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Eduskunnan juhlavuosi
100 vuotta yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta
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Päätoimittaja, Harri Lindell
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Kuntaliitokset kuin
supermarketit
Kuntarakenteessa elämme
uuden ajan tuomaa rakennemuutosta, halusimmepa sitä
tai emme. Vertaan tapahtumaa kyläkauppojen häviämiseen ja tilalle nouseviin
suuriin supermarketteihin.
Mielestäni on päivänselvää, että suurissa supermarkettien tyyppisissä kaupoissa monet tuotteet ovat paikallisia kyläkauppoja edullisempia ja tuotevalikoima
on huomattavasti laajempi.
Kansalaiset ovat suurelta
osin siirtyneet suurien kauppojen asiakkaiksi, vaikka
aluksi käytiin kipakkaakin
keskustelua näiden kauppojen tarpeellisuudesta.

Näin on myös kuntasektorilla, pienten kuntien tuottamat palvelut kuntalaisille ovat kalliimpia ja
suppeampia kuin ison kunnan tuottamat yhteiskunnalliset palvelut.
Hintaan vaikuttavat suuret byrokratian rattaiden
hallintokulut sekä tilojen
ja kalliiden koneiden pienet käyttöajat. Pienet kunnat eivät pysty tarjoamaan
niin kattavia palveluita
kuntalaisille kuin suuremmat kunnat pystyvät. Pakolliset lain vaatimat palvelut usein riittävät kuntalaisten palveluiksi.
Kunnille on määritelty, että alijäämäisen kunnan budjettia ei saa tehdä
kuin kolmena peräkkäisenä

vuonna, mutta tämän säännön rikkojille ei ole määritelty mitään seuraamuksia.
Pienissä kunnissa taloutta vievät miinukselle myös
väestön väheneminen.

Kysymys on rahasta ja
vallasta
Kuntien yhdistymisen esteinä ovat mielestäni kysymys

useasti pelkästään luottamusmiesten ja virkamiesten vallasta.
Kun pieni kunta yhdistetään yhteen suuremman
kunnan kanssa niin vanhat
pienen kunnan luottamusmiehet ja virkamiehet eivät
saa enää jatkaa vanhassa
tehtävässään. Tuosta vallan
menetyksestä seuraa oman
arvovallan ja taloudellisten
etuisuuksien menetystä.
Vallan vaihtuessa myös
usein poliittiset painosuhteet
muuttuvat ratkaisevasti. Toisena syynä näen tunnetason,
johon liittyy oman kunnan
nimi ja sitä kautta vuosikymmenten perinteet, jotka yhdistymisessä joko lakkaavat
kokonaan tai sitten vähentyvät ratkaisevasti.

Niiden pienten kuntien,
jotka ovat osanneet hoitaa
asiansa hyvin eivätkä kiiku tappiokierteessä, pitäisi mielestäni tehdä enemmän kuntayhteistyötä naapurikuntien kanssa ja tarjota laajempia palveluita kuntalaisilleen.

Uskon järjen voittavan
Silti näen parempana ja
järkevämpänä vaihtoehtona kuntaliitosneuvotteluiden käynnistämisen.
Näiden kuntien ei mielestäni ole pakko liittyä naapurikuntiin, jos he eivät sitä
halua tai näe taloudellisesti järkevänä vaihtoehtona.
Pelkät neuvottelut yhdistymisestä saavat selvitysten

kautta jo realiteetit päättäjille tiettäviksi.
Kun taloudelliset mittarit alkavat näyttää yhdistymisen tarvetta, on tarpeellinen selvitystyö jo hyvänä
pohjana alkaville yhdistymisneuvotteluille.
Velkaisten kuntien kohdalla uskon järjen voittavan ja menevän edellä mainitsemieni omahyväisten
seikkojen edelle.
Tuon kaiken sulatteluun
menee muutama vuosi aikaa kuntasektorilla, mutta
miinusmerkkiset tuloslaskelmat ja taseet saavat punaniskaisen päättäjän paidan kaulukset nousemaan
pystyyn ja myöntämään
olemassa olevat taloudelliset tosiasiat.
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toimitukseen viim. kuun vaihteessa
kirjeitse tai sähköisessä muodossa.
Toimitus pidättää itsellään oikeuden
muokata ja otsikoida tekstejä.

Suomen maaseutu
pelastettava
Kesä on kauneimmillaan ja
maaseutu arvossaan. Ainakin matkailijan ja turistin
silmin katsottuna. Raikas
ilma, lintujen laulu, vihreys, liplattavat rantalaineet,
rauha ja kauniit maisemat. Idylli parhaimmillaan.
Kaikkea tätä toki arvostavat myös maaseudulla vakituisesti asuvat kansalaiset.
Luonnon antamien upeiden
puitteiden takana vallitsee
kuitenkin karu todellisuus.
Maaseutu ja sen ihmiset on
ajettu EU:n määräyksillä
ja direktiivipiiskoja apuna
käyttäen umpikujaan.
Jopa tilastot kertovat karua kieltään. Sen kymmenen vuoden aikana, jonka olemme olleet mukana
Keskustapuolueen johdolla meille neuvottelemassa
EU-kolhoosissa, on jo noin
30 000 tilalla jouduttu laittamaan niin sanotusti pillit
pussiin. Mainittuna aikana maataloudesta on poistunut noin 47 000 työntekijää. Maataloudesta saa
elantonsa nykyään enää 3,9
prosenttia työllisistä. Tietopalvelukeskuksen mukaan
Suomessa oli vuonna 2005
vajaat 70 000 maatilaa. Kehityksen arvellaan lähitulevaisuudessa jatkuvan saman suuntaisena niin, että
toiminnan arvioidaan loppuvan vuoteen 2013 mennessä 25 000 tilalta. Sen jälkeen maassamme sinnittelee EU-kurimuksessa enää
noin 50 000 toimivaa tilaa.
Suomen maaseutu on tällä hetkellä surullisten tarinoiden tyyssija. Monessa
viljelijäperheessä on koettu lisääntyvien paineiden
keskellä avioeroja, alkoholiongelmia, jopa itsemur-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

hia. Useimmissa tapauksissa työuupumuksen ja muiden ongelmien taustalla on
maatalouspolitiikan virhelinja, jonka seurauksena tilakoot ovat paisuneet
ylisuuriksi ja velkataakka
kohtuuttomaksi. Tilastojenkin mukaan talonpojan
tulot ovat pudonneet viime
vuosina huomattavasti.
Samaan aikaan tulotason heikkenemisen kanssa
ovat tuotteiden tuottajahinnat laskeneet keskimäärin
noin 50 prosenttia. Lisäksi
nyt pitää tehdä kaksinkertainen työmäärä entiseen
verrattuna, eikä sekään takaa varmuutta tulevaisuudesta. Mikä muu ammattikunta olisi voinut hyväksyä
tällaisen menettelyn? Maaseutuväestön ahdingon syvyyden ymmärtää, jos edessä häämöttää vain huonoja vaihtoehtoja: tilan myyminen ja kotoa lähtö kohti
kaupunkien lappu, luukku
ja leipäkassisysteemiä.
Maatalousyrittäjien ajaminen taloudellisesti ahtaalle ei näy kuitenkaan kuluttajien kukkaroissa, vaan
Suomessa ruokakorin hinta
on neljänneksi kallein kaikista EU-maista. Hämäräperäiset ja tunnistamattomat välikädet siis touhuavat
EU:n siunauksella suomalaisen viljelijäväestön tilipussilla. Ongelmia, vääristymiä ja
epäkohtia on paljon. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on esittänyt vallitsevaan tilanteeseen monia parannuskeinoja. Esimerkiksi
vaikkapa entisen pinta-alalisän kaltaisen sosiaalisten
perusteiden mukaisen pienja perhetilojen tasaustuen
käyttöönottamista.
Maaseudun pahenevista
ongelmista on uskallettava

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

puhua perussuomalaisen
suoraan ja epäkohtiin on
puututtava, ennen kuin on
liian myöhäistä. Hallituksen asennehan on tässäkin
asiassa ollut kuin entisellä
miehellä katolta pudotessa,
joka puolessa välissä putoamista huusi rehvakkaasti:
”Hyvin on mennyt ainakin
tähän asti!”.

Tekeekö PerusS
”Lordit”?
Suuretkin yllätykset ovat
mahdollisia, kuten suomalaisen Lordi -yhtyeen voitto viimeisimmissä Euroviisuissa osoitti. Tapahtuu asioita, joihin vain harvat uskovat. Juuri se onkin tärkeintä ja ratkaisevaa, että
he jotka uskovat asiaansa,
toimivat myös sen mukaisesti. Menestys vaatii yleensä vain kolmea asiaa: työtä,
työtä ja vielä kerran työtä.
Vanha sanonta ”usko ilman
tekoja on kuollutta” pätee
tässäkin asiassa.
Meillä Perussuomalaisilla on ensi kevään eduskuntavaaleissa etsikkoaika
käsillä. Suomalainen yhteiskunta elää murroksessa, joka suorastaan huutaa
avukseen Perussuomalaista
vaihtoehtoa. Meidän sanomamme tulee loistaa kuin
majakan kaiken valtaapitävien aikaansaaman sumutuksen keskellä. Suurten kysymysten käsittely, aina Nato-kumppanuudesta lähtien, ollaan siirtämässä vaalien jälkeiseen
aikaan, kuten viime päivinä olemme saaneet havaita. Valtaapitävät tahtovat
käydä nämäkin vaalit sammutetuin lyhdyin ja kansaa
harhauttaen. Tähän meidän Perussuomalaisten ei
tule eikä saa alistua.

Levittäkäämme vaihtoehtoista sanomaamme mahdollisimman tehokkaasti
joka talouteen. Eduskuntavaaliehdokkaat ovat tietysti
tässä työssä avain asemassa,
mutta koko puolueväen on
oltava hereillä ja tarmokkaana. Muuten ei synny
toivottua tulosta, eikä vaalivoittoa saavuteta. Ei ole kysymys pelkästään Perussuomalaisen puolueen tulevaisuudesta. Ennen kaikkea on
kyse koko Suomen tulevaisuudesta. Nämä kaksi asiaa
kulkevat käsi kädessä.
Innostus kentällä on suuri ja uusia voimia virtaa
puolueeseemme päivittäin.
Lähtökohdat ovat erinomaiset. Jopa meille usein
nurjamieliset gallupitkin lupailevat nyt menestystä. Perussuomalainen puolue on
lujalla ja velattomalla pohjalla, jonka varaan on hyvä
rakentaa vanhojen puolueiden veret seisauttava vaalivoitto. Menestyksen lisääntyessä myös vastustajien ja
erilaisten puoluehiippareiden huutokin kovenee. Uskon horjuttajia ja selkään
puukottajia touhuaa meidänkin puolueemme takamaastossa. Koirat haukkuvat, mutta PerusS-karavaani kulkee. Joka tapauksessa vaalimenestys on meille
Perussuomalaisille suorastaan tarjolla. Uskaltakaamme voittaa! Emme kai ole
voitontahdossa Lordia huonompia?
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Eduskunnassa sanottua

Puheenjohtaja pakisee
timo.soini@eduskunta.fi

Eduskuntaan ei enää pääse sattumalta
Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Eduskuntavaalien perusvalu on jo
pitkällä. Eduskuntaan ei pääse sattumalta. Työ ja realismi ovat tarpeen ja lähin
henkilö, joka siihen voi vaikuttaa olet
Sinä itse. Joko ehdokkaana tai tukijana.
Kunnon tukijalta vaaditaan melkein sama kuin ehdokkaalta. Täytyy asettaa itsensä muiden palvelukseen ja se alkaa
olla nykyihmiselle vaikeaa.

”Jokainen ääni on
arvokas”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini
2.6. Kävin siis minäkin Mäntyniemessä
ja vein tasavallan presidentti Tarja Haloselle oman kampanjapinssini, josta on
tullut niukka hyödyke, niitä ei ole enää
juurikaan saatavilla. Tuliainen oli mieluinen.

Ehdokkaalta taas on kysyttävä suoria
kysymyksiä. Käsitätkö mihinkä olet ryhtymässä? Ymmärrätkö, että olet itse vastuussa ja että Sinulla on asiat sellaisessa
kunnossa, että kannattaa yrittää? Kun tämä on selvitetty on jatko selkeämpää.
Puolueen kannatus on noussut, mutta
äänen saaminen edellyttää uskottavaa
ehdokasta. Ääni annetaan sekä puolueelle että ehdokkaalle. Jos molemmat ovat
kunnossa, ääni tulee. Äänten saaminen
on vaikeaa, mutta ei lainkaan mahdotonta. Ääniä saa yleensä vähemmän mitä luulee saavansa, silti jokainen ääni on
arvokas, sillä se on Sinulle annettu.
Rohkaisen siis perussuomalaisesti ajattelevia asettumaan ehdokkaaksi, mutta
kehoitan todellisuudentajun säilyttämiseen. Puolue ja sen puheenjohtaja tekevät kaikkensa, jotta vaalit voitetaan, mutta antaessani tukea, sanon myös mielipiteeni. Kysyttiin sitä tai ei. En kaipaa enää
puolueelle yhtään ongelmaa lisää, niitä
meillä on tarpeeksi. Jos Sinulla on ratkaisuja, niin kerro meille, niin ratkaistaan
ongelmia - ei aiheuteta niitä.

tava selvillä ennen juhannusta. Sen jälkeen
kun tiedämme mitä meillä on, voimme tehdä yksityiskohtaisen vaalisuunnitelman joka piiriin.
Uudellamaalla meillä on pohja selvä.
Tähtäämme kahteen paikkaan, meillä on
jo tukku hyviä ehdokkaita ja vaaliliitot selvillä. Piiriä on hoidettu puheenjohtajan ja
piiritoimikunnan hyvällä yhteistyöllä. Puolueen puheenjohtajan ei ole tarvinnut piiriä paimentaa. Yhteys toimii.
Kaikkien meidän, jotka pyrimme tosissaan eduskuntaan on syytä vetää myös
henkeä heinäkuussa ja tapaamme voittoisan puolueneuvoston kokouksessa Ikaalisissa, jonne jokainen puolueen kannattaja
on tervetullut.

Presidentin puheilla
Piireissä on syytä saattaa ehdokasasettelu kuntoon. Osa tulee nimetä vielä ennen juhannusta, samaten vaaliliitot on ol-

Kaikki presidenttiehdokkaat oli kutsuttu Tasavallan presidentin luo perjantaina

Keskustelimme Suomen tilanteesta ja
käydystä kampanjasta yli neljä ja puoli
tuntia. Tapaaminen oli antoisa. Annan
arvoa, että tasavallan presidentti huomioi kaikki kilpailijansa ja oli kiinnostunut muidenkin mielipiteistä, kuitenkin tiukasti pitäen omistaan kiinni. Toin
esiin perussuomalaisten tiukan kannan
EU-perustuslakiin. Muustakin ajankohtaisesta puhuttiin. Jostakin oltiin samaa
mieltä ja jostakin eri mieltä.
Olin tosissani presidenttiehdokkaana
ja haastoin Tarja Halosen linjan. Nyt kun
hänet on enemmistön toimesta valittu on
selvää, että tuen häntä silloin kun hän on
Suomen asialla. Tämä ei merkitse sitä, että emme arvostelisi tasavallan presidenttiä silloin kun mielestämme aihetta on.
Olimme ja olemme monesta asiasta Tarja
Halosen kanssa eri mieltä. Henkilökohtaisesti arvostan aina niitä ihmisiä, joilla
on omia mielipiteitä ja uskallus ajaa niitä. Sellainen tasavallan presidentti antautuu myös suoraan keskusteluun ja kutsuu
haastajiaan keskusteluun. Fiksua.

