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Sinivalkoista asialinjaa ja
vastuuta ihmisestä
Lue lisää lehden sisäsivuilta.
Sisällöstä:
- Seteliselkärankaisuus ei kanna loppuun asti
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- SDP kahdella kamelilla vaaleihin
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- Rikkaimmilla 122% palkankorotus 10 vuodessa?
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- Keihäsen Hannulla on Marskin salonkivaunu

Eriarvoisuuden kasvu Suomessa huolestuttaa Perussuomalaisia!
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Linjakeskustelua
Lappeenrannan puoluekokouksen valitsemat puoluevaltuusto ja puoluehallitus
pitävät lähiaikoina viimeiset kokouksensa. Ne tulevat omalta osaltaan vielä
määrittelemään sitä linjaa,
jolla
Perussuomalaisen
puolueen on parhaat mahdollisuudet mennä eteenpäin. Kesäkuu on lähellä.
Samoin puolueen uuden
johdon sekä uusien päättävien elinten valinnat. Kokkolassa pidettävä puolueen
kymmenvuotisjuhlakokous
on hyvin merkittävä ja tulevaisuuden kannalta ratkaiseva. Siellä tehtävillä päätöksillä ratkaistaan jo pitkälle tulevien presidentinvaalien sekä seuraavien
eduskuntavaalien menestys, Perussuomalaisen puolueen osalta.
Mikäli Timo Soini valitaan edelleen puolueemme
puheenjohtajaksi,
mikä
näyttää hyvin todennäköiseltä, hän varmaan asettuu
myös ehdokkaaksi tulevissa eduskuntavaaleissa. Timon hyviä mahdollisuuksia

Puoluesihteeri

Varapuheenjohtaja

hannu.purho@eduskunta.fi

Harri Lindell, kokosi tämän lehden

jatkaa kansanedustajana toisellekin kaudelle, ei ole juuri
kukaan kiistänyt. Avoinna sen
sijaan ovat kahden muun kansanedustajamme ehdokkuuskysymykset. Riittääkö Raimo
Vistbackalla motivaatiota yrittää Arkadianmäelle vielä kerran? Mitä miettii Tony Halme?
Kolmen vahvan vaalipiirin
ulkopuolelta tulee sieltäkin
löytää kovia nimiä ja potentiaalisia läpimenijöitä. Hyvästä ehdokaslistasta ja ahkerista vaalityöntekijöistä syntyy
menestyksen siemenet. Valtakunnallisena eduskuntapuolueena tarvitsemme läpimurtoja uusillakin alueilla.
Se luo lujan pohjan tulevaisuudelle ja antaa uskon puoluetyön mielekkyyteen.
Niillä henkilöillä, jotka
Kokkolassa “temppelin harjalle” valitaan, tulee pärjätä
kaksissa seuraavissa vaaleissa. Samoin kesäkuussa on
tehtävä ne ratkaisevat linjavalinnat, joilla vaalimenestystä haetaan. Mihin suuntaan osoittavat Perussuomalaisten piirut, se on puoluekokoukseen osallistuvan jäsenistön kädessä. Jo nyt on
selvää, että puoluekokouksesta tulee erittäin värikäs,
kantaaottava ja osanottajamäärältään runsaslukuinen.
Puolueeseemme on liittynyt
satoja uusia jäseniä vuosittain. Siksi on luonnollista,
että uudet tuulet puhaltavat
myös kokouspaikan yllä.
Onpa kuulunut sellaistakin,
että kaikista johtopaikoista
tullaan äänestämään. Sekin
on terveen ja toimivan demokratian merkki.

Perussuomalainen puolue
on eräänlainen kansanliike,
johon virtaa väkeä kaikista
suunnista. Lisävoimaa meidän tulee ammentaa nukkuvien valtavista reserveistä.
Ne kansanryhmät, lähinnä
rikkaat, jotka käyvät vaaleista toiseen äänestämässä
ja valvovat etuaan, eivät vähällä puoluekantaansa vaihda. Vaaleissakaan ei kannata
lyödä päätä puuhun, vaan
mieluummin poimia sen takana odottavat runsaslukuiset menestyksen hedelmät.

ta. Mielestäni Perussuomalaisten nimi on jo niin hyvin iskostunut kansan mieleen, ettei sitä
ole syytä vaihtaa. Eräs mielenkiintoinen muutos puolueemme
nimeen liittyen on kuitenkin tapahtunut. Kun vielä kolmisen
vuotta sitten minultakin lähes
päivittäin kysyttiin: “Onko se
Perussuomalaiset se Vistbackan
puolue?”. Nykyisin kysytään:
“Onko kyse siitä Soinin puolueesta?”

Ideoita tulvii

Perussuomalainen puolue on vielä kymmenvuotiaanakin nuori ja
kasvuhaluinen. Yhteistyöllä, toinen toistemme näkemyksiä kunnioittaen, voimme turvata puolueellemme pitkän ja ansiokkaan
voittojen sarjan. Puolueessa tarvitaan etulinjan taistelijoita ja tulevaisuuden rakentajia. Tekeviä
käsipareja ei ole koskaan liikaa.
Erityisesti tahdon korostaa,
että naisia ja nuoria tarvittaisiin
puolueemme eturintamassa nykyistä enemmän. Sillä sektorilla
meillä on vielä paljon kehitettävää. Toivottavasti naisten ja
nuorten arvostus näkyy selkeästi myös Kokkolassa tehtävissä
henkilövalinnoissa.

Kokkolan puoluekokouksen
lähestyessä on ollut selvästi
havaittavissa, että lämpö
kentällä nousee ja tunnelma
tiivistyy. Eri yhteyksissä on
tullut esiin myös erilaisten
näkemysten ja ehdotusten
tulva, joilla halutaan viitoittaa tietä menestykseen. Monet ideat ovatkin kehityskelpoisia. Joukossa on tietysti
paljon niin sanotusti lonkalta heitettyä sekä jo käytössä
kokeiltuja ehdotuksia.
Viime viikkoina eräät piirit ovat viritelleet taas puolueen nimenmuutosehdotus-

Ketkä ovat
seuraavat
PerusSuomalaiset
kansanedustajat,
jotka näitä
portaita nousevat?
Mm. tätä pohtii
puoluesihteeri
Hannu Purho
kolumnissaan.
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E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

ISSN

Nyrkillä hoitajaa
otsaan!
Terveydenhoitoalan henkilöstö on tällä hetkellä äärirajoilla jaksamisen ja työn
mielekkyyden suhteen.
Henkilöstön vähyys pakottaa tekemään vain tuiki tarpeelliset hoitotoimenpiteet
välittämättä sairaan ihmisen muista inhimillisistä
tarpeista, kuten hänen
kanssaan keskustelusta.
Puhutaan sympatiasta ja
empatiasta mutta ne ovat
häviäviä hoidon osamuotoja tässä koneistuvassa,
tehokkuuteen pyrkivässä
yhteiskuntarakenteessa.
Mielisairaalapaikkojen
supistaminen rahansäästön takia on johtanut siihen että nämä potilaat
ovat oman onnensa nojassa avohuollon piirissä tai
he ovat terveyskeskusten
vuodeosastoilla hoidettavina, vaikka heidän paikkansa olisi muualla.
Hoitohenkilöstö joutuu
suoranaiseen vaaratilanteisiin omassa työssään
hoitaessaan mielisairaalaan kuuluvia potilaita ter-

veyskeskusten vuodeosastoilla. On ihmeellistä, kun
työpaikaltaan kotiin tulevalla hoitajalla on suuri,
sinertävä, kipeä mustelma
kehossaan. Kenen on vastuu, kun sekava potilas
taas lyö nyrkillä hoitajaa.
Potilas, jonka paikka ei
mielestäni varmasti ole
terveyskeskuksen vuodeosastolla. Tuo riski saada
tappelun jälkiä kuuluu
mielestäni korkeintaan
yöllisen nakkikioskilla viikonloppuna oleskelevien
riskitekijöihin, vaikka ei
sellainen häiriökäyttäytyminen sinnekään asialliseen toimintaan kuulu.
Pienissä sairaaloissa ja
terveyskeskuksissa ei ole
varaa määrärahojen pienuuden takia palkata omaa vartijaa, joka on saanut koulutuksen väkivaltaisesti käyttäytyvien ihmisten käsittelyssä. Poliisien määrärahojakin on supistettu, vakansseja on täyttämättä, piirejä
on yhdistetty, joten soitto
heille ei tuo turvallisuutta
sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Poliisien tulo voi
kestää kolmekymmentä minuuttiakin, joten uhkaavassa tilanteessa on käynyt sitten miten on käynyt.
Määrärahoja terveydenhoitopuolelle on lisättävä,
alas ajettu mielisairaanhoitopuoli on nostettava sitä
vaativalle tasolle, turvallisuuteen on lisättävä määrärahoja; poliisien täyttämättömät vakanssit on täytettävä. Turvallisuuteen kannattaa sijoittaa, se on sijoittamista tulevaisuuteen.
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Sihteeri: Mikko Nurmo Lepolankuja 13,
37600 Valkeakoski
Puh. 040-841 5980
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Jukka Jusula 0400-606 220
jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi
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Puheenjohtaja

Eduskunnassa sanottua

timo.soini@eduskunta.fi

Seteliselkärankaisuus ei kanna loppuun asti
Politiikan moraali ei ole suhteellista. Tässä moraalista perustaani, juuri jättämäni
lakialoite puoluelain muuttamiseksi ja
siitä eduskunnan täysistunnossa 17. maaliskuuta pitämäni esittelypuheenvuoro
hieman lyhennettynä:

ka Taipale muun muassa, ja ed., - tosin
meppiedustaja - Paavo Väyrynen, kyllä
näitä löytyy. (Eduskunnasta: Ahde!)
Myös ed. Matti Ahde, joten kyllä nyt voitaisiin tämmöistä rehabilitaatiota ja itseruoskintaa harrastaa aivan vapaasti.

