tekemiseen

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

tulee Perussuomalaisten
puolueena panostaa seuraavien eduskuntavaalien
ohjelmissaan ja eduskuntatyössään. Perussuomalaisilla on erinomainen tilaisuus
hyödyntää presidentinvaaleissa saamaansa kokemusta ja hyvää palautetta omaperäisestä ohjelmastaan. Se
ohjelma on vain saatava jalostettua eduskuntavaaleissa käytettävään muotoon. Aiheita hyvään vaaliohjelmaan riittää. Ohjel-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Mitä mieltä me olemme
EU:n maataloustukien leikkauksista? Eu:n perustuslain uudelleen esille ottamista viritellään, mitä mieltä Perussuomalaiset? Olisiko pikkuhiljaa viriteltävä
eroanomusta koko EU:sta.
Mitä mieltä olemme kunta- ja palvelurakenteen uudistuksista ja uudistustarpeista? Onko valtiovallan
kuntapolitiikka oikeamielistä ja tasapuolista? Pitäisikö esim. erikoissairaanhoito siirtää valtion kustannettavaksi? Eläkeläiset
saivat 5 euron korotuksen
eläkkeisiin, mikä olisi puolueen linja eläkepolitiikassa? Maahanmuutto politiikka, onko kiristettävä? Siinä
muutamia kysymyksiä, joita nousi esille presidentinvaalikeskusteluissa, ja jois-

ajatukset ja koko tarmo
pyörivät maata kaatavien
ongelmien parissa, kuten
tupakkalain, seksiasioitten
ja hedelmöityshoitojen ympärillä. Todelliset ja paljon
suuremmat ongelmat tuntuvat nostetun piippuhyllylle.
Kiireellisesti olisi alennettava esimerkiksi julkisuudessa tänään esillä ollutta palvelujen arvonlisäveroa siltä osin kuin Brysselin herrat sen sallivat. Alennetun
arvonlisäveron periminen
tietyillä työvoimavaltaisilla
aloilla toisi ratkaisevaa helpotusta. Tähän samaan yhteyteen tulisi liittää myös
ruuan arvonlisäveron alentaminen eurooppalaiselle
tasolle. Maamme tuskailee edelleen laajan työttömyyden kourissa. Siksi
olisi toivottavaa, ettei hallitus jätä työhaluisia kansalaisia yksin kamppailemaan kasvavan EU-direktiivi- ja pykäläviidakon keskelle.
Rahaa tuntuu olevan rutkasti muun muassa varallisuusveron poistoon ja Britannian EU-jäsenmaksun
helpotukseen 143 miljoonaa euroa, mutta heikompiosaisten kansalaisten oikeusturvaan, terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan
sekä veteraaneista ja kotirintamanaisista huolehtimiseen ei sitten näytä enää
olevankaan varaa.

sa Timo Soinilla oli selkeitä linjauksia. Näistä asioista
tulee rakentaa eduskuntavaaleihin sellainen ohjelmarunko jolla voimme selkeästi erottua harmaasta
ehdokasmassasta.
Eduskuntavaaleihin viritellään vaaliliittokuvioita.
Perussuomalaisilla saattaa
joillakin alueilla olla kysyntää. Nyt olisi pidettävä pää
kylmänä. Meidän kannattaa olla mukana vaaliliitto
neuvotteluissa.
Ei kuitenkaan pidä antautua ehdoitta. Jos teemme palveluksen jollekin
toiselle, meidän on vaadittava vastapalvelus. Ei laskelmoiva politiikka ole mitään hyväntekeväisyyttä. Se
ei ole sitä muilla, eikä se saa
olla sitä meilläkään.
Ei muuta kuin virittelemään vaaliverkkoja.
Reijo Ojennus
Pirkanmaan piirin pj.
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Onnistunut koulutustilaisuus Saarijärven Rauhalassa
Puheenjohtaja Timo Soinin tervehdys Saarijärven kokoukselle veli Purhon kautta.
Pahoitteluni, että keuhkoputkentulehduksen vuoksi en pääse osallistumaan
kaksipäiväiseen tilaisuuteemme. Viime vuonna jätin tulehduksen hoitamatta

ja tuloksena oli keuhkokuume. Siihen ei ole nyt varaa.
Uskon, että päivistänne tulee
hyvä ja tuloksekas kokonaisuus. Muutamia asioita haluaisin painottaa. Murtumaton

peruslinjamme on nyt saatettu kansan tietoon. Onnistunut presidentinvaalikampanja takasi pääsyn mm. Lauantaiseura-ohjelmaan, joka poikii taas uutta näkyvyyttä. Sitä

alkaa tulla muillekin toimijoille ja sitä on itse haettava puolueen peruslinjaa tukevilla kirjoituksilla. Puhu
ja kirjoita hyvää perussuomalaisista.

1 Mitä mieltä olet tästä koulutustilaisuudesta?
2 Mitä mieltä olet tulevista Eduskuntavaaleista
puolueemme suhteen?
3 Mistä sait tiedon tästä koulutustilaisuudesta?

Kalevi Niemenmaa
Maalari
Parkano

Jaakko Kettunen
Eläkeläinen
Kajaani

1. Hyviähän nämä koulutustilaisuudet ovat, kenttäväki tapaa toisiaan ja saa
yhteyksiä.
2. Eduskuntavaaleissa ollaan hyvissä asetelmissa
presidentinvaalien menestyksen ansiosta.
Omalta kohdaltani ehdokkuuteni on vielä avoin. Vaalit ovat aina mielenkiintoinen tapahtuma.
3. Koulutustilaisuudesta
sain kuulla tuttavaltani Reijo Ojennukselta

1. Puolueen yhteisen linjan
ja teemojen kannalta tämäntapaiset koulutustilaisuudet ovat tarpeellisia.
2. Eduskuntavaaleissa pitää
panostaa niin lehtiin kuin tilaisuuksiin Oulun piirissä.
Olen osallistunut kerran itse eduskuntavaaleihin. Valtiollisissa vaaleissa olen ollut useasti mukana.
3. Tästä tilaisuudesta sain
kuulla tuttavilta. Tilaisuus
on ehdottoman hyvä ja
paikkakin on keskeinen.

Kirkkomäki Vilho
Eläkeläinen
(metallimies 51vuotta)
Kylmäkoski
1. Olen odottavalla mielellä
tilaisuuden suhteen.
2. Eduskuntavaaleissa kehoitan kaikkia menemään äänestämään, nyt puolueen mahdollisuudet ovat hyvät. Isojen
puolueiden ehdokkaat ovat
ennen vaaleja kansanedustajaehdokkaita ja kun pääsevät
eduskuntaan, niin sitä ollaan
sitten kansanrehustajia.
Itse olen osallistunut eduskuntavaaleihin useasti.
3. Tuttavilta sain tietää tästä tapahtumasta.

Ahti Moilanen
Autonkuljettaja
liikenneopettaja
Oulu

Marja-Leena Leppänen
Yrittäjä
Lappeenranta

Sirpa Jonninen
Kodinavustaja
Haapakoski

1. Tilaisuus on tosi tarpeellinen uusille jäsenille, he
saavat ohjeita ja tietoa järjestöorganisaatiosta.
Itselleni tilaisuus tarjoaa
uutta puhtia, aina on hyötyä koulutuksesta.
2. Mielestäni eduskuntavaaleihin pitää lähteä omilta täysiltä listoilta. Kymenläänissä ehdokkaista ei ole
nyt pulaa, ja jos tarvitaan
olen itse myös ehdokkaana kuten jo monesti olen
ollutkin.
3. Sain tiedon tilaisuudesta
puolueen omasta lehdestä.

1. Olen ensimmäistä kertaa
mukana, mukavaltahan tämä tuntuu. Täältä saa paljon tietoa ja enemmän ulottuvuutta asioihin.
On kiva huomata, ettei ole
yksin. Voi kysellä toisilta
asioista, silloin syntyy hyvä
luottamus asioihin.
2. Vaaleissa on hyvä, kun
saa tuoda julki omia mielipiteitään ja niin hyviä kuin
huonojakin puolia asioista.
Olen ennenkin seurannut
tarkkaan poliittisia asioita
ja olen aina käynyt äänestämässä.

Marita Rautiainen
Atk- kouluttaja
Rautavaara

Auli Kangasmäki
Tilitoimistoyrittäjä
Lemi

Merja Muronen
Sosionomi
Atk-suunnittelija
Forssa

1. Toiminta puolueessa on minulle uutta, tilaisuus on hyvä
paikka haistella uusia tuulia.
2. Eduskuntavaaleissa puolueessa ovat uudet ihmiset ja
varsinkin nuoret ovat kiinnostuneet ottamaan osaa
poliittiseen toimintaan.
Omaa mahdollista ehdokkuuttani harkitsen viisaasti tarkkaan.
3. Tilaisuudesta sain tietää
tuttavilta.

1. Tilaisuus on erittäin tärkeä ja luo yhteishenkeä ja
antaa uusia ideoita.
Täällä tapaa myös uusia ihmisiä.
2. Vaaleja innolla odotan,
etenkin maaseudulla on
meillä hyvät mahdollisuudet.
Keskustapuoluehan ei maaseudulla ole oikea vaihtoehto.
Perussuomalaiset ovat terve vaihtoehto maaseudun
ihmisille.
Eduskuntavaaleissa olen
käytettävissä, sitähän jo
puolueen varapuheenjohtajuuskin edellyttää.
Eduskuntavaaleissa olen itse ollut vuonna –87 jolloin
sain enemmän ääniä omalla
paikkakunnallani kuin Urpo Leppänen.
3. Sähköpostilla sain tiedon
tilaisuudesta.

1. Koulutus on paikallaan
varsinkin uusille puolueen
jäsenille. Olen ollut opettajan roolissa ja se lisää mielenkiintoa myös tätä tilaisuutta kohtaan.
2. Ehdokkaista tulee eduskuntavaaleissa olemaan valinnan vaikeus. Kiinnostus
on kova mutta vielä tällä
hetkellä ei ole suurta tunkua. Kovaa työntekoahan
vapaaehtoisilta nuo vaalit
ovat ja kattava tukiverkosto siihen tarvitaan.
Kerran olen itse ollut mukana eduskuntavaaleissa.

Myös Rolf Fred Sormo
oli Vuosilomapäivänään
tullut tilaisuuteen Saarijärvelle. Hän otti kantaa
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Nyt on jo pyydetty mutta
en ole vielä ilmaissut suostumustani.
3. Jorma Uski lähetti sähköpostia

asiantuntijana moniin järjestöasioihin ja siihen liittyviin kysymyksiin kokouksessa.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Ehdokkaaksi jos pyydetään,
olen kyllä mukana.
3. Oman alueen puolueen
kokouksessa sain tiedon
tästä tilaisuudesta.

1. En ole ollut ennen puolueen järjestämissä vastaavissa tilaisuuksissa. Täältä
saa informaatiota, ja uusia
ajatuksia, täältä löytää yhteisiä ajatuksia. Tiedon jakaminen on yksi tärkeistä
asioista.
2. Itse en koe olevani poliitikko, olen paremminkin
kiinnostunut asialähtöisyydestä ja niiden ongelmien
ratkaisuihin vaikuttamisesta.
Teen paljon mielipidekirjoituksia, kotona meillä on
puolen tunnin vuorot tietokoneelle kun on vain yksi kone perheessä. Mies ja
lapset jakavat tietokoneen
meillä minun lisäkseni.
3. Tilaisuus osui silmiini
puolueen lehdestä.
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Jorma Uski
Insinööri
Jyväskylä

Talon isäntä
Talon isännän töistä vastasi Reijo Ojennus Parkanosta, hänkin puolueen aktiivijäseniä.
Yöpyjiä oli talossa noin 50.
Näin talvella majoitustiloja on vain 59, joten hyvä
määrä tänne ihmisiä tuli.

1. Tilaisuudessa on torppa
lähes täynnä. Viime syksynä syntyi ajatus tilaisuuden
järjestämisestä.
2. Mieliala on korkealla.
Aivan huikea presidentinvaalitulos oli meidän piirissä, yli 6000 ääntä ja täällä
Keski-Suomessa tarvitaan
arviolta yli 9000 ääntä yhteen kansanedustajan paikkaan.
Tuo paikka on lähellä ja minusta ykkösvaihtoehto on
lähteä omalla listalla vaaleihin mukaan.

-Yllätys oli! Näin isoa
osaanottajamäärää en
odottanut, mutta ilmeisesti hyvä presidentin
vaalitulos sai ihmiset
liikkeelle sankoin joukoin.

Ari Lievonen ehdotti
paikallisosastojen perustamista paikallislehtien
alueiden mukaisesti. Näin
säästyisi rahaa ja toiminta
terävöittyisi ja tehostuisi,
kun kaikki kolme paikallisosastoa eivät vuoronperään laita ilmoituksia samaan lehteen ja toiminta
tehostuisi.

Eduskuntavaaleissa en ole
itse ennen ollut mukana.
Ehdokkuus on kuin hyppy
tuntemattomaan.

Marjo Philman puhui erityisjärjestöistä kokousväelle johon puolueessa kuuluvat esimerkiksi naisjärjestä eläkeläisjärjestä nuorisojärjestö.

Erityisjärjestöt eivät toiminnaltaan voi olla puolueen kattojärjestön kanssa
ristiriitaisa eivätkä ne olekkaan hän totesi.

Lauri Heikkilä kertoi puolueen rekisteröidyistä paikallisyhdistyksistä ja kuntien määrästä alueella. Hän
oli kaivanut tiedot voimassa olevista viranomaisrekisterereistä. Heikkilän mukaan järjestelmä oli pettä-

Jorma Uski tilaisuuden
puuhamiehiä, varoitti kuulijoita sanomalla;
”kelvoton mies on jos ei
ole kalvoja esityksessä”
ja tempaisi esiin nipun
kalvoja oman esityksensä tueksi. Hän kertoi vapaaehtoisesta yhteistyöstä puolueessa ja tekemisen ajoitus asioista.
Vaalityötä hän vertasi
vaalirekeen jossa ehdokkaat istuvat ja tekevät
omaa työtään ja muitten
vapaaehtoisten puolueen
jäsenten tehtävä on pitää
reki liikkeessä.

Erkki Rakkolainen sanoi Timo Soinin olleen ainoa presidenttivaaliehdokas, joka otti selvän kannan Eu:hun ja Karjalan palauttamiseen.
Samalla Rakkolainen esitti, että tehtäisiin vaalipiirikohtaiset sivut lehteen,
joissa vaalipiirien omat
ehdokkaat ja muut aktiivihenkilöt esittäytyisivät
muutoin lehden perusrunko olisi puolueen oma
lehti.

nyt pahemman kerran. Hän
oli soittanut rekisteriin ensin kahdesti, ja saanut vastauksen että kaikki tiedot ovat
kunnossa viranomaisilla, kuitenkin hänen tivattuaan hyväksyttyjen puolueiden paikallisosastojen tietojen puut-

Tosi nuoriakin ihmisiä oli
lähtenyt kokoukseen äidin kanssa Kuvassa Rianna Rautamäki 1v ja 3kk.
hymyilee tyytyväisenä kokousväelle.

tumista oli ensin sanottu, että
”no yksi voi olla sekaantunut
johonkin”. Sekaantuneiden
kappalemäärän noustessa puhelua oli siirretty aina
seuraavalle virkailijalle, joka puolestaan toisti saman
vastuun siirtämisen toiselle.
Lopulta oli löytynyt henkilö, joka oli kertonut atk-ohjelman siirrossa olleen puutteen ja sekoittaneen järjestelmän tiedot.
Lauri Heikkilä esitti kokousväelle aluksi puolueorganisaation tehtävineen,
sitten hallinto-organisaation. Tämän jälkeen siirryttiin
äänikynnyksiin piireittäin,
piirien tarkoituksiin, piirien
toiminnan muotoihin ja vaaleihin osallistumiseen. Kaavioita ohessa oikealla.

Koulutus jatkui lauantaina...
Saarijärvelle kokoontunut innokkaiden kurssilaisten joukko jatkoi tilaisuutta lauantaina aamupäivällä.
Toisen kurssipäivän avasi
Pauli Artturi Luttinen Vantaalta. Hän korosti luennossaan piirien johdon merkitystä vaalikampanjoiden organisoinnissa. Hän painotti
myös, että olisi hyvä saada
ehdokaslistojen pohjat valmiiksi ennen heinäkuun
kesälomia. Eduskuntavaaliehdokkaita pitää etsiä ja
nimetä töihin vaalikentille
välittömästi. Muilla puolueilla on jo soppatykit kuumina, emme saa myöhästyä
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kohtalokkaalla tavalla. Vastustajille ei saa antaa yhtään etumatkaa. Kannatus
nousee kohisten, eikä ihme,
sillä meillä on hyvä puolueohjelma, hyvä organisaatio
ja tulossa paljon ehdokkaita. Tavoitteena vaaleissa olkoon ainakin kymmenen kansanedustajaa, se ei
ole katteeton odotus, totesi Luttinen esitelmänsä lopuksi. Sen jälkeen hän luki
vielä vaalivisio-runonsa.
Sairastapauksen vuoksi kurssit jäivät väliin puheenjohtaja Timo Soinilta.
Hänen tilallaan piti puheen
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

vaaliliitoista tilaisuuteen lähes suoraan ulkomaanmatkalta saapunut kansanedustaja Raimo Vistbacka. Hän
painotti vaaliliittojen osalta valtakunnallista kokonaisuutta. Joissain vaalipiireissä vaaliliitot ovat välttämättömiä, koska käytännön äänikynnys on niin
korkealla. Ehdokkaiden
osalta hän kehotti hankkimaan tehokkaat tukiryhmät tukemaan vaalityötä
sekä korosti oman lehden
tärkeyttä. Emme pysty kilpailemaan suurten puolueiden kanssa taloudellisilla resursseilla. Siksi meiSähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Puolue- ja piiriorganisaatiot
tehtävineen

Piirijohdon koulutus
Saarijärvellä Rauhalassa 3.- 4.3.2006
Lauri Heikkilä, Varsinais-Suomen piiri

3/4/06

Puolue- ja piiriorganisaatiot
tehtävineen
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallinto-organisaatio
Kansanedustajat ja avustajat
Eduskuntavaalien äänikynnykset vaalipiireittäin
Eduskuntavaalien 2007 lähtötilanne
Piirien tarkoitus ja toiminnan laatu
Piirin toiminnan muodot
Vaaleihin osallistuminen
Rekisteröidyt paikallisyhdistykset vaalipireittäin
Lauri Heikkilä, Varsinais-Suomen
piiri

3/4/06

Hallinto-organisaatio
Puoluekokous

Henkilöjäsenet

Puolueneuvosto

Puoluehallitus

Puoluevaltuusto

Puoluetoimisto

Kansanedustajat

Piiriyhdistykset
Paikallisyhdistykset

3/4/06

Lauri Heikkilä, Varsinais-Suomen
piiri
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dän on panostettava ehdokkaiden laatuun
ja tehokkaaseen vaalityöhön, korosti Vistbacka painokkaasti.
Perussuomalaisten varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala piti laajan ja hyvin valmistellun luennon mielipidekirjoitusten merkityksestä. Hän neuvoi ja opasti
kuulijoita hyvän ja mielenkiintoisen kirjoituksen saloihin. Hän korosti laadun, mää-

rän ja vetoamisen olevan tehokkaita vaikuttamisen peruskeinoja. Saarakkala esitti
suuren otoksen lähinnä Ilkka-lehden voimakkaan kepulaisesta propagandasta, jota kuitenkin tehdään ”puolueettomuuden”
kaavun alla. Kuulijat saivat Saarakkalalta kymmeniä hyviä neuvoja siitä, kuinka
kirjoituksesta tehdään lukijoita kiinnostava ja Perussuomalaista aatetta eteenpäin vievä.