Perussuomalaisten
kannatus 2,6 %

”Viime aikoina on puhuttu paljon ensi vuoden alussa voimaan tulevasta yli 22-metristen, niin sanottujen moduulirekkojen leveysmääräyksistä. Maksimileveydeksihän
tulee nykyisen 260 sentin sijaan 255 senttiä. Ruotsissa vastaava leveys saa olla 24metrisiin rekkoihin 260, eli mikä Suomessa
on tällä hetkellä. Suomessa pitäisi ainakin
3 000 yksikköä kaventaa molemmilta puolilta 2,5 senttiä. Kapasiteettia ei nyt tahdo
löytyä maastamme, että ne voitaisiin ensi
vuoden loppuun mennessä tehdä. Arvoisa
puhemies! Kysyisinkin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä: Eikö ministeriössä
voitaisi nyt tehdä jo nopeasti joku päätös
siitä, koska te olette antaneet lupauksia jatkoajan osalta useamman kerran ja nyt taas
on epävarmuuden tila, mitä tehdään?”
Raimo Vistbacka 11.5.2006

”Yksi lempiasiani eli kielilaki. Sehän nyt
meille on tullut jäädäkseen ja ainakin siksi
asti, kunnes nämä ylilyönnit voidaan korjata. Täällä (eduskunnan oikeusasiamiehen kertomuksessa) nyt on alastomimmillaan karkea esimerkki siitä, miten voidaan
tehdä, kun oikein hölmöilemään lähdetään:
Kun Vähäkyrö-niminen paikka oli merkitty
ainoastaan suomeksi Vaasan tiepiirin Vassorissa, Mustasaaren kunnassa, sijainneessa liikenneopasteessa, niin tästä on nyt joku sitten valittanut, että sen pitää olla myös
ruotsin kielellä. Mikähän se Vähäkyrö on
ruotsiksi? Olisikohan se Vähäkyrö? Eli tämä on aivan samanlainen asia kuin se, että
kun metroasema Helsingissä on Kaisaniemi, niin se on ruotsiksi j:llä, Kajsaniemi. Eihän tämmöisessä ole mitään järkeä, pitäisi
kohtuutta noudattaa.”
Timo Soini 24.5.2006

Runohetki

Perhoset
saapuivat
luokseni
Kuulin kuinka sydämeni huutoon

Taloustutkimuksen Ylen radiouutisille tekemän viimeisimmän kyselytutkimuksen mukaan Perussuomalaisten
kannatus on 2,6 %. PerusS:n kannatus
on noussut viime eduskuntavaaleista
yhden prosenttiyksikön verran.

vastattiin maan uumenten pihoilta.
Ja elämistään kiihdyttivät vihreät
hetkeksi syntyvät kasvien armeijat.

- Elämämme puolesta taistellaan,
vaikka emme sitä aina huomaa.
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PS-visan vastaukset
1. Ihmisoikeusneuvoston.
2. Bill Clinton.
3. Heli Laaksosen.
4. 12 joukkuetta.
5. Elisalla.
6. Kainuussa.
7. Uimahypyissä.
8. 218 miljoonaa.
9. F-18 Hornet.
10. Espoossa.

Käyty presidentinvaalikampanja ja Timo Soinin hyvä menestys niissä
kiinnostaa akateemista tutkimusta. ”Timo Soini - EU:sta irti ja
rakkauteen kiinni” on kuvassa olevien Turun yliopiston mediatutkimuksen
opiskelijoiden Saara Salmen ja Hanne Yli-Parkaksen tutkielman nimi.
Salmi ja Yli-Parkas käväisivät aiheen tiimoilta eduskunnassa 16.
toukokuuta Soinin vieraina. Paikalla oli myös Soinin eduskunta-avustaja
Jukka Jusula. Kuvan otti Jussi Niinistö. Tutkielma on luettavissa internetin
kautta osoitteessa:
www.hum.utu.fi/mediatutkimus/pdf/Timo_Soini.pdf.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Perhoset saapuivat luokseni
nuo eilisen huoneesta päästämäni vangit.
Ja niiden seurassa sydämeni lauloi
Ylistyksen toivoni viimeisellä alttarilla.
Hannu Purho
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Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit
telaketjufeministien paatokselle
omistettu radiokanava.

Liikenne- ja
viestintäministeriön
oudot kiemurat

Lööppipopulismia lööpeillä
Vasemmistoliiton pää-äänenkannattaja Kansan Uutiset joutui keväällä yllättäviin talousvaikeuksiin. Lehden lehdistötukihakemus
ei saapunut Liikenne- ja viestintäministeriöön määräajassa, eikä
hakemusta voitu enää lain mukaan käsitellä. Kyse ei ollut aivan
pienestä asiasta, sillä Kansan Uutisten saama lehdistötuki oli viime
vuonna 800 000 euroa.
Ei hätää. Vasemmistotoverit
Liikenne- ja viestintäministeriön alaisessa Lehdistötukilautakunnassa tulivat apuun. Mainittu lautakunta lupasi Kansan Uutisille harkinnanvaraista lehdistötukea 575 000 euroa.
Ehkä asian juohevaa sujumista
ja myötämielistä asennetta Lehdistötukilautakunnassa auttoi, että sen jäseniin kuuluu muun muassa Vasemmistoliiton puoluesihteeri Aulis Ruuth?

Tasan ei käy onnen lahjat
Liikenne- ja viestintäministeriö
päätti pistää radiolupia myöntäes-

sään Radio Cityn ja Sävelradion
lahtipenkkiin. Ei auttanut, vaikka
ne ovat tunnetusti hyvin hoidettuja ja menestyneitä kanavia, kuun-

telijoitakin viikoittain noin miljoona. Päätöstä perusteltiin varsin erikoisesti: ”Kilpailu lisääntyy kilpailijoiden määrää vähen-

tämällä”. Yhtälö, jonka ymmärtää
ja hyväksyy vain demariksi syntynyt. Eipä hätää tässäkään asiassa.
Tilalle luvattiin valtakunnallinen

Vistbacka:
Jokainen ihminen on arvokas
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja,
kansanedustaja Raimo
Vistbacka lausui
16.5.2006 eduskunnassa
vammaispoliittista
selontekoa käsiteltäessä
mm. seuraavaa:

Lapsiasiainvaltuutettuna toimiva
jäsenkirjavirkailija Maria Kaisa
Aula (kepu) väitti äskettäin lööppien olevan suuri ongelma suomalaislapsille. Hän vaati jopa lööppien poistamista kauppojen kassoilta ja muilta lasten näkökenttään
helposti joutuvilta paikoilta. Porno- ja ”murhalehdet” toki saisivat
jäädä paikoilleen.
Sanoma OY:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen osuikin
naulan kantaan sanoessaan: ”-Jos
olisin lapsivaltuutettu, kantaisin
lööppien sijaan huolta vanhempien ajankäytöstä ja työuupumuksesta, perheiden hajoamisesta,
perheväkivallasta, syntyvyydestä,
päiväkotien hoitajapulasta, peruskoulun luokkien koosta, alkoholin kulutuksesta ja käytöstä, tv:n
ja internetin väkivallasta jne.”
Käytäntö on osoittanut jälleen
kerran, että kun on kyse jäsenkirjavirkailijasta kuten lapsiasianvaltuutetusta tai vaikkapa peräti valtiosihteeristä, heidän avatessaan sanaisen
arkkunsa, vastuu siirtyy kuulijalle.

Täysistuntosuunnitelma
viikoille 24 - 25/2006
pe 16.6. klo 13.00
Täysistunto. Äänestyksiä. Lakiehdotusten käsittelyjä. Täysistuntoa jatketaan tarvittaessa suuren valiokunnan kokouksen jälkeen
I käsittelyn asioiden läpiviemiseksi mahdollisine äänestyksineen.
(Suuri valiokunta klo 13.30)

ma 19.6. klo 12.00
Täysistunto. Lisätalousarvioesityksen ainoa käsittely. Lakiehdotusten II käsittelyjä. Kertomusten käsittelyjä. Ei äänestyksiä. Täysistunnossa tauko kello 16.00 – 17.30 eduskunnan kansainvälisten
asiain foorumin vuoksi.

ti 20.6. klo 10.00
- Kuntakohtainen päätöksenteko
asettaa vaikeavammaiset ihmiset eriarvoiseen asemaan riippuen heidän asuinpaikastaan. Elämme perustuslain vastaisessa tilanteessa.

Täysistunto. Lisätalousarvioäänestykset. Lakiehdotusten II käsittelyjä.

- Vammaisjärjestöjen mukaan
vaikeavammaiselle ihmiselle kaikkein tärkein tukimuoto on henkilökohtainen avustaja. Nykyinen
lainsäädäntö, vammaispalvelulaki, ei kuitenkaan tässä suhteessa turvaa vaikeavammaisten oikeuksia. Perussuomalaisten mielestä ratkaisu on subjektiivinen eli
velvoittava oikeus.

Syysistuntokausi aloitetaan tiistaina 5.9.2006.

- Vaikeavammaisten subjektiivisia oikeuksia voidaan Perussuomalaisten mielestä toteuttaa
ilman kansalaisten verotaakan
kasvattamista, sillä on arvostuskysymys, miten rahamme haluamme käyttää: käytämmekö niistä vaatimattoman osan vaikeavammaisten parempaan palveluun ja siten turvaamaan heidän
ihmisarvoisen elämänsä vai pi-
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ke 21.6. klo 10.00
Täysistunto. Äänestyksiä. Pääministerin ilmoitus Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tavoitteista. (Suuri valiokunta klo 13.30)

Valtion vuoden 2007 talousarvioesitys annetaan eduskunnalle tiistaina 12.9.2006 ja lähetekeskustelu käydään samalla viikolla.

dämmekö tärkeämpinä vaikkapa
oopperan ja EU:n kaltaisia elitistisiä rahareikiä?
- Perussuomalaisten on pakko
todeta, että onhan valtiovallalla ollut varaa antaa huomattavia
verohelpotuksia suurituloisille ja
jopa poistaa ökyrikkailta varallisuusvero, miksi valtio ei siis voisi
muistaa vaikeavammaisia, joita on
Suomessa vain noin 0,07 % väestöstä. Ruotsissa avustajajärjestelmä on ja sen piirissä n. 12 000 ih-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

mistä. Näin ollen Suomessa sellaiseen voisi lukea 5-7000 ihmistä.
- Perussuomalaiset kunnioittavat jokaisen ihmisen ihmisarvoa
ja haluavat antaa kaikille, myös
vammaisille mahdollisuuden koulutukseen, työntekoon, henkiseen
vapauteen ja sosiaaliseen turvallisuuteen.
Tämä tulee taata riittävän tiukalla lainsäädännöllä. Jokainen
ihminen ja jokainen elämä on arvokas.

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

EU:hun liittyminen oli virhe
Raimo Vistbacka piti 1. kesäkuuta Perussuomalaisten
ryhmäpuheen eduskunnan
näyttävästi uutisoidussa
100-vuotisjuhlaistunnossa.
Puheessaan Vistbacka totesi, että sata vuotta sitten
suomalaiset saivat yleisen
ja yhtäläisen äänioikeuden
sekä maailman ensimmäisen modernin parlamentin. Se oli pitkä edistysaskel verrattuna säätyvaltiopäivälaitokseen, joka jätti
suuren enemmistön suomalaisista valtiopäiväedustuksen ulkopuolelle. Se oli
Vistbackan mielestä myös
historiallinen käännekohta
tiellä kohti suomenkielistä
kansalaisyhteiskuntaa.
– Vihdoinkin kaikki Suomen kansan piirit – myös
torpparit ja työläiset, mäkitupalaiset ja muonamiehet, rengit, piiat sekä itselliset, niin naiset kuin miehet – olivat saaneet mahdollisuuden osallistua pää-

töksentekoon. Uudistuksen
ennakkoluulottomuutta kuvaa hyvin se seikka, että tosiasiallisesti Suomen naiset
saivat valtiolliset oikeudet –
niin äänioikeuden kuin vaalikelpoisuudenkin – ensimmäisinä maailmassa, huomautti Vistbacka.
Vistbackan mukaan eduskunta on tehnyt historiansa
aikana monia kauaskantoisia päätöksiä. Se on päättänyt itsenäistymisestä, ratkaissut hallitusmuotokysymyksen, tukenut puolustustaistelua talvi- ja jatkosodissa, ohjannut sodanjälkeistä
jälleenrakennusta ja tukenut Suomen tietä pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi. Vistbacka painotti, että
suomalaisten asioita ajavat
varmasti vain suomalaiset.
– Eduskunnan tekemä
päätös Euroopan Unioniin
liittymisestä oli Perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä virhe. Nyky-

”Suomalaisten asioita ajavat
varmasti vain suomalaiset.
Eduskunnan tekemä päätös
Euroopan Unioniin liittymisestä
oli virhe.
Nykymuotoinen EU-jäsenyys
rajoittaa jo merkittävästi
Suomen itsenäisyyttä.”
muotoinen EU-jäsenyys rajoittaa jo merkittävästi Suomen itsenäisyyttä ja suvereniteettia. EU:n perustuslain
hyväksyminen olisi merkittävä askel kohti liittovaltiota ja tätä kansanvallan kannalta vahingollista kehitystä emme voi hyväksyä.

Oikeusturva

harhateillä

Perustuslain 21 §:n mukaan ”oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin ja hyvän
hallinnon takeet turvataan
lailla”.
Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin on
jo marraskuussa 2000 vahvistanut kontradiktorisen
periaatteen ihmisoikeudeksi. Sen mukaan tuomioistuimen on ilmoitettava kustakin asiassa esitetystä väitteestä, miten se katsoo asian tulleen ratkaistuksi.
Suomalainen oikeuskäytäntö kulkee kuitenkin täysin toiseen suuntaan. Tuomioistuimet entistä useammin poimivat esitetystä näytöstä vain ne kohdat, jotka
jollakin kaukaakin haetulla juridoselityksellä tukevat
tehtyä päätöstä. Kaikki muut
asiassa esitetyt perustelut ja
todistelut häivytetään päätöksestä jäljettömiin. Oikeuksiaan perännyt kansalainen voi vain ihmetellä, eikö hänen esittämäänsä näyttöä uskottu vai eikö sillä ollut mitään merkitystä.
Eduskunnan oikeusasiamiehen pitäisi - ainakin lain
mukaan - valvoa tuomioistuinten toimintaa ja erityi-
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sesti ihmisoikeuksien toteutumista. Näytön huomioimiseen tai arvioimiseen
ei puututa millään tavalla,
se kuuluu EOA:n mielestä
oikeuden harkintavaltaan.
EOA ei puutu myöskään
ihmisoikeudeksi vahvistetun kontradiktorisen periaatteen rikkomiseen, koska
oikeudenkäynnin selvittäminen jälkikäteen on kuulemma vaikeaa. Ajoittain tuomioistuimia sentään varovaisesti muistutetaan päätösten asianmukaisesta perustelemisesta, mutta sekään ei
johda päätösten asianmukaiseen perustelemiseen. EOA:
n käyttämä ”vastaisen varalle” - sanamuotokin vain
viestittää muistetulle, että tuota päätöstä ei tarvitse
oikaista. Noiden varovaisten
muistutustenkin tarkoituksena lienee vain saada tilastomerkintä ”puuttumisesta
epäkohtaan”, sillä järjestelmän täydelliseen toimintaan
ei kai kukaan täysijärkinen
voi uskoa.
Oikeusasiamies itse näyttää valvottavilleen esimerkkiä päätösten kelvottomasta perustelemisesta ilmoittamalla huonosta kohtelusta

kannelleelle lyhyellä viestillä
”ei ole syytä epäillä”. Vastauksesta ei löydy mitään selitystä, millä päättelyllä EOA
on päätynyt ratkaisuunsa. Ei
sitäkään, onko kuvatun teon
katsottu tapahtuneen vai ei,
puhumattakaan kannanotosta teon mahdolliseen laittomuuteen.
Eduskunnan käsittelyyn
äskettäin tulleen oikeusasiamiehen 2005-kertomuksen mukaan noita päätöksiä
EOA postitti kansalaisille viime vuonna kaikkiaan
1200 kappaletta, keskimäärin 6 kappaletta jokaisena
työpäivänään. Edelliseen
vuoteen verrattuna määrä
kaksinkertaistui. Kaikista
EOA:n ratkaisemista kanteluista nuo ovat n. 40%.
Oikeuskanslerin vastaavilla MUKA-päätöksillä tuokin määrä vain suurenee.
Noiden lisäksi EOA tilastoi erikseen ne tapaukset, joka tutkittiin, mutta moitittavaa ei löytynyt.
Nuo 1200 tapausta ovat siis
niitä, jotka tutkimatta - ja
perustelematta - hylättiin.
Kansalainen jää oikeutetusti ihmettelemään, julistiko EOA hänet epäluotetta-
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vaksi; virkamies ei ole voinut syyllistyä kantelussa sanottuun tekoon?
Suomalaista oikeusasiamiesjärjestelmää kehutaan
erinomaiseksi ja kuinka sitä
on omaksuttu myös muiden
maiden hallintoon. Suomessa järjestelmä on kuitenkin
itsensä mädättäneenä tullut
jo tiensä päähän. Jos järjestelmä jättää lähes joka toisen kantelun tutkimatta, ei
sitä voi parhaalla tahdollakaan pitää hyvin toimivana
ja uskottavana.
Ongelman avaimet ovat
eduskunnan käsissä. Vain
tahtoa niiden käyttämiseen
näyttää puuttuvan.
Oikeusturvaansa vakavasti loukattujen alati kasvava joukko voi vain ihmetellä oikeusasiamiehen
kertomukset käsittelevän
perustuslakivaliokunnan
asennetta. Valvonnan ja sitä kautta koko järjestelmän
vakavat ongelmat ovat heidän tiedossaan, mutta siitä huolimatta he vuosittain
tyytyvät ylistämään valvonnan ja hallinnon ”erinomaisuutta”. Pahimmillaan se on
tapahtunut useamman vuoden nippuratkaisuna kopio-
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tekniikalla vain päivämääriä muuttaen laadituilla
”muistioilla”, joissa pahoitellaan, ettei valiokunta ollut ehtinyt perehtyä kertomuksiin lainkaan. Siitä huolimatta se oli tullut vakuuttuneeksi hallinnon ja valvonnan erinomaisuudesta.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä nosti tuoreesta oikeusasiamiehen kertomuksestakin ilmenevän
ongelman esiin tekemällä kirjallisen kysymyksen
KK 464/2006 kontradiktorisen periaatteen velvoittavuudesta. Kysymyksellä perätään oikeusministerin käsitystä siitä, tulisiko lainsäädäntöä täsmentää niin, että
sanotun periaatteen mukainen päätösten perustelu tulisi tuomioistuimia ja yleisemminkin viranomaisia
velvoittavaksi. Ministerin
on vastattava kysymykseen
kolmen viikon kuluessa.
Päätösten asianmukainen
perusteleminen ja sen tehokas valvonta pitäisi olla ihmisoikeustuomioistuimen
jo yli viisi vuotta sitten antaman päätöksen mukaan
myös Suomessa lailla velvoitetusti noudatettavaa käy-

Puheensa lopuksi Raimo
Vistbacka toivotti onnea ja
menestystä Suomen kansalle sekä rohkeutta, valppautta
ja viisautta nykyisille ja tuleville kansanedustajille taistelussa Suomen itsenäisyyden,
kansanvallan ja kansalaisten
hyvinvoinnin puolesta.

Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen
PerusSuomalaiset

täntöä. Jos lainsäädännössä
on tuolta osin puutteita, on
hallitus ja erityisesti oikeusministeri kiistatta rikkonut
perutuslaissa säädetyn velvoitteensa turvata oikeuksien toteutuminen lailla.
Hallituksen ja eduskunnan enemmistön asenne
kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanosta
Suomessa on laajemminkin
omituinen. Kun normista on
selvästi haittaa kansalaisille,
saatetaan se pikimmiten ja
kireimmässä mahdollisessa
muodossaan voimaan. Kansalaisia hyödyttävien normien - autoverotus esimerkiksi - täytäntöönpanossa sitä
vastoin vitkutellaan ja venkoillaan kv-tuomioistuimien ultimaatumiin saakka.
Valtapuolueet ovat selvästikin valinneet periaatteekseen hallita ruoskalla.
Tuota vasten arvioituna into EU-perutuslainkin pikaiseen ratifiointiin tulee ymmärrettäväksi. Se vapauttaa
vallankäyttäjämme vastuustaan harjoittamastaan raippapolitiikasta syyttämällä kasvotonta byrokratiaa:
kyllähän me, mutta kun EU
määrää...
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Kansanedustaja, Timo Soini
timo.soini@eduskunta.fi

Hallituksen niuholinja jatkuu
Kansanedustaja Timo Soini
lausui 15.5.2006 eduskunnassa valtiontalouden kehyksiä vuosille 2007-2011
koskevan selonteon palautekeskustelun yhteydessä
pitämässään Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa mm. seuraavaa:
4Valtiovarainvaliokunta on tyytynyt hallituksen
niuholinjaan vaikeuksissa olevia kansalaisia kohtaan. Keskustalainen reviiripolitiikka ja elämäntapasosialidemokratia rehottavat. Poliittista kunnianhimoa ei löydy.
4 Väestön ikääntymiseen ja sen tuomiin haasteisiin oli kehyksen perusteluissa uhrattu paljon tilaa
ja huomiota. Tämä kysymys
onkin todellinen ja polttava. Epämääräistä hokemista maamme harmaantumisesta pystytään kyllä tuottamaan, muttei uskalleta kannustaa syntyvyyttä. Suomen

mat EU-elatusmaksut moninkertaistuvat kehyskaudella. Kehyksistä ei löydy kaurapuuron vertaa totuutta siitä mitä maatalous-, alue- ja rakennetuille
tapahtuu. Itsenäinen talonpoika on historiaa. Kepulainen maatalouspolitiikka
on saavuttanut tavoitteensa. Suomalainen viljelijä on
taitavasti harhaanjohdettuna tukenut omaa kurjistumistaan.

ongelmat ratkeavat muka
muualta tuodulla työvoimalla. Tämä sinisilmäisyys
on suorastaan liikuttavaa.
Ensiarvoisen tärkeää olisi
saada syntyvyys nousuun
ja todella roimasti satsata
tulevaisuuden veronmaksajiin ja työntekijöihin. Perussuomalaiset ovat esittäneet lapsivähennyksen palauttamista verotukseen ja
muidenkin perhetukien korottamista. Niihin satsaaminen on todellista tulevaisuuden tekemistä.
4Kehyksistä paistaa läpi
myös puolustuspolitiikan
painopisteen muuttuminen
Suomen rajojen sisäpuolelta niiden ulkopuolelle. Kunniakas YK-mandaatti on
historiaa ja rahoja menee
entistä enemmän siviilikriisinhallintaan, joka voi päivänä minä hyvänsä muuttua entistä enemmän sotilaalliseksi kriisinhallinnaksi. NATO-jäsenyys on eliitin
eittämätön tavoite, ja siihen

4Liikenneinvestoinnit
ovat kehyskaudella kuoppien paikkausta, vaikka nimenomaan tie- ja rautatieyhteydet ovat Suomen logistiikan selkäranka. Liikenneinvestoinnit maksavat
itsensä takaisin taloudellisena toimeliaisuutena.
valmistaudutaan kansallista
puolustusta karsimalla.
4Yhdessä kohdassa tekojen ja puheiden sekä vastalauseiden ristiriita on ehdottomassa huipussaan; ke-

Perussuomalaisilla
kovat vaalitavoitteet
Perussuomalaisten
puheenjohtaja,
kansanedustaja
Timo Soini puhui
keväällä Helsingissä
puoluevaltuuston
kokouksessa muun
muassa tulevista
tavoitteista.

Onnistuneet presidentinvaalit ja niissä saadut runsaat 103 000 ääntä ovat hyvä pohja menestyksekkäälle eduskuntavaalitaistelulle. Presidentinvaalit olivat
puolueen lopullinen läpimurto ja Perussuomalaiset tunnetaan kansan kieltä puhuvana EU-kriittisenä
puolueena. Samaa linjaa on
jatkettava ja voimistettava.
Tämä edellyttää runsaasti uusia ehdokkaita ja epäkohtiin voimakkaasti puuttuvaa vaaliohjelmaa. Vaaliliitot solmitaan Perussuomalaisten kohdalla vielä
tänä keväänä, ehdokkaat ja

6

lopullinen vaaliohjelma hyväksytään alkusyksystä.
Vaalikampanjan seurauksena perussuomalaisiin on
liittynyt yli 400 uutta jäsentä. Puolue antaa mahdollisuuden ehdokkuuteen
myös uusille innokkaille
yrittäjille. Kuusi prosenttia
äänistä ja kymmenen kansanedustajan paikkaa on
puolueelle täysin realistinen tavoite.

EU-perustuslaki
on kansanvallan
haudankaivamista
Hallitus suunnittelee EUperustuslain ratifioimista.
Tämä menettely on kansanvallan haudankaivamista ja osoittaa röyhkeää piittaamattomuutta kansalaiskeskustelusta ja kansalaismielipiteestä. EU-perustuslaki ei sellaisenaan voi
tulla voimaan ja siksi kuolleen sopimuksen ratifioiminen Eduskunnassa on paitsi turhaa myös suomalaista
kansanvaltaa halveksivaa.
Ainoa varma lopputulos
tällaisesta kovakorvaisuudesta on EU-vastaisuuden

hitysavussa. Farisealaisuus
kukkii! Kaikki muka vaativat YK:n tavoitetason saavuttamista, mutta rahaa ei
vain löydy. Perussuomalaiset eivät ole tässä huutokaupassa mukana. Gepardi-

hattuvetoiselle kehitysavulle emme lämpene - kannatamme kriisiapua.
4EU-Moolokin kita ammottaa entistä suurempana.
Suomen kansan kustanta-

4Tiukka mutta asiallinen
maahanmuutto- ja turvapaikkalinja on syytä säilyttää myös tulevina vuosina.

Timo Soini Espoossa:
Vaaliliittoja ei pidä kieltää

kasvaminen, mikä sinänsä
ei ole suuri vahinko.

Perintöveroa
alennettava
Perintövero johtaa yhä
useammin kohtuuttomuuksiin tavallisen kansalaisen kohdalla. Seuraavissa eduskuntavaaleissa on otettava vakavasti esille perintöveron
laskeminen ja asian saaminen seuraavan hallituksen ohjelmaan. Nykyinen
punamultahallitus on tässä suhteessa ollut täysin
kelvoton. Se lopetti suurrikkaiden varallisuusveron ja jätti tavallisia ihmisiä suuresti rokottavan
perintöveron koskemattomaksi. Hallituksen veropolitiikka on ollut pääomia ja rikkaita suosivaa,
vaikka hallitus kutsuu itse
itseään yhteisvastuun hallitukseksi - vastuu on yhteinen - rahat menee rikkaille.
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Epäoikeudenmukaista
vaalilakia pitää korjata
ja jokainen ääni on saatava tasa-arvoiseksi. Tämä
uudistus on tarpeen. Selkein järjestelmä olisi tehdä vaalipiireistä niin suuria, että jokainen ääni olisi
samanarvoinen, mutta tähän tuskin vanhat puolueet suostuvat, sillä nykytilanne suosii niitä.
Eurovaaleissa koko
maa on yhtenä vaalipiirinä, eikä se ole ollut sinänsä mikään ongelma. Suomen voisi jakaa neljään
50 kansanedustajan vaalipiiriin, joista valituksi tulemiseen riittäisi kahden
prosentin kannatus.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Presidentinvaaleissa saamani 3,4 % ja yli 103 000
äänen kannatus Perussuomalaisten puoluekannatuksena riittäisi suoraan nykyjärjestelmässä ainoastaan
yhteen kansanedustajan
paikkaan (Uudellamaalla).
On aivan selvää, ettei nykyjärjestelmä ole oikeudenmukainen. Vaaliliitoilla on
tätä tilannetta voitu korjata. Siksi vaaliliittoja ei pidä
”teoriaherraprofessorien”
ohjeistuksesta huolimatta
kieltää. Kuuluuhan yhteistyö politiikkaan muutenkin,
miksei siis vaaleissa?
Vaaliuudistuksesta puhuttaessa onkin vaarana kiinnittää paheksuvaa huomio-

ta vaaliliittoihin ja unohtaa
se tosiasia, että vaalipiiriuudistus ”teoriaherraprofessorien” opein toteutettuna
johtaa käytännössä viiden
prosentin äänikynnykseen
läpi Suomen.
Tämä oppi tappaisi pienpuolueet ja estäisi uusien voimien nousun eduskuntaan, niin kuin kartellipuolueiden ja näiden taustaprofessoreiden tarkoitus
onkin.
Siinä pelissä erilaisille
poliittisille kolumnisteille
jää ”hyödyllisen idioootin”
osa eli vaaliliittojen paheksunta.
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Marjo Pihlman

Ajatuksia

naiset

suomalaisen juhlavuoden varrelta
Suomalaisen yleisen ja yhtäläisen
äänioikeuden sadas vuosi on juhlavuosi
niin naisille kuin miehille.
Emme olleet ihan ensimmäinen maa maailmassa,
jossa naiset saivat äänioikeuden, mutta olimme ensimmäinen maa, missä naiset saivat alusta asti asettua
myös ehdokkaiksi. Ensimmäisissä vaaleissa, lokakuussa 1906, valittiin eduskuntaan 200 kansanedustajaa,
joista 19 oli naisia.
Miesten ja naisten tasaarvoisuuskehityksessä tämä oli alku, mutta tasa-arvokehitystä hieman toisesta
vinkkelistä katsoen on mitä
suurimmassa määrin myös
se, että koko kansamme oli
tästä eteenpäin vaalikelpoinen, ei ainoastaan säätyläiset. Täydet poliittiset oikeudet saivat naisten lisäksi suurin osa suomalaisista
miehistä, koko suomenkielinen, neljään valtiosäätyyn
kuulumaton kansanosa
riippumatta koulutuksesta
tai varallisuudesta. Äänioikeuden ja täydet poliittiset
oikeudet sai nyt myös köy-

den muistomerkin paljastus 23.5.2006, eduskuntatalon uuden lisärakennuksen,
eli Pikkuparlamentin edessä. Perussuomalaisia Naisia edustivat juhlavassa tilaisuudessa puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen
ja toiminnanjohtaja Marjo
Pihlman, eduskunnan puhemiehen kutsumina.
Puhemies Paavo Lipponen piti avauspuheenvuoron, toinen puhemies Sirkka-Liisa Anttila ja ministeri
Tuula Haatainen jatkoivat
tuoden esille mielikuviaan
patsaasta ja sen arvokkaasta sijoittamispaikasta, marsalkka Mannerheimin ratsastajapatsasta vastapäätä,
juuri nimen saaneen Pikkuparlamentin edessä.
Muistomerkki pystytettiin
erityisesti naisten valtiollisten oikeuksien 100-vuotisjuhlan kunniaksi sekä ensimmäisille naiskansanedus-

hälistö, torpparit, työläiset,
rengit ja piiat, kuten myös
kansanedustajamme Raimo
Vistbacka mainitsi 1.6.06
pitämässään juhlaistunnon
puheenvuorossaan.
En tiedä yhdistääkö nykyihminen enää suomalaisuuden puolesta ”hulluuteen asti huutaneiksi” ja
jopa oman aikansa häiriköiksi leimautuneiksi sellaisia nimiä, kuin Jean Sibelius, Juhani Aho, Eino Leino, Aleksis Kivi, Snellman,
Gallen-Kallela, Katri Vala,
vain muutamia mainitakseni, vaikka me nykyään heitä arvostamme jostain syystä, ja muistamme heidän nimensä. Älkäämme unohtako, että he tekivät puolestamme hyvää työtä!

Suomalainen nainen on
patsaansa ansainnut

Eila Hiltunen,
Menneet ritarit-veistos
Kuvaaja Pertti Nisonen
Eduskunta.

Yksi juhlavuoden merkkitapahtumista oli yleisen
ja yhtäläisen äänioikeu-

toiminnanjohtaja
Perussuomalaiset
Naiset ry.

tajille, sanoi puhemies Paavo Lipponen tilaisuudessa
pitämässään puheessa.
Mielestäni, jo edesmenneen kuvanveistäjä Eila
Hiltusen patsas ”Menneet
ritarit” antaa mielikuvitukselle runsaan vapauden liittää tämän, sinänsä miellyttävälinjaisen teoksen, nimenomaan suomalaiseen
naiseen tai naiskansanedustajaan! Moniulotteinen se
on, kuin suomalainen parlamentarismi. Siinä on särmikkyyttä, pyöreitä linjoja
ja kiillotettua metallia - ehkä kilpiä ja jalkojakin.
Muodot ja kiiltävät heijastukset paikoin sileästä
metallipinnasta miellyttävät
minun silmääni, ja lahjakas
naiskuvanveistäjämme Eila
Hiltunen on luonut varmalla intuitiolla patsaan, jossa
kaikki muodot ovat tasapainossa, kiersinpä taideteosta miltä puolelta tahansa. Vaikka Eila Hiltunen ei
varmasti vuonna 1982 luonut teostaan juuri tätä tarkoitusta varten, on Suomen
nainen ehdottomasti patsaansa ansainnut. Otetaanko omaksemme!

Sähkön hinnasta
Meitä ihmisiä on kovasti
kehoitettu kilpailuttamaan
sähkösopimuksiamme tai
tarkemmin sähköenergian osuutta. No onko se sitten ihan oikeasti kannattavaa? Jos rehellisiä ollaan,
niin kyllähän se on oikeasti
täyttä humpuukia. Sitä voi
itse kukin tietokoneen ja
nettiyhteyden omistaja käydä asian toteamassa. Internetistä löytää helposti laskurin, jolla asian voi omalta kohdaltaan tarkistaa. Siitä voi sitten päätellä, kannattaako nähdä se vaiva,
että vaihtaa sähkön toimittajaa. Itselläni tuo ”säästö”
on niin mitätön, etten viitsi
vaivautua.
Sähkö on tuote, jossa ei
ole oikeasti kilpailua. Sähkö on muutenkin kummallinen tuote. Sen hintaa voi
korottaa mitä ihmeellisimmillä perusteilla: ”ei ole
satanut vettä, on satanut
väärässä paikassa, päästökauppa pitää hinnat ylhäällä yms.” Syitä hinnan nostoon on lukuisia ja kun hinta nousee, nousevat Fortumin ja muidenkin sähköfirmojen johtajien ”palkkiot
ja optiot”. Kuluttajien kustannuksella.
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dittava jotain. Nimittäin sitoutumista siihen, että teollisuus pitää laitoksensa ja
työllistää täällä Suomessa. Jos kerran yhteiskunta rakentaa jotain, on veronmaksajilla kaikki oikeus odottaa myös vastinetta
rahoilleen.