Eduskunnalle

Rakenteellinen korruptio-ongelma

Puoluelain puoluetuen jakoa säätelevää
9 §:ää muutettiin vuonna 1973 siten, että
mikäli vähintään puolet puoluetta edustaneista ja po. puolueen valtion avustusosuutta laskettaessa mukaan luetuista
kansanedustajista on eduskunnan puhemiehelle kyseessä olevan avustustenjakovuoden tulo- ja menoarvion julkaisemiseen mennessä ilmoittanut luopuvansa
edustamasta kyseistä puoluetta eduskunnassa, on puoluetuen jakoperustetta tarkistettava siten, että tapahtuneet siirtymiset otetaan huomioon. Käytännössä tämä
muutos puoluelakiin merkitsi siis sitä,
että mikäli vähintään puolet jonkin puolueen eduskuntaryhmästä loikkaa toiseen
eduskuntaryhmään, vievät he puoluetukiosuuden mennessään uutta eduskuntaryhmää vastaavalle puolueelle.
Kyseinen lainmuutos tehtiin pelkästään
poliittisen tarveharkinnan perusteella tilanteessa, jossa yksi tuolloin eduskunnassa edustettuna ollut puolue haluttiin saada
hajotetuksi silloisen tasavallan presidentin
Urho Kekkosen poikkeuslailla tapahtuvan
uudelleenvalinnan varmistamiseksi. Lakimuutos oli käytännössä SMP:stä irtautuneen SKYP:n hinta poikkeuslain taakse
menemisestä. Mitään muuta perustetta nopealla aikataululla tehdylle lainmuutokselle ei tuolloin ollut, eikä sitä ole myöhemminkään esiin noussut.
Puoluelain 9 §:ssä oleva edellä mainittu
määräys on kansanvallan kannalta erittäin
kyseenalainen. Se tukee ja suosii kansan
vapailla vaaleilla ilmaiseman tahdon mitätöimistä poliittisten etunäkökohtien takia.
Käsityksemme mukaan puoluelain tulisi
päinvastoin edesauttaa kansan ilmaiseman
tahdon toteutumista. Tämän takia tulee
puoluelain 9 § palauttaa aloitteessa esiin
otetun kohdan osalta alkuperäiseen muotoonsa niin, ettei puoluetuen avulla tapahtuva poliittinen kaupankäynti ole tulevaisuudessa enää mahdollista.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
Laki puoluelain 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1969
annetun puoluelain (10/1969 ) 9 §:n 1
momentti, sellaisena kuin se on laissa 1/
1973 , seuraavasti:
9 § Valtion tulo- ja menoarvion rajoissa voidaan eduskunnassa edustettuna olevalle puolueelle myöntää avustusta sen
säännöissä ja yleisohjelmassa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen. Avustus on jaettava puolueiden viimeksi toimitetuissa kansaedustajain vaaleissa saamien edustajanpaikkojen lukumäärien
osoittamassa suhteessa.
------------------Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.
Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2005
Timo Soini /ps
Raimo Vistbacka /ps

Tällaistako lainsäädäntöä me vielä kolmannella vuosituhannella haluamme?
Sen takia olen tehnyt esityksen, että luikureita ei rahoilla palkita. Kun nyt väitetään, että porvarit ovat tehneet vähän
pientä pelin politiikkaa, sitä sinänsä kyllä paheksun, että äänioikeuksia siirretään
jo niin kuin maaorjia, kuolleita sieluja,
mutta ryhmittäydytään vasemmallakin.
Kommunistit ovat presidentti Halosen
innokkaimpia tukijoita. Mutta tämmöinen pelin politiikka, mitä nykyään harjoitetaan, on kevyttä rappiota tähän verrattuna, mitä Suomessa silloin tehtiin. Kansalta vietiin äänioikeus.
Minä haluan, että kun tätä historiaa nyt
arvioidaan, niin poistetaan tämä rakenteellinen korruptio-ongelma. Se on tämän
lakialoitteen tarkoitus, koska tämä tilaustyö on täysin selvä. Moni näistä henkilöistä olisi vielä keskuudessamme. Presidentti Kekkonen ja entinen pääministeri
Sorsa ovat jo tavoittamattomissa, mutta
muun muassa Harri Holkeri ja silloiset
ministerit Matti Louekoski ja Kristian
Gestrin voisivat hieman muistella, mitä
silloin tuli tehtyä ja miksi, koska eihän
tämä mitään oikeusvaltion menoa ole.
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Soinin esittelypuheenvuoro
täysistunnossa
Arvoisa herra puhemies! Tämä puoluetukilaki tai puoluelain muuttaminen sai alkunsa
silloin, kun Suomen kansalta päätettiin viedä presidentinvaaleissa äänioikeus vuonna
1974. Sitä varten täytyi luoda taloushoukutus, jotta silloinen SMP:n eduskuntaryhmä
saataisiin hajalle, ja tällä menettelyllä se sitten onnistuikin. Tämä asia oli silloin kipeä
ja on edelleenkin, ja tilanne on siltä osin erikoinen, että tämä laki, joka räätälöitiin silloin poliittisena tilaustyönä, on edelleen osa
Suomen lainsäädäntöä.
Olisi hyvä selvittää, mitä oikein tapahtui ja
miksi meillä tämmöinen puoluelaki on. Se
lähti todellakin siitä, että piti saada yksi eduskuntaryhmä hajalle. Luotiin uudistus nimeltään rakenteellinen korruptio, jolla 1. joulukuuta silloinen hallitus antoi esityksen puoluelain muuttamiseksi siten, että jos enemmistö eduskuntaryhmästä vaihtaa puoluetta,
niin rahat seuraavat juudaksia, poliittisia seteliselkärankaisia loikkareita – paitsi että pettävät aatteensa, niin vievät vielä rahansa.
Niin kiire oli tällä menettelyllä, että kun
tämä 1. joulukuuta 1972 annettiin, niin perustuslakivaliokunta antoi siitä mietinnön
jo 20. joulukuuta. Suuri valiokunta käsitteli asian 28. joulukuuta, ja 28. joulukuuta
yön hämärissä hetkissä eduskunta sitten
tämän rappiolain hyväksyi. Mutta tämä ei
vielä riitä. Kun piti saada todellinen tilaustyö tehtyä, niin hallituksen esityksessä todetaan, että silloin, kun petos tapahtuu,
pääluku lasketaan uudenvuoden tai viimeisenä vuoden päivänä. Täällä sanotaan, että
tällaiseksi ajankohdaksi voidaan ottaa kalenterivuoden viimeinen päivä. Voiko olla
röyhkeämpää poliittista lainsäädäntöä?
Tässähän jää jo Valko-Venäjän Lukashenkakin toiseksi.

Seteliselkärankaiset poikkeuslain
puolesta
Mikä mielenkiintoisinta, kun historiaa tutkii, niin tämä on sitten vahvistettu tasavallan presidentin esittelyssä 5. tammikuuta ja
laki tuli voimaan 8. päivänä tammikuuta
1973, siis suoranaista salamalainsäädäntöä. Tarkoituksena oli saada Suomen kansan äänioikeus murrettua presidentinvaaleissa, ja se onnistuikin, koska tässä salissa päätettiin poikkeuslaista 18. päivänä
tammikuuta 1973, jolloin rauhan ajan Suomessa vietiin kansalta äänioikeus eduskunnan päätöksellä.
Ei järjestetty vaaleja vaan säädettiin
poikkeuslaki. Kuinka ollakaan, nämä aatteensa pettäneet luikurit äänestivät tämän
poikkeuslain puolesta. Kun olivat hopearahansa saaneet, niin 28 ryhdikästä löytyi
täältä silloin vastustamaan. Nykyisiäkin
edustajia on tämän historian rasituksen
painamia. (Ed. Antero Kekkonen: Ei ketään!) - On, on, ed. Kekkonen, täällä on
pöytäkirjat: ed. Erkki Tuomioja, ed. Ilk-
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Taannehtiva lainsäädäntö kuuluu
bantustaniin
Jopa taannehtivasti on tämä laki tehty.
Taannehtiva lainsäädäntö kuuluu bantustaniin. Kun tämä säännös tuli voimaan
tammikuun 8. päivänä ja silloin kuun lopussa oli laskettu loikkarisielut, 1972
joulukuun viimeisenä päivänä, niin sehän
on taannehtivaa lainsäädäntöä. Kun ei
laki ollut vielä tavallaan voimassa, edellisen perusteella on maksettu näitä rappiorahoja. Tämä on pöyristyttävää.
Uskon, että Kekkosen ajan kalmistojen
avaus on hyödyllistä, kansanvallan haudankaivuu oli silloin huipussaan, mutta
nyt ei ole tällaista tilannetta. Nyt me voisimme käydä tämän asian kiihkottomasti
läpi. Olen varma, että alitajuinen kehitys
presidentin vallan riisumisesta on lähtenyt
tästä (Ed. Kekkonen: Ei se ole alitajuinen
mitenkään!) ed. Kekkonen, nimikaimanne
presidentti Urho Kekkosen ylipitkästä
valtakaudesta ja sen rappioilmiöistä, mutta niin makaa kuin petaa. Ostoäänellä alkoi ura 1956, poikkeuslailla se jatkui ja
päättyi sitten ennen aikojaan luopumiseen
sairauden takia. Kyllä meidän nyt pitäisi
kiihkottomasti käydä tämä asia läpi, ja ihmettelen, mikseivät tutkijat tätä selvitä,
miksei joku tohtori pysty tätä asiaa käymään läpi. (Ed. Erkki Pulliainen: Tohtori Soini!) Ed. Pulliainen, minulla on tämä
kansanedustajan toimi tässä vielä menossa, mutta minä olen antanut nyt hyvän alkusysäyksen tästä, että tietävät tutkijat,
mistä lähteä liikkeelle.
Arvoisa herra puhemies! Toivon, että
aloitteeni saa arvoisensa kohtelun perustuslakivaliokunnassa, sen puheenjohtaja
Kimmo Sasi selvityttää koko perustuslakivaliokunnalle ja sitä kautta eduskunnalle tämän lain erikoisuudet ja lähtee korjaustoimenpiteisiin.
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“Ensisijaisesti lasten kasvuvastuu on ja tulee
olla vanhemmilla… Toisaalta ei voi unohtaa
myöskään asian toista puolta eli sitä, että
yhteiskunnan tehtävänä on turvata vanhemmille mahdollisimman hyvät edellytykset
elämänsä tärkeimmän tehtävän hoitamiseen.
Mikäli yhteiskunta perustaa politiikkansa
lapsi- ja perhekohtaisille arvoille, ollaan oikealla tiellä ja lapsilla ja nuorisolla on mahdollisuus kasvaa tasapainoisiksi ja kehityskelpoisiksi yksilöiksi.
Keskustelun aiheena oleva esiopetusuudistus on eräs näistä yhteiskunnan kädenojennuksista lapsiperheitä kohtaan lasten kasvatuksesta mahdollisimman hyvin
suoriutumiseksi. Tämä ei saa kuitenkaan tarkoittaa sitä, että vanhemmat pakotetaan laittamaan lapsensa esiopetukseen, mikäli he
haluavat itse kasvattaa lapsensa kotona siihen saakka, kun oppivelvollisuusikä alkaa.
Esiopetuksen tulee myös jatkossa perustua
tälle periaatteelle.”
(Tony Halme 9.2.2005)

“Itse en ole sellainen valtiosääntöasiantuntija, että lähtisin kovin paljon ruotimaan äskeistä keskustelua presidentin valtaoikeuksista. Sen haluaisin vaan sanoa, että itse olen
nähnyt kyllä asian aivan toisinpäin eli olin
niitä harvoja, jotka silloin puolsivat presidentin valtaoikeuksien säilyttämistä. En
muista, oliko meitä kolme vai neljä, jotka
olimme sillä kannalla, ja olen yhä edelleenkin samalla kannalla.
En voi ymmärtää lainkaan näitä viime päivinä esillä olleita kannanottoja siitä, että yhä
enemmän presidentiltä otetaan valtaa pois.
Sanottakoon niin, että näin myöhäsyntyisesti ehkä sitten kokoomus saa kuninkaan, jonka nimi on presidentti ja jolla ei ole mitään
tehtäviä. Minun mielestäni maassa voi olla
halvempiakin nauhanleikkaajia, joilla on tällainen esikunta, eli silloin pitää pohtia asiaa
myös ihan toiselta pohjalta ainakin minun
mielestäni.”
(Raimo Vistbacka 1.3.2005)

“En uskonut neuvostokommunistikolhoosiin
enkä usko tähän länsimaiseen versioon siitä,
joka vuosi vuodelta muistuttaa yhä enemmän sitä. Me nauroimme täällä Suomessa,
kuinka Neuvostoliitossa mustalle mullalle ja
tundralle kylvettiin samaan aikaan. Kun katsomme EU:n maatalouspolitiikkaa, aika lailla samat järjettömyydet alkavat siinä toistua.
Kannatan kansanäänestystä siis siksi häpeilemättä, että minä en tästä kehityslinjasta
tykkää ja vieläkin katson demokraattisessa
maassa oikeudeksi olla eri mieltä siitä, onko
tämä jäsenyys Suomelle hyväksi vai ei. Jos
tämä demokraattinen tai demokratian irvikuva mieluumminkin tullaan hyväksymään,
voin sanoa, että on tässä EU-sopimuksessa
yksi erittäin hyvä kohta. Se on täällä Kimmo
Kiljusen sinänsä aika erinomaisessa kirjassa
kuvailtu hyvin. Se on tämä unionista eroaminen, artikla 60, eli EU ei siis ole vankila.
Sieltä pääsee pois, ja tämähän on aivan erinomainen asia. Se on tämän sopimuksen paras kohta.”
(Timo Soini 2.3.2005)
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uutisia

Puoluetoimisto
uudistui!