Sunnuntain viimeisen luennon piti Marke Tuominen Sumiaisista. Hän kertoi kuntaliittohankkeista Äänekosken ja Konginkankaan osalta, sekä oman
kotikuntansa Sumiaisten tilanteesta neuvottelujen eri vaiheissa. Tuominen valotti
myös valtuustotyöskentelyn vaiheita sekä
maakuntatason toimintaa.

Tilaisuuden yheteenvetokeskustelun puheenvuorot jakoi Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Auli Kangasmäki Lemiltä.
Vilkkaan ja monipuolisen sananvaihdon
päätteeksi Auli Kangasmäki kiitti koulutuspäivien osanottajia sekä taustavoimia
paljon virikkeitä antaneesta ja hyvin sujuneesta koulutuskokonaisuudesta.

Lauantain kokouksesta koottuja
Pauli Artturi Luttinen aiheenaan
vaalikampanjat ja organisointi

Vistbacka –puolue nousussa

Luttinen korosti puheessaan, että nyt eduskuntavaalien lähtökohdat ovat aivan toiset kuin vuonna 2003. Silloin oltiin hautaamassa koko puoluetta, esimerkiksi Apulehti ennusti nollaa ja Hesari kirjoitti, että olemme pieni sirpalepuolue, joka tulee
häviämään kartalta. Luttinen tähensi, että
vaaliorganisaation tehtävä on saada ääniä
puolueelle. Suuriin puolueisiin verrattuna
me joudumme tekemään lähes kaiken talkoilla, mutta silti voimme todeta,että tulos
on loistava. Jatkossa tarvitaan valmistelua,
suunnittelua, porukan aktivointia, entisten
kannattajien ja äänestäjien aktivointia. Tärkeintä kuitenkin on se, että kerrankin ollaan ajoissa liikkeellä ja keskitytään oleelliseen. Hän totesi, että tietoa vaalikampanjan
järjestämisestä löytyy puolueen kunnallisvaaleja 2004 varten painattamasta oppaasta, jota saa vielä mm. puoluetoimistolta.
Luttinen ehdotti tiimien perustamista
eduskuntavaaliehdokkaiden tukijoukoiksi.
Ehdokkaan ja tiimin yhteistyöllä saadaan
lisää näkyvyyttä. Isoilla ja pienillä paikkakunnilla tarvitaan erilainen kampanja. Suurissa asutuskeskuksissa ihmisten tavoittaminen on vaikeampaa, mutta väkemme on
valmis räväkkään kampanjaan, takomaan
vaalisampoa. Olemme eduskuntapuolue ja
sellaisena pysytään, sen turvaa laaja kenttätyö ja kansalaisten puolesta toimiminen.

P.A. Luttisen runo: ”Vaali visio”
Yksi: Kärjessä Etelä-Pohjanmaa, paasaa
jylhään sävyyn. Valtava kannatusaalto kiertää maakuntaa, Vaasakin vapisee.
Kaksi: Oulusta kuuluu kummia ja Kainuukin raapaisee Arkadian mäelle päin.
Kolme: Savossa sanaa vääntää ehdokas,
jos toinenkin. Kallaveeltä laivat huuteloo,
eduskuntaan edustajaa.
Neljä: Onko Mikkelistä menijöitä, juna lähtee keväällä kohti Helsinkiä.
Viisi: Satakunnassa sataa ääniä isoon laariin. Parlamenttipaikkoja Porin suunnalta.
Kuusi: Nyt myös Uusimaa uutta tuo, lähtee
vyöryttämään väkivoimalla, täällä jos missä
on sitä porukkaa, vaikka muille jakaa.
Seitsemän: Toive on että Karjalasta kajahtaa ja kohti eduskuntaa - Kymi kymenä virtaa.
Kahdeksan: Turun- ja Tampereenseudut
tehkää jymy-yllätys.
Yhdeksän: Keski-Suomessa kannatus nousuun, ihmeitä tehdään. Kaukainen Lappikin mukaan vaan, rynnistetään.
Kymmenen: Helsinki vihdoin puhua saa,
pääkaupunki kohisee Perussuomalaisin
voimin. Moni nainen, mies tähyilee parlamenttiin päin.
Yksitoista: Hämeessä helähtelee, vaalikellot soivat ääniä vallan mahtavasti.
Kaksitoista: Keski-Pohjanmaalla kannatus lisääntyy päivä päivältä. Valtiopäivät kutsuu.
Kolmetoista: Koko Suomi, Hangosta Utsjoelle, Perussuomalais-ilmiö vyöryy vaalivoittoon 2007.

Raimo Vistbacka puhui vaaliliitoista ja painotti niiden tärkeyttä. Mm. Pohjois-Karjalassa eduskuntapaikkaan vaaditaan yli viidentoista prosentin kannatus ja siihen meillä ei ole mahdollisuuksia ilman vaaliliittoa.
Myös joissakin muissa vaalipiireissä vaaliliitot ovat tärkeitä ja neuvottelut ovat parasta aikaa käynnissä. Menestyksekäs vaalikampanja vaatii pidempiaikaista esillä
oloa ja positiivista julkisuutta, hyvää tukiryhmää unohtamatta. Oma vaalilehti kannattaa tehdä, jos vain suinkin on mahdollista. Tukiryhmän osuus on tärkeä mainosten hankinnassa, mainoksia pitää saada eri
puolilta piiriä.
Puolueen nousukiidon aikana myös puolue voi saada ääniä, ja silloin voi joku yllättävästikin päästä listalta läpi. Puolueen
naisjärjestölle on tulossa uusi esite. Sitä jakamalla esim. kauppaliikkeiden edessä, voivat eduskuntavaaliehdokkaiksi asettuvat
naiset jo nyt ruveta tekemään vaalityötä.

lyhyesti tunteisiin vedoten ja perustellen. Otsikon pitää olla iskevä ja sen pitää tiivistää kirjoituksen sanoma. Pidemmässä mielipidekirjoituksessa jonkin avainasian toisto on hyvä vaikuttamisen
keino. Kirjoituksen tulee edetä loogisesti ja se on hyvä jakaa
lyhyisiin, lukemista helpottaviin
kappaleisiin. Kirjoituksen alussa on hyvä valaista lyhyesti, mistä kirjoittaa. Esim: ”Omaishoito
kunnassamme on heikoissa kantimissa. Ystäväni on jo monia
vuosia yrittänyt saada omaishoitoavustusta vanhan äitinsä hoitamiseksi jne.” Kirjoituksen lopussa on hyvä olla
mieleenjäävä ja iskevä loppukappale. Sellaisten kysymysten, joihin on olemassa ilmiselvä vastaus sekä vertauskuvien käyttö
ovat monesti tehokkaita vetoamisen keinoja teksteissä. Niillä poliittisista vastustajista
voidaan helposti tehdä hölmöläisiä.

Kurjistavat kuntaliitokset
Saarakkala tutkaili vaikuttamista
Saarakkalan mielipidekirjoituksia käsittelevässä luennossa keskeisiä kohtia oli mm.
vaikuttamisen keinoja käsittelevä osuus,
josta seuraavassa. Kansalaisaloitetteella
voi vaikuttaa kunnissa, joissa ei ole valtuutettua. Kansalaisaloitteet saavat yleensä hyvin julkisuutta, koska ne ovat vielä melko
harvinaisia. Kansalaisadressi on myös hyvä keino profiloitua varsinkin eduskuntaehdokkaille, jossa nimien keräämisen yhteydessä pääsee keskustelemaan ihmisten kanssa. Kokouskutsut kannattaisi toisinaan laittaa maakuntalehteenkin julkisuuden saamiseksi.
Uutena tiedon välityksen keinona VesaMatti viittasi internet sivuihin, jotka kannattaa suunnitella sellaisiksi, että niitä voi
päivittää jo pelkästään sähköpostin lähettämiseen riittävillä taidoilla. Tällöin piirit
ja paikallisyhdistykset pystyvät tuomaan
helpommin asioitaan
suuremman yleisön
luettavaksi. Tiedottamiseen käytettävät
sähköpostilistat ovat
tehokkaita keinoja
mielipiteiden ja materiaalin välittämiseen.
Esimerkkinä PerusSlista, jolla eduskuntaryhmä ja puolue voivat tiedoittaa jäsenistölle ja kiinnostuneille kannanotoista ja
tapahtumista. Haittapuolena on se, että koko jäsenistöä ei tavoiteta näiden sähköisten tiedotuskanavien
kautta, mutta kattavuutta lisää puolueen
jäsenlehti.

Marke Tuominen kertoi kokouksessa kuntaliitoksesta, Suolahti-Äänekoski-Sumiainen, asiatietoon ja henkilökohtaisiin kokemuksiin liittyen. Suolahden ja Äänekosken kaupungit lakkautettiin ja uusi Äänekosken kaupunki on esitetty perustettavaksi vuoden 2007 alusta alkaen ja se koostuu
näistä kolmesta kunnasta. Tuominen kertoi olevansa ensimmäisen kauden Perussuomalainen kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Sumiaisissa. Hän kertoi
jääneensä yksin viimeiseksi kuntaliitoksen
vastustajaksi ja pienen kunnan asukkaiden
etujen puolustajaksi. Yleensä sanotaan, että keskusta ei hyväksy kuntaliitoksia, mutta Sumiaisissa keskustavaltuutetut kuitenkin taipuivat ryhmäkurin alle. Kuntaliitoksen ehdot sovittiin niin väljiksi, että myöhemmin on helppo ohittaa pienemmän syrjäisen kunnan asukkaiden palvelutarpeet.
Riittänee, että esim. lääkäripalveluja on

kunnassa tarjolla kerran viikossa, jos silloinkaan. Kuntaliitokseen lähdettiin tasavertaisina, vaikka oltiin liittymässä kahteen
tehdasteollisuudesta elävään kaupunkiin.
Sumiasissa kuntaliitosta ei saatu läpi hyvässä hengessä vaan se jakoi kuntalaiset kahtia. Asiaperusteet unohtuivat ja alkoi henkilöiden välinen kiistely. Sumiaisissa tutkittiin kuntaliitosmahdollisuuksia myös naapurina olevan Konneveden kunnan kanssa. Sumiaisissa vallanpitäjät ei halunneet
järjestää kuntaliitosasiasta kansanäänestystä, jossa olisi otettu huomioon myös itsenäisyyden säilyttäminen. Kuntaliitospäätös tulee kuluvan vuoden kesäkuussa valtioneuvostosta ja uuden kunnan talous on
porkkanarahojen varassa. Tuomisen esitys
oli monipuolinen ja siitä jäi päällimmäiseksi tunne, että pieniä kuntia kuntaliitokset
eivät kohtele hyvin.

Eteenpäin mennään jo imussa
Kaiken kaikkiaan koulutustilaisuus sujui hyvässä hengessä ja käsiteltäviä kysymyksiä riitti koko ajaksi. Perussuomalaisten on hyvä lähteä tuleviin eduskuntavaaleihin, sillä muiden puolueiden EU-edustajat heikkoine tuliaisineen ovat meidän
parhaita vaalityöntekijöitämme. Viime aikoina melkein ykkösiksi ovat kuitenkin kiilanneet ahneet yritysjohtajamme, jotka siirtävät pääomia, työpaikkoja ja tuotantolaitoksia Eurooppaan ja kaukomaille. Suomalaisduunarille sanovat: ”Morjes vain, se on
nyt monoa ja terve menoa”. Siinä kiteytyy
nykyisten teollisuusjohtajien vastuu työntekijöistä ja kansasta, joiden selkänahalla suurteollisuutemme on vuosien saatossa luotu. Tässä ovat nyt konkretisoituneet
Mauno Koiviston ja Esko Ahon aikakausinaan alullepanemat uudistukset ja valuutan vapauttamisen hedelmät. Pääosissa tässä kansantalouden vaarantavassa toiminnassa ovat nyt eurohuumassa veteliksi käyneet perinteiset tukijalkamme, elektroniikka- ja metsäteollisuus.
Kyllä tässä on reilut eväät tulevaan vaalityöhön, kunhan ne vain sopivasti tarjoillaan.
Lauri Heikkilä
Pesrussuomalaisten V-S piirin pj.

Mielipidekirjoituksen rakenteessa on tärkeätä laatu, määrä ja vetoaminen eli asiat
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Protesti

nuoret

Oulun Iso-Britannian konsulaatin ulkopuolella

Oulun nuoret perussuomalaiset esittivät
konsulaatti Pekka Koskelalle yksityiskohtaisen kirjeen, jossa selitettiin kuinka poliittinen oikeudenkäynti oli osa Britannian hallituksen laajempaa pyrkimystä lakkauttaa laillinen poliittinen puolue. Se kuvaili, kuinka vaaleissa harjoitettiin vilppiä,

jotta puolue ei saisi tilaa Euroopan parlamentissa ja kuinka BNP:n jäseniä vainottiin Isossa-Britanniassa.
Herra Koskela vaikutti olevan hyvin
hämmentynyt protestista. Hän suostui lukemaan kirjeen välittömästi. Kirjeessä pyydettiin häntä käyttämään vaikutusvaltaansa, jotta Britannian hallitus kyseenalaistettaisiin. Hän ei kuitenkaan ilmeisesti tiennyt mitään oikeudenkäynnistä tai vapaan
sanan tilanteesta Britanniassa. Protesti raportoitiin Freedom –nimisessä sanomalehdessä Britanniassa.
Tämä oikeudenkäynti, joka on saanut nimekseen: ”The Free Speech Two” on herättänyt protestien myrskyn kaikkialla maailmassa. Satoja vapaan sanan kannattajia,

joihin on kuulunut myös kristittyjä ryhmiä,
ovat protestoineet Leeds Crown Courtin
ulkopuolella päivittäin. Useita muita kansainvälisiä protesteja on pidetty esimerkiksi Tukholman Britannian lähetystön ja Toronton, Kanadan British High Comissionin
ulkopuolella.
Sekä Nick Griffin että Mark Collett olisivat saattaneet saada vankeutta jopa seitsemän vuotta jos heidät olisi todettu syyllisiksi näissä vapaan sanan rikoksissa. Oikeudenkäynti nähtiin laajasti testinä siitä, onko
Iso-Britanniassa todellisuudessa vapaan sanan oikeutta. Helmikuun 2. päivänä heidät
todettiin syyttömiksi. Nähtäväksi jää, kohtaavatko muut uuden oikeudenkäynnin.
Edward Dutton, Oulu

Maassa maan tavalla
Viime aikojen tapahtumat pilakuvakiistan
ympärillä ovat saaneet varmasti useimmat meistä miettimään, miten tästä edetään eteenpäin. Tilanne on hankala, sillä
kumpikaan kulttuuri ei tunnu ymmärtävän toisen kulttuuria. Toisaalta, vaatimuksia on tässä kiistassa esitetty lähinnä vain
islamilaisen maailman puolelta ja esittäjinä ovat olleet jopa viralliset tahot, ei vain
ääriainekset, kuten jotkut ovat antaneet
ymmärtää.

sä aseista suvaitsemalla jopa oman itsensä uhkaajat.

Mikäli länsi lähtisi siitä, että islam yritetään sulauttaa länsimaiseen kulttuuriin,
ollaan ottamassa ehkä vaarallinen askel.
Islam ja länsi puolustavat itseään hyvin
erilaisin keinoin. Islam ei taivu kompromisseihin. Siksi olisi arvaamatonta yrittää lähteä sulauttamaan näitä kahta kulttuuria esimerkiksi EU:ssa, koska siinä kehityksessä on todennäköisesti vain yksi
voittaja. Toisen kulttuureista on väistyttävä. Väistyvä kulttuuri olisi mitä ilmeisimmin läntinen kulttuuri, joka riisuu itsen-

1900-luvusta puolet elettiin kylmän sodan aikaa, jolloin vallitsi ns. kauhun tasapaino kommunistisen leirin ja läntisen leirin välillä. Toisen leirin sekaantuminen toisen asioihin nosti ylle aina ydinasesodan
uhan. Järki kuitenkin aina voitti, eikä nappia koskaan painettu.

On selvää, että lännen ja islamilaisen
maailman tulisi olla jonkinlaisessa vuoropuhelussa keskenään, mutta kummankaan
osapuolen ei pitäisi sekaantua toisen maaperällä tapahtuviin asioihin. Ihan niin kuin
maassa ollaan maan tavalla, ollaan kulttuurissa kulttuurin tavalla. Ei ole muuta vaihtoehtoa.