Päästökaupan
kummallisuuksia

Miksi sähkö on niin ”pyhä
lehmä”? Suomi on maa, jossa sähköä tarvitaan, varsinkin talvisaikaan. Kun sähkö on välttämätön tai suorastaan pakollinen hyödyke
meille suomalaisille, niin eikö sitä saisi edullisemmin?

Ydinvoimaa vain
teollisuuden tarpeisiin
Keskustelu uusista ydinvoimaloista ja halvemmasta
energiasta on meneillään,
tuntuu vain siltä, että sitä keskustelua käydään ai-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

noastaan teollisuuden tarpeista. Ei sitä ”halvempaa”
energiaa ole aikomuskaan
saattaa yksityisen kansalaisen hyödyksi, vaan teollisuuden. Ilman muuta on hyvä, että teollisuudelle riittää
sähköä. Mutta voisipa kohta

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

kysyä, mille teollisuudelle?
Ai sille, joka potkii porukkaa
pihalle? Sillekö sitä lisäenergiaa ollaan hakemassa?
Jos siis tarkoitus on rakentaa ydinvoimala tai
kaksi tai vaikka viisi lisää,
on teollisuudeltakin vaa-

Tämä sähkön hinnan kanssa
pelleily on yksi osoitus EU:
n päästökaupan kummallisuuksista. Jokin maa alittaa
päästörajansa ja voi sitten
myydä päästöoikeuksiaan
jollekin toiselle maalle! Eli
me ei tupruteta niin paljoa
tänä vuonna, tupruttakaa te.
Aivan älytöntä touhua! Kai
tässä touhussa on jokin ”hyvä tarkoitus” , mutta ei se ole
allekirjoittaneelle auennut.
Sähkön hintaan nuokin asiat tuntuvan vaikuttavan, nostavasti. Mikähän
olisi sellainen syy, että sähköenergian hinta laskisi? Ei
sellaista olekaan. Herroiltahan menisi optiot ohi suun.
Jari Lindström
Oravala
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Ikaalisten Kylpylässä

hemmotellaan kylpylävieraita
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

6.
4.
12.

5.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

11.

1.

9.

PÄÄRAKENNUS MAININKI
HOTELLI IKAALIA
HOTELLI TERME
KYLPYLÄ-HOTELLI
KUNTOUTUMISKESKUS
VILLA WEGELIUS/
TI-TI NALLE -PERHEEN ELÄMYSTENTALO/
KESÄTEATTERI
SAVUSAUNA
KLUBISAUNA
RIVÉRA BEACH
TENNISKENTÄT
GOLF-HARJOITUSKENTTÄ
KARTANORAKENNUS
AS. OY LOMARINNE
LOMAKYLÄ N. 1 KM
LASKETTELURINNE

8.

2.

7.

10.
14.
13.

15.
13.

13.

Ikaalisten Kylpylä sijaitsee kauniissa maisemissa Kyrösjärven rannalla.
Ikaalisten kaupungissa upealla
paikalla Kyrösjärven rannalla sijaitsee kaupungin ylpeys – maankuulu Ikaalisten Kylpylä.
Kylpyläpalvelujen ja ihanien
hoitojen lisäksi Ikaalisten Kylpylässä on monipuolinen valikoima
majoituksen ja ohjelman suhteen.
Majoittua voi niin hotellihuoneissa kuin kodikkaissa apartementos-tyyppisissä huoneistoissakin.
Uudella lomakyläalueella puolestaan on majoitusvaihtoehdoksi
hyvin varusteltuja rivitalo- ja paritaloasuntoja kylpylävieraille.
Ikaalisten Kylpylä on erinomainen miljöö myös kokousten pitämisen kannalta. Muuntuvista tiloista löytyy moniin tarpeisiin kokoustilaa. Kokouksia voi järjestää
pienistä palavereista aina suuriin
konferensseihin, jopa tuhannen
hengen tapahtumiin. Kokousvieraiden käytettävissä on uusin tekniikka, ja varsinaisten kokoustilojen lisäksi myös vapaamuotoisempi työskentely on mahdollista.

Ikaalinen on kaunis kesäkaupunki ja kylpylän lähistöllä risteilevät ulkoilureitit. Iltaisin voi laittaa ykköset ylle, ja siirtyä viihdeelämän puolelle ravintolapalveluiden pariin. Yli neljä vuosikymmentä palvellut Ikaalisten Kylpylä

aloitti toimintansa terveyskylpylänä, sittemmin palvelut ovat monipuolistuneet ja nykyisin kylpylä
on nykyaikainen vapaa-aika, hyvinvointi- ja konferenssikeskus.
Anne Kukkonen

Hyvien kokoustilojen lisäksi
maittavaa ruokaa
Ikaalisten Kylpylän ravintoloissa
on kaiken kaikkiaan yli 4000 asiakaspaikkaa, ja valinnanvaraa on
paitsi ravintoloiden suhteen myös
niiden valikoimissa. Kylpyläosastolla on mahdollisuudet vesileikkeihin, rentoutumiseen ja virkistymiseen. Trooppisen lämmin, 30
asteinen ilma ja vesi hemmottelevat jokaista. 58-metrinen huima
vauhtiliukumäki kiinnostaa lapsia
ja lapsenmielisiä.
Koettaa voi myös vastavirta-allasta, lukuisia porealtaita, hierovia vesipisteitä… Myös täysin varustettu Tropical Bar palvelee allasosastolla.
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Allasosastolla voi nauttia trooppisen lämpimästä ilmasta
ja vedestä.

Etäisyyksiä Ikaalisiin

Ravintolapuolella valinnanvaraa on runsaasti.
Asiakaspaikkoja ravintoloissa on kaikkiaan 4000.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Jyväskylä
210 km
Hämeenlinna 125 km
Pori
97 km
Helsinki
230 km

Tampere
Turku
Vaasa
Oulu

50 km
185 km
180 km
400 km
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nuoret

Valta kuuluu aina kansalle

Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja
yht.tiet.yo
PerusSuomalaiset

1.6. tuli kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun me
suomalaiset saimme oman parlamenttimme, suomalaisittain sanottuna, eduskunnan.
Samalla, ensimmäisten joukossa maailmassa, meillä synnytettiin myös yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Aikansa laajin sellainen. Juhlavuoden teemana onkin ”Oikeus
ääneen – luottamus lakiin. Sata vuotta suomalaista kansanvaltaa.”
Suomessa kansa on käynyt aina suht ahkerasti äänestämässä. Ensimmäistä itsenäisyyspäivää edeltäneissä eduskuntavaaleissa 1917,
69 % suomalaisista kävi uurnilla, ja eniten ihmisiä kävi uurnilla vuoden 1962 eduskuntavaaleissa, 85 %. Sittemmin äänestysprosentit ovat kääntyneet laskuun. 1990-luvun lamaa edeltäneissä vaaleissa äänesti vielä 76
%, mutta sen jälkeen pudotus on ollut kovaa.
EU:hun liittymisen jälkeen äänestysprosentti
on pudonnut takaisin itsenäisyyttä edeltävälle tasolle, n. 69 prosenttiin. Onko usko oman
äänen voimaan menemässä?
Minusta suuntaus on huolestuttava. Demokratia toimii yleensä sitä paremmin, mitä
korkeampi äänestysprosentti on. Tietysti 100
lähentelevä äänestysprosentti tai sitä ylempi on jo oire, joka kertoo jostakin muusta
kuin demokratian vahvasta asemasta. Suomessa tätä ongelmaa ei ollut edes Kekkosen
aikana, vaan demokratia kesti nykynäkökulmasta hyvinkin voimakastahtoisen ja valtaa
reippaasti käyttävän presidentin pitkän valtakauden. EU-parlamentin vaaleissa äänestysprosentti on pyörinyt n. 40:ssä. Miten demokraattista on se, että alle puolet käy äänestämässä? Suomessa äänestettiin ennen
itsenäisyyttäkin paljon aktiivisemmin.
Kun meillä Suomessa juhlitaan oman parlamenttimme 100-vuotista historiaa, on paradoksaalista, että samaan aikaan eduskunnan valta on merkittävästi vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Eduskuntavaalien äänestysprosenttikin on
laskenut tasolle, jolla se on ollut kansakuntamme heikoimpina hetkinä, heti kansalaissodan jälkeen ja 1930-luvulla ennen sotia,
kun kansa oli hajanainen, ja suomalaisilla
meni huonosti.

Kaiken takana on väärä politiikka
Alhaisten äänestysprosenttien takaa löytyy
yhtäläisyyksiä. Suomen liityttyä EU:hun tuloerot ovat alkaneet kasvaa ja syrjäytyneiden joukko on myös kasvanut. Yhä useampi putoaa ns. kehityksen kelkasta. Myös julkiset palvelut ovat alkaneet rapautua. Tällä
hetkellä Suomi ottaa julkisten hyvinvointi-

palveluiden ja tuloerojen, molempien, osalta taka-askelia. Vielä on pitkä matka 1920ja 30 –lukujen kurjuuteen, mutta suunta
on selvä: Kakun jakamisesta on siirrytty
kakunkasvattamispolitiikkaan, jonka ajatellaan johtavan parhaimpaan tulokseen.
Kakku onkin kasvanut koko 2000-luvun.
Suomen valtiontalous on huippukunnossa. Kumma, että se ei tunnu näkyvän kaikkien kansalaisten tuloissa, ja julkiset palvelutkin ovat vain heikentyneet. Nyt nekin
ihmiset, jotka taistelivat suomalaisille itsenäisyyden, saavat kiitokseksi vain surkean
pienen kansaneläkkeen, paperinmakuisia
puheita sekä sympatiaa ja jopa makuuhaavoja vanhainkodissa.
Tämä kaikki, ja tieto siitä, että suomalaisten asioista 70 % päätetään Brysselissä, ei varmaankaan yhtään lisää innostusta lähteä vaaliuurnille. Ja jos kyseenalaistat Suomen EU-jäsenyyden, päättäjät vastaavat, että ei ole muuta vaihtoehtoa. (EU
on ilm. vankila.) Kun tietää, miten kriittisiä Suomessakin ollaan EU:ta kohtaan, ihmetyttää, että päättäjät heittävät pallon aina takaisin kriittiselle kansalaiselle, eivätkä ole valmiita etsimään tuota vaihtoehtoa. Eikö päättäjien pitäisi edustaa kansaa
ja koittaa kuunnella merkittävissä asioissa
vähän kansalaistenkin toiveita.

Meidät jyrätään
Mutta mitä vielä! Sen sijaan suomalaisen
parlamentarismin kunniaksi eduskuntamme aikoo ratifioida Euroopan unionin perustuslain, jolla on maassamme enemmän
vastustajia kuin kannattajia. Voimaan tullessaan EU:n perustuslaki tarkoittaisi vallan lopullista luovuttamista EU:lle, jossa
Suomella pienenä maana on n. 1 %:n verran vaikutusvaltaa. EU:n perustuslain keskeinen asia on se, että EU:sta tulee sen seurauksena oikeushenkilö, joka voi solmia
valtioiden tapaan kansainvälisiä sopimuksia. Tulee myös oma presidentti jne. Moneen keskeiseen asiaan ei tarvita enää jatkossa läheskään kaikkien EU-maiden hyväksyntää, jos EU:n perustuslaki astuu voimaan. EU:n perustuslaki sisältää elementit,
joiden avulla edes siihen, että EU ottaisi lisää tällä hetkellä sen jäsenmaille kuuluvaa

valtaa, ei ole esteitä. Onpa eräskin EU-parlamentaarikko laskenut, että EU:n perustuslaki sisältää peräti 113 kohtaa, jotka vähentävät jäsenmaiden omaa päätösvaltaa
ja lisäävät päinvastoin EU:n virkamiesten
ja myös parlamentin valtaa. Yhtään kohtaa,
jossa kansallinen päätösvalta eli lähidemokratia vahvistuisi, ei perustuslaki sisällä.
Suomessa enemmistö kansasta haluaisi
mielipidetiedustelujen mukaan EU:n perustuslaista kansanäänestyksen. Harva varmaankaan tietää, mitä laki tarkkaan ottaen sisältää, mutta kansalaiset taitavat aavistaa, että jotakin asiassa on pielessä. Oikeassa ovat. Ainakin pielessä on se, että eduskunnassa vain pieni vähemmistö on kansan
kanssa samaa mieltä EU-asioista. Luulenpa, että moni haluaisikin kansanäänestyksen juuri siksi, että heidän oma edustajansa eduskunnassa ei olekaan tässä aivan
keskeisessä asiassa samaa mieltä edustettavansa kanssa. Jos kansa kelpaa äänestämään eduskuntaan ihmisiä, joiden mielipiteitä he eivät edes kunnolla tiedä, saatikka
tunne henkilökohtaisesti näitä edustajaehdokkaita, niin kyllä luulisi, että kykenemme vastaamaan selkeästi muotoiltuun kysymykseen kyllä tai ei. Ainakin 1995 EUkansanäänestyksessä pitkälti yli 70 % osasi
sen tehdä. Se on paljon enemmän kuin EUparlamentin äänestysprosentti.
Eliitti kysyy ivallisesti, miksi kansa ei ole
äänestänyt eduskuntaan enemmän EUkriittisiä, jos EU on muka niin tärkeä asia
kansalaisille. Siksi, että eduskuntavaalien
yhteydessä ei ole keskusteltu koskaan EU:
sta, koska eliitti on vaiennut asiasta. Miten
siinä nyt sitten tiedät äänestää EU:n perusteella? Sitä paitsi, meillähän on käytössä neuvoa-antava kansanäänestys juuri siksi, että ei yhden asiakokonaisuuden, tässä
tapauksessa EU:n, takia ole pakko tehdä
äänestyspäätöstä. Se edellyttää kuitenkin
sitä, että kansanäänestyksiä käytetään useammin kuin kerran 60 vuodessa!
Moni EU-henkinen sanoo, että käytännössä EU:lla on jo koko Suomen EU-jäsenyyden ajan ollut se valta, joka sille EU:n
perustuslain myötä virallisesti luovutettaisiin. Sekään ei pidä täysin paikkaansa, mutta kyllä siinä totuuden siemen on. Tästä siemenestä ainakin itselläni kasvaa vielä suu-

www.ps-nuoret.net

rempi, valtavan kaktuksen kokoinen kysymys: Kerrottiinko kansalaisille EU:hun
liityttäessä, mikä EU oikein on? Muun muassa Anne Kosken tuore väitöskirja ”Niinkö on jos siltä näyttää?” todistaa tieteellisesti, miten Suomi ja suomalaiset vietiin EU:
hun vängällä, valtavan propagandan avulla.
Kun ei siis kerrottu kaikkea, niin eikö nyt
olisi korkea aika järjestää luottamusäänestys? Jokainen suomalainen saisi sanoa suorat sanat siihen, hyväksymmekö virallisesti
sen, mitä meille on syötetty jo yli vuosikymmenen verran. Jos Suomessa aiotaan päättää
EU:n perustuslaista, ainoa oikea tapa olisi
järjestää asiasta kansanäänestys.

Valta kuuluu Suomessa aina kansalle!
Monissa eurooppalaisten maiden perustuslaeissa todetaan, että valta kuuluu kansalaisten valitsemalle parlamentille. Suomessa demokratia on kuitenkin ollut kaukaa viisaiden päättäjiemme ansiosta jo 100
vuotta erityisen vahva: Perustuslakimme
mukaan valta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva
eduskunta. Kansanedustajat siis edustavat
meitä, mutta lopullinen valta on Suomen
perustuslain mukaan aina Suomen kansalla eli meillä kansalaisilla. Näin ollen eduskunnallamme ei ole oikeutta luovuttaa tätä
valtaa eteenpäin – ei edes 100-vuotisjuhlien
kunniaksi. Ei edes leikisti, Suomen imagon
kohottamiseksi.
Kaikkein hölmöläisintä asiassa on se, että
jos eduskuntamme ratifioi EU:n perustuslain, menetämme käytännössä neuvottelumahdollisuuden, kun uudesta perustuslakiversiosta aletaan jossakin vaiheessa neuvotella. Suomi jatkaa mielistelylinjalla. Eiköhän edes Lordin voitto (mitä mieltä Lordista itsestään sitten ikinä olemmekaan)
Euroviisuissa herätä poliittista eliittiä? Jatkammeko linjalla, jolla häviämme vuoren
varmasti ja pahoitamme mielemme kerta
toisensa jälkeen vai teemmekö toisin kuten
Lordi, jonka Suomen kansa valitsi edustamaan meitä? Kysynkin: Onko aina veisattava sama virsi? On suorastaan sairasta veisata oodi ilolle, kun pitäisi pukeutua surupukuun. Ollaanhan heittämässä hyvästit aidolle demokratialle.
En ole valmis kumpaankaan. Haluan
taistella viimeiseen asti! Se on maan tapa.
Sen ansiosta meillä on vapaa maa, ja demokratia. Ei luovuta niistä, vaan taistellaan!
Me voitamme, kun olemme rohkeita ja uskomme itseemme.