Uusittu puoluetoimisto on
avarampi ja valoisampi
kuin vanha.
Kuva puoluehallituksen ja
Helsingin sekä Uudenmaan
piirien käyttämästä
kokoustilasta
toimistopuolelle.

Puoluetoimisto on remontoitu! Kuvassa talkooväkeä:
vasemmalta Juha Sivonen (tuore PerusS-valtuutettu
Karkkilasta), Heimo Mikkanen (Uudenmaan piirin
varapuheenjohtaja), Tiina Sivonen, Sini Julin (helsinkiläinen
aktiivi), päätoimittaja Rolf “Fred” Sormo ja PerusS-nuorten
toiminnanjohtaja Tommi Ojala. Mukana talkoissa olivat
myös Jukka Mattila ja Arto Välikangas Helsingistä, Arto
Dahlman Vantaalta sekä nämä kuvat napannut
eduskuntasihteeri Jussi Niinistö.

Toimistotilan huonekalut uusittiin. Kuvassa Tommi Ojala ja
toimistopäällikkö Tiina Sivonen. Ojalan tavoittaa
puoluetoimistolta huhtikuun alusta alkaen, sillä hän on
saanut puolueelta työharjoittelupaikan. Tarkoitus on
terästää puolueen järjestökoneistoa, eritoten nuorisotyötä.

Jätelava tilattiin ja
täytettiin, seinät
maalattiin, lattiat pestiin,
kalusteita ja mattoja
hankittiin… Urakka oli
kova. Kiitos kaikille
aikaansa ja vaivaansa
uhranneille!
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Tälle uudelle vakiopalstalle toivotaan
lukijoilta hengellisiä kirjoituksia (kirjeen
päälle merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

Leivän ja Sanan jakaja

r a vinto

Perussuomalaisten
piirijärjestöjen
sääntömääräisiä piirikokouksia

Piispan kohtalo
Paljon puhuttu ja kirjoitettu piispa Kantola
erosi virastaan, kun oli löytänyt toisen naisen ja todennäköisesti rakastunut häneen.
Mediat ovat nostaneet asiasta kannanottoja
puolesta ja vastaan.

En tuomitse eronneita, koska itselläni ei
ole tuomiovaltaa eikä halua tuomita ketään,
en heitä ensimmäistä kiveä. Vaan haluaisin
asiasta keskusteltavan julkisesti, mitä raamattu ilmoittaa tästä asiasta.

Raamatussa kielletään aviorikos ja annetaan miehelle mahdollisuus antaa erokirje
vaimolle, jos hänet tavataan käskyä rikkomasta. Naisen asema oli heikompi kuin miehen, jopa kivityskuolema oli vanhan testamentin rangaistusmuoto teosta (joskus myös
miehen kohtalo).

Tuomitsijoilla on usein itsellä asiat ns. kulisseissa hyvin, ja he haluavat tuomita toisen, ja osoittaa sormella kuten hyvän farisealaisen kuuluukin ja kahlita osapuolet lain
tekojen alle pois uuden testamentin rakkauden ilmoituksesta. Mahdollisemman kauaksi pois armon ja rakkauden evankeliumin
tuojasta.

Tämä kaikki on mielestäni vanhan testamentin aikaista, laista nousevaa evankeliumia, eikä uuden testamentin mukaista rakkauden evankeliumia. Syntisen naisen tuomitsijat raamatun sivuilla aikoivat kivittää
hänet, mutta Jeesus sanoi puolustaessaan
naista: ”kuka teistä on synnitön, niin heittäköön ensimmäisen kiven”. Kukaan kivitysaikeissa olleista ei heittänyt yhtään kiveä,
koska olivat jokainen syntiä tehneet, niin
kuin meistäkin jokainen tänäkin päivänä.
Valtionkirkko julistaa armoa kansalle,
mutta ei sitä tosipaikan tullen itse suo. Toiseksi, julkisessa keskustelussa ei ole puhuttu lainkaan aviorikoksesta, ja siitä, mitä raamattu sanoo sen tekemisestä. Taitaa olla liian kova pala puhuttavaksi, kun joka toinen
aviopari päätyy eroon. Mennään uudelleen
naimisiin tai seurustellaan, ja tehdään raamatun tarkoittama aviorikos omaa puolisoa
kohtaan. Tästä pitäisi keskustella enemmänkin, eikä vain yhdestä yksittäistapauksesta.

n uor et

Järjestötoimintaa

Jeesus Kristus täytti lain meidän puolestamme, kun emme sitä pystyneet vanhan testamentin aikana toteuttamaan ja Hän, Jumala, sovitti meidän syntimme itsensä kanssa
kertakaikkisella uhrilla ristin puulla, jotta
saisimme toinen toistamme rakastaen olla
syntisiä. Antaen meille mahdollisuuden olla
myös pelastettuja syntisiä
Kristuksen kautta, ottamalla vastaan hänen rakkautensa. Uudessa testamentissa ilmoittaman poikansa pelastuksen tien ja totuuden, tämä on se kaita tie, eikä se lavea tie,
jota kivittäjät kulkevat ulvovana syyttävänä
laumana toisiaan tuomiten ja vahtien, lain
tekojen sokaisemana.

Kirjoitti:
Syntinen mutta armahdettu
puolueen jäsen

Uudenmaan piiri
Ti 29.03.2005 klo 18.30
Helsinki, puoluetoimisto, Mannerheimintie 40 B 56,
Puolueen edustajana puheenjohtaja,
kansanedustaja Timo Soini.
Piiritoimikunta klo 18.00

Satakunta
Su 03.04.2005 klo 11.00
Kankaanpää, kaupungintalo. Klo 11.00
piiritoimikunta, klo 11.30 piirikokous.
Puolueen edustajana puheenjohtaja,
kansanedustaja Timo Soini ja varapuheenjohtaja Harri Lindell.

Pirkanmaa
La 02.04.2005 klo 14.00
Tampere, Neste-kahvio, Tammelan
Puistokatu 21.
Puolueen edustajana puheenjohtaja,
kansanedustaja Timo Soini ja varapuheenjohtaja Harri Lindell. Piiritoimikunta kokoontunut aiemmin.

Oulu-Kainuu
Ke 13.04.2005 klo 18.00
Muhos, Muhoksen päiväkeskus, Töllintie 1
(Käynti sisäpihan puolelta.) Puolueen
edustajana puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini. Piiritoimikunta klo 17.00.

Etelä-Savo
Su 17.04.2005 klo 12.00
Mikkeli, Otava, ravintola Huvikumpu.
Puolueen edustajana puheenjohtaja,
kansanedustaja Timo Soini. Piiritoimikunta klo 11.00

Nuoret mukaan
politiikkaan!

Niinhän yleisesti ajatellaan. Näin ei
kuitenkaan ole asianlaita. Nuoret
ovat kiinnostuneita
yhteiskunnallisista asioista ja
vaikuttamisesta.
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Politiikan laivassa on oltava mukana jos aikoo ohjailla laivaa. Maalta käsin se ei
onnistu, toteaa Saarakkala

nemmiksi. Nuorille ei olla valmiita antamaan
todellista päätösvaltaa. Äänestää silti vain
pitäisi. Se ei kuitenkaan nuorille riitä. Emme
halua, että muut määrittelevät jonkun tietyn
ajankohdan, jolloin on lupa sanoa sanansa.
On voitava vaikuttaa joka päivä ja joka hetki.
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To 21.04.2005 klo 18.00
eduskunnan lisärakennuksen
kansalaisinfossa.
Ennen kokousta kello 17 alkaen
avoin yleisötilaisuus,jossa helsinkiläiset
voivat antaa palautetta kansanedustaja,
kaupunginvaltuutettu Tony Halmeelle.
Lisätietoja tilaisuudesta Tommi Ojalalta,
puh: 045-7710 7617.

Keski-Suomi
La 30.04.2005 klo 14.00
Saarijärvi, Oikeutta eläkeläisille ry:n Lomakeskus Rauhala

Pohjois-Savo
Su 22.05. 2005 klo 12.00
Varpaisjärvi, Hotelli Kairisto, Puolueen
edustajana varapuheenjohtaja Vaili-Kaarina Jämsä. Piiritoimikunta klo 11.00.

PerusS:n EteläPohjanmaan
piiritoimisto
on varmimmin avoinna lauantaisin
klo 12-15. Seinäjoki, Työväenkatu
4 A. Puh 06-423 4847. Toimistolla
otetaan vastaan Perussuomalaisille
ja kansanedustaja Vistbackalle
tarkoitettuja kansalaisaloitteita ja
asioita.

Vesa-Matti Saarakkala
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret

Politiikka ei kiinnosta nuoria.