Toisaalta yhteistyö oli ennemminkin vuoropuhelua ja konfliktien välttelyä kuin varsinaista avointa yhteistyötä.
Kommunistisissa maissa tiedettiin, että

Populistit ja elitistit
Populismi on saanut monissa yhteyksissä
valitettavan kielteisen sävyn. Populisteista
puhutaan kansankosiskelijoina ja kansanvallan kauppiaina. Kun näin tehdään, ei tajuta populismin syvällistä olemusta.
Populismi on sitä, että toimitaan luottamustoimessa, kuten omat äänestäjät toimisivat. Miten sitten voidaan tietää, kuinka ne
omat äänestäjät toimisivat?
Siten, että ehdokkaana oltaessa puhutaan
populistisesti eli ymmärrettävästi kansankielellä asioista, jolloin jokainen populistia
äänestävä tietää, mitä äänestää. Populistia
ei valita toimeensa ensisijaisesti sillä perusteella, että hän on paras mahdollinen paperinpyörittäjä tai kirjaviisas akateemikko,
vaan koska hänen mielipiteensä ovat sel-
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keitä ja kannatettavia. Vanhojen puolueiden harjoittama politiikka taas on elitististä. Siinä lähtöajatuksena on se, että ihmiset
äänestäisivät sellaisia ehdokkaita, joiden he
kokevat osaavan parhaiten hoitaa asioita.
Sillä, onko ehdokas äänestäjän kanssa asiakysymyksistä samaa mieltä, ei ole lopulta
suurtakaan merkitystä elitistisessä demokratiakäsityksessä.
Itse asiassa elitistisen demokratiakäsityksen omaavat poliitikot kehuskelevat usein
sillä, kuka uskaltaa olla eniten yleistä mielipidettä vastaan ja tehdä ns. kovia päätöksiä. Elitismissä on kuitenkin yksi ongelma:
Koska elitistipoliitikot eivät puhu ymmärrettävästi vaan ympäripyöreästi, ei heitä voi
saada koskaan tilille teoistaan tai tekemät-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Edward Dutton (Englannista) ja
Veli-Pekka Kortelainen (Oulu)

Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja

PerusSuomalaiset
heidän talousjärjestelmänsä olisi romahtanut, jos kapitalismia olisi sekoitettu
kommunismiin, kuten sitten lopulta kävikin. Lännessä tiedettiin kommunistisen
ideologian potentiaalinen suosio työväestön ja köyhälistön keskuudessa. Kommunistisen ideologian nousu olisi ollut uhka silloiselle länsimaiselle liberaalidemokratialle.
Tilanne islamin ja lännen välillä on 2000luvulla vähän samanlainen: Jos islam päästää lännen vapaasti omille mailleen, saattaa maallistuminen kiihtyä ja islamin oppi menettää merkitystään tavallisessa arjessa. Jos taas länsi yrittää sulattaa islamin
itseensä olemalla avoin meidän näkökulmastamme kyseenalaisille islamin opeille
ja käytännöille, saattaa islam ottaa niskalenkin lännestä. Islam kun tuntuu olevan
enemmän alkujuurillaan ja siksi vahvempi kuin läntinen kulttuuri, joka pohjaa lai-

tä jättämisistään. He voivat aina vedota siihen, että heidät on ymmärretty väärin.
Miksi sitten elitistit yleensä puhuvat ympäripyöreästi, jos he haluavat olla niitä kovien päätösten tekijöitä ja tarvittaessa yleistä mielipidettä vastaan?
Siksi, että politiikan luonne on lopulta
populistinen, samoin kuin äänestäjien äänestyspäätökset. Lopulta siis elitistit sortuvat populismiin siinä merkityksessä, jonka
he itse populismille haluavat antaa. Aidot

mentuneeseen kristinuskoon ja
toisaalta valistukseen.
Valistuksen ajoista lähtien ihmisiä on alettu yhä enemmän
hallita lännessä porkkanalla
kuin elämää uhkaavalla kepillä.
Islamilaisessa maailmassa taas
on käytössä on keppi, joten islamilaisia olisi hyvin vaikea hallita
porkkanoiden avulla kuten länsimaisia ihmisiä. Siksi islamia ei pidä yrittää sulauttaa länteen, vaan
lännen on pidettävä kiinni omista
valistuksen ajoista kumpuavista
arvoista, toimittava kristillis-sosiaaliselta pohjalta ja huolehdittava siitä, ettei tapahdu hallitsematonta maahanmuuttoa. Linjaa
maahanmuuttopolitiikassa on terävöitettävä: maassa maan tavalla tai maasta ulos.

www.ps-nuoret.net

Pieni joukko Oulun nuoria perussuomalaisia menivät Iso-Britannian konsulaattiin 25. tammikuuta protestoidakseen Nick
Griffinin (British National Partyn puheenjohtaja) oikeudenkäyntiä vastaan. Griffin
oli oikeudessa islamin terroristihyökkäysten ennakoimisen ja islamin julkisen kritiikin vuoksi. Samanlaisten syytteiden vuoksi
Leedsissä, Pohjois-Englannissa, oikeudessa
oli myös BNP:n (British National Party) entinen nuorten puheenjohtaja Mark Collett.

populistit eivät ole vastuuttomia kansankosiskelijoita, sillä aitoja populisteja kansa voi
tarvittaessa vaatia vaaleissa tilille teoistaan
ja tekemättä jättämisistään. Toisin on tilanne ”populististen” elitistien osalta.
Siksi olen aito populisti, enkä puolipopulisti.
Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten 1. vpj.

PerusS Nuorten vuosikokous 31.3.
Perussuomalaisten Nuorten vuosikokous pidetään puoluetoimistolla
(Mannerheimintie 40 B 56) maaliskuun 31. päivä klo 15 alkaen.
Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat!
Lisätiedustelut: vesa-matti.saarakkala@ps-nuoret.net

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

9

kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

S Juhani Pilpola

Projektisuunnittelija
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 peruslietolainen. Ja Lietohan sijaitsee Turussa
päin.
2. Asustelen Raukkalan kylässä lähellä lapsuuden kotiani n. viisi kilometriä Liedon kirkolta. Kylä tunnetaan
jo 1400-luvulta ja on edelleen maaseutumaista haja-asutusaluetta.
3. Perheeseni kuuluu puolisoni Minna sekä lapset Lauri
ja Maria, jotka käyvät kahden kilometrin päässä olevaa
Saukonojan kyläkoulua.
4. Onhan meillä Viiru, puolivuotias poikakissa, varsinainen viirupää.
5. Syyskesällä vuonna 1980, jolloin vielä asuin lapsuudenkodissani, astui ovesta sisään kaksi minulle tuntematonta henkilöä. Tulijat esittelivät itsensä Helmi Nurmeksi (lietolainen SMP:n aktiivi) ja Arto Hirvoseksi (SMP:n
kenttävastaava). He värväsivät minut kunnallisvaaliehdokkaaksi syksyn 1980 vaaleihin. Pari vuotta myöhemmin liityin jäseneksi ja olin vuosia SMP:n Varsinais-Suomen piiritoimikunnassa puolueen sammumiseen asti.
6. Perussuomalaisissa olen ollut puolueen perustamisesta
lähtien ja keräsin jo ennen perustamista kannattajakortteihin nimiä. Toimin Perussuomalaisten Liedon paikallisosaston sihteerinä, Varsinais-Suomen piirin varapuheenjohtajana ja olen myös puoluevaltuuston jäsen.
7. Olen syntyisin pienviljelijäperheestä ja puoluevalintani on sieltä lähtöisin. Pieni on kaunista.
8. Tärkeisiin Suomea ja suomalaisia koskeviin kysymyksiin pitää tehdä selkeät teesit, joiden mukaan mennään
ja toimitaan. Näitä asioita ovat esim. kuntarakenne, ydinvoima ja energiatalous, Nato, Eu, yms. Puoluetoimistosta
toivoisin enemmän tukea paikallisosastojen toiminnan
tukemiseen esim. kokouksien esityslista- ja pöytäkirjapohjat puolueen verkkosivuilta tulostettavina versioina
keventäisivät paperisotaa.
9. Juuri nyt mieleni tekee kaalikääryleitä mutta ehkä
kunnon sallatti (rosolli) ja kermavaahtoa päälle on se
kaikkein paras.
10. Kesäloma alkoi kuun puolessa välissä ja olimme perheen
kanssa viikon asuntovaunu –reissulla Jyväskylän (rinneautoilua), Mikkelin (Visulahti) ja Kouvolan (Tykkimäki) suunnilla. Loppukuusta tuli vielä käytyä Tampereella (Särkänniemi), joten huvipuistot tulivat tutuiksi. Jossain välissä kävimme myös Askaisissa Louhisaaren linnassa tutustumassa
Mannerheimin lapsuuden kotiin. Hieno paikka ja vieressä sijaitsevassa Kaarina ja Taito Ylhäisen Louhisaaren Kartanon
kahvilassa söimme herkullisen lounaan, suosittelen.
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”TULLAAN TUTUKSI” -henkilöhaastattelusarja
Kuka? Mistä? Miksi?
Kymmenen kysymystä asiasta ja vähän asian vierestäkin.
Tällä palstalla julkaisemme henkilöhaastattelusarjan
puolueemme aktiivitoimijoista.

S Jorma Kalevi Uski

S Reijo Ojennus

1. Jyväskylästä. Syntynyt Savonlinnassa, mutta jo koulun aloittamisiässä muutimme Jyväskylään. Välillä ”viihdyin” vuoden Tampereella. Siteitä Savonlinnaan on edelleen.

1. Tekopitäjäni, eli siis syntymäkuntani on ”reheristi pohojanmaan”Jalasjärvellä. Siitä sitten on pyöritty monta ympyrää
pääasiassa työn perässä. Jalasjärveltä, Parkanoon, Tampereelle, Kihniöön, Jalasjärvelle ja lopuksi taas Parkanoon. Näin sitä
maailima meitä riepoottaa.
2. Tämänhetkinen ja todennäköisesti viimeinen asuinkuntamme on
Parkano, missä asumme lähes ihannepaikassa, keskellä kaupunkia
omakotitalossa, jollei ihan järven, mutta ainakin joen rannalla.
3. Perheeseen kuuluvat vaimo Helena ja vielä nuorin tytöistämme Marjo, joka opiskelun ohessa aina joskus kasvattaa ruokakuntaamme. Parkanossa asuvat kaksi muuta tytärtämme perheineen laajentavat perheyhteisöämme kahden pikkupojan ja
kolmen tyttären kanssa silloin tällöin täyteen tusinaan.
4. Lemmikkieläimiä ei (onneksi) tällä hetkellä ole. Koiria on
ollut monirotuisista perhoskoiraan. Ensi kesäksi voisi hankkia
pari lammasta.
5. Poliittinen historia lähtee Rafael Paasion vaalimainoskuvien naulaamisesta pohjalaislatojen seiniin joskus -60 luvun alkuvuosina. Sen jälkeen, kun oma järki on antanut ymmärrystä politiikasta, olen ollut ensiksi SMP:n ja sen jälkeen Perussuomalaisten joukoissa. Sitä en muista aivan varmaksi oliko muna ennen kanaa, vai päinvastoin. Eli tuliko isästäni SMP:läinen minun
jälkeeni vai ennen minua. SMP:ssä olin isä Veikon aikana mm.
Puoluehallituksessa. SMP:n kaupunginvaltuutettuna olin vuodesta -80 , niin kauan kuin puolue toimi. Jalasjärvellä asuessamme mm.kunnanhallituksessa. Samoin Parkanossa, kaupunginhallituksessa, useissa lautakunnissa, ympäristölautakunnan puheenjohtajana, käräjäoikeuden lautamiehenä jne. Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettuna olen toiminut puolueen olemassa
olo ajan. PS:n Pirkanmaan piirin puheenjohtajana useita vuosia,
eli aivan liian pitkään. Presidentin valitsijamiesehdokkaana, jolloin omassa ryhmässä toinen sija Joutsenlahden Anssin jälkeen.
Eduskuntavaaleissa ehdokkaana, silloin vajaalla tuhannella äänellä kirkkaasti rannalla. Tosin sekin äänimäärä oli niissä vaaleissa puolueessa kärkipäätä koko maassa.
6. Perussuomalaisissa siis alusta alkaen. Kokkolassa perustavassa kokouksessa ja ja samoin kymmenvuotiskokouksessa. Puoluekokousreissuja lienee kertynyt alun neljättäkymmentä!
7. Perussuomalaiset on ainoa puolue, jonka toiminnan perusajatus
on tavallisen suomalaisen elinehtojen parantaminen ja turvaaminen. Se on ainoa puolue joka toimii, niinkuin se lupaa. Sen perus
ajatus, kristillis-siveellinen maailmankatsomus ja yhteiskunnalliseen tasa-arvoon pyrkivä toimintatapa antavat ainakin allekirjoittaneelle pohjan toimia tämän puolueen eteenpäin viemiseksi.
8. SMP:n aikana puolueväki oli paljon aktiivisempaa, kuin tänä päivänä. Täytyy myöntää niin olin minäkin. (Tosin merkkejä aktiivisuuden heräämisestä on näkynyt presidentinvaalien
jälkeen). Jalasjärvellä asuessamme kiersin isäni, ja muutamien
muiden aktiivien kanssa sivukylilläkin lähes joka ainoan savun. Samoin teimme Kihniössä asuessamme appiukkoni kanssa. Puolueen sanomaa ja lehteä vietiin silloin talosta taloon. Jämijärven veteraanin, Kankariston Oivan kanssa, kilpailimme
useina vuosina parhaan lehtimyyjän palkinnosta.
Tätä toimintaa tapahtui monissa muissakin kunnissa. Tuli siinä
joskus korvillekin, mutta tulokset näkyivät. Tänä päivänä ei sellaisiin uhrauksiin olla valmiita. Ensimmäinen kysymys on, mitä
minä siitä hyödyn? Politiikassa ei hyötyjä korjata samalla hetkellä. Sitä meillä Perussuomalaisissa ei ole opittu. Ei sillä, että
julistetaan omaa hyvyyttämme, saada paljoakaan aikaan. Politiikan teko vaatii pitkäjänteisyyttä. Me, jotka olemme sitä tehneet -60 luvulta lähtien, meistä ei tule enää tekijöitä, ainoastaan
oppi-isiä. Kehitystä saadaan vain aktiivisuutta lisäämällä ja saamalla nuoria mukaan. Nuortenkin on syytä muistaa, politiikka
vaatii nöyryyttä, se on ihmisten palvelemista.
9. Ruuan kanssa olen hyvin kaikkiruokainen. Oikeastaan kaikki mitä Helena vaimo tarjoaa on sen hetken lempiruokaa. Jos kuitenkin
mennään ”ulos” syömään, ei kunnon pippuripihviä voita mikään.
10. Heinäkuu on vasta tulevaisuutta. Jos vanhat merkit paikkansa
pitää, kuukausi on hyvin kiireinen. Omakotitalossa on aina pientä
remppaa. Mahdollisesti Rauhalan lomakeskus kutsuu jossain vaiheessa. Lastenlapset tarvitsevat osansa. Ja eikös osa marjoistakin
kypsy jo heinäkuun aikana.

Insinööri

2. Jyväskylässä, keskellä liike-, liikunta- ja terveyspalveluja; vanhainkotikin lähes kulman takana.
3. Avopuoliso; jo 16 vuotta yhteistä taivalta. Omia lapsia
2 poikaa, molemmat Espoossa.
4. Ei ole. Tyttäret koirineen pitävät siitäkin puolesta
huolta.
5. 70-luvulla liityin kokoomukseen, jossa mm. kansallisseuran phj:nä. Se tyyli alkoi kuitenkin arveluttamaan:
”ei tämä voi olla oikein”, jonka jälkeen poliittinen koti oli hukassa lähes 20 vuotta. PerusSuomalaiseen politiikkaan tutustuin Raimo Vistbackan kautta lähinnä oikeusturvakysymyksistä. Oikeudenmukaisuus ja lupausten pitävyys vakuutti, joten heti 2003-vaalien jälkeen lähetin lyhyen e-mailin: ”ryhdytään toimenpiteisiin suhteen virallistamiseksi”.
Passiivinen sivustaseuraaminen ei kuulu luonteeseeni,
joten lähteminen koko kapasiteetilla toimintaan toi nopeasti myös vastuuta.
6. Kevätkesästä 2003, (kts. edellä)
7. Oikeudenmukaisuus, aito tahto heikompiosaisten puolustamiseen, kun jotain luvataan tai sovitaan, niin sen
eteen tehdään kaikki, minkä ”ihminen, insinööri ja pappi
vain voi”. Lyhyesti sanottuna: PerusSuomalaiset periaatteet, joihin olen sitoutunut ilman PerusSuomalaisiakin.
8. Onko minulla rajaton valta? Siinä tapauksessa ehdottomasti lopettaisin julkisten tiedotusvälineiden PerusSuomalaisten sanomaa pimittävän ja sen todellista toimintaa vääristävän uutisoinnin. Toisin sanoen: tiedottamista ja sen kiinnostavuutta on lisättävä.
9. Erilaiset pataruuat, melko voimakkaasti maustettuna, curry - valko/cayennepippuri. Mutta jos puhutaan
speciaalijutusta hyvässä ystäväseurassa - ajan kanssa
- tai nk. laatuajasta puolison kanssa, niin todennäköisesti pippuripihvi ja melko voimakas punaviini, (Chile?), tai kalapuolelta haudutettu siika, sinappikastike,
espanjalainen tai portugalilainen valkkari. Pannaanpa
agendaan!
10. Heinäkuun alussa lyhyehkö Lounais-Suomi -tournee:
Turku - Naantali - Helsinki; ”Tavja” ei ollut kotona! Elias Lönroothin kotimökki Sammatissa tuli tutkittua, puolison ammatin vuoksi myös Eeva Joenpellon kotitalo oli
”must”. Tässä yhteydessä kiitokseni kirjakahvilan pitäjälle ja paikallisille kahvilan asiakkaille Sammatin kirkon kupeessa: auliimpaa (matkailu)palvelua ja -infoa en
muista koskaan saaneeni. Kiitoksia!
Keskisuomalaiset kesätapahtumat ja 16.pv Sumiaisissa kuntaliitokseen liittyvä PS-info. Mökillekin ehdimme saunomaan parina päivänä. Kuukauden loppupuoli
meni porukkavaltauksella Lapissa. Valtauspaikan vaihdon vuoksi kultaa tuli ”minimaalisesti”, lakkaa sitäkin
enemmän.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Yrittäjä
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Kysymykset:
1. Mistä olet kotoisin?
2. Missä asut tällä hetkellä ?
Henkilöhaastattelusarja jatkuu tänäkin vuonna! Tule mukaan ja kerro itsestäsi, niin muutkin tutustuvat sinuun lehden sivuilla!

Teemme täällä lehden toimituksessa henkilöhaastattelusarjaa
puolueen aktiivista toimijoista.

Tarvitsemme tulevia lehden
numeroita varten lisää haastatteluja puolueen henkilöistä
kautta Suomen.
Kuvat ja tekstit voit lähettää
mielellään sähköisessä muodossa osoitteeseen perussuomalainen.toimitus@saunalahti.ﬁ

3. Ketkä kuuluvat
perheeseesi?

Jos käytössäsi ei ole sähköpostia, lähetä kuvasi ja tekstisi
meille postitse osoitteeseen:

4. Onko teillä lemmikkieläimiä?

PerusSuomalainen-lehti,
PL 164, 38701 Kankaanpää.

5. Poliittinen historiasi?
6. Mistä lähtien olet ollut
Perussuomalaisissa?

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

7. Miksi juuri tämä puolue?
8. Miten kehittäisit puoluetta?
9. Lempiruokasi?

Vastausten merkkien määrä
maksimissaan 2500 merkkiä.

10. Miten vietit viime
kesäloman?

Nämä henkilöt ovat jo tulleet tutuiksi. Sinullakin on mahdollisuus esittäytyä!

Jussi Niinistö

Ahti Moilanen

Tiina Sivonen

Timo Soini

Toni Kokko

Olli Sademies

Helena Ojennus

Marja-Leena
Leppänen

Mikko Nurmo

Lauri Heikkilä

Marjo Pihlman

Erkki Aho

Erja Kouvo

Ossi Sandvik

Vesa-Matti
Saarakkala

Hannu Purho

Auli Kangasmäki

Harri Lindell

Inka Swahn

Marjo Pihlman

naiset

Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden
juhlavuosi 2006 on alkanut

Tänä vuonna eduskuntamme viettää 100vuotista syntymäpäiväänsä. Lokakuun
vaaleissa vuonna 1906 suomalainen nainen piirsi vaalilipukkeen poikki punaisen
viivan. Se tarkoitti, että hän käytti täyttä
poliittista päätöksenteon oikeuttaan ensimmäisten joukossa maailmassa. Näissä vaaleissa saimme 19 naiskansanedustajaa.

lata mm. puoluetoimistomme kautta, puh.
09-4540411.
Ajatuksia herättävä suomalaisten
naistutkijoiden artikkelikokoelma,
juhlavuoden kunniaksi tuotettu ”Sukupuolten politiikka”-kirja on saatavilla viimeistään 1.7.2006, mutta siitäkin voi tehdä ennakkotilauksen. Kirja on NYTKISin ja OTAVAN yhteishanke.

Punaisesta viivasta NYTKISin ja
Aarikan koru
Juhlavuoden kunniaksi Pauliina Aarikka suunnitteli tällä teemalla puisen korun,

joka on tyylikäs rinnassa tai kaulassa. Korun väri on joko musta/punainen tai musta/oranssi, hinta on 12 euroa ja sitä voi ti-

Lokakuussa 2006 juhlavuosi näkyy eri kaupungeissamme ympäri maata mm. erilaisissa
ilmaisina yleisötilaisuuksina ja seminaareina.

toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset
Naiset ry.