Perussuomalaiset Nuoret eivät kannata mietojen huumeiden laillistamista
Vasemmistonuorten ottama ajattelumalli,
jossa ”dekriminalisointi koskien käyttöä
tai pienen määrä kotikasvatusta on järkevää”, johtaa väistämättä siihen, että huumausaineita aletaan pitää pienempänä pahana kuin ne oikeasti ovatkaan.
Tilannetta kuvaa myös se, että 22-vuotias
vasemmistoliiton toiminnassa mukana oleva satakuntalaisnuori jäi kiinni kannabiksen kasvatuksesta. Samassa kommuunissa asuu myös vasemmistoliiton eduskuntaavustaja. Tällainen politiikka luo vakavan
uhkan yhteiskunnallemme, jos nämä huu-
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memyönteiset nuoret pääsevät joskus valtaan, esimerkiksi kansanedustajiksi.
Myös alkoholi on huumausaine. Mielestämme alkoholivero tulisi nostaa ennalleen.
Siihen on hyvä peruste: alkoholilla on aina
käypä hinta. Ne jotka sitä haluavat, ostavat
hinnasta huolimatta.
Pääasiallinen syy veron laskemisen taustalla olivat uhkakuvat tuontiviinasta. Mutta
tarkoitus oli myös pitää inflaatio kurissa, korot alhaalla ja talouskasvu vauhdissa. Kärsijänä on kansa, jota turrutetaan viinalla.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Myös alkoholin mainontaa voitaisiin rajoittaa nykyisestä. Onko hyvä, että nuorille
muodostuu kuva, että esimerkiksi R-kioskilta ei juuri muuta haetakaan kuin sixpäkkejä? Sellainen käsitys toteuttaa itsensä.
Ville Vähämäki
PerusS Nuorten hallituksen jäsen
Vimpeli/Oulu

Kuvassa Ville Vähämäki
ja Timo Soini.
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

S Heimo Mikkanen

S Lasse Lehtinen

Rakennusmestari

Varatuomari,
valtiotieteen maisteri
laisiin kansallisiin perusarvoihin; kotiin, uskontoon ja isänmaahan. Perussuomalaiset
puolustaa selkeästi Suomen omaa kansallista etua ja suomalaisten oikeutta omaan
isänmaahansa EU:n valtapyrkimyksiä ja
monikulttuurisuutta vastaan. Suomen EUjäsenyys on Suomen ja suomalaisten etujen
vastaista, minkä Perussuomalaiset ovat selvästi esiintuoneet.
Perussuomalaiset puolustavat yksityistä
maanomistusoikeutta suojelun nimissä jatkuvasti tapahtuvia sosialisointipyrkimyksiä
vastaan. Perussuomalaisissa aateperusta ei
ole jäänyt poliittisen valtapelin alle, jolloin
puolueen aate on aktiivinen voima kaikilla puolueen organisaatioiden tasolla aina
paikallisyhdistyksiä ja sen jäseniä myöten.
Asioista ei riidellä, vaan kaikki ovat valmiita toimimaan puolueen ja sen aatepäämäärien hyväksi. Jälkeenpäin kadun, että en ole
liittynyt Perussuomalaisiin paljon aikaisemmin kuin vuonna 2004.

1. Olen syntynyt Helsingissä, mutta asunut
vuodesta 1979 lähtien Pohjanmaalla. Pidän
kotimaakuntanani Pohjanmaata.
2. Kokkolassa kaupungin keskustassa.
3. Vaimoni Leila.
4. Akvaariokaloja.
5. Opiskeluaikoinani olin Perustuslaillisen
oikeistopuolueen kannattaja. Puolueen toiminnan loputtua olin Kokoomuksessa, jonka politiikkaan ja toimintaan syvästi pettyneenä siirryin Perussuomalaisiin. Kokoomus on kulkenut pisimmän aatteellisen
luopumuksen tien kun aikanaan suomalaisia perusarvoja puolustanut puolue siirtyi poliittisessa kentässä aikaisemman konservatiivisen aatepohjansa hyläten vasemmistoliberalismiin ja kritiikittömään EUmyönteisyyteen.
6. Vuoden 2004 kunnallisvaaleista alkaen.
Vuoden 2006 alussa minut valittiin Kokkolan Seudun Perussuomalaisten puheenjohtajaksi.
7. Perussuomalaiset on ainoa puolue Suomessa, jonka aatemaailma perustuu suoma-
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8. Perussuomalaisten kotiin, uskontoon ja
isänmaahan perustuva on oikea, eikä sitä pidä muuttaa. Puolueen aate ja ideologia ovat Suomen ja suomalaisten kansallisten etujen mukaisia. Kansanedustaja Tony
Halmeen menestys eduskuntavaaleissa ja
puheenjohtaja Timo Soinin menestys presidentinvaaleissa ovat laajentaneet Perussuomalaisten kannatusta erityisesti kaupungeissa tuoden puolueen kannattajiksi
paljon uusia äänestäjiä.
Perussuomalaisten olisi edelleenkin selkeästi vastustettava EU:ta ja puolustettava
Suomea EU:ta vastaan ja tarjottava vaihtoehto EU-myönteisille puolueille.
Perussuomalaisten olisi edelleenkin kiinnitettävä huomiota pakolaisten ja muiden
maahanmuuttajien vastaanottamiseen liittyviin ongelmiin, jotka ovat vakavia ja alati
pahenevia paikkakunnilla, joihin pakolaisia
ja maahanmuuttajia on vastaanotettu.
Perussuomalaisten olisi edelleenkin puolustettava suomalaisia perhearvoja, joissa
perhe perustuu miehen ja naisen väliseen
avioliittoon.
Perussuomalaisten olisi edelleenkin oltava yksityisen maanomistajan puolella
maankäyttöä estäviä suojeluhankkeita vastaan ja muutoinkin edistettävä kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden kautta koko Suomi ja myös Suomen maaseutu pysyy aktiivisena, asuttuna ja väestölleen toimeentulon antavana.

4. Ei muita kuin joskus villakoiria, vaimo
hävittää ne heti nähdessään.
5. Kansakoulun viidennellä luokalla sain
kotimuistutuksen, haukuin kouluaineessa
Maalaisliittoa, että se ajaa vain suurtilallisten etuja vaikka vaalien alla puhuvat ja kirjoittavat muuta. Seitsemänkymmen luvulla olin SDP:ssä, kunnes Sorsan puheenjohtajakaudella, Sundqistin ollessa puoluesihteeri jäin pois.
6. Vuonna 2001 liityin Perussuomalaisiin, olin mukana Timo Soinin vaalityössä
2002.
7. Olen jonkin verran opportunisti ja PS ajaa
mielestäni oikeita asioita. PS:ssä myös tavallisen kansalaisen ääni kuuluu sopivasti.
1. Olen syntynyt Säyneisessä, nykyistä
Juankoskea

8. Suuremmaksi ja vaikutusvaltaisemmaksi.
Ei välttämättä hovikelpoisemmaksi.

2. Olen Järvenpääläinen, keskellä Uutta
maata

9. Joulun aikaan hyvin paistettu kinkku,
karjalanpaisti ja peruna- ja lanttulaatikko.

3. Vaimo ja 14 vuotias poika Olli. Tyttäreni
muutti juuri pois.

10. Kotimaan matkalla viikon, kotona askarrellen pari kierrosta golfia.

Eduskuntavaalien
kampanjamateriaalit ovat tulossa.
Lisää tietoa sivulla 15.

9. Uunissa paistettu porsaanpaisti.
10. Vaimon kanssa Kuusamossa ja Sallassa,
sekä muuten kesämökillä.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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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!

3. Ketkä kuuluvat
perheeseesi?

Teemme täällä lehden toimituksessa henkilöhaastattelusarjaa
puolueen aktiivista toimijoista.

4. Onko teillä lemmikkieläimiä?

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

Jos käytössäsi ei ole sähköpostia, lähetä kuvasi ja tekstisi meille
postitse osoitteeseen:
PerusSuomalainen-lehti,
PL 164, 38701 Kankaanpää.

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

Tarvitsemme myös tiedon oletko piirin johtohenkilöitä, paikallisosastossa 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!

Anssi Joutsenlahti Juhani Pilpola

Jorma Kalevi
Uski

Vesa-Matti
Saarakkala

Auli Kangasmäki Ahti Moilanen

Pauli Artturi
Luttinen

Lea Mäkipää

Reijo Ojennus

Jussi Niinistö

Tiina Sivonen

Timo Soini

Helena Ojennus Marja-Leena
Leppänen

Toni Kokko

Olli Sademies

Mikko Nurmo

Marjo Pihlman

Erja Kouvo

Lauri Heikkilä

Erkki Aho

Ossi Sandvik

Hannu Purho

Harri Lindell

Suomalaiset jäätelönsyönnin
Euroopan mestareita!

Marjatikut

Suomi kuuluu maailmanlaajuisesti jäätelön
syönnin suurkuluttajiin ja pitää kärkipaikkaa koko Euroopassa. Koska herkuttelu
huipentuu Suomen lyhyeen kesään, alkaa
jäätelökioskeilla ja kauppojen pakastealtailla käydä vilske heti ilmojen lämmettyä.
Jäätelöä syödäänkin noin 14 litraa henkilöä kohden vuodessa.
Päivittäin jäätelöllä herkuttelu tietää tuntuvaa lisää energiansaantiin. Jäätelöiden sisältämä energiamäärä koostuu pääasiassa
sokerista ja rasvasta, joita itse jäätelön lisäksi on runsaasti myös makuja tuovissa
kastikkeissa, rouheissa, kuorrutteissa sekä
paksukuoristen tötteröiden vohveleissa.

Jäätelö hellii, piristää ja tuo odotetun kesän tunnun pitkän talven jälkeen. Suussa
sulavasta herkusta kertyy muiden kesän sesonkisyötävien ja –juotavien kanssa helposti reippaasti lisäenergiaa verrattuna muiden
vuodenaikojen ruokiin.
Hauskan suusta suuhun kulkevan huhun
mukaan siinä ei kuitenkaan piile lihomisvaaraa, koska kylmä jäätelö lisää energiankulutusta saman verran kun siinä on kilokaloreita, koska elimistö joutuu palauttamaan kehon normaalilämmön ennalleen
kylmän herkkuhetken jälkeen. Valitettavasti lämmönhukka on niin pieni, että väite ei
pidä paikkaansa.

Tuhdimmissa jäätelöissä voi olla jopa neljännes rasvaa siinä, missä kevyimmissä on
vain muutaman prosentin verran. Kesäkiloja karttavien jäätelöfriikkien iloksi tarjolla alkaa olla yhä runsaammin myös kevyempiä jäätelövaihtoehtoja. Tässä Painonvartijat antaa neuvokkaita kevennysvinkkejä, joiden avulla jäätelökesän jälkeenkin
voi astella kevein askelin.

Ohessa muutamia oivallisia vinkkejä, joiden avulla Painonvartijat-ryhmissäkin laihduttavat ja laihduttaneet saavat toimia viisaasti ja herkutella myös jäätelöllä!
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Painonvartijoiden Kesäheila-reseptivihkosessa on myös helppo kevyiden marjatikkujen ohje, jonka valmistamiseen tarvitaan vain vispilä ja pakastin.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

8 annosta
1 annos sisältää n. 35 kcal.
5 dl mansikoita
1 dl vaahtoutuvaa
vaniljakastiketta (esim. Flora
Vanilla)
1. Soseuta mansikat.
Vatkaa kylmä vaniljakastike
kovaksi vaahdoksi. Sekoita
mansikkasurvos vaahdon
joukkoon.
2. Kaada seos
jäätelötikkumuotteihin ja anna
jäätyä pakastimessa.
3. Kasta jäätyneet muotit
kuumaan veteen ja irrota tikut.
Nauti heti.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Vinkki: Marjatikkuihin voit
mansikoiden sijaan käyttää
myös mustikoita, vadelmia,
herukoita tai puolukoita.
Makeuta happamista marjoista
valmistettu seos tarpeen mukaan
makeutusaineella tai sokerilla.
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Vatsaoireiden syynä

voi olla suoliston hiiva

Vatsan turvotus,
pahoinvointi, vatsan
vaivaisuus tai kipu
sekä ripuli ja ummetus
voivat olla merkkejä
suolistossa vaivaavasta
hiivasta.
Oireet ovat osittain samoja kuin
esimerkiksi keliakiassa tai maidon laktoosin aiheuttamassa vaivassa, jolloin vatsa reagoi kotimaisiin viljatuotteisiin tai maitotuotteisiin. Siksi on syytä aina
sulkea pois tutkimuksien avulla
muut mahdolliset sairaudet.
Joskus toinen sairaus on voinut
altistaa toiselle, ja vatsasairauksia
löytyykin näin yhden sijasta kaksi.

Miten hiiva ilmenee?
Oireista eniten ihmetystä aiheuttavin on vatsan turvotus. Vatsa
turpoaa usein ruokailun jälkeen ja
olotilaan kuuluu myös silloin väsymyksen tunne. Hiivasyndroomaksi kutsuttu oireyhtymä kehittyykin näin pikkuhiljaa, ja vatsan
turpoamisen pahetessa siihen alkaa liittyä myös muita vatsaoireita, joita artikkelin alussa mainitaan. Vatsaoireiden lisäksi hiivaa
sairastavalla saattaa ilmetä myös
pääkipua, niska- ja hartiavaivaa,
väsymystä sekä makeanhimoa.
Lisäksi pidempään hiivaa sairastettaessa ihmiselle saattaa tulla masennusta, unettomuutta sekä

laihtumista. Myös vatsan kiputilat
ovat mahdollisia.

Mistä apua hiivasyndroomaan?
Hiivan kasvun on mahdollistanut
monesti suoliston hyvien bakteerien riittämättömyys. Siksi apteekeista ja luontaistuotekaupoista

ostettavat maitohappobakteerit
auttavat oireiden lievittämiseen.
Näiden lisäksi ruokavaliolla
saadaan tauti kuriin. Ruokavaliosta jätetään muutamaksi kuukaudeksi pois mm. sokeri, hiiva ja
kotimaiset viljatuotteet. Myös yksittäisiä ruoka-aineita on kiellettyjen listalla. Ruokavalion avulla hiiva kuolee pois suolistosta.
Oireet katoavat jo heti ruokavalion alkupäivinä, mutta ruokavaliota on silti pidettävä muutamia
kuukausia, jotta hiiva ehtii poistua elimistöstä, eivätkä oireet palaa heti takaisin.
Ruokavalion ja maitohappobakteerien avulla ihmiset löytävät
ulospääsyn kiusallisista oireista.

Mikä aiheuttaa hiivaa?
Oireyhtymän aiheuttajia voi olla moniakin. Syitä, joita tunnetaan hiivan aiheuttajina, ovat home esimerkiksi asunnossa tai työpaikalla, stressi, toistuvasti syödyt
antibioottikuurit sekä amalgaamipaikat. Muita taudin syntymiseen
edesauttavia tekijöitä ovat e-pillerit ja runsas sokerin tai makeiden

syönti. Myös sokeritautia sairastavalla korkeat sokeriarvot saattavat altistaa hiivan syntymiselle.

Taudin ennuste?
Sairaudesta voi parantua täysin.
Mitään ihmepilleriä tautiin ei kuitenkaan ole olemassa, vaan sinnikkään ruokavaliohoidon tuloksena
terveys saadaan palautumaan.
Ruokavalion muutos on oma
prosessi sinänsä, mutta usein se
tuntuu pieneltä vaatimukselta siihen nähden, että oireista pääsee
eroon ja terveys palautuu. Nälkää
ei kuitenkaan tarvitse hoidon aikana kärsiä, vaan sallituista ruoka-aineista on olemassa valmiita
ruokareseptejä, sekä suolaisiin että makeisiin ruokahetkiin.
Myös valmiit ateriasuunnitelmat viikon jokaiselle päivällä
ovat laadittu, jotta ruokavalioon
saa monipuolisuutta asiantuntijan
laatimana. Ruokareseptejä ja ateriasuunnitelmia saa hiivasyndroomaterapeutin vastaanotolta luontaistuotekauppa Yrttisopista Porista (Isolinnankatu 28, Puh: 026 325 314).