Monet nuoret miettivät yhteiskunnallisia
asioita itsekseen ja keskustelevat niistä kaveripiireissä. Lisäksi useat nuoret osallistuvat erilaisten puolueista riippumattomien,
epäsuorasti poliittiseen päätöksentekoon
vaikuttavien yhteiskunnallisten liikkeiden
toimintaan. Suuri osa nuorista samastuu tavalla tai toisella johonkin yhteiskunnan osaryhmään, ja nuorilla on mielipiteitä useista
asioista, kuten ympäristökysymyksistä, sotilaallisista liittoutumiskysymyksistä, hyvinvointivaltion tehtävistä ja koulutusjärjestelmästämme. Nuorilla on halu vaikuttaa.
Sen sijaan nuoret eivät koe tämänhetkistä
poliittista kulttuuria omakseen. Kulttuuria,
jossa aatteellisuus on kadonnut ja tapa, jolla
politiikkaa tehdään näivettynyt. Nuoret ovat
turhautuneita, kun he kokevat vaikutusmahdollisuutensa globalisoituneessa, pörssitalouden hallitsemassa maailmassa yhä pie-

Helsinki

Haluamme, että meidät otetaan mukaan pöytiin, joissa todelliset päätökset tehdään.
Historian tapahtumat ovat kaikki jollain tavalla sidoksissa politiikkaan ja vallankäyttöön.
Ymmärsin, että historian kulkuun voi vaikuttaa. Ei pidä vain seurata sivusta, kun vallanpi-
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täjät ja merkkihenkilöt tekevät päätöksiä puolestamme ja ohjaavat maailmanlaivaa haluamaansa suuntaan. Ottamalla osaa päätöksentekoon, osallistuu itse maailmanlaivan ohjaamiseen. Ja kun tarpeeksi moni niin tekee, kurssi voi todella muuttua. Tapoja osallistua on
monia, ja se on hyvä. Mutta laivan kurssiin
voi vaikuttaa vain menemällä mukaan laivaan.
Sen ulkopuolelta ei kurssia voi muuttaa.
Tästähän on kysymys myös politiikassa.
On tunnustettava olemassa olevat järjestelmät ja organisaatiot ja pyrittävä muuttamaan
niiden toimintaa ja toimintatapoja. On mentävä mukaan laivaan. Kun oppii tavat, jolla
laivaa ohjataan, voi muutos kulkusuunnassa
tapahtua nopeastikin.
Silloin kun nuorelle tulee mieleen, että asioihin voisi ehkä vaikuttaa, on yhteiskunnan ja
sen eri organisaatioiden tarjottava nuorelle
vaikutusmahdollisuus. Nuoria on kuunneltava
ja heille on annettava tilaa. Heidät on integroitava järjestelmään. Otettava mukaan laivaan.
Vain laivalla nuori voi oppia, miten sitä ohjataan. Jos näin ei tehdä, nuoria ei enää kiinnosta koko laiva. He turhautuvat ja rakentavat
oman laivansa. Mikäli yhteiskunnan ja maailman perintöä halutaan vaalia, on laivan vanhan miehistön aktiivisesti pyrittävä rekrytoimaan uutta miehistöä. Silloin ei jouduta törmäyskurssille, jossa kahdella eri aluksella on
vastakkaiset kurssit ja ne törmäävät toisiinsa.
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Kansanedustaja Vistbacka Ähtärissä
Kansanedustaja Vistbacka Ähtärin kaupungin
vieraana. Vasemmalta Kyösti Nyyssölä, SirkkaLiisa Lamminkoski, Raimo Vistbacka, Esko
Ahonen ja Seppo Laine.

Ähtärin kaupunki kutsui EteläPohjanmaan Järviseudun
kansanedustajat Raimo
Vistbackan ja Esko Ahosen
(kesk.) kuntavierailulle

tettiin erittäin seikkaperäisesti niin ammattiinstituutin kuin maa- ja metsätalousyksikön
tämänhetkistä tilannetta sekä tulevaisuuden
suunnitelmia.

7. maaliskuuta. Vierailu oli
Vistbackalle ensimmäinen
lajissaan, vaikka tämä on

“Uudet tuulet”

edustanut maakuntaa
eduskunnassa jo 18 vuotta.

Ensiksi edustajat olivat Ähtärin kaupungintalolla kuuntelemassa Ähtärin kaupungin
viestejä ja saivat muistion, jossa mainittuihin asioihin heidän toivottiin myötävaikuttavan. Tervetulopuheessaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Simo Jousmäki otti
esille lehtienkin palstoilla olleen luottamuspaikkajaon todeten kaiken tapahtuneen kuntalain mukaisesti.

Monenlaista kuntalaisdemokratiaa
Laajassa kiitospuheessaan Vistbacka kommentoi myös Jousmäen esille ottamaa paik-

kajakokysymystä. Vistbacka totesi muun
muassa, että on olemassa monenlaista kuntalaisdemokratiaa: joissakin kunnissa käytetään kaikissa asioissa enemmistövaltaa neuvottelematta asioista paikkoja jaettaessa.
Tässä asiassa hän otti esille oman kotikaupunkinsa Alajärven ja viittasi myös Ähtärin
tapahtumiin. Päinvastaisena esimerkkinä
hän mainitsi Kauhavan.
– Syrjimällä esimerkiksi kahden puolueen
kolminumeroisen luvun ääniä saaneita valtuutettuja Ähtärin kaupunki mitä ilmeisimmin tulee olemaan lehtien palstoilla tämän-

kin vaalikauden ajan, totesi Vistbacka.
Kaupungin edustajien tapaamisen lisäksi
kansanedustajat kävivät kaupungin järjestämällä tutustumiskäynnillä Muovi Lami
Oy:ssä. Viimeisenä vierailukohteena oli tuoreen PerusS-kaupunginvaltuutettu SirkkaLiisa Lamminkosken järjestämä ja sopima
vierailu Ähtärin ammatti-instituuttiin, jossa
paikalla olivat muiden muassa rehtori Reijo
Udd, sivistystoimen johtaja Kyösti Nyyssölä ja yksikön varajohtaja Tapani Tasanen
entisestä Tuomarniemen metsäoppilaitoksesta. Tapaamisessa kansanedustajille selvi-

Ajatuksia
Natura 2000-ohjelman tiimoilta
Natura 2000-ohjelma on Suomen historian
ehkä törkein esimerkki, miten suomalainen
hallinto loukkaa yksityisen maan- ja oikeudenomistajan oikeusturvaa. Aluevalintojen
perusteissa käytettiin sen tasoista mielivaltaa, että hiukankin asiaan perehtynyt voi
suoralta kädeltä todeta, että ilman poliittista
hyväksyntää tällainen yksityisomistuksen
loukkaus ei olisi mahdollista. – Korkein hallinto-oikeuskin (KHO) sotki itsensä niin,
että sen edesottamuksia on mahdoton selittää “oikeusvaltion” kansalaisille.

lustamaan kansalaisten oikeusturvaa. He
pelkäävät leimautuvansa antivihreiksi.

Eräänä todisteena mielivallasta voidaan
kiistatta pitää väitöstutkimusta. FM Kaija
Virolaisen ympäristötieteiden väitöskirja
(Selection of nature reserve networks) esitettiin Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisessä
tiedekunnassa
9.10.1999. Mm. Helsingin Sanomat otsikoi
väitöskirjan sisällön, että arpomalla Natura
2000-suojelukohteet olisi päästy luonnon
monimuotoisuuden kannalta parempaan
lopputulokseen. Virolainen toteaa, että käytetty menetelmä on kaikista heikoin.

EU-edustaja Kyösti Virrankoski ja kansanedustaja Hannu Hoskonen joutuivat toteamaan, etteivät he saa Suomen ilmoittamista
aluevalinnoista haluamaansa tietoa Brysselistä. KHO ei anna maanomistajille heidän suojelualueitaan koskevia tietoja, joita ympäristöministeriö syötti sille Natura 2000-asian käsittelyn aikana. Näin maanomistajat eivät ole
voineet vastata maitaan koskevissa asioissa.

Natura-aluevalinnat toteutettiin suurelta
osin Pekka Haaviston ollessa ympäristöministerinä. Hänen mukaansa alueita ja valintakriteereitä voitin täydentää jälkikäteen. Jo
alkuvaiheessa suurimmalla osalla kansanedustajia on ollut varmaa tietoa siitä, että
maanomistajien oikeusturva ei ole toteutunut alkeellisimmallakaan tavalla. Kuitenkaan kukaan ei ole “uskaltanut” nousta puo-
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Vierailun lopuksi ammatti-instituutin matkailu-, ravitsemus- ja talousalan osaston catering-opiskelijat olivat suunnitelleet maittavan arkipäivän lounaan, jonka he valmistivat ja tarjosivat kansanedustajille opettajansa Sirpa Mäkisen johdolla.
Ammatti-instituuttivierailun lopuksi kansanedustaja Ahonen eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenenä kiitti saadusta asiallisesta informaatiosta ja lupasi viedä asioita
eteenpäin yhdessä Vistbackan kanssa sekä
kiitti vierailijoiden puolesta myös maukkaan
lounaan suunnittelijoita, valmistajia ja tarjoilijoita. Vierailussa oli mukana myös kaupunginvaltuutettu Seppo Laine, joka on
muodostanut Sirkka-Liisa Lamminkosken
kanssa Ähtäriin valtuustokoalition “Uudet
tuulet”.

Alpo Ylitalo
Puheenjohtaja;
Keski-Pohjanmaan
PerusSuomalaiset

Asianomistajat ovat tehneet Natura 2000ohjelmasta mm. joukon kanteluita, joiden “ei
anna aihetta”-lopputulos oli odotettavissa.
Ainakin joskus jostakin asiasta kannelleet tiesivät, että kantelut eivät johda mihinkään.
Poliisille on tehty rikosilmoituksia, mutta ne
ovat jätetty tutkimatta. Kuitenkin kansanedustajat käyttävät puheissaan mielellään ilmaisua “oikeus- ja hyvinvointivaltio”.

Lapin liiton edustaja Jaakko Ylitalo totesi
MOT-ohjelmassa, että oikeuskansleri harhautti hallitusta tahallisesti lausunnollaan
Keminhaaran alueen suojelualuehankkeesta.
Myöhemmin kuusitoista kansanedustajaa allekirjoitti paperin, jolla oikeuskansleri pyydettiin perustuslakivaliokunnan kuultavaksi
suojelualuetta koskevan kannanottonsa johdosta.
Raimo Vistbacka jätti kirjallisen kysymyksen ao. ministerin vastattavaksi eräästä
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Natura 2000-alueeseen liittyvästä korvauksesta, jossa maanomistajat asetettiin kiistatta eriarvoiseen asemaan. Ministerin vastaus
oli yhtä tyhjän kanssa. Vastaus kokonaisuudessaan perustui perättömään selittelyyn.
Poliitikot ymmärtänevät, miksi äänestysaktiivisuus laskee vaaleista toisiin, sillä he

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

itse sallivat hallinnon asettuvan lain yläpuolelle. Tapauksia, joissa hallintoon osallistuvat ovat tehneet riittävän suuren rikoksen, Suomessa sitä ei kyetä ratkaisemaan
lain mukaisesti. Natura 2000 on tyypillinen
esimerkki edellä mainitunlaisesta asiakokonaisuudesta.
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SDP kahdella kamelilla
vaaleihin

Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen PerusSuomalaiset

Eero Heinäluoma käynnisti presidenttipelin jo
viime joulukuussa kosiskelemalla keskustaa
yhteiseen rintamaan Tarja Halosen
uudelleenvalitsemiseksi. Sen vastapainoksi nyt
perätäänkin vain lyhyttä, parin kuukauden
mittaista vaalikamppailua. Puolueen nopeat
käännökset ovat sen jälkeen kummeksuttaneet
kuulijoita kiihtyvällä vauhdilla. On aiheellista
kysyä, ratsastaako sdp presidentinvaaleihin
kahdella kamelilla?