Järjestelyvastuun on
ottanut NYTKIS ry ja
NJKL, joiden kautta
myös niiden jäsenjärjestöt, kuten esim. Perussuomalaiset Naiset
ry osallistuvat juhlan
tunnelmiin. Hanketta tukee mm. opetusministeriö, ja tapahtumakaupungit.

www.nytkis.org

Kilossa on uusi, lähes tyhjä terveystalo
Espoossa ulkoistetaan, keskitetään ja suurennetaan palveluyksiköitä sekä palkataan
huippukalliita konsultteja toimintoja suunnittelemaan. Näin tehdään säästämisen ja
pitkäjännitteisen suunnittelun toteutumiseksi. Lasten puistoruokailun, ja ns. kalliimman ja ”haavoittuvamman” perheen kokoisissa ryhmissä tapahtuvan lasten päivähoidon, nielemät varat huolestuttavat näitä
päätöksiä tehtäessä.
Kuulemani mukaan Kilossa rakennettiin 7kerroksinen terveystalo laboratoriotoimintoineen. Talo rakennettiin ns. elämänkaariperiaatteella. Tontit myytiin alta, YIT rakensi,
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mitä pyydettiin, ja kaupunki teki 10 vuoden
vuokrasopimuksen siten, että vuokraa nostetaan 8% /vuosi. Talo on ollut valmiina vuoden ja toimintaa on kolmessa kerroksessa!
Nyt laboratoriotoiminnot ollaan siirtämässä muualle. Laboratoriotoimintojen loputtua käyttöön jää kaksi kerrosta. Jos vuokrasopimus pysyy voimassa, kuulostaa 10 vuotta
maksettava, nouseva vuokra erikoiselta.
Kilon ja ympäristön asukkaat ovat jäämässä ilman palveluita. Henkilökunta pelkää työpaikan menetystä. Asiakkaat, perheet lasten
kanssa ja vanhukset, alkavat kulkea Jorviin
tai Leppävaaraan näytteitänsä antamaan, ny-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

kytiedon mukaan. Ainakin Jorvissa on ennestään jonoja kyseiseen palveluun.
Näinkö toteutuu Espoon mainostama
asukaslähtöinen kunnallispolitiikka! Tämäkö on sitä pitkäjänteistä suunnittelua, josta
syystä syntyy kaupungille säästöä?
Kilon väestöpohja on 10.000-11.000 asukkaan luokkaa ja läheisessä Karakalliossa
asuu noin 5000 asukasta, Kilo-seuran vpj. Arja Toltin mukaan. Olisiko asukasnäkökulma
ja taloudellisuus yhdistäen mahdollista säilyttää laboratoriopalvelut ja mielenrauha järjestämällä säännöllistä kuljetusta, vaikka palvelulinjatyyppinen pikkubussi, Kilon terveys-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

talolle? Tyhjiin tiloihin olisi syytä saada muitakin terveydellisiä tai yleishyödyllisiä palveluita. Jos ja kun on päätetty hammashoidon
päivystyksen keskittämisestä samoista säästösyistä, voisiko vuosi sitten valmistuneesta
rakennuksesta löytyä sopivat toimitilat, remonttia vaativan ja hometaloksikin väitetyn
Tapiolan vanhan terveystalon sijasta? Kilon
liikenteellinen sijainti mietittiin varmaan silloin, kun rakennussuunnitelmat tehtiin.
Marjo Pihlman
Espoo
(varavaltuutettu, sosterltk:n jäsen)

11

Luisuuko rekkaliikenne Venäjälle pois suomalaisilta?

Viime vuoden liikennetilastoista selviää, että Venäjän rajan ylitti noin 850 000 rekkaa. Tavarakuljetuksista suomalaisten osuus
on enää vain 6 %. Ennusteet tälle vuodelle povaavat jo yli miljoonan rekan ylitykset. Venäläiset ovat vallanneet käytännössä

kuljetusbisneksen suomalaisyrittäjiltä lähes kokonaan. Markkinaosuuden osittainenkin takaisinsaanti vaatii ehdottomasti myös
EU:n paneutumisen asiaan. EU:
n tarkoituksenahan piti olla sekä
poliittisen että talouden tasapainon lisääminen ja turvaaminen.

Lähes jokaisella Venäjän ja Suomen välisellä rajanylityspaikalla
tarvittavat tilat ovat uudet ja ajanmukaiset. Syy rekkajonojen muodostumiselle ei johdu ainakaan
niistä. Niinpä monet autonkuljettajat pitävät tullausjonoja tahallisina ja uskovat niiden tarkoituksen olevan kuljetus-markkinoiden
kaappaaminen kokonaan.
Kansainvälisten TIR-kuljetusten avaaminen osoittaa piittaamattomuutta ja sitä, ettei tehtyjä
sopimuksia kunnioiteta. Miliisin
mielivaltainen sakotuskäytäntö
ja kuitittoman käteismaksun vaatiminen kuljettajilta tekee heidän
elämänsä vaikeaksi ja epävarmaksi. Jos et maksa sakkoa heti, kuskilta viedään ajokortti ja sen voi
lunastaa miliisilaitokselta kolmen
päivän kuluttua. Laitos sijaitsee
yleensä keskellä kaupunkia, jon-

ne kuorma-autolla ajo on kielletty.
Miten haet kortin pois, kun omaa
autoa ei voi jättää ilman vartiointia. Monet kuljettajat eivät enää
uskalla ajaa Venäjälle ollenkaan.
Jonoilla vaikutetaan tehokkaasti markkinaosuuksien kaappaamiseen. Venäläisten kuskien palkat
ja polttoaineen hinta ovat murtoosa suomalaisten vastaavista. Kalustokaan ei ole aina kallista, joten auton muutaman päivän seisominen rajalla ei ole omistajalle
katastrofi. Jos Venäjän viranomaiset haluavat ja tullausten määrä
vaatii, he voivat purkaa jonot lisäämällä tulliselvittäjiä tai purkamalla monimutkaista ja usein
turhaa byrokratiaa. Tällöin kustannuspaine kohdistuisi tasapuolisemmin kaikkiin alalla toimiviin
yrittäjiin. Tilannetta vaikeutetaan

Alpo Ylitalo
Puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan
PerusSuomalaiset
myös viranomaislupien pitkillä käsittelyajoilla, korkeilla maksuilla ja monimutkaisilla lupamenettelyillä.
Ainakin pohjalaisten autoilijoiden keskuudessa Raimo Vistbacka nauttii luottamusta. Ei liene mahdotonta, että hän ottaisi sopivaksi katsomassaan tilanteessa aiheen julkisesti esille.
Kahden lautasen mallin ulkopolitiikan toimijat tietävät ongelman, mutta vierastavat sitä.
Silloin EU-kriittisen puolueen
kansanedustajien velvollisuus
on kysyä, mitä EU tekee ja aikoo tehdä jäsenmaittensa kuljetusalaan ja kansantalouksiin
vaikuttavan asian korjaamiseksi. Ongelma lienee sama kaikilla EU:n ja Venäjän rajanylityspaikoilla. - Milloin poliitikot heräävät?

Vimpelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteita
Vimpelin Perussuomalaisten valtuustoryhmä on – muiden puolueiden ohella – huolissaan Vimpelin kunnan heikosta taloudellisesta tilasta. Nykyinen
valtuusto on työskennellyt nyt yhden vuoden.
Kuluneen vuoden aikana on pidetty paljon kauniita puheita ja on tehty
paljon päätöksiä, joista osa oli erittäin raskaita.
Vimpelin Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielestä vielä ei ole tehty läheskään kaikkia niitä toimia, joilla kuntamme talous saatettaisiin edes
välttävään tasapainoon. Seuraavilla valtuustoaloitteilla ja ennen kaikkea
niiden toimeenpanemisella saadaan Vimpelin kunnan taloudellista tilannetta korjatuksi.
Vimpelin Perussuomalaisten valtuustoryhmä pyytää arvoisien kanssavaltuutettujen tukea valtuustoaloitteilleen.

Vimpelissä 16.01.2006
Harri Niemitalo, Reijo Hongisto

Aloite Vimpelin kunnan
henkilöstöpolitiikasta
Kunnan on työnantajana panostettava työntekijöidensä henkiseen hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.
Kunnan työntekijöiden keski-ikä
nousee ja luonnollisesti myös iän
mukanaan tuomat vaivat ja sairaudet lisääntyvät. Kiristyvä kuntatalous merkitsee myös osaltaan sitä,
että eläköityvän henkilön tilalle ei
palkata uutta henkilöä. Työntekijöiden määrä vähenee, mutta työn
määrä ei vähene, vaan valitettavasti se useilla sektoreilla, mm.
perusturvan puolella lisääntyy koko ajan.
Yhtälö, jossa yhä vähenevällä
työntekijämäärällä joudutaan tekemään yhä lisääntyvä työmäärä, ei
toimi, vaan aikaansaa työuupumusta
ja pitkäaikaisia sairauspoissaoloja.
Työnantajana kunta joutuu maksamaan palkan tälle sairauslomalla olijalle, ja lisäksi teettämään hänen työnsä ylitöinä jollakin toisella henkilöllä.
Karrikoiden sanottuna: ”yksinkertaisesta työstä tulevat kaksinkertaiset kustannukset”, eikä kaivattua säästöä synny.
Esimiehiä on kannustettava aktivoimaan ja motivoimaan työnte-
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kijöitään. Esimiesten tehtävänä on
myös antaa oikeaa ja reaaliaikaista
tietoa omille esimiehilleen työntekijöidensä työn määrästä. Esimiesasemassa olevan henkilön on kyettävä rohkeasti tuomaan esille se, jos
hän ei kulloinkin käytössään olevilla resursseilla pärjää, vaan hänen
olisi saatava lisää resursseja ennen
kuin hänen johtamansa työntekijät
uupuvat työtaakkansa alle.
Vimpelin kunnan työntekijöiden
sairauspoissaoloista koituneet kustannukset olivat vuonna 2004 noin
200 000e.
Ottakaamme rohkeasti tavoitteeksemme vähentää siitä 25 %, eli
50 000e, tämä on mahdollista edellä mainitulla hyvällä henkilöstöpolitiikalla.
Käsityksemme mukaan terveyden hoitaminen on aina edullisempaa kuin sairauden hoitaminen, katsottiimpa sitä sitten työnantajantaikka työntekijän roolista.

Aloite Vimpelin kunnan
vanhustyöstä
On panostettava omais- ja lähihoitoon.
Tutkimuksissa on selvästi osoitettu, että tulevaisuudessa väestön
keski-ikä nousee.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Tästä seuraa vääjäämättä se, että kohonneen iän mukanaan tuomat sairaudet ja vaivat lisääntyvät
nykyiseltä tasoltaan huomattavasti. Tästä puolestaan seuraa se, että
vanheneva väestö tarvitsee nykyistä
enemmän ulkopuolista hoitoa.
Mikäli hoito toteutetaan pääsääntöisesti laitoshoitona, kohoavat sosiaalipuolen kustannukset
merkittävästi.
Käsityksemme mukaan ainoa toteutettavissa oleva keino hillitä kohoavia hoitokustannuksia on hoitaa
avun tarvitsijaa kotonaan mahdollisimman pitkään, ja siirtää hänet
laitoshoidon piiriin vasta siinä vaiheessa, kun hänen hoitamisensa kotona muodostuu ylivoimaiseksi.
Ohessa esimerkkilaskelmia kustannuksista:
Hoitopäivän hinta terveyskeskuksen vuodeosastolla on noin
100e. Kustannukset kuukaudessa
noin 3000e
Vuoden 2004 valmistuneen tilinpäätöksen mukaan oli hoitopäivän
hinta Aisakellossa 58,62 e – 85,12 e.
Kustannukset olivat kuukaudessa 1758,6 – 2553,6 e
Mahdollisuuksien mukaan on
omaisia kannustettava ja tuettava
hoitamaan läheisiään kotona. Kannustimena on maksettava omaishoitotuki, joka on minimissään 300e/kk.
Lisäksi tulisi selvittää, onko mahdollista hoitaa vanhusta kotonaan
esimerkiksi siten, että ostetaan hänen hoitopalvelunsa joltakin hoivaalan yrittäjältä. Mikäli todetaan, että tällainen ratkaisu olisi kokonaistaloudellisesti edullisin, voisi muutama
esimerkiksi kodinhoitajan / lähihoitajan koulutuksen saanutta henkilöä
muodostaa ”hoitorenkaan”.
Mikäli tällaiset yrittäjät löytyisivät
omalta paikkakunnalta, olisi saavutettava hyöty kaksinkertainen, sillä
kunta hyötyisi välittömästi taloudellisesti – vähentyneinä kustannuksina

– ja välillisesti työllistävien henkilöiden maksamista verotuloista.

Aloite Vimpelin kunnan
investoinneista
Kuntaan on laadittava pitkäaikainen investointisuunnitelma.
Laaditun investointisuunnitelman pohjalta on tehtävä laskelmat
suunnitelman kestoajalle siitä, paljonko eri investoinneista aiheutuneet poistot aiheuttavat Vimpelin
kunnan tulokseen tappiota vuosittain.
Mikäli kysymyksessä on suuria kustannuksia aiheuttava taikka
kokonaistaloudellisesti merkittävä
hanke, on ennen hankkeen aloittamista koottava suunnitteluun paneutuva työryhmä. Tämän työryhmän tehtävänä on kartoittaa hankkeen kustannukset ja muut, esimerkiksi työllistämisvaikutukset.
Työryhmä on velvoitettava raportoimaan suunnitelman edistymisestä kunnanvaltuustolle, joka päättää
hankkeen toteutuksesta ennen kuin
hankkeen aloittamiseksi tehdään
muita toimenpiteitä.
Näin toimien vältetään sellaiset
tilanteet, joissa joku henkilö, taikka jotkut henkilöt itsenäisesti, mutta Vimpelin kunnan nimissä toimien, anovat määrärahoja taikka
avustuksia, taikka tekevät Vimpelin kuntaa koskevia sopimuksia ja
sillä tavoin sitovat etukäteen Vimpelin kunnan päättäjien kädet.
Lähtökohtana oltava se, että Vimpelin kunnanvaltuusto myöntää mandaatin niissä tapauksissa joissa toimitaan Vimpelin kunnan nimissä.
Suunnitelmiin on sitouduttava, eikä uusia hankkeita –poislukien erittäin kiireelliset, kuten esim. Hallapuron vesijohdon uusiminen - saa aloittaa kesken suunnittelukauden.
Kaikki budjettien ylitykset on tuotava kunnanvaltuuston tietoon, ennen hankkeen lopullista rahoitusta.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

On selvitettävä, onko Vimpelin
kunnalla mahdollisuutta saada matalapalkkatukea. Mikäli mahdollisuutta on, on kunnan käytettävä valtion tarjoamaa tukea hyväkseen.
Matalapalkkatuki on työnantajalle kohdistuva tuki, jossa matalapalkkaukseen oikeuttavien edellytysten täyttyessä työnantaja saa
oma-aloitteisesti jättää tukea vastaavan määrän toimittamistaan, ja
ennakkoperintälain 33§:ssä tarkoitetulla valvontailmoituksella ilmoittamistaan ennakonpidätyksistä suorittamatta verohallinnolle.
Ennakonpidätykset luetaan tuen
estämättä täysimääräisesti työntekijän verotuksessa tämän hyväksi siten kuin verotusmenettelyssä annetusta laissa 1558/1995 säädetään
Työnantaja on palkanmaksukaudelta oikeutettu matalapalkkatukeen jos:
1. Työntekijälle kalenterikuukauden aikana maksettu palkka on yli
900 euroa ja alle 2000 euroa
2. Palkka on maksettu sellaisen
kalenterikuukauden aikana tehdyn työn perusteella, jonka aikana
työntekijä on ollut kokoaikaisessa työssä, tai palkka on maksettu 3
momentissa tarkoitetulle osa-aikaeläkkeellä olevalle työntekijälle ja
3. Työntekijä on viimeistään palkanmaksukuukauden aikana täyttänyt 54 vuotta

Aloite Vimpelin kunnan
elinkeinopolitiikasta
Vimpeliläisten yrittäjien tuotteiden
hankkiminen Vimpelin kunnan tarpeisiin
Vimpelin kunnan alueella on
osaavaa ja tuotteliasta yritystoimintaa, kädentaidoista maataloustuotteiden, marjonen ja vihannesten viljelyyn saakka.
Elinkeinoasiamiehelle tulee antaa tehtäväksi selvittää ja kartoittaa
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Perussuomalaiset mukana välikysymyksessä
VÄLIKYSYMYS
Terveys-, koulutus- ja hoivapalveluiden vaarantuminen kriisiytyneen kuntatalouden
vuoksi ja hallituksen kyvyttömyys tehdä rakenteellisia ratkaisuja näiden
peruspalveluiden turvaamiseksi.
Eduskunnalle
Hallitusohjelmassa luvataan turvata kuntalaisten peruspalveluiden saatavuus ja laatu. Edelleen
hallitusohjelmassa todetaan, että
edellytykset kunnallisten peruspalveluiden järjestämiseksi turvataan huolehtimalla toimintakykyisestä ja elinvoimaisesta kuntarakenteesta sekä palveluiden kestävästä rahoituksesta.
Hallitusohjelman lupauksista
huolimatta kuntien taloustilanne
on kriisiytynyt. Tämä kehitys vaarantaa kuntalaisten peruspalvelut,
kuten pienten lasten päivähoidon,
vanhusten kotipalvelut, terveyspalvelut, vammaispalvelut ja peruskoulutuksen.
Kuntatalouden kriisistä kertovista esimerkeistä ei ole pulaa.
Ennätysmäärä kuntia nosti tuloveroprosenttiaan täksi vuodeksi. Edellinen ennätys syntyi vuotta aiemmin. Kuntien viime vuoden tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan joka kolmannen
kunnan tulot eivät riitä menoihin. Tämä merkitsi sitä, että nega-

tiivinen vuosikate oli viime vuonna 139 kunnassa. Tätä negatiivista
vuosikatetta on totuttu pitämään
kriisin rajapyykkinä.
Yhtenä merkittävänä syynä
kuntatalouden synkkien näkymien taustalla on valtion itselleen
kunnilta ottama pakkolaina. Valtion ja kuntien välisessä lakisääteisessä kustannusten jaon tarkastuksessa vuonna 2004 todettiin,
että valtio oli kunnille velkaa yhteensä 502 miljoonaa euroa. Hallitus päätti jaksottaa velan maksun
poikkeuksellisen pitkälle neljän
vuoden ajanjaksolle ja aikoo siirtää siitä peräti 194 miljoonaa euroa vasta ensi vaalikaudella maksettavaksi.
Pakkolainalla valtio on osaltaan pakottanut kunnat velkaantumaan. Kuntien velkaantuminen onkin jatkunut hyvin ripeänä. Vuonna 2005 kunnilla oli lainaa keskimäärin 1 327 euroa asukasta kohti. Vuonna 2000 lainaa
oli vain 746 euroa asukasta kohti.
Tänä vuonna kuntien lainakanta

jatkoa edelliseltä sivulta

ta käsittelee aivan minimihenkilöstö.
Tämä minimihenkilöstö uupuu työtaakkansa alle ja jää
sairauslomille. Heidän työtehtäviensä hoitamiseksi joudutaan palkkaamaan ylitöitä tekevä henkilö.
Vrt. aiemmin esitetty kohta
henkilöstöpolitiikka: yksinkertainen asia ja kaksinkertainen
palkka.
Toiseen ”vaakakuppiin” voidaan laittaa se, että hankitaan
tarvikkeet mahdollisimman läheltä, jolloin niistä ei vielä ole
jalostettu makua pois. Näitä
tuotteita valmistamaan tarvitaan enemmän henkilöitä, mutta lisääntynyt työntekijämäärä voi tehdä myös muuta ruoanvalmistuksessa olevaa työtä, jolloin se on osaltaan keventämässä muiden työtaakkaa ja
edesauttamassa sitä, että työntekijät jaksaisivat hoitaa velvoitteensa, eivätkä he sairastu.
Sanomattakin on selvää, että
ruoanvalmistuksessa työskentelevä henkilö haluaa tuottaa hyvää ruokaa ja paras kiitos hänelle on se, että ”ruoka oli hyvää”.
Se on merkki siitä, että hän on
onnistunut jokapäiväisessä työssään. Hyvä mieli on palkkio, joka ei tilinauhassa näy, eikä siitä tietämämme mukaan myöskään veroteta.