Miten ennaltaehkäistä
hiivasyndrooman syntymistä?
Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio ovat parhaita terveyden
ylläpitäjiä. Maitohappobakteerit lisäävät hyvinvointia ja nostavat yleiskuntoa. Varsinkin antibioottikuurien aikana maitohappobakteerien syöminen on elimistölle eduksi.
Suomessa käytetään vehnää
runsaasti ruokavaliossa, mutta
sen rinnalla pitäisi olla myös tasapuolisesti muita viljalajeja, kuten kauraa, ohraa ja ruista. Myös
tattari ja hirssi ovat ravitsevia aineita, joita voi arjen ruokavaliossa hyödyntää.
Sokerin liialliseen käyttöön
kannattaa kiinnittää huomiota.
Sokeri ei ole ihmiselle mikään
välttämätön tai korvaamaton
tuote, siksi kannattaa käyttää sitä maltilllisesti.
Terveelliset elämäntavat auttavat myös terveyden ylläpitämisessä: Monipuolista liikuntaa ja sosiaalisia suhteita sekä harrastuksia
tulisi vaalia lisäämässä päivittäistä hyvinvointia.

Erikoissairaanhoitaja, kätilö ja terapeutti Pauliina Peltomäki on tavannut
monia hiivasyndroomaa sairastavia henkilöitä. Ihmiset ovat usein pitkään
hakeneet oireisiinsa apua, sillä suomen terveydenhuollossa ei vielä ole
hiivasyndroomaan diagnoosia olemassa, eikä näin apua saa. Pauliinan
vahvuutena on oma sairastuminen hiivaan ja siitä toipuminen
”Tiedän minkälaisten oireiden kanssa ollaan tekemisissä ja tiedän miltä
tuntuu, kun joutuu epätietoisena pitkään etsimään apua.”
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Miehet ottavat enemmän riskejä
sähkölaitteiden kanssa

Pauli Artturi
Luttinen
Varapuheenjohtaja

Miksi

vasta nyt?

Turvatekniikan keskus ja
Kuluttajatutkimuskeskus ovat tutkineet
sähköturvallisuuteen liittyviä käsityksiä ja asenteita sekä
laitteiden käyttötapoja kuluttajien keskuudessa. Tutkimuksen
perusteella suomalaiset käyttävät sähkölaitteita pääasiassa turvallisesti. Miehet ottavat kuitenkin sähkölaitteiden kanssa jonkin verran enemmän turhia riskejä kuin naiset.
Sähkölaitteiden käyttöohjeisiin
suomalaiset tutustuvat melko säntillisesti, sillä useampi kuin kolme
neljästä ilmoittaa lukevansa aina
tai usein uuden sähkölaitteen käyttöohjeet ennen laitteen käyttöä.
Varsin positiivisia tuloksia tutkimus antaa myös kuluttajien tiedoista ja toimintatavoista. Selvä
enemmistö kertoo noudattavansa
sähköturvallisuuden perussääntöjä: esimerkiksi tarkistamalla kotoa
poistuessaan, että sähkölaitteet
ovat poissa päältä, irrottamalla
kylpyhuoneen sähkölaitteen verkosta kylvyn tai suihkun ajaksi sekä käyttämällä ulkona vain ulkokäyttöön sopivia laitteita.
Miesten toiminta sähkölaitteiden kanssa altistaa heidät yleisesti ottaen naisia enemmän vaaroille. Miehet esimerkiksi korjailevat

viallisia sähkölaitteita ja kertovat myös saaneensa sähköiskuja naisia useammin. He myös
lukevat käyttöohjeita harvemmin kuin naiset. Miehet myös
käyttävät useammin sisäkäyttöön tarkoitettuja laitteita ulkona sekä paikkaavat useammin sähköjohtoja teipillä tai
eristysnauhalla.
Tutkimuksen mukaan turvallisuus ei ole kovin merkittävä
tekijä uuden sähkölaitteen valinnassa, vaan esimerkiksi hinta
ja käyttöominaisuudet vaikuttavat ostopäätökseen selvästi vahvemmin. Toisaalta kuluttajat pitävät Suomessa myytäviä sähkölaitteita yleensä turvallisina.
Sähkövaaroista pelätään eniten sähkölaitteen aiheuttamaa
tulipaloa. Televisiota pidetään
vaarallisimpana kodin sähkölaitteena ja liettä toiseksi vaarallisimpana. Todellisuudessa
liedet aiheuttavat selvästi eniten sähkölaitepaloja ja ovat siten kaikkein vaarallisimpia laitteita. Kodin turvallisuusvälineistä palovaroitin löytyy lähes
jokaisesta taloudesta, ensiapulaukku yli puolesta talouksista,
sammutuspeite neljästä kymmenestä ja käsi-sammutin joka
kolmannesta taloudesta.

Minulla oli kunnia olla paikalla, kun eduskunnassa puhuttiin
viime marraskuun 11 päivä sotiemme rintamanaisista. Perussuomalaisten Uudenmaan piiri
oli järjestänyt avoimen teemaillan aiheesta. Paikalla oli noin 60
kuulijaa sekä koko puolueen terävin kärki, puheenjohtaja Timo
Soinin johdolla.
Tuon ikimuistoisen illan jälkeen olen osallistunut Veteraanipäivän viettoon sekä Puolustusvoiman Lippujuhlan päivän
juhlallisuuksiin.
Tilaisuuksissa on tullut mieleen toistuvasti ajatus, miksi kunnia ja arvostus tulee vasta nyt myös sotiemme naisille?
Onhan kulunut jo noin 60 vuotta sodan päättymisestä. Mut-

Uudenmaan piiri
PerusSuomalaiset

ta parempi kai myöhään kuin ei
milloinkaan!
Jo ennen talvisotaa vuonna 1939
YH:n aikana on maanpuolustuksen ja sosiaalisen toiminnan piirissä laskettu olleen jo 77 000 lottaa.
Heidän panoksensa talvisodan
torjuntavoittojen osalta on ollut
pitkään piilossa ja vaiettu asia.
Onneksi viime vuosina ainakin osittaista kunnianpalautusta ja huomiota on tullut tälläkin
sektorilla. Usein kuvitellaan, että
maanpuolustustehtävissä olevat
naiset olivat pelkkiä lottia. Näin
ei kuitenkaan ollut. Esimerkiksi
Punaisen Ristin muodostamassa
vapaaehtoisessa sairaanhoitajareservissä oli noin 5 500 sairaanhoitajaa. He toimivat vaikeissa ja
vaativissa olosuhteissa niin rinta-

TILAA
ELÄKEVIESTI
ITSELLE TAI
LAHJAKSI!

maoloissa kuin linjojen takanakin.
Lisäksi naiset olivat merkittävissä rooleissa muun muassa sotilaskotisisarina ja työpaikoillaan linnakkeiden keittiöissä. Kotirintamanaisia tai edes pikkulottia tietysti unohtamatta.
Jopa niin loistava ja arvostettu
teos kuin Väinö Linnan ”Tuntematon sotilas”, ei käsittele juuri
lainkaan naistemme uhrivalmiutta
sodissa. Siitä siis huomaamme, ettei paraskaan teos ole useinkaan
täydellinen. Rintamamiehet ja
myös puolustustaisteluihin osallistuneet naiset joutuivat sotarintamilla pahimpiin paikkoihin elämässään: asettamaan terveytensä ja henkensä alttiiksi isänmaan
puolesta. Siitä heille nöyrä kunnia
ja kiitos vielä nyt, vuonna 2006!

ELÄKEVIESTI

ELÄKEVIESTI
Oikeutta Eläkeläisille ry sitoutumaton julkaisu  3  2005

Brasilia...

Rauhalaa fiksaillaan

Monet unelmat karisevat silloin, kun todellisuus lyö kättä unelmien kanssa. Brasilia on monen kaukomatkaajan
unelmakohde. Todellisuudessa monilla alueilla eletään
suuressa köyhyydessä ja ehkäpä koko maailman suurin
slummialue sijaitsee Rio de Janeiron läheisyydessä.
sivulla 10.

- muutakin kuin Rion karnevaalia
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Oikeutta Eläkeläisille ry sitoutumaton julkaisu  2  2005

Viinin kerrotaan vain paranevan vanhetessaan. Samoin

Kiitämme hyvin tehdystä

tulisi olla parisuhteessa. Suhteen alkuvaiheen niin kut-

työstä kaikkia talkoolai-

suttu romanssivaihe kun loppuu, jatkuu yhteenhioutu-

sia, jotka ovat olleet mu-

minen ja meidän perheen “pelisääntöjen” luominen.
sivulla 6.

kana lomakeskus Rauhalan kunnostustalkoissa.

voiko parisuhteesi
hyvin?

sivulla 11.
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 Eläkeviesti

Kesä lähestyy ja on juhlien aika, hyvä
lahjavinkki on tilata Eläkeviesti vuodeksi ystävälle, sukulaiselle tai muuten
vaan tuttavalle alla olevalla lehden lahjatilauslomakkeella.

Tilaan Eläkeviesti-lehden itselle/lahjaksi
Vuositilaus 10 euroa, 5 numeroa

Lehden saaja

POSTIMAKSU

____________________________________________________
Lähiosoite
____________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

Kari Bärlundille
ehdollista vankeutta
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän entinen pääsihteeri Kari Bärlund on saanut vuoden ja kahden
kuukauden pituisen ehdollisen
vankeusrangaistuksen väärennyksestä ja törkeästä petoksesta. Lisäksi Helsingin käräjäoikeus määräsi Bärlundin tekemään 60 tuntia yhdyskuntapalvelua ja korvaamaan eduskuntaryhmälle anastamansa summan korkoineen.
Bärlund vei eduskuntaryhmältä
vuosina 2000–2005 yhteensä 145
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000 euroa siirtämällä ryhmän
varoja pikkuhiljaa itselleen.
Bärlund muun muassa väärensi ryhmän puheenjohtajan Raimo Vistbackan nimen nostotositteisiin.
Kari Bärlund ehti työskennellä kahden vuosikymmenen ajan
ensin SMP:n ja sitten Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
palveluksessa. Työsuhde päättyi heti teon tultua ilmi.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

____________________________________________________

Lehden maksaja
____________________________________________________
Lähiosoite
____________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

Eläkeviestin toimitus
PL 164
38701 Kankaanpää

____________________________________________________
Allekirjoitus
____________________________________________________

En tilaa tällä kertaa. Osallistun vain arvontaan.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Esiintyykö Suomessa

turvallisuusvajetta?

taa asioidensa hoitamiseen byrokratian vain lisääntyessä?
Puolustusvoimissa meneillään olevat muutokset ovat tuomassa turvallisuuteemme vajetta. Meidän pitäisi
muistaa viime sodista, että Suomen
on vaarallista lähteä turvautumaan
vieraan apuun.
Nyt meneillään olevat vähennykset
reserviläisten määrästä tuovat turvallisuusvajetta. Rakenteilla olevat maakuntajoukot eivät korvaa sitä tarvetta mikä saadaan satojen tuhansien
reservin armeijalla aikaiseksi. Maakuntajoukkojen toimintahan perustuu vapaaehtoisuuteen, joten tuskin
tämä harjoitusmuoto nostaa kovinkaan korkealle isänmaan henkeä.
Nykyaikaisen asejärjestelmän ylläpitäminen ei tule olemaan kansakunnallemme helppoa mikäli emme osaa
oikealla tavalla uudistaa asejärjestelmäämme. Tukeutuminen Nato-johtoiseen järjestelmään antaa mahdollisuuden ”sotakaverille” sabotoida ase-

järjestelmän toimivuutta. Haluaako Suomen kansa luopua
edelleen hyvinvoinnin tasosta
liittymällä Natoon? Tuoko Nato lisää turvallisuutta, jos joudumme lähettämään sotilaitamme (lue reserviläisiä) maailman kriisipesäkkeisiin? Eikö
esim. Irak ole itänaapurin Venäjän ystävä?
Suomen nykyisessä sisäpolitiikassa on tehtävä täyskäännös. Kansakuntana meidän elinehtomme on, että koko maa on pidettävä asuttuna.
Tällaiselle viiden kasvukeskuksen politiikalle on tehtävä muutos. Ei ole kenenkään
eduksi se, että maahan muodostuu asumattomia alueita. Maailman kriisipesäkkeet
osoittavat jo käytännössä sen,
mihin ohjukset ensimmäisenä
suunnataan. Mitkään pommisuojat eivät turvaa ihmisten

elinmahdollisuuksia sillä viimeistään nälkä tekee tehtävänsä myös
pommisuojissa. Sotatilanteessa on
täällä maaseudulla paljon turvallisempaa katsella ohjusten lentoa
kohti Oulua.
Elintarvikkeiden oma tuotanto
tulee säilyttää maassamme. On
turhaa kuvitella, että ruuan hinta
tulee pysymään edullisena kuluttajalle. Tänään näemme, mitä keskittämispolitiikka tuo tullessaan
ruuan hintoihin. Me kuluttajat
maksamme nyt niitä supermarkettien rakentamisia mitä viime
vuosina on rakennettu kasvukeskuksiin. Ruuan laatu kärsii; esim.
homeisia hedelmiä näkee kaupan
hyllyllä olevan tarjolla.
On syytä palata lähiruokatuotantoon. Tämä muutos saa aikaan
sen, että kuljetuskustannukset laskevat. Ruuan saanti turvataan
kriisiaikana kaikkialla Suomessa
kun elintarvikkeet pystytään va-

PerusSuomalaiset
Utajärvi

rastoimaan hajautetusti. Muutama ”mammuttimainen” varasto
tai tuotantolaitos on kriisiaikana
ensimmäisiä sabotointikohteita.
Suomessa harjoitettu perhepolitiikka on tuonut perheisiin turvallisuusvajetta. Pitääkö jo 6-vuotiaan lapsen ”näytellä” aikuista
sen takia, että vanhemmilla ei ole
aikaa lapsille? Milloin Suomeen
saadaan valuutta, jolla on ostovoimaa? Tällöin on joko isällä tai
äidillä mahdollisuus jäädä hoitamaan lapsia kotiin.
Nykyinen rahapolitiikka on saanut sen aikaan, että jommankumman vanhemman pitää jatkaa työpäivää selviytyäkseen pakollisista rahamenoista. Perheen sisällä
on syytä laittaa markkinavoimat
kiinni; televisio, tietokone jne. Nämä laitteet ruokkivat lasta sellaisella voimalla, että ei ole mikään
yllätys jos perhepiirissä väkivalta
lisääntyy.

PerusSuomalainen

Suomen nykyiselle hallitukselle on tullut eduskunnassa arvovaltainen päätös ratifioida EUperustuslaki sellaisenaan. Onko
Suomen edun mukaista luopua
kansanvallasta? Suomen perustuslain mukaan Suomessa valta
kuuluu kansalle!
Mikäli lähitulevaisuudessa EU:
n peruslaki hyväksytään kaikissa
EU-maissa, tarkoittaa tämä Suomen osalta kansanvallan menettämistä. Tästä on seurauksena se,
että lait ja asetukset säädetään
muualla ja Eduskunnasta tulee
kumileimasin.
Suomen kansan on tämän jälkeen turha pitää minkäänlaisia
vaaleja koska EU:sta tulee oikeushenkilö. Se tarkoittaa sitä, että EU:lla on oma presidentti, pääministeri jne.
Eikö tästä ole seurauksena tavalliselle ihmiselle se, että ruohonjuuritasolta on vaikea vaikut-

Ahti Moilanen
3. varapuheenjohtaja
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Perussuomalaiset Nuoret
perustettu
historia

Perussuomalainen

1 / 1997

Raimo Vistbacka:
pankkeja valvottu
huonosti
Pankkituki ja muut suomalaisten pankkien tukemiseksi käytetyt toimenpiteet olivat aikanaan tarpeen
kansantaloutemme pelastamiseksi täydelliseltä rahoitussektorin kriisiltä. Hallituksen nyt käsittelyssä
olevan tiedonannon lähetekeskustelussa käsittelin jo
yksityiskohtaisesti perussuomalaisten kantaa jaetun
pankkituen muotoon, jota pidin, ja pidän edelleenkin virheellisenä, totesi kansanedustaja Raimo Vistbacka 14.12.1996 puheenvuorossaan eduskunnassa
käsiteltäessä hallituksen rahoitusjärjestelmän tervehdyttämisestä koskenutta tiedonantoa.