Alho olisi halukas poistamaan hallituksen kanssa eri linjalla olevan presidentin valtaoikeudet, mutta asian esittelevä ministeri Johannes Koskinen
pysyttäisi ne entisellään. Ainakin toistaiseksi.

SDP:n edustajien keskenään täysin
päinvastaiset lausunnot ajankohtaisista kysymyksistä vaihtuvat
jopa päivittäin. Siinä, missä puheenjohtaja Paavo Lipponen pitää
EU:n perustuslaista järjestettävää
kansanäänestystä tarpeettomana,
perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Arja Alho tekee lakialoitteen kansanäänestyksen jär-

jestämisestä. NATO-liitoksestakin valitsee täysin vastaisia
kantoja riippuen siitä, kuunnellaanko puheenjohtajaa vai
ulkoministeri Erkki Tuomiojaa tai presidentti Tarja Halosta. Myös nopeantoiminnan
joukkojen mandaatiksi tarvitaan ja ei tarvita YK:n valtuutusta.

Presidentti Tarja Halonen puolestaan pitää tuoreessa haastattelussaan
kiinni YK:n mandaatista, ja vakuuttaa
Suomen hoitavan osuutensa, vaikka
vaatimus YK-mandaatista säilyykin
rauhanturvalaissa. Eikä ole kovinkaan
kauan siitä, kun hän kovisteli NATOsuosittelijoita, että jos aiotaan ottaa
kantaa presidentin toimivaltaan kuuluviin asioihin, olisi syytä ensin varmistaa presidentin mielipide. Puhemies Lipponen luopuikin enemmistä
irtiotoista, mutta Ahtisaarella ei entisenä presidenttinä ole samanlaista lojaaliusvelvoitetta, joten hän voi jatkaa
asian esilläpitoa. Ja myös jatkaa entis-

Lomakeskus
Rauhala
Tiedustelut ja varaukset
Puh: 040 5497 457

Lämmin Kiitos!
Kiitän kaikkia puoluetoimiston remonttiin
osallistuneita lämpimästi.
Talkooapu oli korvaamaton
tässä projektissa!
Tiina Sivonen
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naiset

täkin tiukemmin sanakääntein. Nyt
pitäisi keskustella enää ajankohdasta; liittymisestä NATO:on lienee päätös jo tehty.
Keskenään ristiriitaiset ja jopa
toisilleen vastakkaiset linjat selviävät lopullisesti vasta kun puolue nimeää presidenttiehdokkaansa. Odotettavissa on, että vastakkaiset kannat jäävät vielä silloinkin elämään omaa elämäänsä.
SDP pitää kesäkuussa puoluekokouksensa Jyväskylässä. Presidenttiehdokasta tuolloin tuskin
vielä asetetaan. Erään sdp-vaikuttajan sanoin puoluekokous on
enemmän paraati kuin varsinainen
päätöksentekijä. Presidenttiehdokkaan asettaminen on sdp:ssä jo aikoja sitten siirretty puolueneuvostolle, joka kokoontuu vasta myö-

hemmin syksyllä, Eero Heinäluoman ilmoituksen mukaan loka-marraskuussa.
Paria kuukautta pitempää vaalikamppailua sdp ei toivo. Pidemmässä kamppailussa on vaara, että nyt
ajankohtaiset keskeiset kiistakysymykset ehditään käsitellä pintapuolista syvällisemmin.
Kahdella kamelilla ratsastaminen
on äänestäjiä ajatellen turvallista:
jokainen löytää itselleen mieluisan
vaihtoehdon eri henkilöiden esityksiin viittaamalla. Mahdollinen yllätys tuleekin vasta vaalien jälkeen.
Silloin noudatettavaksi valittava
vaihtoehto ei välttämättä olekaan se
äänestäjälle mieluinen. Annettua
ääntä ei kuitenkaan voi peruuttaa
vaikka se ei vastaisikaan sitä, mitä
äänellään oli uskonut saavansa.

Virkamies vai
luottamusmies
Valtaa on lähes kaikissa organisaatioissa hamuttavaksi Toivottavasti
jokainen valtaa haluava myös ymmärtää sen mukanaan tuoman vastuun. Uusi hallintolaki on tuonut
lisää vastuuta ja palvelumyönteisyyttä virkamiesten tehtävänkuvaan. (www.om.fi) Virkamiesten
on vastattava aina kyselyyn viipymättä ja neuvottava keneltä apua
on saatavissa, jos on ottanut yhteyttä väärään virkamieheen. Itse
asiassa heidän tulee siirtää asia oikealle virkamiehelle ja ilmoittaa
siitä asianosaiselle. Virkamiehet
valmistelevat ja toteuttavat luottamusmiesten heille antamat tehtävät. Näitä päätöksiä he eivät voi
enää muuttaa, mutta asioiden valmistelijoina heillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Vaili K. Jämsä
3. varapuheenjohtaja
Oulun PerusSuomalaiset

Toimiessani kansallisessa toimikunnassa, joudun toteamaan, miten
tärkeä elin virkamieskoneisto on.
Postia ja tietoa meille toimikunnan
jäsenille tulee viikoittain ja pitäisi
muun työn ja toimien lisäksi vielä
perehtyä toimikunnan asioihin. Suurimman työn lopputuloksesta tekevät
pääsihteerimme ja työvaliokunta.
Sama on tilanne kunnissa. Ei tavallisella kunnan valtuuston jäsenellä
ole aikaa paneutua valtuuston 10
senttiäkin paksuihin muistioihin jokaista kokousta ennen. Siksi on tärkeää olla yhteydessä valtuuston jäseniin
ennen kokousta, jos haluaa varmistaa,
että asiaan on todella perehdytty.
Kunnallisoppaamme auttaa Perussuomalaisia luottamusmiehiä
taas toimimaan tulevissa valtuustoissa ja luottamuselimissä.
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PerusS-eduskuntaryhmä yhtyi opposition välikysymykseen:

Eriarvoisuuden kasvua emme voi hyväksyä

PerusS-eduskuntaryhmä oli mukana yhdessä
vasemmistoliiton, vihreiden ja kristillisdemokraattien kanssa tehdyssä välikysymyksessä, jossa kysyttiin mitä hallitus aikoo tehdä maassa kaiken aikaa lisääntyvälle köyhyydelle ja eriarvoisuudelle. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka julkisti eduskunnassa 9. maaliskuuta pitämässään ryhmäpuheenvuorossa perussuomalaisten kannan.
Puheensa aluksi Vistbacka viittasi Valtion
taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT)
tuoreeseen tutkimukseen, jossa todettiin
Suomessa tapahtunut jyrkkä tuloerojen kasvu viimeisten kymmenen vuoden aikana.
Todettu kehityssuunta ei ollut tutkijoillekaan
yllätys, mutta he yllättyivät siitä, kuinka pienelle joukolle rikkaita suurin osa tulojen
kasvusta lopulta kasaantui.
Suurituloisin prosentti tulonsaajista keräsi
vuosien 1990 ja 2002 välisenä aikana peräti
122 prosentin suuruisen tulojen kasvun, kun
keskimääräinen kasvuvauhti kaikilla tulonsaajilla oli runsaat 19 prosenttia. Pienituloisin kymmenesosa tulonsaajista joutui puolestaan tutkimuksen mukaan tyytymään vain
noin yhden prosentin tulojen kasvuun, mikä
tarkoittaa käytännössä heidän ostovoimansa
olennaista heikkenemistä.

Keskusta unohti maatalousyrittäjät
Vastaava tulojen alenemiskehitys todettiin
pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Vistbacka
huomautti, että viime vuosina myös maatalousyrittäjien tulotaso on alentunut.
– Näin siitä huolimatta, että keskustapuolue on hallituksessa, ja parannusta ei ole näköpiirissä vaan päinvastoin. Lisäksi keskus-

ti painettu taloudellisesti alaspäin viimeisten
kymmenen vuoden aikana, on huono-osaisuus lisääntynyt myös vanhusväestön keskuudessa. Pienimmät eläkkeet ovat menettäneet ostovoimaansa samalla, kun suurien
eläkkeiden taso on noussut. Pahin tilanne
vanhusten kohdalla on kuitenkin hoidon ja
hoivan tason heikkeneminen.
– Myöskään kaikkien veteraanien kunniavelkaa ei pystytä maksamaan takaamalla
heille riittävä kuntoutus, huomautti Vistbacka.

Opiskelijoillakin on ongelmia

Suomalaisen maatalouden puolesta. Raimo Vistbacka huomautti, että myös maatalousyrittäjien
tulotaso on alentunut ja että keskustapuolueen ryhmäpuheenvuorossa ei heitä mainittu
sanallakaan. “Ilmeisesti heillä ei ole ongelmia lainkaan”, vinoili PerusS-eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Matti Vanhasen (kesk.) johtamalle hallitukselle.

nään VATT:n tutkijat toteavatkin, että Suomen nykyinen kokonaisverotus hyödykeverotus mukaan luettuna lähentelee käytännössä tasaveroa.
– Perussuomalaiset ovat koko puolueensa
toiminnan ajan arvostelleet maamme nykyistä veromallia eriarvoisuutta lisäävänä.

Suuret setelit vain haaveena unissa yhä
useammalla suomalaisella.
tapuolueen ryhmäpuheenvuorossa ei sanallakaan mainittu maatalousyrittäjiä. Ilmeisesti heillä ei ole ongelmia lainkaan!

Verouudistus suosinut rikkaita
Huippurikkaiden rikastumiselle löytyy
VATT:n tutkijoiden mielestä yksiselitteinen
syy-yhteys. Vuonna 1993 suoritettiin maassamme verouudistus, jolla suosittiin pääomatulojen kasvattamista palkka- ja yrittäjätulojen kustannuksella. Vertailuaikana vuodesta 1990 vuoteen 2002 raharikkaimmalla
prosentilla suomalaisista pääomatulojen
osuus tuloista nousi 14 prosentista 52 prosenttiin eli lähes nelinkertaistui.
Tutkijat vertaavatkin tätä keskustan ja kokoomuksen ajamaa veromallia Thatcherin
Englannissa ja Reaganin USA:ssa toteuttamiin äärimmäisen uusliberalistisiin verouudistuksiin. Tutkimus toteaa vielä senkin, että
Suomen veromalli suosii parhaiten kannattavien osakeyhtiöiden omistajia, kun taas huonoimmin tuottavien pääsääntöisesti pienyritysten omistajien verotus voi kohota jopa
ansiotuloja korkeammaksi. Johtopäätökse-
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karsittu ja samalla heille välttämättömien palvelujen maksuja korotettu.
Raharikkaita suuromistajia on puolestaan
luvattu muistaa esimerkiksi omaisuusveron
poistamisella ja monilla muilla omistamista
suosivilla uudistuksilla. Ei olekaan Vistbackan mukaan mikään ihme, että politiikan, poliitikkojen ja puolueiden suosio ja
kiinnostavuus on nopeasti romahtanut, kuten eräs toinen tuore tutkimus todistaa.
– Pahin politiikkakielteisyys keskittyy
juuri sorrettuihin kansalaisryhmiin, jotka
edellä luettelin, sanoi Vistbacka ja jatkoi:
– Sen lisäksi, että työelämässä mukana
olevia pienituloisia ja työttömiä on tietoises-

Suuret puolueet ovat yhdessä suin torjuneet
esittämämme arvostelun ja väittäneet suoritettujen uudistusten olleen pienituloisia suosivia ja pienelläkin palkalla työn tekemiseen
kannustavia. Nyt nämä puheet on todistettu
pelkäksi poliittiseksi hämäykseksi ja kansalaisten huiputtamiseksi. Keskusta, SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät ja Rkp
ovat kaikki hallituksessa vuorollaan ollessaan tukeneet nyt todettua yhteiskuntamme
eriarvoisuutta rajusti lisännyttä kehitystä,
ryöpytti Vistbacka.