kaikki sellaiset vimpeliläiset yritykset, joiden tuotteita Vimpelin kunta voisi toiminnassaan hyödyntää.
Elinkeinoasiamiehen tulee myös
tehdä laskelmat em. yritysten tuotteista ja niiden hinnoista, yrittäjien
sekä kunnan hankinnoista vastaavien henkilöiden käyttöön.
Esitämme, että tällainen toiminta kirjoitettaisiin Vimpelin kunnan
kuntastrategiaan, sillä tämä –jos mikä –on sitä paljon mainostettua aktiivista elinkeinopolitiikkaa.
Kunnan hankintoja säätelee hankintalaki, jonka mukaan on merkittävät hankinnat kilpailutettava.
Tekemällä ”järkeviä” tarjouspyyntöjä on kuitenkin mahdollista,
että Vimpelin kunta ostaa tuotteita omilta kuntalaisiltaan ja tällä tavalla välittömänä hyötynä osa tuotteiden hinnasta palautuu verokertymänä takaisin kunnan kassaan.
Välillisenä hyötynä saadaan aikaan se, että usein alkutuotannossa
olevien, työvoimavaltaisten alojen
palveluja ja tuotteita käyttämällä,
saadaan luoduksi uusia työpaikkoja. Edelleen toteutuu lupaus Vimpelin kunnan harrastamasta aktiivisesta elinkeinopolitiikasta.
On syytä vakavasti miettiä sitä,
kumpi on Vimpelin kunnan talouden kannalta merkittävämpi etu:
Käytetään eineksiä ja pitkälle
jalostettuja valmistuotteita, joi-
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uhkaa rikkoa jo kahdeksan miljardin euron rajan.
On totta, että kuntien toimintakulut ovat kasvaneet edelleen
nopeammin kuin kuntien rahoitus eli kuntien verotulot ja valtionosuudet yhteensä. Nopea
kustannusten nousu johtuu valtion kunnille siirtämien velvoitteiden kasvun lisäksi palvelujen
kysynnän lisääntymisestä. Palvelujen kysyntä kasvaa jatkossakin
väestön ikääntymisestä johtuen.
Tämä kehitys on Suomessa seuraavan kahdenkymmenen vuoden
aikana nopeampaa kuin missään
muussa EU-maassa.
Hallituksen käynnistämä kuntaja palvelurakenneuudistus on tämän vaalikauden tärkein yksittäinen kysymys kuntatalouden kestävyyden kannalta. Ennen kaikkea hankkeen toteuttaminen on
välttämätöntä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden vuoksi.
Nyt näyttää selvältä, että runsas vuosi sitten hallituksen poli-

tiikkariihessä käynnistetyn kunta ja palvelurakenneuudistuksen
tavoitetaso on laskenut huomattavasti. Päähallituspuolueiden tavoitteet näyttävät keskenään kovin erilaisilta. Toisaalta vaaditaan
tavoitteellista puitelakia; toisaalta puhutaan vain löyhästä puitelaista. Tämä ei riitä vastaukseksi nykyiseen kuntatalouden ahdinkoon ja palveluiden murenemiseen. Vaikean taloustilanteen

vuoksi monet kunnat ovat joutuneet karsimaan hyvinvointipalveluja. Esimerkiksi vanhusten kotipalveluita on vähennetty, kouluverkkoa on supistettu ja opetusryhmien koot ovat kasvaneet.
Edellä olevan perusteella ja
Suomen perustuslain 43 §:ään
viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

1) Onko hallitus tietoinen, että suomalaisten hyvinvointipalvelut
ovat vaarantumassa heikkenevän kuntatalouden myötä?
2) aikooko hallitus maksaa takaisin kunnilta ottamansa pakkolainan vielä tällä vaalikaudella ja
3) onko hallitus ylipäätään kykenevä tuomaa eduskunnalle tämän
kevään aikana esityksen sellaisesta kunta- ja palvelurakenteen uudistamisesta, joka tehokkaalla tavalla turvaa suomalaisten tarvitsemat hyvinvointipalvelut?
Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2006

Perussuomalaisten
mielenterveyspoliittinen
kannanotto
Vallanpitäjiemme olisi nykyistä
paremmin paneuduttava mielenterveysongelmien syihin ja niiden
ennalta ehkäisemiseen. Yhteiskuntamme on valitettavasti muuttunut viime vuosikymmeninä entistä kovemmaksi ja kylmemmäksi paikaksi asua ja elää. Ihmisarvon edelle on nostettu raha
ja tuottavuus. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on saanut väistyä
markkinavoimien ja yksittäisen
eduntavoittelun tieltä. Taloudellinen epävarmuus ja jatkuva ahditus näköalattoman tulevaisuuden keskellä heijastuu yhä enenevässä määrin myös ihmisten henkiseen hyvinvointiin. Ihminen joka kokee ruumiillisesti, henkisesti
ja taloudellisesti elämänsä ihmisarvoiseksi, voi useimmiten myös
mielenterveydeltään hyvin. Koti, läheiset ja työpaikka ovat myös
mielenterveyden kannalta peruselementtejä.
Kaikki astiat eivät ole yhtä kestäviä. Eivät myöskään ihmismie-

let. Siksi mielenterveyden horjuessa ja heiketessä ovat ensi toimenpiteet avun saannissa tärkeitä ja usein ratkaisevia, kuten
muussakin sairaanhoidossa. Terveyskeskusten ja sairaaloiden on
pystyttävä tarjoamaan riittävät

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

palvelut ja tukitoimet esim. psykoterepian osalta niin, ettei matka- tai muista kustannustekijöistä tule este avunsaannille. Mielenterveyspotilaan
mahdollisuuteen ihmisarvoiseen elämään voidaan vaikuttaa avohoidossa monella tavalla.
Esim. lääkkeiden hinnalla, kuntoutuksella, maksuttomilla kuntoustuskursseilla, asumisen tukemisella, toimeentulon- ja koulutusmahdollisuuksien parantamisella
sekä työelämään paluun helpottamisella. Yhteiskunnan sivistystason mittari on, kuinka se huolehtii kaikkein heikoimmista ja vähäosaisimmista ihmisistä. Tällä sektorilla on Suomessa nykyisin todella paljon parantamisen varaa.
Mikäli Perussuomalaiset saavat
tulevaan eduskuntaan ryhmänsä
kasvun myötä lisävoimaa, se antaa meille mahdollisuuden puuttua myös mielenterveyspotilaiden osalta rehottavaan epäinhimilliseen kohteluun entistä tehokkaammin.

13

Järjestötoimintaa

Perussuomalaisten
kannatus 2,7%

3,0

Keski-Pohjanmaan piiri
sunnuntaina 9.4.2006 klo 12.00
Ullava, Rahkosen monitoimitalon kahvio, Rahkosen kylätie 246. Puolueen edustajina
puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini ja kansanedustaja Raimo Vistbacka
Piiritoimikunta klo 11.00.

Perussuomalaisten kannatus on viimeisimmän gallupin mukaan 2,7%. Kannatus on
noussut viime eduskuntavaaleista 1,1%.

Tarja Halosen palkka
nousemassa lähes 25%
Nelosen uutisten mukaan presidentti Tarja Halosen palkkio nousee tuntuvasti, lähes 25%. Valtioneuvosto on päättänyt korottaa
presidentin palkkion 126 000 euroon vuodessa, kun tähän saakka

palkkion suuruus on ollut 102 000
euroa vuodessa. Valtioneuvosto
aikoo korottaa myös presidentin
edustusmäärärahoja aiemmasta
160 000 eurosta 171 000 euroon
vuodessa.

Oulun ja Kainuun piiri
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään la 18.03.2006,
Päiväkeskus, Töllintie 1, 91500
Muhos alkaen klo 14.00. Vierailijana kansanedustaja, puolueenpuheenjohtaja Timo Soini
Espoosta. Alustus Perussuomalaiset rp:n 3. varapuheenjohtaja
Ahti Moilanen Utajärveltä.
Tervetuloa. Piiritoimikunta

Etelä-Pohjanmaan piiri

Kunnan on työnantajana
panostettava työntekijöidensä
henkiseen hyvinvointiin ja työssä
jaksamiseen.
Kunnan työntekijöiden keski-ikä
nousee ja luonnollisesti myös iän
mukanaan tuomat vaivat ja sairaudet lisääntyvät. Kiristyvä kuntatalous merkitsee myös osaltaan sitä, että eläköityvän henkilön tilalle ei palkata uutta henkilöä. Työntekijöiden määrä vähenee, mutta työn määrä ei vähene,
vaan valitettavasti se useilla sektoreilla, mm. perusturvan puolella lisääntyy koko ajan.
Yhtälö, jossa yhä vähenevällä
työntekijämäärällä joudutaan tekemään yhä lisääntyvä työmäärä,
ei toimi, vaan aikaansaa työuupumusta ja pitkäaikaisia sairauspoissaoloja.
Työnantajana kunta joutuu
maksamaan palkan tälle sairauslomalla olijalle, ja lisäksi teettämään hänen työnsä ylitöinä jollakin toisella henkilöllä.
Karrikoiden sanottuna: ”yksinkertaisesta työstä tulevat kaksinkertaiset kustannukset”, eikä kaivattua säästöä synny.
Esimiehiä on kannustettava aktivoimaan ja motivoimaan työnte-

kijöitään. Esimiesten tehtävänä
on myös antaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa omille esimiehilleen
työntekijöidensä työn määrästä. Esimiesasemassa olevan henkilön on kyettävä rohkeasti tuomaan esille se, jos hän ei kulloinkin käytössään olevilla resursseilla pärjää, vaan hänen olisi saatava
lisää resursseja ennen kuin hänen
johtamansa työntekijät uupuvat
työtaakkansa alle.
Vimpelin kunnan työntekijöiden sairauspoissaoloista koituneet kustannukset olivat vuonna
2004 noin 200 000e.
Ottakaamme rohkeasti tavoitteeksemme vähentää siitä 25 %,
eli 50 000e, tämä on mahdollista
edellä mainitulla hyvällä henkilöstöpolitiikalla.
Käsityksemme mukaan terveyden hoitaminen on aina edullisempaa kuin sairauden hoitaminen, katsottiimpa sitä sitten työnantajan- taikka työntekijän roolista.

Julkilausuma
Perussuomalaiset Oulun ja Kainuun piiri, Muhos 26.02.2006

Julkilausuma
Valtakunnallisessa logistiikkasuunnittelussa on Pohjois-Suomen ja Kainuun teiden kunnostusluokkia laskettu. Samalla junaliikenne lopetetaan jo Suomen
puoleen väliin. Miten pohjoissuomalaiset voivat hoitaa asioitaan
keskenään ja Etelä-Suomeen, jos
pitkillä välimatkoilla on varottava, etteivät autot säry huonos-
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ti hoidetuilla teillä. Kuinka Pohjois-Suomi voi pysyä mukana kehityksessä ja kuinka elinkeinoelämä saa pidettyä palvelunsa. Maaja metsätalous ja matkailu ovat
riippuvaisia liikenneyhteyksistä.
Oulun ja Kainuun Perussuomalaiset vaativat, että hallitus pitää
huolen Pohjois-Suomen toiminta
edellytyksistä, eikä laita kaikkia
rahoja vain suunnittelemiseen.
Ahti Moilanen
Utajärvi

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

lauantaina 8.4.2006 klo 12.00
Paikka: Peräseinäjoen Terästalo (entinen kunnantalo)
Keikulinkuja 1
Puolueen edustajina puheenjohtaja, kansanedustaja Timo
Soini ja kansanedustaja Raimo
Vistbacka sekä varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala.

Kymen piiri
sunnuntaina 23.4.2006 klo 12.00
Kouvola, Hotelli Vaakuna, Paimenpolku 2, Marjoniemi kabi-

netti. Puolueen edustajina puheenjohtaja Timo Soini ja puoluesihteeri
Hannu Purho

Satakunnan piiri
Maanantaina 27.3.2006 klo 18.00
Kankaanpää kaupungintalon valtuustosalissa.
Piiritoimikunta klo 17.30
Paikalla puolueen puheenjohtaja
Timo Soini

osallistumista sekä Perussuomalaisten jäsenistöltä, että Perussuomalaisten toiminnasta kiinnostuneilta varsinais-suomalaisilta. Kokouksessa Perussuomalaisen tilannekatsauksen esittää puolueen
puheenjohtaja Timo Soini.

Pirkanmaan piiri
sunnuntaina 5.3.2006 klo 12
Tampere, pääkirjasto Metso,
luentosali 1. Timo Soinin alustus

Etelä-Savon piiri
lauantaina 8.4.2006 klo 12.00
Otava (Mikkelin kupeessa) Ravintola Huvikumpu,
Otavantie 1
Puolueen edustajana puoluesihteeri Hannu Purho
Piiritoimikunta klo 11.00.

Hämeen piiri

Pohjois-Savon Piiri

Lapin piiri

Kevätkokous 1.4.2006 klo 12.00
Kuopion kaupungin pääkirjastolla, Maaherrankatu 12.
Mukana puolueen puheenjohtaja
ja kansanedustaja Timo Soini.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa. Piiritoimikunta

lauantaina 25.3. klo 11.30-14
Pelkosenniemi, Hotelli Pyhätunturi. Puolueen edustajana kansanedustaja Timo Soini.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Varsinais-Suomen piiri ry
Kevätkokous on sunnuntaina
19.3.2006 klo 15 Turussa Kristillisen Raittiusseuran tiloissa (Rauhankatu 12b).
Piiritoimikunta ja kahvitarjoilu jo
klo 14 alkaen. Toivotaan runsasta

lauantaina 8.4.2006 klo 13.00
Riihimäki, Hotel Linnea, Hämeenaukio 1
Puolueen edustajana varapuheenjohtaja Auli Kangasmäki.
Piiritoimikunta klo 12.00

Keski-Suomen piiri
Piiritoimikunnan kokous
sunnuntaina 19.3.2006 klo 14
piiritoimistolla Linnantie 5 B.
Aiheina vaalivalmistelut ja
ehdokasasettelu.

Perussuomalaiset vaaliliittoon
Pohjois-Karjalassa
Perussuomalaisten piirijärjestöistä ensimmäisenä teknisen
vaaliliiton on julkistanut Pohjois-Karjala, mikä on merkittävä asia kyseisen vaalipiirin
poikkeuksellisen korkean äänikynnyksen takia - tarjolla on
enää kuusi kansanedustajanpaikkaa.
Kilpailu paikoista kovenee
koska valittavien kansanedustajien määrä piirissä vähenee
yhdellä seitsemästä kuuteen.
Vuonna 2003 kokoomus ja

perussuomalaiset olivat keskenään vaaliliitossa, silloin vaaliliitto ei saanut eduskuntaan yhtään
ehdokasta.
Kristillisdemokraatit Kokoomus, ja Perussuomalaiset tekivät vaaliliiton ensi vuoden eduskuntavaaleissa Pohjois-Karjalassa. Vaaliliito tavoittelee vähintään yhtä kansanedustajan paikka alueelta. Kokoomuksella on
kymmenen paikkaa, Kristillisdemokraateilla ja Perussuomalaisil-

la on molemmilla kaksi paikkaa
vaaliliitossa.
Vaaliliitto on tekninen vaaliliitto, ehdokasnimiä kukaan osapuolista ei ole vielä antanut julkisuuteen.
Tästä vaaliliittoasetelmasta on
Pohjois-Karjalassa hyvät edellytykset lähteä hakemaan menestystä muistaen siellä viime kuussa Timo Soinille annetut äänet
(4,9 %).

Siikajoella perustettiin 27.02.2006
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Siikajoen ja Ruukin kuntaliitoksen seurauksena Siikajoen
kunnanvaltuusto koki muodon muutoksen. Edellisessä valtuustossa oli paikat ( 17
jäsentä ) kesk. 12, sdp 3, kok
2. Siikajoen uuteen valtuustoon muodostettiin Siikajoen
Perussuomalaisten valtuustoryhmä. Valtuuston kokoonpano on ( 17 jäsentä ) kesk. 11,
PS 3, kok 2, sdp 1. Valtuutetut
Martti Eskola, Esko Sikkilä ja
Timo Hirvaskari suivaantuivat
Siikajoella harjoitettuun kunnallispolitiikkaan ja Suomessa harjoitettuun valtakunnan-

politiikkaan. Oliko Siikajoella tarvetta rakentaa esim. golfkenttä?
Uuden valtuustoryhmän toiminta näkyi heti ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Esko Sikkilä esitti ja Martti Eskola kannatti, että kuntaliitosta ei tehdä Ruukin kunnan kanssa. Sikkilän esitys hävisi kuntaliitosasiassa äänin
4 – 13.

tushakuisesti turvallisuusvajetta?
Annetaanko ihmiselle mahdollisuutta elää maaseudulla turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä, sillä kaikki eivät halua kaupunkiin asumaan! Mitä on ryhmäkuripolitiikka? Täytyykö valtuutetun istua sen takia valtuustossa 4
vuotta pitämättä yhtään puheenvuoroa!

Syitä puolueen vaihtoon on ollut monia. Suomessa harjoitetaan
politiikkaa, jossa rikkaat rikastuu
ja köyhät köyhtyy. Mikään työpaikka ei ole varma. Luodaanko
tällä sisäisellä toiminnalla tarkoi-

Ahti Moilanen
Perussuomalaisten 3.
varapuheenjohtaja
Utajärvi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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suutta. Taloudellisen turvan ja toimeentulon heikkeneminen on näkynyt yhteiskunnallisena levottomuutena, perheiden hajoamisena, mielenterveyspalvelujen
räjähdysmäisenä kasvuna ja tolkuttomina väkivallantekoina. Kun Suomi on yhä enemmän osa kansainvälistä kasinopeliä, on selvää, että kaikki eivät pärjää viidakon lakeja toteuttavassa mammonamarkkinataloudessa.
Näiden ihmisten turvana ovat ystävät, perhe ja yhteiskunta. Kun yhä useampi perhe hajoaa ja ystävä
katoaa, lankeaa vastuu ihmisestä yhteiskunnalle. Silloin ei levätä enää kovin leveillä hartioilla.
-Me perussuomalaiset haluamme tukea perhettä,
sillä terveet kodit ovat henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin perusta. Mutta kun perheitä, ja erityisesti lapsiperheitä, hallituksen päätöksillä kuritetaan, on
pakko luottaa myös yhteiskunnan apuun.