Perussuomalainen järjestötoiminta harppasi vuodenvaihteen jälkeen aimo askeleen eteenpäin. Kuopiossa pidettiin viikonvaihteessa 18.–19.1.97 Perussuomalaiset Nuoret – Sannfinländsk Umgdom –nimisen valtakunnallisen nuorten yhdistyksen perustava kokous.
Lehtemme painoon mennessä toimituksella oli käytössään vain kokoukselle laadittu sääntöluonnos. Palaamme asiaan ensi kuussa.

Konsensus Joutsenossa
Poika kysyy: ”Isä, mikä on luopio?” Isä: ”Luopio on
poliitikko, joka hylkää meidät ja menee toiseen puolueeseen.” Poika kysyy edelleen: ”Mikä se on, joka tulee
toisesta puolueesta meille?” ”Poikani, hän on käännynnäinen.” Juuri nyt Joutseno tarvitsee Timo ja Saalastin
kaltaisia käännynnäisiä, jotka uskaltavat hajottaa konsensuksen ja ryhmäkurin ja turvaavat hyvin alkaneen
taloudellisen nousun. Pelastajat, tulkaa esiin. Pelastajille äänestäjien tuki seuraavissa kunnallisvaaleissa.
Matti Vattulainen
Joutseno

Vaalimateriaalia tilattu
eduskuntavaaleja varten

Kymen
piiritoimikunta
Perussuomalaisten Kymen piiritoimikunnan ja eduskuntavaaliehdokkaiden yhteiskokous pidetään lauantaina 17.6.2006 klo
12.00 Lappeenrannassa. Paikka:
Lounaskahvila Elsi, Snellmaninkatu 8. Käsitellään eduskuntavaalikampanjaan liittyviä asioita ja nimetään lisää eduskuntavaaliehdokkaita Kymen vaalipiirin alueelle.
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Hannu Purho
piirin puheenjohtaja

Perussuomalaisten ilmapalloja päästään täyttelemään
jatkossakin.
- PerusS-karkkia (eri vaihtoehtoja
selviteltiin, mutta samaan malliin
päädyttiin kuin viimeksi)
- Ilmapalloa pikaliittimineen (sama sininen pallo kuin viimeksi)
- Tulitikkuaskia (sama pieni sininen aski kuin viimeksi)
Karkit ja tulitikut saapuvat
puoluetoimistolle elokuun alkuun
mennessä, ja niitä jaetaan piireille Ikaalisissa yhdessä jo aiemmin
tilattujen PerusS-pinssien, -heijastimien ja -kynien kanssa. Ilmapal-

lot saapuvat puoluetoimistolle
kesäkuun lopulla. Jos teillä on
kesätilaisuuksia, niitä kannattaa
kysyä toimistosta.
Tiina Sivonen on tilannut
Ikaalista varten PerusS-paitoja
ja -lippiksiä. Lisäksi nuorisojärjestömme toimesta on hankittu
PerusS-autotarroja, joten melkoinen tuoteperhe on syntynyt.
Kesäisin terveisin
Jussi Niinistö

Kiitokset

Kokoukset

Marja-Leena Leppänen
piirisihteeri

Oulun ja
Kainuun
piirikokous
Perussuomalaisten Oulun ja
Kainuun piirin ylimääräinen piirikokous pidetään Muhoksella,
Koivu ja Tähti Kulttuurikeskuksen auditoriossa la 17.06.2006
alkaen klo 15.30. Piiritoimikunta kokoontuu klo 15.00.
Tervetuloa,
piiritoimikunta

Oikein reilut kiitokset kaikille, jotka muistivat
minua 80-vuotispäivänäni 14.5.2006.
Vehmersalmi 15.5.2006
Martti Tuomainen
Lasten suusta
Lapset tulevat usein vanhempien viereen jossakin vaiheessa aamua
nukkumaan. Kerran Elia, 6v. ryömi isän ja äidin väliin isää vahingossa samalla ”murjoen”. Pikkuveli Daniel, 3v. huomasi tilanteen
ja katseli isän hieman kärsiviä ilmeitä hetken ja arveli sitten; -Voi
ei, myrsky nousee...
● ● ●

Keittiön allaskaappiin, missä säilytetään roskia kiipeää joskus hiiriä lattian alta, vanhassa talossa kun asumme. Hiiriä sitten yritetään
pitää kurissa kissojen ja loukkujen kera, mutta silloin tällöin niitä
kaapissa näkyy. Pikku-Daniel oli syönyt banaanin ja vei kuoria roskakaapin biojätesankoon ja kun oli pudottanut kuoret sinne, hän
kutsui; -Hiiri syömään!
● ● ●

Äiti rasvasi kolmevuotiaan poikansa jalkoja illalla. Voide tuntui
iholla kostealle ja poika valitti;
-Ei se kuivu.
Äiti lohdutti ; -Kuivuu se. Se vain tuntuu aluksi vähän märältä.
Poika odotti vielä hetken ja taas valitti: -Eipäs se kuivu.
-Kuivuu, kuivuu, äiti vakuutti. –Kohta on ihan kuiva.
Poika oli hetken hiljaa ja tuumasi sitten; -En mä oo mikään pyykkiteline!

PerusS -autotarrat myynnissä!
Kuvassa vasemmalla keskellä
olevaa PerusS autotarraa voi
tilata hintaan 5 euroa / kpl +
postikulut.
Tiedustelut:
vesa-matti.saarakkala
@psnuoret.net
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Lausunto ehdotuksesta uudeksi asevelvollisuuslaiksi
Helsingin Perussuomalaiset yhtyy puolustusministeriön käsitykseen asevelvollisuuslainsäädännön uudistustarpeesta ja pitää toimikunnan ehdotusta oikean suuntaisena.
Helsingin Perussuomalaisten mielestä
on tärkeätä, että uusi asevelvollisuuslaki ei
ole esteenä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittämiselle. Työnantajalla
ei tulisi olla mahdollisuutta estää työntekijän osallistumista vapaaehtoisiin kertausharjoituksiin, kuin erityisen painavin perustein. Osallistumista kertausharjoituksiin ei
tule nähdä ainoastaan velvollisuutena, vaan
myös oikeutena.
Asevelvollisuuslaki tulee muotoilla siten,
ettei se tulevaisuudessakaan anna mahdollisuutta määrätä suomalaisia varusmiehiä
muihin, kuin Suomen turvallisuutta puolustaviin sotilaallisiin tai muuta kokonaismaanpuolustusta taikka yleistä turvallisuutta ja järjestystä ylläpitäviin tehtäviin. Koska
varusmiespalvelus on merkittävä poikkeus
kansalaisvapauksiin, on tärkeätä, että varusmiespalveluksen aika käytetään tehokkaasti koulutukseen ja että se tuntuu asevelvollisista mielekkäältä.
Asevelvollisuuslaki ei saa missään oloissa tai mitenkään tulkittuna antaa mahdollisuutta määrätä suomalaisia asevelvollisia
ulkomaisiin sotilasoperaatioihin esim. rauhankumppanuus- tai rauhanturvaamisoperaatioiden muodossa tahi sotilaallisen liittoutumisen tai muun poliittisen perusteen
nojalla.
Ajatus ”Suomen etujen puolustamisesta ulkomailla” on omiaan hämärtämään
käsitystä maanpuolustuksesta ja saattai-

Arto Välikangas ja Timo Soini paiskaavat kättä.

si heikentää maanpuolustuksen nauttimaa
tukea kansan keskuudessa. Suomen puolustusvoimat ovat Suomen puolustamista
varten. Vain sillä perusteella voidaan edellyttää Suomen miehiltä varusmiespalvelusta. Pidämme arveluttavana asevelvollisten
kouluttamista varusmiespalveluksen aikana sotilaallisen kriisinhallinnan tehtäviin vaikka vapaaehtoisinakin.
Asevelvollisuuden yleisen hyväksynnän
kannalta on tärkeätä, että mahdollisimman

suuri osa ikäluokasta jatkossakin suorittaa
varusmiespalveluksen. Huonosta fyysisestä kunnosta tai päihteiden käytöstä ei saa
muodostua keinoa välttää varusmiespalveluksen suorittaminen. Asevelvollisuuden tarkoituksena on turvata pinta-alaltaan
suuren maamme sotilaalliseen puolustukseen riittävät miehistöresurssit suhteellisen
pienestä väestöstämme. Siksi on tärkeätä
säilyttää varusmiespalveluksen suosio ennallaan siviilipalvelukseen nähden.

Siviilipalvelusta tulisi kehittää yhteiskunnan kannalta hyödyllisemmäksi, esimerkiksi kouluttamalla ja varustamalla siviilipalvelusmiehet erilaisiin siviilikriisinhallinnan tehtäviin, kuten öljyvahinkojen torjuntaan.
Laissa tulisi selkeästi edellyttää, että kovilla ampumatarvikkeilla tapahtuvissa harjoituksissa varusmiehiä ei normaalioloissa
valvoteta tarpeettomasti, esimerkiksi hälytys- ja vartiopalvelusharjoitusten muodossa.
(Kranaatinheitinten kaksoislatauksen seurauksena tapahtuvat kuolemantapaukset
eivät ole omiaan ylläpitämään myönteistä
suhtautumista varusmiespalvelukseen.)
Perinteisen nostoväki-termin korvaaminen varareservillä, ei mielestämme ole perusteltua. Nostoväki-termillä on sotilasperinteessä ja yleisessä kielenkäytössä selkeä
merkitys, jota varareservillä ei ole.
Aseellinen palvelus puolustusvoimissa
on merkittävä kansalaiskasvatuksen muoto. Asevelvollisuuslain tulee turvata mielekäs, yksilön maanpuolustustahtoa ja -kykyjä ylläpitävä varusmiespalveluksen ja reservissäoloajan muodostama kokonaisuus, joka antaa käytettävissä oleviin resursseihin
nähden parhaan mahdollisen puolustuskyvyn isänmaan turvaksi.
Helsingissä 31.5.2006
Helsingin Perussuomalaiset piirin
puolesta,
Arto Välikangas
puheenjohtaja

Vuosi hoitotakuuta on tehnyt hyvää perusterveydenhuollolle
ajoittain ongelmia. Ennen lain voimaantuloa joka kolmas terveyskeskus ilmoitti, ettei hoidon tarpeen arviointi kolmessa arkipäivässä onnistu.

Hoitotakuu on selvästi uudistanut ja parantanut hoitoon pääsyä terveyskeskuksissa.
Toimintakäytäntöjä on muutettu ja palvelua parannettu. Tuloksia on saatu keskittämällä puhelinpalveluja, kehittämällä työnjakoa ja hyödyntämällä teknologiaa eli järjestämällä nettineuvontaa.

Hoitotakuu ei sinänsä edellytä pikaista
lääkärin vastaanotolle pääsyä kiireettömissä tilanteissa. Joka kolmas suomalainen saa
terveyskeskuslääkärin ajan viikossa. Joka
viides suomalainen asuu sellaisen terveyskeskuksen alueella, joissa lääkärin vastaanotolle pääsy venyy yli kahden viikon. Terveyskeskuslääkärivaje näkyy erityisesti Lapissa, Länsi-Pohjassa, Itä-Savossa ja EteläKarjalassa.

Tilanne terveyskeskuksissa on nyt merkittävästi parempi kuin ennen hoitotakuuta. Viime syksystä tilanne on edelleen hiukan parantunut, mutta täysin tavoitetta ei
vielä ole saavutettu, ilmenee helmikuussa
toteutetun kyselyn vastauksista.
Maassamme neljä viidestä asuu alueella, jossa välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen toteutuu. Enää yksi prosentti
väestöstä asuu sellaisten terveyskeskusten
alueella, joissa on jatkuvia ongelmia yhteydensaannissa. Myös ajoittaisten ongelmien
määrä yhteyden saamisessa on vähentynyt
viime syksyn tilanteeseen nähden.

Henkilöstövaje, erityisesti lääkäripula,
on ratkaistava sekä osaaminen turvattava. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ vaativat vahvistamista. Työtä
on edelleen jatkettava, jotta sähköiset hoitoon pääsyn seurantajärjestelmät saadaan
kuntoon.
STM ja Stakes kysyivät terveyskeskusten johtavilta lääkäreiltä hoitotakuun toteutumisesta perusterveydenhuollossa helmikuussa 2006. Kysymyksessä on selvitys,
johtavien terveyskeskuslääkäreiden näkemys hoitoon pääsyn toteutumisesta. Kyselyyn vastasi 87 prosenttia terveyskeskuksista, joiden alueet kattavat yhteensä 96 prosenttia väestöstä. Vastaukset löytyvät verkkosivuilta www.stm.fi > Terveydenhuolto >
Hoitoon pääsy > Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa 31.3.2006.

Ennen hoitotakuun voimaantuloa viime
vuoden tammikuussa jopa yhteydensaannissa lähes neljä terveyskeskusta kymmenestä ilmoitti jatkuvia tai ajoittaisia ongelmia.
Hoitotakuun edellyttämä hoidon tarpeen
arviointi kolmen arkipäivän kuluessa onnistuu pääsääntöisesti. 96 prosenttia väestöstä asuu alueella, jossa hoidon tarve pystytään arvioimaan kolmen arkipäivän kuluessa. Jatkuvia ongelmia hoidon tarpeen arvioinnissa ei selvityksen mukaan enää ole.
Neljä prosenttia väestöstä asuu alueella,
jossa määräajan toteuttaminen aiheuttaa
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Kymen Perussuomalaiset käynnistivät
eduskuntavaalikampanjansa

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

Leivän ja Sanan jakaja

ravinto

Perussuomalaisten Kymen piiri
kokoontui 23.4. Kouvolassa. Kokouksen mielenkiintoisinta antia
olivat puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soinin poliittinen tilannekatsaus sekä eduskuntavaaliehdokkaiden nimeäminen.
Timo Soini kiitti puheessaan
Kymen piiriä hyvin hoidetusta presidentinvaalikampanjasta.
Kymen vaalipiirissä puolue sai 4,1
prosentin kannatuksen, eli toiseksi korkeimman koko maassa. Soini totesi, että Kymessä on vaalimenestyksen suhteen etsikkoaika käsillä ja mahdollisuudet kansanedustajapaikkaan ovat erinomaiset.
Perussuomalaisten Kymen piiri lähtee vuoden 2007 eduskuntavaaleihin omalla, täydellä 14 ehdokkaan listalla ja ilman vaaliliittoja. Kouvolassa pidetyssä piiriko-

kouksessa nimettiin kahdeksan
eduskuntavaaliehdokasta. He
ovat (suluissa ikä):
Kangasmäki Auli (52) tilitoimistoyrittäjä, Lemi, Koponen
Juha-Pekka (29) koneteknikko, Anjalankoski, Lehto Raul
(32) työnjohtaja, Pyhtää, Leppänen Marja-Leena (58) yrittäjä, Lappeenranta, Lindström
Jari (40) painehiomomies, Valkeala, Merivirta Jorma-Kalevi
(51) operaattori, Kotka, Timonen Eliisa (52) vajaamielishoitaja, Valkeala, Van Wonterghem
Freddy (51) yrittäjä, Kotka.
Loput kuusi ehdokasta nimetään tulevan kesän ja alkusyksyn aikana.
Merivirta on sitoutumaton ehdokas, muut ovat puolueen jäseniä.