Seurauksena politiikkakielteisyys
Vistbackan mukaan on turha väittää, ettei eriarvoisuuden lisääntymistä olisi hallitusten talousasiantuntijoiden keskuudessa menneinä
vuosina havaittu. Päinvastoin, kaikki hallitukset Ahon hallituksesta lähtien ovat tietoisesti
kukin vuorollaan muuttaneet verotustamme
suurituloisia ja pääomatuloja suosivaksi samalla, kun vähempiarvoisena pidettyjen kansalaisten, kuten työttömien, pieneläkeläisten,
opiskelijoiden, sairaiden ja vammaisten sekä
lapsiperheiden, tulonsiirtoja on leikattu ja
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Opiskelijoiden asemasta on ollut runsaasti
keskustelua, niin opintojen keston kuin
opintotuen suhteen. Opiskelijoiden näkökulmasta perusongelma on opintotuen riittämättömyys, jonka takia usein opiskelujen
yhteydessä joudutaan käymään ansiotyössä
ja turvautumaan opintolainaan elämisestä
aiheutuvien kustannusten rahoittamiseksi.
Ansiotyö pitkittää opiskeluaikaa ja nostaa
kustannuksia. Myös lainasta kertyvä velkataakka on huomattava rasite, totesi Vistbacka ja kysyi:
– Opiskeluoikeutta ei voi rajata vain niihin, joilla on varaa kestää sen aiheuttamat
kustannukset. Opintotuen varassa olevat
opiskelijat joutuvat elämään toimeentulorajan alapuolella. Onko tässä riittävä kannustin opiskeluun?
Tukea olisi PerusS-eduskuntaryhmän mielestä syytä korottaa, ja tuen tulee olla suoritussidonnaista.
– Esimerkiksi työttömyysturvan tasoinen
opiskelupalkka toisi vakautta opiskelujen
suunnitteluun ja toteuttamiseen, arvioi Vistbacka.

Työttömille keppiä…
Puheensa lopuksi Raimo Vistbacka totesi,
ettei työttömyys ole Suomessa merkittävästi
alentunut, ja että pitkäaikaistyöttömyys on
edelleen paha kansanvaiva. Hallitukset tuntuvat perussuomalaisten mielestä ajattelevan, että työttömyys poistuu parhaiten työttömien etuuksia leikkaamalla ja pakottamalla heidät pätkä- ja osapäivätöihin palkalla
millä hyvänsä.
– Tässä näkyy kouriintuntuvimmin se
asenne ja arvostus, joka vallassa olevilla
puolueilla on kansalaisia kohtaan. Suurituloisten toiveet kuullaan herkällä korvalla
mutta työttömiä kohtaan käytetään vain keppiä. Ei työttömyys näin poistu, paitsi tietysti
pitkäaikaistyöttömien palkattomia työleirejä
perustamalla. Voidaan perusteellisesti jo kysyä, toteutuuko perustuslain takaama kansalaisten tasavertaisuus Suomessa enää käytännössä.

… hallitukselle luottamus!
Eduskunnassa äänestettiin 11. maaliskuuta
välikysymyksestä käydyn keskustelun jälkeen hallituksen luottamuksesta. Kansanedustajat ilmaisivat luottamuksensa hallituksen haluun ja kykyyn torjua eriarvoisuutta ja
köyhyyttä äänin 99–73. Kyseessä oli seitsemäs Matti Vanhasen hallitukselle tehty välikysymys.
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Toni Halmeen kirjallinen kysymys

Epätasa-arvoisuus
kansalaisten
terveydenhuoltopalveluissa

Eduskunnan puhemiehelle
Viime aikoina on ollut julkisuudessa paljon keskustelua terveydenhuoltopalveluiden tilasta Suomessa. Lailla määrätyn hoitotakuun toteuttamismahdollisuuksia
monien kuntien osalta on epäilty
sekä itse hoitopaikoissa että mediassa yleisemminkin. Usein tässä
keskustelussa terveydenhuollon
alennustilasta on painotettu pienten kuntien heikkoja mahdollisuuksia selvitä kuntalaistensa terveydenhuoltoon liittyvistä velvoitteista. Tämä ei kuitenkaan valitettavasti ole vain pieniä kuntia koskeva asia, vaan myöskään suurissa
kaupungeissa, kuten Helsingissä ja
Vantaalla, ei kansalaisten tasa-arvoista terveydenhuoltopalveluiden
saantia voida taata.
Esimerkiksi Helsingissä kaupunkilaisten terveydenhuoltopalvelut on jaettu asuinalueittain siten, että tietyllä alueella asuvat ohjataan oman terveyskeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella tai vakavien sairaus- ja tapaturma-asioiden
ollessa kyseessä aina tietyn sairaa-

lan yhteydessä toimivalle poliklinikalle. Näiden sairaalapoliklinikoiden palveluiden tasossa on
huomattavia eroja. Esimerkiksi
Helsingin itäisen, kaakkoisen,
koillisen ja pohjoisen suurpiirin
aikuiset asukkaat ohjataan hoitoon
Malmin sairaalan yhteydessä toimivaan terveyskeskuspäivystykseen/ päivystyspoliklinikalle silloin, kun oma terveyskeskus ei ole
avoinna tai tarvittavaa hoitoa ei
terveyskeskuksesta voi saada.
Näissä hoitopaikoissa ei kuitenkaan ole tarpeeksi soveltuvaa henkilökuntaa eikä muitakaan resursseja tämän sairaanhoitoalueen suuren asukasmäärän tarpeisiin. Usein
voi käydä niin, ettei erikoislääkärinpalveluita ole Malmilta saatavissa riittävän nopeasti, jotta hyväksyttävä hoitotaso säilytettäisiin. Potilaita saatetaan ohjata
eteenpäin hoidon saamiseksi esimerkiksi Marian sairaalaan. Tällainen potilaan hoitoa hidastava
siirtäminen eteenpäin toiseen hoitopaikkaan koskee tässä tapauksessa vain niitä helsinkiläisiä, jot-

ka sattuvat asumaan alueella, josta
ensisijaisesti ohjataan Malmin sairaalaan. Asumalla Marian sairaalan piirissä hoidon tason laatu ja
hoitoon pääsyn nopeus vaikuttaisi
olevan parempi. Vaikka parantamisen varaa olisi varmasti myös
Helsingin muillakin päivystysasemilla, tilanne on erityisen huono
juuri Malmin sairaalassa.
Toisena esimerkkinä suurten
kaupunkien vaikeuksista suoriutua
lakisääteisistä terveydenhuoltovelvoitteistaan on Vantaan tilanne,
jossa on päätetty kesäksi 2005 lopettaa viikonloppupäivystys Länsi-Vantaalla. Tämäkin esimerkki
aiheuttaa eriarvoisen tilanteen
vantaalaisten kesken, kun ainoastaan Myyrmäen terveyskeskukseen sekä ilta- ja viikonloppupäivystyksen osalta Peijaksen sairaalaan keskitettävä hoito lopettaa kesäksi monien “väärällä alueella”
asuvien länsivantaalaisten hoidonsaantimahdollisuuden asuinpaikkansa lähettyviltä.
Kun tietyn kunnan alueella asuville kansalaisille tarjotaan olennaisesti eritasoisia terveydenhuoltopalveluita esimerkiksi sen mukaan, missä kaupunginosassa kansalainen asuu, loukataan samalla
perustuslaillista oikeutta tasavertaiseen kohteluun. Laissa kuntien
hoidettaviksi määrättyjen palveluiden, varsinkin terveyspalveluiden,
osalta tulee valtion valvoa sitä, ettei tällaista eriarvoisuutta pääse
syntymään. Valtion on puututtava
kuntien toimintaan tarvittaessa.
Edellä olevan perusteella ja
eduskunnan työjärjestyksen 27
§:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo
ryhtyä, että kuntalaisten epätasaarvoinen kohtelu terveydenhoitopalveluiden saannissa ei jatku?
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tuutetuiksi muiden muassa Alajärveltä Raimo Vistbackan,
Kauhajoelta Tapio Pihlajan ja
Ähtäristä Sirkka-Liisa Lamminkosken. Puolueiden edustajien lukumäärä valtuustossa määräytyy kunnallisvaaleissa saadun
äänimäärän mukaisesti: niiden
Perussuomalaisiin kuuluvien ehdokkaiden, jotka olivat sitoutumattomien valitsijayhdistysten
listoilla, äänimääriä ei lasketa.
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Turun kauppatorin liepeillä Cafenoirissa olleeseen kokoukseemme oli saapunut parisenkymmentä aktiivista Perussuomalaista. Arki-ilta veroitti hieman osanottoa, kun päällekkäin
osui valtuustonkokouksia, laivareissuilla oli porukkaa ja olipa
Turun osaston sihteeri hälytysvalmiudessa viemään vaimoaan
synnytysosastolle. Onneksi olkoon, tyttö tuli.
Kokouksessa kävimme läpi
kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Paikalla ollut kansanedustaja Raimo Vistbacka puhui
ajankohtaisista aiheista eduskuntatyössä. Lisäksi hän kertoi
kuinka Keskusta on viime aikoina laiminlyönyt viljelijäväestön
etujen valvonnan ja nyt jo poistanut juhlapuheistaankin maaseutua tukevat maininnat. Keskusta vetoisen EU:hun liittymisen jälkeen Suomen maaseutua
ja viljelijäväestöä on kohdannut
ennen näkemätön alasajo.
Omasta puolestani voin todeta, että perinteinen vuosikymmeniä vaalittu ja tärkeäksi koettu
maatalouden tuottavuus ja tuotteiden korkea laatu ovat kokeneet romahduksen, jossa arvostus laskee yhtä jyrkästi kuin hevosen häntä. On tehty pinta-ala
pohjainen tuloautomaatti, joka
ei ole keskivertoviljelijän eikä
sosialistikuluttajan
kannalta
myönteinen asia. Nyt kärsii viljelijä ja mahdollisena kriisiaika-

na kuolee kuluttajasosialisti, koska pinta-alaa ei voi syödä. Kansan ravinnoksi tarvittaisiin kuitenkin täysiä viljavarastoja ja kotimaisia maataloustuotteita.
Puheessaan Vistbacka puuttui
myös eläkeläisten ja omaishoitajien heikkenevään ja kestämättömään asemaan nyky Suomessa.
Edelleen hän kertoi Perussuomalaisten Saarijärvellä järjestämästä valtuustojen ja lautakuntien jäsenille suunnatusta koulutustilaisuudesta ja kehotti aktiiveja osallistumaan tuleviin koulutustilaisuuksiin. Seuraava tilaisuus järjestetään huhti-toukokuun vaihteessa ja puoluetoimisto ottaa
vastaan ilmoittautumisia.
Perussuomalainen
puolue
täyttää tänävuonna kymmenen
vuotta ja juhlallinen puoluekokous järjestetään kesäkuussa
Kokkolassa. Vistbacka toivoi,
että myös varsinaissuomalaiset
lähtevät joukolla mukaan puoluekokoukseen, jossa jokainen
puolueen jäsen voi osallistua ja
vaikuttaa pääätöksen tekoon. Siten runsaalla osallistumisella on
suora vaikutus myös varsinaissuomalaisten vaikutusmahdollisuuksiin puolueen päättävissä
elimissä.
Lauri Heikkilä
Piirin puheenjohtaja
Varsinais-Suomen
PerusSuomalaiset