Riihimäellä
asiapolitiikkaa
Raimo Vistbacka
välikysymyskeskustelussa:

Keinoja työttömyyden
poistamiseksi
Vistbacka totesi, että Keskusta on herännyt
hallituksen tuhoisan talouspolitiikan edessä. Hän kuitenkin muistutti, että herännäisyys on myöhäisempää laatua, sillä vallitseva kansalaisia kyykyttävä talouspolitiikka on
perua Esko Ahon porvarihallituksen ajoilta,
jolloin työtttömyys varsinaisesti aloitti valtavan nousunsa. Tätä kyykytyslinjaa on pääministeri Lipposen sateenkaarihallituksen ollut
helppo jatkaa.
-Valtiovallan tehtävänä on olla kaikinpuolisena turvana kansalaisilleen. Tämä tarkoittaa sekä taloudellista, että fyysistä turvalli-

Riihimäen Perussuomalaisten perustuvan
kokouksen julkilausumaa:
Olemme tänään 9.9.1996 perustaneet Perussuomalaisten Riihimäen paikallisyhdistyksen. Meissä perussuomalaisissa elää unohdetun kansan ajatukset ja henki.
Osastomme tulee tekemään kaikkensa juuriakseen
korruption kuntamme elinkeinoelämästä ja byrokratiasta. Linjamme tulee olemaan kovennettu asialinja,
joka on sovellettu nyky-yhteiskuntaan.
Vastustamme puoluepolitiikkaa ja ajamme asiapolitiikkaa. Asiapolitiikkamme sopii niin vanhoille kuin
nuorillekin. Kaikki entiset SMP:läiset kuten myös perusjuntit ja perusjupit, tervetuloa toimintaan mukaan.
Merja Muronen, hallituksen puheenjohtaja; Vesa
Korhonen, varapuheenjohtaja; Teemu Lahtinen, sihteeri; Jukka Pennanen, taloudenhoitaja; Jorma Runonen,
hallituksen jäsen; Juhani Vuorela, hallituksen jäsen.

Varsnais-Suomen piirin valintoja
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry.:n piiritoimikunnankokous valitsi Liedossa 23.2.2006 toimihenkilöitään. Piirin varapuheenjohtajina valittiin jatkamaan Juhani
Pilpola Liedosta ja Rauno Vuorio
Turusta. Piiriämme Uudestakaupungista yli kymmenen vuotta palvellut piirisihteeri Aarre Lahtonen
esitti tilalleen Pyhärannasta kotoisin olevaa Iiris Peltomaata, jonka
kokous valitsikin piirisihteeriksi yk-

simielisesti. Aarre Lahtonen kertoi
jatkavansa piiritoimikunnassa huojentunein mielin, kun saa täysipainoisesti keskittyä kokouksiin ilman jatkuvaa pöytäkirjantekovelvollisuutta.
Piiritoimikuntamme haluaa vielä
näin lehden välityksellä kiittää puolueen puheenjohtajaa Timo Soinia
hienosta vaalimenestyksestä Varsinais-Suomen alueella.

Kokouksessa päätettiin ryhtyä kartoittamaan eduskuntavaaliehdokkuuteen haluavia perussuomalaisia
ja alustavaksi tavoitteeksi asetettiin
oma täysi lista, johon mahtuu 17 ehdokasta vaalipiirin eri puolilta. Monista muistakin ajankohtaisista aiheista keskusteltiin vilkkaasti, kun
paikalla oli liki 20 aktiivista toimijaa.

Terveisin
pj. Lauri Heikkilä

Presidentinvaalit on käyty ja myrskyvaroitus
on annettu
Kotikylän kannatusprosentti PSehdokkaalle oli ”vain reilu 10%”.
Tämä on hyvä tavoite tulevia eduskuntavaaleja ajatellen. Näiden
vaalien teemoja tulevat olemaan
varmasti EU, Nato ja energiapolitiikka. EU ei ole se kansojen koti,
mistä kansanäänestys järjestettiin
1995. Suuret maat jyrää meitin ja
edellyttävät pienten noudattavan
pilkuntarkkuudella sopimuksia,
vaikka itse sooloilevat jatkuvasti.
Euro on ollut kumminkin vakaa
valutta ainakin toistaiseksi. EU:n
on lisättävä sisäistä turvallisuutta
rikollis- ja terroristijärjestöjä vastaan. EU:n nopeantoiminnan yksi-
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köitä tulee käyttää vain Euroopan
rajojen puolustamiseen. YK:n joukot ovat maailmanlaajuisesti käytettävissä. Joissa joukoissa myös
kirjoittaja on palvellut 2 vuotta.
Nato-sopimusta ei tule allekirjoittaa, koska olemme jo tarpeeksi lähellä turvatakuita muutenkin. Elisabeth Renh aikanaan tilasi Nato-hävittäjät ja näytti, mihin ollaan menossa. Suomi osti DDR:n
jäämistöstä lähes uusia T-72 panssarivaunuja romun hinnalla, hyvä
kauppa paitsi Natoa ajatellen , tykeissä väärä kalinberi, siksi on ostettu Saksasta Leobardit. Suomalaiset poliitikot ovat toimineet

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Merkkipäiviä

Puolueveteraani
Aaro Junttila

80v

Isäni Aaro Junttila syntyi maaliskuun 4. päivä
1926 maanviljelijän ja
kätilön toiseksi nuorimmaisena lapsena Temmeksellä Oulun kupeessa. Hän kävi keskikoulun Haapavedellä vuosina 1939-42, jonka jälkeen hän
jäi vanhempien veljien jouduttua
rintamalle hoitamaan maataloutta muun perheen kanssa. 1930-luvun lopulla isä oli mukana Suojeluskunnan poikaosastossa ja
myöhemmin Sotilaspojissa sen
toiminnan alettua. Helmikuussa 1944 vasta 17-vuotiaana isäkin
joutui ensin Nurmekseen koulutuskeskukseen konekiväärikomppaniaan, jonka jälkeen heinäkuussa Lieksan ja Nurmeksen rajalle,
jossa hän toimi ryhmänjohtajana vanhempien ja kokeneempien puolijoukkueenjohtajien alaisuudessa mm. vartiointitehtävissä partisaanien vierailujen takia.
Tämän jälkeen tuli siirto Keravalle, jossa komppania oli majoitettuna nuorisovankilan kirkossa
odottamassa lähtöä Kannakselle
jatkosodan aikana. Siirtoa rintamalle ei kuitenkaan koskaan tullut ja kahdeksan kuukauden palveluksen jälkeen joukko kotiutettiin. Vuoden päästä 1945 hän joutui vielä vuoden sotapalvelukseen
Tornioon, jossa toimi suurimman
osan ajasta komppanian kirjurina. Nuo ajat ovat isällä elävästi
muistoissa, vaikkei niitä ole mitenkään valtion taholta noteerattu saati tunnustettu, niin kuin niin
monen muunkin isän ikäisen miehen kohdalla on käynyt.
1947 isä tapasi tulevan vaimonsa ja häitä vietettiin kesäkuussa
1950. Meitä lapsia on kaikkiaan
kolme, poika ja kaksi tyttöä. Lapsenlapsia on yksi ja lapsenlapsenlapsia kolme. 1951 isä aloitti itsenäisenä yrittäjänä, jolloin hän
hankki ensimmäisen oman kuorma-autonsa. Yrittäjyys oli loppua

energia-asioissa Vihreiden pelossa ja jättäneet hyödyntämättä atomi- ja vesivoiman. Atomireaktorit
olisi tullut tilata Neuvostoliitosta
velkoja vastaan ja rakentaa työllisyystöinä suuren laman aikana.
Vuotos on myös rakennettava. Lopuksi terveiset Presitentille: Koko
kansan Presidentiksi pääsee olemalla tasapuolinen nimityspolitiikassa ja paheksumalla rähmällään
olleita. Vaikuttakaa myös Tiitisen
listan julkaisemiseksi. Kaukaisten
toverikansojen paijaamisen sijasta
tulisi keskittyä itsekkäästi Suomen
.etujen ajamiseen.
Timo Isola, Kiiminki

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

lyhyeen hänen loukkaannuttua vakavasti, mutta hän pystyi
kuitenkin jatkamaan
maansiirto- ja puutavaranajossa sekä loppuaikoina toimittaen asiakkaille öljyä. Hän toimi autoilijana aina vuoteen 1973,
jolloin joutui terveydellisistä syistä luopumaan työstään.
SMP:n jäsen isä on ollut 1960luvulta ja Perussuomalaisten
perustajajäsenenä 1995 alkaen.
Hän toimi aikoinaan aktiivisesti
vaimonsa kanssa Oulun piirijärjestössä ja Temmeksen paikallisosastossa mm. sihteerin tehtävissä koko sen toiminnan ajan. Isä
ei ole ollut vaikuttamassa kunnallispolitiikassa, mutta Temmeksen kirkkovaltuustossa kaksi kautta taistelemassa pienen ihmisen oikeuksien puolesta.
Hän on aina ollut kiinnostunut urheilusta. Nuorempana hän
oli hyvä yleisurheilussa, etenkin
kuulantyönnössä. Nykyään hän
on kova penkkiurheilija seuraten niin kesä- kuin talvilajeja. Tänä talvena on seurattu niin Kärppien menestystä SM-liigassa kuin
Torinon olympialaistenkin lajeja.
Puutarhanhoito on molempien
vanhempien sydäntä lähellä ja sen
voi konkreettisesti todeta kesäisin
puutarhan puhjetessa loistoonsa.
Laaja tarha vaatii hoitoa, mutta
pitää myös virkeänä ja liikkeellä. Keittotaidosta on aivan pakko
mainita isän tekemät maanmainiot lihapullat, joita parempia ei
olekaan! Perhekeskeisyys, perinteet ja hyväsydämisyys ovat isään
yhteenkuuluvia hyveitä.
80-vuotissyntymäpäiviä juhlittiin 4.3.2006 perheen ja ystävien
kesken kotona Temmeksellä.
Kirjoittaja on Aaro Junttilan
nuorempi tytär Heli

Sydämelliset onnittelut!

Onnittelut lähettävät myös:
Perussuomalainen puolue, puoluetoimisto ja
PerusSuomalainen-lehden toimitus
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Olli Sademies
Helsingin piiri ry

Köyhyyspakettia

kerrakseen!

Luettuani kaupunginkanslian
lähettämän aineiston sosiaalitoimen ongelmista, pöyristyin. Voiko
olla totta, että jo aikaisemmin todetut ja kirjatut epäkohdat muodostavat suorastaan maamerkin
palvelurakenteen staattisuudesta.
Samat epäkohdat vaivaavat vuodesta toiseen, eikä pimeän tunnelin päästä pilkahda edes valoa.

Toimeentulotuen ostovoima on
vähentynyt 3 % viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun reaaliansiot ovat kasvaneet 26 %.
Suomen köyhyysasteet kasvavat vuosi vuodelta, mitä yritetään epätoivoisesti korjata tulonsiirroilla, joita ilman joka neljäs suomalainen eläisi köyhyysrajan alapuolella. Pienimmistä
eläkkeistä on tingitty jättämällä
huomiotta elinkustannusten
todellinen nousu. Onko pitkän
päivätyön isänmaamme hyväksi
tehneiden syötävä koiranmakkaraa ja seistävä leipäjonoissa
palkkana elämäntyöstään?
Voimmehan aina syyttää valtiota asioiden huonosta hoidosta, mutta olisiko meidän valtuutettujen syytä katsoa välillä
peiliin?
Toimeentulolaki velvoittaa
13 § 1 momentissaan kuntia varaamaan riittävät määrärahat
ehkäisevää toimeentulotukea

varten. Laki velvoittaa, mutta
kuinka on toimittu: Kahdessa
vuodessa on puolitettu ehkäisevän toimeentulotuen määrä.
Köyhyyden pimeä tunneli on
muuttunut pimeäksi luolastoksi, jonka uumenissa kadotetut
sielut huhuilevat.
Köyhyys masentaa, se masentaa siinä määrin tehokkaasti,
etteivät nämä ihmispolot jaksa
eivätkä enää kykene hakemaan
edes apua. Asuntoa vailla olevat
porrashuoneissa ja roskalaatikoissa nukkuvat hakevat apunsa päihteistä. Moni turvautuu
rikosten tekemiseen saadakseen
katon päänsä päälle näin talvella. Vankilat ovat täpösen täynnä.
Vankeinhoito on huonoa sosiaalipolitiikkaa ja osaltaan sen
tulosta.

Ihmisten syyllistäminen
Sosiaaliavustuksia käytetään
myös väärin. Julkisuudessa viljellään ahkerasti termiä sosiaalipummit, jolla leimataan kaikki
sosiaaliavustuksia saavat henkilöt. Pitääkö ihmisen hädässään
nöyrtyä, kumartaa syvään ja
tuntea häpeää saadessaan yhteiskunnalta laissa määrättyä tukea
elämässä selvitäkseen?

Joukossa on tietysti marginaaliryhmiä, jotka käyttävät häikäi-

lemättömästi väärin sosiaaliturvamme, mihin on puututtava
ankarasti. Rikostutkijana olen
näitä väärinkäytöksiä tutkinut,
mutta onneksi ne osoittautuivat
pääsääntöisesti euromäärältään
pienehköiksi. Älkäämme siis leimatko ja nöyryyttäkö kaikkia
toimeentulotuen saajia muutaman moraalittoman huijarin
takia .
Toimeentulotuen myöntäminen vaatii harkinta-aikaa. Jokainen päivä minkä päätös viipyy,
on sen saajalle piinaavan pitkä.
Eduskunnan oikeusasiamies on
aiheesta kiinnittänyt asiaan vakavaa huomiota. Tämä ongelma
on tiedostettu jo vuosia sitten.
Miksi sitä ei ole korjattu? Mikäli korjaamattomuuden takana on epäeettinen vallankäyttö
avustettavia kohtaan, kuten
jotkut tahot väittävät, on asia
tutkittava ja korjattava mitä pikimmin.
Sosiaalityö on laaja-alaista,
missä kaikki toimenpiteet vaikuttavat ja heijastuvat kaikkeen. On varsin selvää, että
vanhempien voidessa huonosti,
se heijastuu lapsiin ja neuvolatyön tarve kasvaa. Lasten psykiatrisen hoidon tarve kasvaa ja
pitkistä jonotusajoista johtuen
tarve huostaanottoihin lisääntyy.
Tämä oravanpyörä on pysäytet-

tävä, maksoi mitä maksoi, sillä
lapsissa on tulevaisuutemme.
Sosiaalihuollossa voidaan
säästää tehokkaimmin vähentämällä kriisityön tarvetta.

Elämänkaariorganisaatio
Vuoden 2005 alussa Helsingissä
käyttöönotettu elämänkaariorganisaatio on hyvä ratkaisu. Valitettavasti muutoksen tiedottaminen asiakkaille jäi varsin puutteelliseksi. Voimakas organisaatiomuutos yllätti sekä asiakkaat
että työntekijät.

Näen selvän vastuualuejaon
hyväksi asiaksi, mutta halua korostaa kunkin yksilön elämäntilanteen huomioimista kokonaisuutena siten, ettei päädytä tilanteeseen, jossa sosiaalitoimen
yksi vastuusektori ei tiedä, mitä
toinen tekee, jolloin systeemi
synnyttää itse itselleen uusia
ongelmia ratkottavaksi.

Juridiikka
Sosiaalihuolto on palvelutehtävä,
joka nojautuu paitsi perustuslakiin, sosiaalihuollon asiakaslakiin,
hallinto-, lastensuojelu- ja kymmeniin muihin lakeihin asetuksineen, joiden hallitseminen on
sosiaalialan ihmisellekin vaikeaa,
etenkin kun asioissa annetaan

Pahoinvointia

hyvinvointivaltiossa!
Tuore Stakesin tutkimus vahvistaa sen,
mikä valtaosalla kansalaisista oli jo hyvin
tiedossaan, osalla hyvinkin konkreetisti:
köyhyys ja pahoinvointi ovat entistäkin
yleisempää. Jo puoli miljoonaa suomalaista elää köyhyysrajan alapuolella. Huolestuttavinta on, että nykyinen politiikka vie
kehitystä huonompaan suuntaan.Hallitus
ja sitä myötäilevä presidentti ovat itseään
toistaen puhuneet pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta ja vakuuttaneet suomalaisilla menevän hyvin, palkkojen ostovoimakin
on kuulemma noussut kiitettävästi.Jos vallankäyttäjämme eivät ole tietoisesti julistaneet valheellista propagandaa, niin ainakin
he ovat tarkastelleet hyvinvointia vain parhaimmassa asemassa olevien näkökulmasta. Tuo näkökulma on sivuuttanut etenkin
lapsiperheet.

Stakesin tutkimuksen mukaan nimenomaan vauva- ja taaperoikäiset sekä
monilapsiset perheet ja yksinhuoltajat
ovat jääneet toimeentulon kehittymisessä jalkoihin. Laskevan syntyvyyden
ja nopean eläköitymisen olosuhteissa
hallituksen politiikka on vain pahentanut ongelmia. Ratkaisuksi on tarjottu
ulkomaisen työvoiman houkuttelemista
”helpottamaan uhkaavaa työttömyyttä”
- maassa, jossa omiakin työttömiä on vähintään neljännesmiljoona ja työttömyysaste yli kaksinkertainen EU:n parhaisiin
maihin verrattuna.Vähävaraisimman
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väestönosan aseman parantamista koskeneeseen välikysymykseen (VK 1/2005)
antamassaan vastauksessa ministeri Sinikka Mönkäre myönsi kysymyksen erittäin tärkeäksi, mutta syyllisti kysyjät ongelmien yksinkertaistamisesta. Mönkäre
arvioi perimmäiseksi syyksi köyhyyteen
tulojen vähäisyyden ja syrjäytymiseen
huono-osaisuuden kasautumisen. Voiko
asian yksinkertaisemminkin esittää? Tuskin. Tuskin kuitenkaan hallituksen ajama
varallisuusveron poisto - n. 100 miljoonan

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

PerusSuomalaiset

euron verohelpotus parhaimmassa osassa oleville - toi kumpaankaan ongelmaan
helpotusta; pakkolaina talousongelmiensa kanssa kipuilevilta kunnilta huomioiden pikemminkin päin vastoin.
Hallituksen kuvitelma investointien
lisääntymisestäkin osoittautui harhaksi, kun tutkimus kertoi niiden suuntautuneen oleellisilta osiltaan ulkomaille.
Kokonaiset tuotantolaitokset työpaikkoineen ovatkin olleet suoranainen
vientihitti.Kustannusvaikutukseltaan
samaa suuruusluokkaa oleva ruuan ALV:
n alentaminen olisi välittömästi helpottanut etenkin pienituloisimpien asemaan.
Heillähän suhteellisesti suurin osa käytettävissään olevista tuloista kuluu ravintoon. Varallisuusvero poistettiin pikakäsittelyllä, mutta ruuan ALV:n alentamisesta tehtyä lakialoitetta LA 38/2004 on
seisotettu hutikuusta 2004 lähtien VaV:n
verojaostossa odottamassa raukeamista
vaalikauden päättyessä.
Kuukausi sitten, heti uudelleenvalintansa
varmistuttua, presidentti Tarja Halonen
kertoi havainneensa, että kansalaiset toivovat presidentistä entistä voimakkaampaa arvovaikuttajaa. Hän sai varmasti
myös kansalaisten viestejä toimeentuloongelmista, jopa palkan riittämättömyydestä kohtuulliseen elämään. Ainakin
hän vakuutti puhuvansa toisella kaudellaan aiempaa enemmän uusköyhyydestä,
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lisäksi jopa keskenään ristiriitaisia hallinnollisia ja rakenteellisia
ohjeita. Näin ollen ei pidä tuudittautua uskoon, että avustettavat
tuntisivat ja hallitsisivat säädökset, joten neuvontatyön osuutta
on syytä kasvattaa.