Reippaita Perussuomalaisia Varsinais-Suomesta

Helsingissä 17.3.2005
Tony Halme /ps

Lamminkoski, Pihlaja ja Vistbacka
Etelä-Pohjanmaan maakuntavaltuustoon
Etelä-Pohjanmaan maakuntapäivät kokoontuivat 11. maaliskuuta
Seinäjoella. Maakuntapäivät on
maakunnan liiton toimielin ja
kunnallislain mukainen kuntien
edustajain kokous, jonka tehtävänä on käsitellä edellisen valtuustokauden toiminta, luoda katsaus
tulevaisuuteen ja valita jäsenkuntia edustavat jäsenet ja varajäsenet maakuntavaltuustoon.
Maakuntapäivät valitsivat val-

Kuulumisia Varsinais-Suomesta

Maakuntavaltuustoon valittavan jäsenen ja varajäsenen on oltava kunnan- tai kaupunginvaltuutettu.
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaalla saavuttaman hyvän kunnallisvaalituloksen perusteella puolueen valtuutettujen paikkaluku nousi kahdesta kolmeen. Muun maan
Perussuomalaisista ylsi ainoastaan
Arto Kainulainen Sonkajärveltä
Pohjois-Savon maakuntavaltuustoon.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Nimitys Suomen
Sotaveteraaniliitossa
Suomen
Sotaveteraaniliiton
järjestö- ja
tiedotussihteeriksi on
1.3.2005 lukien nimitetty
Markku Rämö (56)
Järvenpäästä.
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Keihäsen Hannulla on

Marskin salonkivaunu
Stormissa, Vammalan kupeessa, on

vuotta myöhemmin ostin Kiskokabinetin,
sanoo paikan nykyinen isäntä Hannu Keihänen.
- Kyllä setämies Kalevi tässä usein poikkesi.
- En minä häntä siellä Mallorcalla käynyt
koskaan tapaamassa, vaikka Kalevi siellä
pitkään asuikin.
Kun muistelen yhden Kalevin pojan olevan pappi, loihe Hannu lausumaan.
- Suvussamme on useita pappeja. Pappissukuakin me Keihäset olemme.

huoltoasema, jonka ympärille on
vuosien varrella noussut melkoinen
turistipyydys. Kun Kiskokabinetin
isäntä on nimeltään Keihänen, on
syytä kysellä enemmänkin
matkailuasioista.

Marskin salonkivaunu

Joku vuosi sitten poikkesin tankkaamaan
autoani valtatien numero 12 varrella toimivalle Stormin Shellille. Viereiselle mittarille
saapui toinen auto, josta nousi pitkä vaalea
mies. Hänenkin Peugeotinsa kaipasi menovettä. En malttanut olla ajattelematta ääneen:
- Nyt sattuikin olympiavoittaja tankkaamaan sopivaan paikkaan.
- Miten niin?
- Tämän paikan omistaa Keihänen, joten
sopii täällä keihäsmiehen asioida.
Tankkaajaa hymyilytti. Hän oli keihäänheiton kultamitalimies Tapio Korjus, jonka
huoltamon väkikin näytti heti tunnistavan.
Tai eihän Stormin Kiskokabinetti enää
mikään huoltamo ole. Polttoaineita siellä
kyllä myydään, samoin muutakin autoiluun
liittyvää tavaraa, mutta mitään huoltotoimintaa ei ole. Tankkaamisestakin on yleensä
suoriuduttava itse. Nykyiset autot ovat
muuttuneet niin teknisiksi, ettei edes ajovalon vaihto tahdo onnistua kuin ammatimieheltä.
Autotarvikkeita enemmän Kiskokabinetista löytyy kuljettajan huoltoon liittyviä palveluita. Kahvi- ja ruokatarjoilun lisäksi
myymälässä on monipuolinen elintarvikevalikoima. Ja tietenkin niitä mäyräkoiria. Olutta ja siideriä matkaevääksi.

suomalaiset matkustamaan ulkomaille. Viikko Mallorcalla maksoi 190 markkaa. Oli aurinkoa, sikajuhlia ja sopivasti seikkailua.
Kauko Keihänen alkoi kehitellä ja laajentaa bensa-asemaansa. Vuonna 1967 Stormiin tuotiin junavaunu, johon kahvilatoiminta siirtyi. Pari vuotta myöhemmin paikalle kärrättiin Jalasjärveltä toinen junavaunu. Kauko Keihänen paranteli houkuttimia,
joilla saisi ihmisiä poikkeamaan asemalleen.
Suurelle tontille rakennettiin vähitellen uutta ja erilaisia palvelumuotoja.
- Minä tulin tähän vuonna 1975 ja kolme

Tuo vuonna 1969 Stormiin tuotu vaunu ei
ollutkaan mikä tahansa rautateiltä poistettu
koppi.
- Kyllä se on Marskin käytössä ollut salonkivaunu. Juuri tässä vaunussa Mannerheim keskusteli Hitlerin kanssa vuonna
1942.
Vaunu oli sotien aikana Mannerheimin junassa, johon kuului muitakin vaunuja. Toinen salonkivaunu on tällä hetkellä Mikkelissä.
Hannu Keihäsen vaunun kupeeseen on
kiinnitetty kyltti, joka kertoo Suomen ja
Saksan johtajien historiallisesta tapaamisesta Mennerheimin 75-vuotissyntymäpäivänä
4.6.1942. Vaunu oli Immolassa lähellä Imatraa. Normaalisti Mannerheim käytti vaunua
ruokailuun ja neuvotteluihin.
Myöhemmin paljastui, että suomalaiset
radiotiedustelijat onnistuivat salaa nauhoittamaan Hitlerin ja Marsin keskustelut. Vasta muutama vuosi sitten erikoinen arkistonauhoite lähetettiin radiossa kaiken kansan
kuultavaksi. Sopivasti siivottuna?
- Vaunu on yleisölle avoinna vain kesäisin
ja sinne on vapaa pääsy.
- Samalla tavalla vapaasti käytettävissä
ovat tällä alueella olevat kohteet hyppypaikka, eläinaitaus, veturi ja lasten leikkipaikka.
Nykyisin entisessä kahvilavaunussa toimii
tasokas laukku- ja lahjatavaraliike. Hyvin
monipuolisen pysähdyspaikan toimintoihin
sopiva yritys.
Vasemmalla olevan pöydän ääressä
neuvottelivat Mannerheim ja Hitler 4.6.1942.

Näin saapui Marskin salonkivaunu Keihäsen pihalle 1969.

Kuuluisia Keihäsiä

Joulun jälkeen moni huomasi kuuluisilla sukeltajien listoilla myös Hannu Keihäsen nimen.
Olitko silloin siellä Thaimaassa?
- Kyllä me olimme. Meillä oli tuuria, sillä
olimme noin puolen kilometrin päässä rannasta. Siinä mielessä meillä ei ollut hätää.
Niiden sukeltajien listoilla oli nimi pelastuneiden joukossa…
Enempää emme aiheeseen paneutuneet.
Se olisi toisen jutun väärtti.
Nyt halusimme selvittää, mitä löytyy Stormissa olevien mainoskylttien takaa. Niissä
on näet kutsu: Tule meille syömään!
No, ei se aivan ilmaista ole, mutta hyvin
kohtuullista kuitenkin.
Teksti: Pentti Eerikäinen
Kuvat: Keihäsen arkisto

Vuonna 1966 avattiin Stormiin Shellin jakeluasema ja pieni kahvio. Paikan omisti Kauko Keihänen. Hän oli aikaisemmin toiminut
muun muassa autovuokraamoyrittäjänä veljensä Kalevin kanssa.
Kyllä, kyllä tämä Kalevi on kuuluisa matkailukeisari Kalevi Keihänen. Juuri 1960luvulla suureksi valtakunnalliseksi julkkiseksi noussut Kalevi opetti meidät tavalliset
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Tsunamin jaloissa…

Kauko Keihänen avasi Stormiin besiiniaseman ja kahvion vuonna 1966.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Vapaa sana

Ei äärilinjoille!
Perussuomalaisilla on hyvä linja
kun ei lähdetä äärioikealle eikä vasemmalle vaan pysytään kaikkien
sorrettujen ja päähän potkittujen
asialla.
Potkittujen asialla

167 euron
korotus/10 v
Perussuomalaisten pitää korjata
kansaneläkeläisten asema. Heidän
ostovoimansa on noussut 10v aikana 167 euroa, kun se palkansaajien kesken on noussut jopa 8600
euroa! Tuosta eläkkeensaajien
noususta on suurin osa 2001 tasokorotusta.
Nyt kansaneläkkeet nousivat
0,96 euroa ja vero siitä on 1,04 joten miinuksella mennään kuten
myöskin veromaksajienliiton tutkijat ovat todenneet 0-4-0,7% miinuksella v. 2005!
Eläkkeestä huolissaan

Töihin
päästävä
Mielestäni pitää työnteko tehdä
kannattavammaksi kuin kotona
jouten olo. En voi ymmärtää miksi
maksetaan kotiin rahaa ja passivoidaan ihmiset byrokratian rattaisiin numeroiksi ja estetään ihmisten työllistyminen ja oma aloitteisuus tapetaan. Töitä ei saa hakea

itsenäisesti, vaan sosiaali- ja työvoimatoimiston tanttojen toimesta.
Töitä minullekin?

sijoittaa enemmän avoterveyden
hoitoon, kotisairaanhoitoon, henkilökohtaisiin avustajiin, omaishoitojärjestelmään. Nämä kaikki
mainitsemani hoitomuodot ovat
yhteiskunnan rahoja säästäviä hoitomuotoja ja mikä parasta, ne ovat
inhimillisiä ja motivoivia potilasta
kohtaan. Laitoshoito on aina passivoivaa ja yhteiskunnalle kallis hoitomuoto.
Hoidettavien puolesta

Riviin mars!
Naiset armeijassa: muka tasa-arvoisuutta? Kaikkea kanssa.
Naiset lopettavat koeajan jälkeen
todella usein, kun armeija ei vastannutkaan niitä ihanteita kun kuviteltiin ja oli vähän raskastakin ja ne
aikaiset aamuherätyksetkin vielä!
Miehille tasa-arvoista olisi se
että hekin voisivat tulla vapaaehtoisesti koeajalle ja lopettaa sitten,
jos homma ei tunnu miellyttävältä.
Mies

Naapurisopu

Asiatonta
puhetta
Piispan eroamisesta nousi kova kirjoittelu ja lehdet löivät karvaisia
käsiään yhteen kun myyntiluvut
nousivat pilviin: aina kirstuun kilahtaa kun piispa vieraisiin vilahtaa.
Paljon kirjoittelua puolesta ja
vastaan mutta todellista asian tynkää tai humanistista pohdiskelua
todella vähän.
Puolesta. Tai vastaan?

Rahan kallis
kierros
Eu-byrokratia syö suomalaisten
rahoja, kun rahat kiertävät Brysse-

Arvoisat Vapaansanan palstan kirjoittajat: Tämän lehden
tekohetkellä minulla ei ole ollut käytettävissä jo ennestään
teidän lähettämiänne hyviä kirjoituksia.
Olen laittanut nimimerkillä tehtyjä lyhyitä kommentteja jotka
olivat käytössäni tähän lehteen.
Jos saan tehdä seuraavan lehden, niin pyydän teitä lähettämään
minulle suoraan lehteen tarkoitetut tekstit os:
PerusSuomalainen, PL 164. 38701 Kankaanpää tai sähköpostitse.
pc.hintaveistamo@saunalahti.fi
Olen pahoillani tapahtuneesta.
Harri Lindell, puolueen varapuheenjohtaja, puh. 040-9134659

Kuva: Futureimagebank

lin kautta ja palautuvat osaksi Suomeen takaisin. Pienten nettomaksajamaiden pitäisi liittoutua yhteen
ja vaatia järjettömän byrokratian
purkamista. Yhdessä pienet maat
saisivat enemmän painoarvoa vaatimuksilleen.
Pieni maksaja

Kenelle
maksetaan
ensin?
Pakolaisten pikakäännytys jo rajalta takaisin on tehostettava ja nopeutettava. Meille pyrkii tänne hyvien sosiaalietujen takia ties minkälaista kulkijaa.Todellisia pakolaisia on tietenkin autettava suhteessa omaan väestömääräämme
yhdessä muiden teollisuus maiden
kanssa tasapuolisesti.
Kyllä siinä suomalaisen pitkäaikaistyöttömän huumorintaju on
koetuksella, kun pakolaiset saavat
ilman mitään työvelvoitetta asunnot, telkkari ja hyvät vaatteet yl-

Varsinais-Suomessa ihmiset päättäjien
Varsinais-Suomen PerusSuomalaisten kevätkokous päätti antaa
seuraavan julkilausuman:
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry.:n kevätkokouksen julkilausuma
Suurten ikäluokkien eläköityessä on turvattava riittävä ja ammattitaitoinen hoitohenkilökunta
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on syytä aloittaa
nuoremman pätkätyöorjuudesta
kärsivän hoitohenkilökunnan työ-
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suhteiden vakinaistaminen. Turun
kaupungin päättäjät ovat paljon
vartijoina, kun riittävä ja korkeatasoinen hoitohenkilökunta pitää turvata sairaaloihin ja vanhusten
huoltoon Varsinais-Suomessa.
Nykyisin yhteiskuntaan lietsotaan laajaa turvattomuutta sillä,
että nuorille ei tarjota pysyviä työsuhteita. Vanhempaa väestöä hämmentää ja ahdistaa jatkuva eläkkeisiin ja terveydenhuoltoon kohdistettu leikkausten paine. Työssä

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

lensä, kun tulevat odottelemaan
turvapaikkahakemuksen käsittelyään. Unohtamatta jokapäiväistä
täyshoitoa.
Suomalainen

Soini
ehdokkaaksi!
Timo Soini yhteiseksi presidenttiehdokkaaksi kokoomukselle, kepulle, kd:lle ja tietysti rkp:lle.Ei
sitten tule kinaa suurten puolueitten kesken kenen leiristä asetetaan
Haloselle haastaja Hyvä yhteinen
presidenttiehdokas on Timo, jonka
karisma vetää vertoja kenelle tahansa muitten oppositiopuolueiden ehdokkaille.
Soinin vilpitön kannattaja

Hoitokriisi
Terveydenhuoltomme on kriisissä,
keskustellaan mitä on hyvä hoito
ja tehdään hoitotakuu järjestelmiäMielestäni nyt jos koskaan pitää

Suomen tasapainoilu siitä, ollaanko
liittoutumaton puolueeton maa vai
ei, on turhaa sanahelinää. Emme
ole mielestäni liittoutumaton, koska
olemme eu:n jäsen ja olemme mukana sen yhteisen puolustuksen kehittämisessä. Ajat jolloin luotimme
omaan itsenäisen puolustukseen
ovat ohi.
Keskustelua tietenkin julkisuudessa pitää käydä etteivät kauppasuhteet suureen Venäjä naapuriin
kärsisi.
Ainakin kerra kuussa jonkun
päättäjän suulla täytyy yksipuolisesti julkisuudessa kertoa kuinka
hyvät ja kiistattomat suhteen meillä Venäjän suhteen on, sehän on
meillä historiallisen perinteikästätä valtiojournalismia.
Sanaseppo

Häpeä
Meillä on yli 10 000 ihmistä ilman
asuntoa ja se on häpeä. Pystymme
hoitamaan nopeasti asian inhimilliselle tasolle jos tahtoa vaan löytyy. Suomi ottaa Eu:lta häpeillen
ruoka-apua eikä tunnusta yhä kasvavia leipäjonoja todeksi. Kun ihmisille tulee ongelmia, vaikka alkoholi tai sairaus tai mielenterveysongelmia niin hän on kärsivä lähimmäisemme vierellämme. Meidän tehtävämme on auttaa heidän
tapaisia ihmisiä, siinä tulee yhteiskunnan moraali ilmi.
Jeesus sanoi, ette ruokkineet minua ettekä vaatettaneet minua ettekä antaneet minulle juotavaa kun
olin janoissani.
Autetaan ajoissa

pelinappuloina
käyvät ovat jatkuvan saneerauksen
kohteena.
Turun kaltaisessa suurkaupungissa voidaan yhteiskunnallisella
päätöksenteolla saada aikaan kauaskantoisia ihmisten elämänuskoa
lisääviä ja elämän laatua parantavia vaikutuksia. Nyt on päätöksenteossa nostettava avainasemaan tavallisen kuntalaisen hyvinvointi.
Nykypäättäjät unohtavat liian
usein sen, että he itsekkin voivat
sairastua ja joutuvat ennen pitkää

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

vanhustenhoidon asiakkaiksi. Sieltä ei asioihin enää voi vaikuttaa,
joten nyt on aika lopettaa oman
”sängynjalan sahaaminen” ja rueta
etsimään yhteiskunnan elinvoimaa
lisääviä ratkaisuja EU-leikkureiden sijaan.
Hyvää kevään jatkoa täältä Varsinais-Suomesta
Lauri Heikkilä
Piirin puheenjohtaja
Varsinais-Suomen
PerusSuomalaiset
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Puoluetoimintaa

Uusi koulutusviikonloppu
Saarijärvellä 31.4.-1.5.2005

Puoluekokous 18.-19.6.2005
Kokkolan Snellman -salissa

Puoluevaltuuston
kokous
Helsingissä lauantaina
16.4.2005 kello 12-16
eduskunnan päärakennuksessa
(suuren valiokunnan salissa).
Ennen kokousta ruokailumahdollisuus Ostrobotnialla.
Puoluevaltuuston jäsenille

lähetetään tarkemmat tiedot
kirjeitse.
Lisätietoja puoluesihteeri
Hannu Purholta,
puh: 0505738157 tai
hannu.purho@eduskunta.fi

Puoluehallituksen
kokous
Torstaina 31.3.2005 klo 11.30
puoluetoimistolla osoitteessa
Mannerheimintie 40 B 56,
Helsinki.

Tietoa Kokkolan puoluekokouksen
majoitusmahdollisuuksista 18.-19. 6. 2005
Kesän puoluekokous pidetään Kokkolan kauppaoppilaitoksen Snellman-salissa,
os. Vingenkatu 18.

Huom! Huonevaraukset on tehtävä 15. 5.2005 mennessä.
Huonevarauksensa hoitaa jokainen itse. Majoitustiloja on varattu kolmesta paikasta:
1. Hotelli Kaarlesta, os. Kauppatori 4, jossa kahden hengen huoneen hinta on tasosta riippuen 81- 99 euroa. Puhelinnumero on 06-826 6111.

Koulutustilaisuuden väliaikoina ruokasalin maittavat kattaukset saavat veden nousemaan kielelle.

Tilaisuus pidetään Lomakoti Rauhalassa,
Kalmarin kylässä lähellä Saarijärveä puhdasvetisen Heralammen varrella. Lomakoti
on Oikeutta Eläkeläisille ry:n ylläpitämä lomanviettopaikka. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii puolueemme aktiivijäsen Reijo
Ojennus Parkanosta.
Perussuomalaisten koulutusviikonloppu
on tarkoitettu ensisijaisesti viime kunnallisvaaleissa valituille uusille valtuutetuille, lautakuntien jäsenille ja heidän varajäsenilleen.

Muutkin puolueen aktiivit ovat toki tervetulleita tilaisuuteen, jos paikkoja riittää. Kokouksen puhujina ja kouluttajina on kansanedustajia ja puolueen eri asiantuntijoita.
Puolue maksaa majoituksen ja ruokailut,
osanottaja matkat.
Ilmoittaudu pikaisesti puoluetoimistoon
Tiina Sivoselle, puh. 09-4540411 tai sahköpostitse tiina.sivonen@perussuomalaiset.fi
Mukaan mahtuu 50 henkilöä.
Ilmoittautumiset viimeistään 15.4.2005

Eskon kuvakulma

10-vuotisjuhla

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

Toimitukselta
Tilaan Perussuomalainen-lehden
Näytenumero, ilmainen
Vuositilaus 25 euroa, 12 numeroa
Lahjatilaus (maksajan tiedot kääntö- tai alapuolella)
½ vsk 15 euroa
Haluan liittyä Perussuomalaiset-Sannfinländarna-puolueen jäseneksi.
20 euron jäsenmaksulla saan samalla PerusSuomalainen-lehden.

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Lähettäkää minulle muutaman kerran vuodessa PerusSuomalainenlehteä sekä muuta Perussuomalaisaineistoa veloituksetta.
Nimi
___________________________________________________________
Jäseneksi pyrkivän syntymäaika (ei koske tilaajia)
___________________________________________________________
Lähiosoite
___________________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka
___________________________________________________________
Allekirjoitus

PerusSuomalainen
Vastauslähetys
Tunnus: 5000 9637
00003 Helsinki 300

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