Säädös- ja ohjeviidakossa
rämpivällä sosiaalityöntekijällä
on omat paineensa virkavastuineen. Sosiaalityöntekijöiden riittävä koulutus ehkäisee
virheellisiä ja valituksenalaisia
ylimääräistä työtä teettäviä päätöksiä tehokkaimmin.
Säädöksiltä ja ohjeilta on vaadittava ymmärrettävää selkokielisyyttä lakimieskoukeroiden
sijaan. Se ehkäisee nimenomaisesti turhia valituksia ja tarpeetonta työtä.

Lopuksi
Pääkaupunkiseudun kunta- ja
palvelurakenne- uudistushankkeessa on painotettava inhimillisiä tekijöitä niin asiakkaiden kuin
käsittelijöiden osalta siten, että
kehitetään etupäässä toimintaa
jatkuvien organisaatiomuutosten
sijaan.

Jorma Uski
Piirisihteeri

Keski-Suomen
PerusSuomalaiset

työttömyydestä, hyvinvointiyhteiskunnan palveluista ja kansalaisten tasa-arvosta. Odotan kiinnostuneena Halosen
lausuntoa Stakesin tutkimuksesta - heti
kun hän kotiutuu Torinon olympialaisista.
Samanaikaisesti Stakesin tutkimuksen
kanssa julkaistiin tammikuun 2006 työttömyystilasto (Tilastokeskus), jonka mukaan
työttömyys, 226.000 eli 8,3 % työvoimasta,
oli alentunut vuoden takaisesta n. 23.000:
lla. Sama tilasto kertoi kuitenkin piilotyöttömyyden kasvaneen 18.000:lla. Piilotyöttömyys mukaan luettuna työttömänä olikin 340.000 henkilöä.Todellisuus on paljon
tuotakin rujompi: tilastoituihin työttömiin
ei lueta esimerkiksi työllisyyskoulutuksessa
tai tilapäistöissä olevia eikä määräaikaisesti tukityöllistettyjä.Hallituksen ohjelmaan
on kirjattu tavoitteeksi 100.000 työpaikan
luominen vaalikauden aikana.

Tilastokeskuksen mukaan 1-neljänneksen 2003 työllisyys oli yhteensä 2.319.000,
henkilöä. Tuoreen tutkimuksen mukaan
2.363.000, joten työllisten määrä on kolmessa vuodessa lisääntynyt 44.000 henkilöllä. Hallituksen politiikka huomioiden
tuokin on - pääministeriä lainaten - selkeä torjuntavoitto. Jos hallitus aikoo toteuttaa ohjelmansa, on loppukirin oltava
melkoinen.

PerusSuomalainen 3/2006

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

Leivän ja Sanan jakaja

Oikeaa paastoa
Pääsiäistä edeltävää paastonaikaa elävinä kristittyinä saamme liittyä vuosituhansien saatossa eläneisiin kilvoittelijoihin muistaen paastoa vietetyn katuaksemme syntejämme ja maailmanmielisyyttämme. Meidän tulisi pyrkiä noudattamaan Jumalan tahtoa ja surra osasyyllisyyttämme Jeesuksen kärsimykseen ja kuolemaan. Tätä oikeaa opetuslapsitien kulkemista mekin saamme opetella samalla kun
joudumme tunnustamaan sairaan poikansa Jeesuksen luo tuoneen
isän tavoin uskomme heikkouden: ”Minä uskon, auta minun epäuskoani”. Isän usko oli kuin sammumaisillaan oleva kynttilän liekki. Tärkeintä kuitenkin oli, että isä sittenkin uskoi juuri häneen, joka ei suitsevaakaan kynttilänsydäntä sammuta eikä muserra särjettyäkään ruokoa.
Kristian Scriverin Sielun aarteessa sanotaan uskonsa heikkoutta
valittaville: Viiniköynnöskin on niin heikko, että sen täytyy kietoutua lujasti tukikepin ympärille, ja kuitenkin se on täynnä kauniita ja
terveellisiä viinirypäleitä. Niin ei sinun uskollesikaan ole vahinkoa
siitä, että se on heikko, kunhan siinä vain on vakavuutta ja rehellisyyttä. Uskosi tuki on Vapahtajan risti ja Jumalan sana. Anna uskosi kietoutua tämän tuen varaan sen voiman mukaan, jonka Jumala sinulle antaa.
Paastoamisesta meidän on hyvä muistaa, miten Luther sanoo sen
olevan kyllä hyvän ulkonaisen tavan. Mutta oikeasta paastosta kirjoittaa jo profeetta Jesaja: ”Sitäkö te kutsutte paastoksi, että pukeudutte säkkivaatteeseen, riiputatte päätänne kuin rannan ruoho ja
makaatte maan tomussa. Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomille, vaatetat alastoman, kun näet hänet etkä karttele
apua tarvitsevaa veljeäsi.”
Me kristityt saamme – ja ehkä meidän jopa täytyy – olla taistelemassa oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomiseksi. Rikkaiden
ja köyhien välinen ero näyttää vain kasvavan. Maaseudun asuttuna
pitäminen on uhanalaisena. Lepopäivää pyhittäessämme meidän ei
todellakaan tarvitse käydä soppailemassa. Siinä muutamia korjausta vaativia asioita.
Jo vanhastaan alkuajan kristityt tunnettiin siitä, että he rakastivat
toisiaan. Mekin saamme olla ystäväkansaa. Voimme pyrkiä yksinkertaisempaan ja vaatimattomampaan elämisenmuotoon välttäen
kerskakulutusta ja tuhlailua. Saamme
antaa omastamme luottaen Jumalan varjelukseen ja huolenpitoon.
Jeesus lupaa: ”Minä olen elämän leipä. Joka tulee minun luokseni,
ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole
janoissaan ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti.”

Ihana EU ja maatalous
Perussuomalaisten eduskuntaryhmällä oli 8.3.2006 mahdollisuus
tavata MTK:n maaseutunuorten
valiokunta. Nuorilla maataloudenharjoittajilla oli selvä viesti.
Maataloudenharjoittajilla ei mene hyvin. Pääasiallinen huoli oli
se, miten korvataan maataloudenharjoittajille EU:n budjettipäätöksessä vuosille 2007 - 2013 tehdyt leikkaukset, jotka ovat Suomen maaseuturahoissa 100 - 130
miljoonaa euroa. Tämän tukileikkauksen on ennakoitu kohdistuvan ympäristötukeen, joka laskisi noin 60 euroa hehtaarilta, mikäli leikkauksia ei saada korvattua kansallisista rahoista.
Tapaamisessa esiteltiin lukuisin esimerkein eri tuotantosuunnissa olevien tilojen tulokehitystä.
Meille vakuutettiin, että esimerkit on poimittu suoraan kirjanpidosta. Esimerkkien mukaan palkka yksityistalouteen oli keskimäärin noin 1000 euroa kuussa. Mikäli hallitus ei laajenna budjettikehitystä tältä osin, se tarkoittaisi
keskisuurelle maatilalle noin 2000
euron tukimenetyksiä. Voi vain
kuvitella, mikä seuraus asialla on
yleisesti ja erityisesti maaseudulle, jos hallitus ei kompensoi EU:

n tekemiä leikkauksia. Työllistäähän ruokaketju noin 300.000 suomalaista.
On muistettava, millä tavoin maatalouden tulot ovat kehittyneet EUkaudella. Heti liittymisen yhteydessä tuottajahintataso putosi kymmeniä prosentteja. Lisäksi maatalouden tulot ovat pudonneet EU:n
aikana noin 30 prosenttia. Juuri julkisuudessa olleiden MTT:n laskelmien mukaan vuonna 2005 maataloustulo oli laskenut vuoteen
2004 verrattuna 14 prosenttia. Millä muulla ammattiryhmällä on ollut vastaavaa negatiivistä tulokehitystä? Nyt EU:n budjettipäätöksen
perusteella ollaan tekemässä yhdestä ammattiryhmästä EU:n itälaajentumisen maksumiehiä, mikäli
hallituksesta ei löydy tahtoa ja järkeä asiantilan korjaamiseen. Haluan myös muistuttaa niistä maataloutta koskevista heikennyksistä, joita surullisen kuuluisan artiklan 141
kautta maatalousväestölle Pohjanmaallakin saatiin aikaan. Suorastaan huvittavaa on hallituksen toiminta maatalouden tupon kohdalla, jossa pyrittiin vähäisessä määrin
korjaamaan EU:n tuomia menetyksiä. Ratkaisu syntyi noin vuosi sitten. Nyt elämme maaliskuuta 2006.

Vieläkään eduskunnalle ei ole
hallituksen toimesta tuotu asianomaista lakiesitystä, jolla sopimuksen mukaisesti maatalouden kustannustasoa alennetaan
21 miljoonalla eurolla. Nähdäkseni paperit makaavat jossain
ministeriön pöydillä
EU:n budjettileikkauksessa huomio kiintyy jälleen kerran siihen, että varsinaisia leikkauksia ei tehdä lainkaan varsinaiseen suureen maataloustukimomenttiin, CAP-tukeen,
jota muun muassa Ranska ja
Englanti saavat Suomeen verrattuna moninkertaisina. Tämäkö on sitä EU:n tasapuolisuutta
jäsenmaita kohtaan? Oliko tulos erinomainen torjuntavoitto,
kuten hallitus väittää?
Maatalouden tulokehitystä ja työn arvostusta pohtiessa, voi hyvällä syyllä sanoa kuten puolueemme puheenjohtaja on todennut ”Missä EU, siellä ongelma”.

Raimo Vistbacka
kansanedustaja

Perussuomalaisten puoluevaltuuston
sääntömääräinen kokous pidetään
lauantaina 22.4.2006 klo 12.00
Eduskunnan auditoriossa
Kirjallisessa kokouskutsussa esityslista- ja muut asiat tarkemmin
Timo Soini

Hannu Purho

puheenjohtaja

puoluesihteeri

Anssi Joutsenlahti

Vapaaehtoistyön
Arvojen koveneminen ja yhteiskunnallisten päätösten tapahtuminen yhä enemmän kylmän rahan ehdoilla, nostavat vapaaehtoistyön merkitystä entisestään.
Suomessa on todella paljon ihmisiä, jotka ovat syystä tai toisesta
yhteiskunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkopuolella. Hekin
tarvitsevat auttavaa kättä ja elämälleen mielekkyyttä sekä yhteilöllisyyttä. Kukaan ei jaksa olla aina vahva. Kaikilla ei ole edes mahdollisuuksia taistella elämän ristiaallokossa esimerkillisesti ja pystypäin. Esimerkiksi työttömyys ei
tuo tullessaan pelkästään taloudellista niukkuutta. Se merkitsee
usein myös yksinäisyyttä, masennusta, perhe- ja ihmissuhdeongelmia, kriisejä ja jopa itsetuhoajatuksia. Taloudellinen ja henkinen
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Hannu Purho
Puoluesihteeri

merkitys kasvaa

umpikuja ajaa ihmisen usein epätoivoisiin tekoihin.
Houkutus hakea edes hetken
vapautusta paineista esimerkiksi päihdyttävistä aineista ja huumeista, voi kasvaa hallitsemattomiin mittasuhteisiin. Noidankehä
vain pahenee. Mahdollisuus saada uudelleen elämän syrjästä kiinni vaatii toista ihmistä. Se edellyttää, että löytyy joku, joka on valmis uhraamaan aikaa omasta elämästään. -On valmis vapaaehtoisesti auttamaan ja tulkemaan.

Vapaaehtoistyön
monimuotoisuus
Luettelo siitä, millä kaikilla sektoreilla tarvitaan vapaaehtoistyötä,
on todella mittava. Jokainen ihInternet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

minen on lähes päivittäin ainakin
nähnyt vaikkapa ohimennen erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen nimiä ja juttuja niiden toiminnasta.
Mikä vielä parempaa, kymmenet tuhannet suomalaiset osallistuvat omalta osaltaan vapaaehtoistyöhön. Mistä vapaaehtoistyö
saa innoituksensa ja voimansa?
Lähimmäisen rakkaudesta, pyyteettömyydestä ja halusta auttaa
heikompaa sisartaan- tai veljeään.
Ettei tämä korvaamaton auttamisen halu ja toiminnallinen ilo siitä,
että pystyy jakamaan omia voimiaan ja taitojaan
lähimmäisten hyväksi tukahtuisi, tarvitaan myös yhteiskunnan toimenpiteitä. Tarvitaan kannustusta, rohkaisua ja arvojen uu-
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denlaista painotusta pehmeämpään
sekä inhimillisempään suuntaan.

Valtaapitävät
hyvinvointipolitiikan
suunnannäyttäjinä
Aivan maan korkeimman johdon
tasolta asti on mahdollisuutta puuttua edellä mainittuihin asioihin.
Presidentti kuten hallituskin voivat
mielipiteillään ja esimerkillään vaikuttaa voimakkaasti kansakunnan
henkiseen ilmapiiriin. Ne voivat toimia myös ratkaisevalla tavalla kansakuntaa kokoavana voimana sekä
hyvinvointipolitiikan painopisteiden
suunnannäyttäjinä. Nykyinen linjahan on merkinnyt sitä, että yhteiskunta on vetäytynyt yhä enemmän
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pois kansalaisten hyvinvoinnin
huolehtimisesta ja perusturvan ylläpidosta. Siksi vapaaehtoistyöllä lähimmäisten auttamiseksi on ollut taloudellisten
vaikutusten lisäksi myös hyvin
tärkeä rooli monella muullakin sektorilla. Esimerkiksi henkisen tuen antajina, opastajina
ja neuvojina vapaaehtoistyöntekijät ovat olleet todella arvokkaita yhteiskunnallisen hyvinvoinnin rakentajia ja ylläpitäjiä. Vapaaehtoistyön ja korvattavan työn välimaastostakin
löytyy vielä erillinen, maininnan arvoinen joukko pyyteetöntä auttamistyötä tekeviä ihmisiä: Omaishoitajat. Heidänkin useimmiten vapaaehtoinen
ja vaille rahallista tukea jäävä
uurastuksena vaputtaa monia
laitos- sekä hoitopaikkoja ja on
taloudellisestikin yhteiskunnalle erittäin merkittävä yksilötasojen uhraus.
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Median sensuurista!
Vallitseeko meillä Suomessa ja
yleensäkin ottaen koko maailmassa sensuuri? Mielestäni vallitsee
ja vahva sellainen sittenkin.
Tuntuu ihmeelliseltä kun ajattelen Tsetseeniaa ja Afganistania
siellähän riehuu täysi sota.
Miehitystä yrittävät valtiot ovat
hätää kärsimässä ja miehittäjävaltioiden sotilaita kuten myös vastarinta sotilaita kuolee päivittäin.
Meille ei vaan kerrota totuutta,
tai yleensäkään ottaen yhtään mitään koko tilanteesta.
Kun katselet ympärillesi ja kuuntelet uutistulvaa herkällä korvalla,
huomaat tietynlaisia asioita.
Yritä löytää dvd tai video jossa Amerikka ei olisi sankari ja
pelastaja, tai avaruudessa hyvän
puolustaja olemassa olevaa pahaa vastaan.
Tähtilippu liehuu yhä useammassa uutislähetyksen ja aiheen
kun aiheen ympärillä.

Mistä nuo sensuurin mahtikäskyt tulevat Suomenkin medioille,
sitä en tiedä. Arvailla vain voin.
Onko ajan hengessä jotakin uhkaavaa, jota meille ei kerrota?
Israelin vastaisuus lisääntyy
vauhdilla. Aina, kun Israel puolustautuu ja iskee takaisin hyökkääjiään vastaan, uutisvälineet aloittavat Israelin vastaisen laulunsa,
joka ei ole mielestäni totta.
Kun Israelin ympärillä olevat
maat aloittivat salamasodan tarkoituksenaan tuhota maa kokonaan, kukaan selkkauksen ulkopuolisista maista ei ottanut minkäänlaista kantaa Israeliin kohdistuvaan sotilaalliseen hyökkäykseen.
Kaikki maat käänsivät selkänsä. Mutta kun hyökkääjät oli Israelin toimesta kirjaimellisesti laitettu
pinkkaan suuresta mies- ja sotakoneistoylivoimastaan huolimatta, he-

räsivät ulkopuoliset maat vaatimaan
sodan lopettamista ja kansainvälisen
sovittujen oikeuksien peräämistä.
Sodan Jom Kippur jälkeen 1973 alkoi Israelin vastainen toiminta niin
lehdistön kuin taloudellisellakin alueilla, alkoi mm. kauppasaarto.
Israel joutui urheilu-boikottiin.
Maata ei hyväksytty edes mm-kisoihin. Kommunistimaat välttivät
kohtaamasta Israelia Arabimaista puhumattakaan.

Mistä tuli tuo mahtikäsky medialle että pitää vaieta asiasta ja
sitten kirjoittaa ja asennoitua tietyllä tavalla?
Kansalaisia manipuloidaan ja aivopestään. Kauheinta asiassa on
se, että he eivät itse edes tiedosta
asiayhteyksiä ja reagoi asiaan mitenkään.
Maat, jotka puhuvat kauniita
asioita demokratiasta, oikeudenmukaisuudesta ja kristillisistä perusarvoista ovat itse kaikkea muuta kuin sitä mistä puhuvat.
Elämme aikakautta, jolloin
pankkikorttien tilalle tulevat pienen pienet sirukortit.
Näitä kortteja ei voi hukata, eikä niitä voi unohtaa kotiin liesituulettimen päälle. Ne seuraavat
omistajansa mukana, mihin omistaja meneekin.
Pienen kokonsa ansiosta ne
ovat siirrännäisinä ja ihon alle sijoitettuna turvassa ulkopuolisilta.

Nämä käytännölliset pienen
pienet ihmistekniikan luomukset
sisältävät omistajastaan kaiken
tarvittavan tiedon.
Sama taho, joka valvoo sensuuria tänään, valvoo tulevaisuudessa myös näitä ihmisiä ympäri vuorokauden erehtymättä.
Sensuuri, joka muokkaa ihmisten käyttäytymistä, on silloin
asennettuna jo heidän sisälleen,
valvoen näiden ihmisten mielipiteitä ja rahankäyttöä väsymättä.
Sama taho, joka hyökkää toistuvasti Israelia vastaan, ottaa hallintaansa talouden kautta suuren
osan ihmiskuntaa muokaten sen
käyttäytymistä ja tahtoa omien
ennalta päätettyjen toimintakaavojensa mukaisesti.
Harri Lindell
Huittinen
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PerusS:n puoluehallitus:
Timo Soini, puheenjohtaja
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Vapaa sana
Autojen
käyttövoimamaksuista

Sisäministeri
ja turvapaikanhakijat
Edellisessä Perussuomalainenlehdessä oli puh.johtaja Soinin
aivan oikeaan osunut tukikommentti sisäministeri Rajamäelle,
koskien turvapaikanhakijoita.
Onkin mieles täni mielenkiintoista, että jopa sellaisesta ”yltiöhumanismi”-puolueesta,
kuin demareista tuleva ministeri ajaa keskivertopolitiikkaa tiukenmpaa linjaa suhteessa turvapaikanhakijoihin. Tällainen ilmiö
oli myös aikoinaan Häkämiehen
(kok) kohdalla. Taitaapa olla jopa niin, että sisäministerin palli
on sellainen, jossa tuo ilmiö tulee
näkösälle kaikkine raadollisuuksineen! Eli silmät sillä paikalla
avautuvat, kun huomaa, että totuus on usein varsin toisenlainen,
kuin mitä liberaalia ulkomaalaispolitiikkaa ajavat antavat ymmärtää! Rajamäkihän joutui ainakin
demarien nuorisojärjestön hampaisiin, demarinuoret vaativat ministerinsä kivittämistä! On todella naiivia ja erittäin kallista ylläpitää turvapaikkashoppailijoita vastaanottokeskuksissa, kun monet
ovat jo EU-alueelta saanet jopa
useita käännytyspäätöksiä! Mielenkiintoisista maistakin heitä tulee, jopa Euroopan alueelta!
Pieni näkökanta myös käytyihin
Presidentinvaaleihin. Nimittäin oli
erittäin vastenmielistä, kun koko
kamppanjan aikana media hehkutti sanaa pääehdokkaat! Kuka ihmeessä voi ehdokkaana olla enemmän ”pää” kuin joku toinen? Kun vielä muistetaan, että
suurten puolueiden ehdokkaat
ovat jo taloudellisesti aivan eri
lähtökohdissa kuin pienemmät,
niin se lisää epätasa-arvoa! Sitten
nämä kolme eivät edes erotu toisistaan, ei puolueet, eivät ehdokkaat! On puhuttu Vasemmistoliiton ja SDP:n yhdistämisestä. Minusta samaan seokseen voisi huoletta liittää Kepun ja Kokoomuksenkin!
Pääehdokkaista puhuminen ja
niiden esille nostaminen toisten
yläpuolelle lisättynä gallup hössötyksillä eivät oikein ole sopusoinnussa demokratia-sanan kanssa!
Ari Laakso
Kokkola
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Olen ihmetellyt, miksi ei kukaan
ole puuttunut tähän käyttövoimamaksuun, sillä minusta se estää ottamasta enemmissä määrissä uusilla ja vähemmän saastuttavilla
polttoaineilla toimivat kulkuneuvot käyttöön. Tämän asian pitäisi nyt olla tärkeä asia, sillä sokerijuuren tuotanto ja sokeritehtaiden asema on vaakalaudalla. Sokerin tuotanto olisi pelastettavissa jos etanolikäyttöisten autojen
ylimääräinen ”rankaiseminen” nimenomaisella käyttövoimamaksulla poistettaisiin. Minusta nyt
olisi äkkiä tehtävä jotain, sillä tässä jos jossain olisi pitkällä tähtäimellä pelastus Suomen maataloudelle, teollisuudelle ja suomen
energiatuotannon omavaraisuuden lisääntymiselle!
Terveisin Antti Hautamäki.
Turussa 10.1.2006.

Vappu/
kilometritehdas
/palvelu-direktiivi/
moraali
Synkältä näyttää isiemme rakentamassa itsenäisessä Suomessa.
Euroopan komission Suomen
edustuston lehti – Europa (1/2006
s.17 ) kertoo sen, jonka valtapuoluelehdet yrittävät salata kansalta.
SAK, joka oli johtajiensa ”arvovallalla” kampeamassa maatamme EU:iin, leikkii nyt ratkaisijaa.
SAK vaatii ”tilaajavastuuta” ehtona uusien EU-kansalaisten vapaalle liikkumiselle.
”Työvoimarajoitukset katkolla
vappuna”
”Suomen on kevään aikana
päätettävä, halutaanko uusien
EU-maiden kansalaisten oikeutta työnhakuun (Suomeen) edelleen rajoittaa…”
SAK hautoo kantaansa, mutta
entinen sivari Matti Viialainen, joka sai ”ansioistaan” SAK:n edunvalvontaosaston apulaisjohtajan
viran on toiveikas. Juuri tuon palveludirektiivin takia kaatoivat
ranskalaiset ja hollantilaiset valmisteilla olevan EU:n perustuslakiluonnoksen, sillä sen avulla aukeaisi rajat myöskin uusista EU:
n halpatyövoimamaista vallata
useilla aloilla paikat suomalaisilta työläisiltä. Uusista maista tulevat ihmiset tekisivät työnsä omien
huomattavasti halvempien palkkojen ja lähes olemattomien sosiaalietuuksien pohjalta- ja suomalaiset pistettäisiin kilometritehtaalle.

Herätys suomalaiset
Eihän SAK:n johto suostunut
EU-sotkuissa jäsenäänestykseen
noin miljoonan jäsenensä kanssa,

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

eikä demarijohto nytkään ajattele muuta kuin omaa palkankorotustaan. Nyt tekisi hyvää jäsenmaksuboikotti, ja suuret mielenilmaukset yleensä. Eivätpä tosin
suomalaiset kansanedustajatkaan
ole puhtaita pulmusia, kun eivät
vaadi oikeuden ja matematiikan
mukaisia korjauksia tehtyihin petoksiin. Esimerkiksi Suomen Eyjäsenhakemus eduskunnassa ei
saanut edes 2/3 määräenemmistön mandaattia, kun äänestystulos oli 108-55. Ojalan laskuopin
mukaan tuostakin 2/3 pienimmästä mahdollisesta tuloksesta puuttui yksi ääni.
Kansanvallan ja perustuslain
säätämisjärjestyksen mukaan olisi pitänyt äänestys suorittaa 5/6
määräenemmistöllä ja kaksilla
vaaleilla. Murhat ja valtiopetokset eivät vanhene koskaan. Suomi ei ole valtiosääntönsä mukaan
ollut vielä päivääkään EU:n jäsen,
joten herätys suomalaiset, ennen
kuin vievät tuhkatkin pesästä. Satamatyöläiset näyttivät maailmalle
sen, ettei kannata antautua. Ok.
Helge Kaalikoski

Rähmällään
Onko niin, että kokoomuslaisilla
poliitikoilla on joku sisäänrakennettu tarve olla rähmällään itään.
Ilkka Kanerva toteutti tätä raportoimalla kanssa suomalaisista
Tehtaankadulle. Jari Vilén puolestaan päätti ryhtyä toimiin rajoittaakseen meidän sananvapautta,
vaatimalla toimia ns. Muhamedpilakuvia julkaissutta Suomen Sisua vastaan. Itä tai Lähi-Itä, aina
pitää olla rähmällään jonnekin
päin, siis kokoomuksen.
Kim Lindblom
Helsinki

tuotannon aiheuttamiin kustannuksiin; ylituotantohan lahjoitettiin Neuvostoliittoon, jonka karsimiseen tarvittiin EU:n jäsenyys.
Neuvostoliiton lahjusteluhan olisi
pitänyt lopettaa heti, kun sotakorvaukset oli kuitattu maksetuiksi.
Jos Varsovan liitto olisi ko. syystä
ryhtynyt uhkailemaan olisi ollut
Naton turvatakuu käytettävissä
tämän lahoamistilassa olevan järjestelmän uhitteluille.
Sanottu osoittaa, ettei Suomen
johto/kansa opi koskaan hoitamaan talouttaan, eikä siihen sidoksissa olevaa ulkopolitiikkaa.
Siis tulevaisuus on lähes toivoton.
Kiteellä 3.2.2006
Kauko Leskinen
(Olen toiminut v.1952-1966 puualan vientiyrittäjänä, vuodesta
1967, maanviljelijänä vuoden 1996
lopulle saakka, joten luulen tietä-

väni molempien ammattien hyvät
ja huonot puolet)

Mihin ovat kadonneet
kotimaiset
viihdeohjelmat?
Pressanvaalien yhteydessä esitetyt
vanhat ”Hyvät herratat”-ohjelma oli
suosittua katsottavaa kaikille suomalaisille. Siksi kysynkin, eikö näitä ja muitakin vanhempia kotimaisia
viihdeohjelmia voitaisi näyttää pitkänkin ajan päästä uudelleen?
Mitä mieltä on Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ja sen edustajat Ylessä?
Jorma E. Taivainen
Kauppateknikko
Vantaa
(Perussuomalaisilla ei ole edustajapaikkaa Ylen hallintoneuvostossa. Toimitus)

Ohjeet yleisönosastoon
kirjoittaville
Kirjoita omalla nimellä
PerusSuomalainen lehden Vapaa sana -osastolla julkaistaan lukijoiden kirjoituksia. Niiden enimmäispituus on 2 000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoitukset voi lähettää kirjeellä osoitteeseen: PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi.
Toimitus päättää, mitkä kirjoitukset julkaistaan. Toimituksella on
oikeus käsitellä ja muokata tekstejä. Tekstien mahdollisesta palauttamisesta pitää sopia tapauskohtaisesti erikseen toimituksen kanssa. Kuvia emme Vapaa Sana -osastolla julkaise.
Suosimme omalla nimellä kirjoittavia. Nimimerkillä voi kirjoittaa,
mutta sen suojissa ei saa arvostella tunnistettavaa henkilöä tai yhteisöä. Poikkeuksena tähän sääntöön on se, jos oman nimen käyttö
aiheuttaisi kirjoittajalle erityistä haittaa.
Myös julkista instituutiota voi poikkeuksellisesti arvostella nimimerkillä, mutta silloinkin oman nimen käyttäminen lisää kirjoituksen uskottavuutta.
Kaikkien PerusSuomalainen -lehteen tulevien kirjoitusten mukana on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin
julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia
ei julkaista.
Merkkipäivä -kirjoitusten osalta pätevät kaikki edellä mainitut
säännöt ja niiden lisäksi on käytävä ilmi, että lupa jutun tekoon sekä julkaisemiseen on saatu ao. henkilöltä.

Erottaisko
EU:sta?
Perussuomalaisten puolue vastustaa Euroopan yhteisön jäsenyyttä;
muun muassa sillä perusteella, että Suomi on tällä hetkellä EU:lle
nettomaksaja yli neljäsataa miljoonaa euroa vuodessa. Kuitenkaan puolue ei esittele julkisuudessa sitä, että paljonko me joutuisimme maksamaan tullimaksuja EU:lle viennistämme ja tuonnistamme EU-maista, jos Suomi
ei olisi jäsenenä ko. yhteisössä?
Esimerkiksi Norja joutui sulkemaan monia kalojen jalostuslaitoksia EU:n asettamien vientitullien vuoksi, joka oli/on pienyrittäjille tuhoisaa. (SMP:hän sanoi
olevansa pienyrittäjien suojelija).
Norjan kokonaistaloudellehan ei
ko. tulleilla ole merkitystä, koska
öljylle riittää Naton piirissä ostajia alati nousevin hinnoin. Meillähän ainut luonnonrikkaus on puu,
joka hakattiin risukoksi jo Kekkosen kaudella maatalouden yli-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

PS-visa

Testaa tietojasi PS-visan kysymyksillä!
Joka kuukausi uudet 10 kysymystä.
Oikeat vastaukset sivulla 3.
1. Mikä on nykyisin Suomen virallinen pinta-ala?
2. Kuinka monta ihmistä on suomalaisyhtiöiden palkkalistoilla
Kiinassa?
3. Kuka on kirjoittanut palkitun romaanin Kuvittele itsellesi mies?
4. Minkä kauneuskilpailun Ninni Laaksonen voitti äskettäin?
5. Mikä on ainoa eläin, jonka aivokuori on voimakkaammin
poimuttunut kuin ihmisen?
6. Kuka oli ensimmäinen Mäntyniemessä asunut Suomen
presidentti?
7. Mikä on haudan koskemattomuusaika Suomessa
hautaustoimilain mukaan?
8. Kummat altistuvat enemmän dioksiineille, sisämaan vai
rannikon suomalaiset?
9. Kuinka suuri osa karhun painosta on rasvaa loppusyksystä?
10. Minkä lauluryhmän jäseniä olivat Tamara Dernjatin,
Hertta Louhivuori ja Anna-Liisa Heinonen?
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Eskon kuvakulma

Pakina

Kuvauslupa
- On trendikästä olla mediaseksikäs, paukautti älyköksi mainittu
uros.

Kännykkäviestit

Kerro mielipiteesi matkapuhelimella!

lyhyet

Itävallan hiihtojoukkue kehitti Italian poliisin kanssa uuden
version takaa-ajokilpailusta. Lajihyväksyntä saataneen jo 2010
olympialaisiin

Neuvostoliitonkin salaiset
arkistot ovat avautuneet koskahan toveri suomen kansiot
avautuvat?

Jorma Uski

Asiantuntija taannoin sanoi,
että ne maat joissa kanat ja ihmiset käytönnössä asuvat melkeinpä samoissa tiloissa niin
lintuinfluenssaongelma on vain
näiden maiden ongelma.
Mitä teemme sellaisilla kallispalkkaisilla asiantuntijalla
jotka eivät tunne Saksan eikä
esim. Ruotsin asuntokulttuuria
ollenkaan??
T:Harri

Parhaat onnittelut Timo Soinille
vaalimenestyksestä. Selvisit parhaiten puheosuuksista, häkeltymättä ja asiallisesti, hienoa!

Terveisin Silja Soiniala
Alkoholismi on perhesairaus. Koska Suomessa aloitetaan hoito sairaus käsitteen pohjalta.Nyr juomisen seurauksiin menee eurot. Tai
juomiseen mahdollistamiseen.
Tärkeintä ei ole se että kansaa
petetään, vaan se että kravattineulan on oltava suorassa!

Valtaosa suomen papistosta hyväksyy naispappeuden mikä on
raamatun sanan vastainen. (papin
pitää olla yhden vaimon mies)
mutta kaiken kukkuraksi osa papeista hyväksyy samaa sukupuolten väliset liitotkin.
Olemme menossa kohti turmiota kuten Sodoma ja Gomorrakin
meni aikoinaan.

nim: Aasillakin on häntä
Onnittelut Timo Soinille hyvästä
vaalituloksesta presidentinvaaleissa. Kriisinhallinta-asiassa hätiköitiin. Perustuslaki ei pidä mielestäni muuttaa. Säädös pitää tehdä
mieluummin poikkeuslailla.

Y.Keijo Uusiprosi

Koiviston konklaavin toimenpiteet ja päätökset pitäisi tutkia ja
tuoda julkisuuteen, eikä piilotella
asiaa salaisen leiman alla kansiossa jota ei saa tutkia.

Sana on vapaa ”Lyhyet”
-palstalla. Lähetä tekstiviestin mittainen puheenvuorosi meille toimitukseen
ja muistathan allekirjoittaa
viestisi.
Palstalle tarkoitetut viestit
numeroon 040-913 4659
(Hinta on normaali tekstiviestin hinta.)

Strutsinaaraat rupesivat oitis
pöyhimään pyrstöjään ja räpyttelemään ripsiään. Urokset
katselivat kilpailijoitaan röyhistellen ja yskähdellen merkitsevästi.
- Onko kysymys julkisesta
kosiskelusta, ihmettelivät muutamat.
- Tarkoittaako se pariutumismahdollisuuksien lisääntymistä,
kysäisi toiveikas uros.
- Jaa, että parittelustako on
kysymys? Minä ainakin…
Vanhan huonokuuloisen
uroksen innostuneet korahdukset hukkuivat yleiseen hälinään. Sekaannuksen merkeissä
selviteltiin, kuka olisi julistettava seksikkäimmäksi. Älykkönä
pidetty uros kipusi olkipaalien
päälle yrittäen saada äänensä
kuuluville. Strutsiparvi tungeksi
paaliröykkiön ympärille ja alkoi
vahdata älykkönä pidettyä veli
strutsia.
- Mitä möykkäät, veli?
- Te mölyätte niin lujaa, etten
voi selittää!
Älykköveljen sulat olivat epäjärjestyksessä ja ääni nousi falsettiin. Uskottavuus oli mennyttä. Etuna oli kuitenkin korkea
asema paalikasan huipulla.
- Lehteen pitää laittaa ilmoitus, että etsimme…
Hankalia kysymyksiä alkoi
sadella solkenaan. Älykön läsnäolo sivuutettiin.
Onko seksin ostaminen laillista? Saako sellaisia ilmoituksia edes laittaa lehteen? Onko
meillä seksivalistusta? Saammeko pariutumisohjeita? Mistä
saa taloudellista avustusta kaunistautumiseen? Aiotko pitää
meille moraalisaarnan?
Älykköuros pillastui. Sen arvovaltainen puhujanasento katosi. Uros talloi tiuhaan allaan

POSTIMAKSU
MAKSETTU

olevaa paalia nousten välillä
varpailleen ja yrittäen löytää
äänilajin, joka kuuluisi yleisen
hälyn yli. Tomuksi jauhaantuva
olkipaali madaltui uroksen alla.
Paaliin muokkaantui monttu,
jossa älykkö törrötti pöhlön
näköisenä ääntään testaillen.
Itsensä erityisen kiinnostavaksi arvioinut strutsinaaras oli
mekkalan vallitessa asettunut
älykköuroksen taakse. Esiintymistarpeessaan se koikkelehti ja
poseerasi halukkaasti. Naaraan
patsastelu keskeytti mölyävät
lajikumppanit hetkeksi nieleskelemään sanojaan. Älykköuroksen kurkusta törähtelevät
äännähdykset saivat nyt kuuluvuutta.
- Minä en sanonut… minä sanoin… minä tarkoitan, änkytti
älykkö.
- Seksistä puhuminen on niin,
niin vaikeaa, selitteli naaras
taustalla.
- Minä en ole puhunut seksistä
ollenkaan, parkaisi älykkö.
- Mitäh! Olemmeko ymmärtäneet väärin, vaikeroi esiintymishaluinen naaras pettyneenä.
Älykkö yritti vielä tolkuttaa
jotakin lehdistön suosiosta ja sopersi, ettei siihen tarvita seksiä.
”FARMILLA SAA KUVATA”, lukee kyltissä, jolla karjakko leyhyttelee pois tolaltaan
ahdisteltua älykköurosta. Tasapuolista kaikkia kohtaan, jokaisella on tilaisuus saada median
huomiota. Muistattehan säädyllisyyden rajat, karjakko varoitti.
Sensuuri toisi pelkkää negatiivista julkisuutta.
- Pelkkä kuvauslupa!
Naaras rääkäisi ja pyörtyi.
Koivet sojottivat olkien seasta
taivaalle. Miten epämediaseksikästä!
Marjatta Kuusisto

Liity PerusS-listalle
Kun haluat ajankohtaisia
uutisia politiikasta,
kannanottoja tai tietoja
tulevista tapahtumista,
liity PerusSsähköpostilistalle.
Lähetä sähköpostiosoitteesi osoitteeseen
perussuomalaiset@
eduskunta.fi
Listalle kuuluminen on
maksutonta
eikä edellytä
Perussuomalaisen
puolueen jäsenyyttä.
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