Henkisyyttä
politiikkaan
Yhteiskunta toimii niin kuin
demokratia vallitsisi, mutta itse
asiassa kyseessä on näennäisdemokratia, sillä vallankäyttö on
niiden hallussa jotka palvovat
markkinoita, kilpailukykyä ja
voittoja. Ihmiset eivät koe että
vallalla oleva politiikka olisi yhteisten asioiden hoitoa. Nykyinen järjestelmä synnyttää vain
henkistä pahoinvointia.
Ihmiset haluavat auttaa toisiansa, myös niitä jotka asuvat maapallon toisella puolella ja jotka ovat sotien ja nälän
ja köyhyyden runtelemia. Poliittiset järjestelmämme ovat
kuitenkin irrottaneet itsestään
tällaiset myötätuntoon perustuvat hyveet. Ihmiset haluaisivat myös toimia moraalisesti
oikein, mutta tätä ei politiikassa noudateta. Ihmiset haluavat
toimia myös luonnon puolesta,
ja ratkaista siihen liittyviä ongelmia. Myöskään tähän ei politiikka anna mahdollisuutta.
Kansallisvaltio on nurkkakuntaisuutta, ja sitä ei tarvi-

ta jos se rakentuu vain oman
edun tavoitteluun ja ahneuteen.
Myös globalisoituvassa maailmassa arvona on kylmä talouskasvu. Tähän kehitykseen pitää
tulla muutos, jotta henkinen pahoinvointi saadaan loppumaan.
Maailman arvoina ei tule olla pelkästään tekniikka, tiede
ja talous, vaan myös myötätunto, henkisyys ja tunnemaailman
koko spektri. Myös poliittisten
järjestelmien tulee kehittyä, niin
kansallisvaltio kuin globaalilla
tasolla, niin, että ne ilmentävät
myös kansalaistensa henkisiä
arvoja ja toteuttavat niitä.
Lyhyesti Kahlil Gibranin sanoin: ”Köyhyys tuo esiin hengen ylevyyden ja rikkaus paljastaa sen pahuuden. Suru pehmentää tunteita ja ilo parantaa
haavoittuneen sydämen. Ja Surua ja Köyhyyttä ei olisi, olisi
ihmisen henki kuin mitäänsanomaton taulu, joka paljastaa
vain itsekkyyttä ja ahneutta”.
Merja Muronen

Joh. 17:18-23
Aloittaessaan ja päättäessään
työskentelynsä Suomen kansan
edustajat kokoontuvat jumalanpalvelukseen pyytämään työlleen siunausta ja kiittämään Jumalaa hänen lahjoistaan. Tänään
eduskunnan 100-vuotisjuhla antaa jumalanpalvelukselle erityisen aiheen. Mitä kirkolla, täällä
laulettavilla virsillä, rukouksilla,
luetulla Raamatun sanalla on annettavaa tämän juhlapäivän viettoon? Miten kristillisestä uskosta
käsin on arvioitava kansanedustuslaitoksen syntyä, toimintaa tai
sen tulevaisuutta.? Onko äskeisellä tekstillä jotain sanottavaa tässä
tilanteessa?
Se raamatunkohta, jonka luin
päivän evankeliumitekstinä, on
osa Jeesuksen niin sanotusta jäähyväisrukouksesta. Vähän ennen
kuolemaansa hän rukoili seuraajiensa puolesta, että he pysyisivät
totuudessa, että he olisivat yhtä
ja rakastaisivat, pitäisivät huolta
toisistaan. Tässä rukouksessa on
nähty kuin Kristuksen testamentti, ohjeet jälkipolville, meillekin,
miten tulisi olla ja elää.
Luetussa kohdassa Jeesus rukoili, että ”heistä tulisi totuuden
pyhittämiä”. Erikoinen ilmaisu,
totuuden pyhittämiä. Kukahan
meistä täyttäisi tämän määritelmän! Toivottavasti moni, ainakin
ne, jotka kantavat vastuuta toisten
ja yhteisistä asioista saisivat totisesti olla sellaisia, totuuden etsijöitä, totuuteen pyrkijöitä, totuudesta kaikessa kiinni pitäviä. Sellaisiin voivat toiset luottaa.
Totuudesta puhutaan Raamatussa paljon. Se on itse asiassa
yksi kristillisen uskon keskeisimpiä termejä. Sen kaksi tärkeintä
aluetta ovat totuus ihmisestä ja
totuus Jumalasta. Valtiovallan ja
kirkkojen välisessä työnjaossa viime mainittu taitaa kuulua selkeästi kirkon reviiriin. Valtion, yhteiskunnan hallitsemisessa, johtamisessa ja lainsäädännössä tarvitaan taas mahdollisimman oikeaa
tietoa ihmisestä, hänen oloistaan
ja tarpeistaan. Kansalaiset tarvitsevat niitä molempia, totuutta ihmisestä ja Jumalasta. Ihminen kun
tarvitsee hyvään elämäänsä sekä
arvoja että armoa.
Kun ajattelen kansanedustuslaitoksemme syntyä sata vuotta sitten ja siinä yhteydessä tapahtuneita mullistavia uusia ratkaisuja, näen pitkän aatehistoriallisen
kaaren. Totuus ihmisestä ja hänen
arvostaan oli elänyt jo kauan periaatteena. Nyt se tuli todeksi. Raamatun, kristinuskon käsitys ihmisen arvosta toteutui konkreettisemmin yhteiskunnassamme. Sii-
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tä kehityksestä on syytä tänään kiittää myös Jumalaa.
Tuon kristillisen ihmiskäsityksen
kaksi peruspiirrettä ovat kulkeneet
kuin punaisena lankana koko länsimaisen sivilisaation historian ainakin kahden tuhannen vuoden ajan.
Niistä ensimmäinen on se, että ihminen yksilönä on arvokas, ainutkertainen ja pyhä. Ihminen on itsetarkoitus. Häntä ei koskaan saisi käyttää välineenä johonkin - muka tärkeämpään - tavoitteeseen pyrittäessä.
Miksi sitten ihminen on niin arvokas? Ihmisen arvo perustuu siihen, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Kristinuskon mukaan ihminen on Jumalan kuva. Tämä vaikeasti ymmärrettävä ilmaisu
tarkoittaa ihmisen erikoisasemaa
maailmassa. Hänet on luotu vuoropuheluun ja yhteyteen koko maailman Luojan kanssa. Hän on Jumalan keskustelukumppani, hänellä
on jumala-suhde. Luojan toverina
hän on vastuullinen Jumalan edessä niin luomakunnasta, ympäristöstä ja luonnosta kuin toisista ihmisistä. Siksi ihminen on arvokas ja pyhä. Ihmisarvoa ei saa polkea eikä
unohtaa.
Ihmisen arvo ei siis riipu hänen
ominaisuuksistaan tai asemastaan.
Taitamaton, tehoton, sairas, vanhus,
toisten vaivana oleva on hänkin ihminen. Hänellekin kuuluvat yhtälailla ihmisen oikeudet ja arvo.
Toinen peruspiirre on kaikkien ihmisten yhtäläinen, sama arvo.
Kukaan ei ole toista arvokkaampi
tai huonompi sen perusteella, mihin
olosuhteisiin hän on syntynyt, mikä
on hänen asemansa, varakkuutensa,
tehokkuutensa. Hänen kuuluu saada osansa yhteisestä hyvästä, ja hänellä tulee olla oikeus vaikuttaa yhteisiin asioihin ja olla kasvattamassa
sitä yhteistä hyvää, sitä kakkua, josta kunkin on saatava oikea osansa.
Tämäntapaiset periaatteet, ihmisen arvon kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus, ohjasivat kansamme
päättäjiä, kun oikeus olla mukana
yhteisessä päätöksenteossa annettiin sille suurelle osalle kansalaisia,
joka oli ollut siihen asti ilman tätä
mahdollisuutta. Sata vuotta sitten
niin moni sai kokea ensi kertaa olevansa vaikuttaja, täysivaltainen mies
tai nainen, jolla nyt oli sekä uudella tavalla ymmärretty ihmisarvo että vastuu yhteisistä asioista. Ensimmäistä kertaa äänioikeutta käyttäneet suhtautuivat heille avautuneeseen mahdollisuuteen kuin pyhään
toimitukseen.
Suomihan kuului tässä asiassa
eturivin maihin. Naisten äänioikeuden osalta peräti Euroopan yk-
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köseksi. Tästä saamme olla ylpeitä, sitä kannattaa juhlia. Aina siellä, missä ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus etenevät, on
juhlaan aihetta
Samalla kun iloitsemme tästä,
mielessä piilee kiusallinen kysymys. Vaikka oppimme ihmisen
arvosta ja kaikkien ihmisten
merkityksestä olivat niin vanhoja, miksi vasta 1900-luvun alussa niin monet saivat ensi kertaa kokea olevansa täysivaltaisa kansalaisia ja tuntea uudella tavalla ennen vaillinaisen
ihmisarvonsa. Ihmisenä olemisen raadollisuuteen kuuluu sekin, että näemme ja ymmärrämme puutteellisesti, emmekä aina
haluakaan nähdä oikein.
Missä tänään on sokea pisteemme? Mistä löytyvät nyt ne,
joiden ihmisarvo on koetuksella? Missä ne jotka tuntevat, ettei heitä tarvita tai jotka on sysätty syrjään? Niistä vanhusten
hoitolaitoksistako, joissa puuttuu riittävästi auttavia käsiä?
Vai maahamme muualta muuttaneiden yhteisöistä? Vai työttömäksi jäämisen vuoksi tarpeettomiksi itsensä kokevista?
Vai yhteiskunnan murroksen
vuoksi elinikäiseen velkavankeuteen joutuneista? Vai jostain muualta? Mistä heille ihmisarvo ja täydet ihmisen oikeudet? Mistä tahtoa, hoitaa
heidänkin asiaansa?
Jotta ihmisen arvo todella
voisi toteutua, tarvitaan joskus,
- ei, tarvitaan usein – muutakin
kuin oikeudenmukaisia lakeja
ja hyvin rakennettuja laitoksia
tai auttamisjärjestelmiä. Tarvitaan enemmän, ihmiskasvoista
lähimmäisyyttä. Joskus toiselle on annettava enemmän huomiota kuin toiselle, sitä vaatii
oikeus ja rakkaus. Joskus kaiketi niin tarvitaan lainsäädännössä ja hallinnossakin.
Jotta se toteutuisi, mihin jo sata vuotta sitten tähdättiin, ihmisen arvo ja yhtäläinen arvo eli
oikeudenmukaisuus. tarvitaankin kaikkea sitä, mitä Kristus
jäähyväisrukouksessaan pyysi. Ei vain sitä, että pyrkisimme
kaikessa totuuteen. Pelkkä totuus jättää ihmisen usein kylmäksi. Tarvitsemme myös rakkautta, sitä että rakennamme
tulevaisuutta yhdessä ja rakastaisimme toisiamme, olisimme
lähimmäisiä toisillemme.
Jukka Paarma
Saarna eduskunnan
100-vuotisjuhlajumalanpalveluksessa 1.6.2006
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Puolueneuvoston kokous Ikaalisten kylpylässä 12-13.8 -06.

Varaa majoituksesi ajoissa. Huoneita varattu rajallinen määrä

Lisäksi puolue tarjoaa Sunnuntaina päivällä voileipäkahvit.
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kiinnostuneet, sekä mahdolliset tulevat kansanedustajaehdokkaat.
Kokous on samalla lähtölaukaus eduskuntavaalityöhön.

Hotelli Maininki (kylpylän yhteydessä) 113 euroa /hlö/vrk.
Sisältää majoituksen lisäksi, tulopäivän lounas buffet pöydässä ennen kokouksen alkua, kokouspäivän illallinen, toisen
päivän aamiainen, kylpylän ja vesitropiikin vapaan käytön,
tanssiravintolan ohjelmamaksun, sekä kokouspalvelut.
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Perussuomalaisen puolueen johtoa:
PerusS:n puoluehallitus:
Timo Soini, puheenjohtaja
Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
Puh. 050-511 3027, 09-4321*
E-mail: timo.soini@eduskunta.fi

Puheenjohtaja
Timo Soini

Vesa-Matti Saarakkala, 1. varapuheenjohtaja
Kalervonkatu 8 A 4, 40100 Jyväskylä
Puh. 06-450 2970, 050-402 4339
E-mail: vesa-matti.saarakkala@netikka.fi

Pääsihteeri: Jussi Niinistö
Puh 09 - 432 3276
E-mail: perussuomalaiset@eduskunta.fi

Auli Kangasmäki, 2. varapuheenjohtaja
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh. 05-454 7685, 040-556 9159
E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi

Eduskuntasihteeri: Toni Kokko
09-432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi

Ahti Moilanen, 3. varapuheenjohtaja
Ikäläntie 3, 91600 Utajärvi
Puh. 040-413 4941
E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi

1. varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala

Hannu Purho, puoluesihteeri
Savitaipaleentie 265, 54500 Taavetti
Puh. 050-573 8157
Fax: 09-454 0466
E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi

Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh. 02-484 5773, 050-514 6764
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi
Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8, 80200 Joensuu
Puh. 0400-375 472, 013-137 529
E-mail: osmo.kokko@kolumbus.fi

Harri Lindell,
Yrittäjänkatu 5, 32700 Huittinen
Puh: 040-913 4659
Fax: 02-578 3543
E-mail: perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi
Helena Ojennus
Majakkakatu 8, 39700 Parkano
Puh. 03-448 5218, 0400-236 154
Fax: 03-448 0350
Uusi e-mail: paakari@jippii.fi

Puoluesihteeri
Hannu Purho

18

Marjo Pihlman
Niittymaanaukea 4 B 23, 02200 Espoo
Puh. 041-548 6740
Email: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh. 05-454 7685, 040-556 9159
E-mail: auli.kangasmaki@kolumbus.fi
Perussuomalaiset Nuoret:
Puheenjohtaja: Vesa-Matti Saarakkala
(Yhteystiedot puoluehall. jäsenten kohdalla)
Varapuheenjohtaja: Harri Väänänen
Rönkönniementie 17, 73200 Varpaisjärvi
Puh. 040-575 7896

Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi
Puh. 05-416 9500, 040-775 1757

3. varapuheenjohtaja
Ahti Moilanen

Taloudenhoitaja Tiina Sivonen
Puh. 09-454 0411
Fax 09-454 0466
E-mail: tiina.sivonen@eduskunta.fi
Perussuomalaiset Naiset:
Puheenjohtaja: Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi
Puh. 05-416 9500, 040-775 1757
Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman ESPOO
Puh: 041-548 6740

Raimo Vistbacka, eduskuntaryhmän edustaja
Pekkolantie 36, 62900 Alajärvi
Puh: 050-511 3186, 09-4321*
E-mail: raimo.vistbacka@eduskunta.fi

2. varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki

Perussuomalaisten Eduskuntaryhmä:
00102 Eduskunta
Puh. 09-4321*, Fax 09-432 3274
Raimo Vistbacka (pj.)
Timo Soini (vpj.)
Tony Halme 050-511 3111, 09-4321*

Sihteeri: Mikko Nurmo
Lepolankuja 13, 37600 Valkeakoski
Puh. 040-841 5980
E-mail: mikko.nurmo@luukku.com
Kansanedustajien avustajat
Soinin avustajat (Uudenmaan vaalipiiri)
Hannu Purho 050-573 8157
E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi
Jukka Jusula 0400-606 220
jukka.jusula@myrskylyhty.inet.fi
Vistbackan avustaja (Vaasan vaalipiiri)
Toni Kokko
09-432 4186, 050 591 6221
toni.kokko@eduskunta.fi
Halmeen avustaja (Helsingin vaalipiiri)
Jonni Sinkkonen 050-598 0947
jonni.sinkkonen@eduskunta.fi

Perussuomalaiset Sannfinländarna rp
Perustettu: 1995
Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
Puh. 09-454 0411, Fax: 09-454 0466
peruss@perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Piirien puheenjohtajat:
Etelä-Pohjanmaa
Pj Tapio Pihlaja, KAUHAJOKI
Puh: 040-8200 465
Etelä-Savo
Pj Erkki Rakkolainen, SAVONLINNA
Puh. 050-559 4855
Helsinki
Pj Arto Välikangas, HELSINKI
Puh: 050-376 9046, E-mail: arto.valikangas@kolumbus.fi
Häme
Pj Harri Kerijoki, HEINOLA
Puh: 050-547 7101
Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo, KOKKOLA
Puh: (06) 822 4900,
0500-369 998
Keski-Suomi
Pj Marke Tuominen, VIHIJÄRVI
Puh: 040-092 5187, E-mail: marke.tuominen@pp1.inet.fi
Kymi
Pj Hannu Purho, TAAVETTI
Puh. 050-573 8157, E-mail: hannu.purho@eduskunta.fi
Lappi
Matti Säärelä, ROVANIEMI
Puh: 040-719 7757, E-mail: matti-k.saarela@luukku.com
Oulu ja Kainuu
Pj Ahti Moilanen, UTAJÄRVI
Puh: 040-413 4941, E-mail: ahti.moilanen@elisanet.fi
Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus, PARKANO
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
E-mail: paakari@jippii.fi
Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko, JOENSUU
Puh. (013) 137 529, 0400-375 472,
E-mail: osmo.kokko@kolumbus.fi
Pohjois-Savo
Pj Pentti Oinonen, RAUTAVAARA
Puh: 040-846 0444, E-mail: oinonen.pentti@luukku.com
Satakunta
Pj Seppo Toriseva, RAUMA
Puh. 050-517 2810
Uusimaa
Pj Marjo Pihlman, ESPOO
Puh: 041-548 6740,
E-mail: marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi
Varsinais-Suomi
Pj Lauri Heikkilä, MARTTILA
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
E-mail: lauri.heikkila@marttila.fi

Perussuomalaiset rp:n tilinumerot:

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

PerusSuomalainen 6/2006

Vapaa sana

Näkemys
”suvaitsemattomista
ihmisistä”
Onko suvaitsemattomuus kouluttamattomien ja köyhempien
ihmisten juttu? Yleisesti viljellyn
käsityksen mukaan suvaitsemattomuus johtuu tietämättömyydestä ja kateudesta ulkomaalaisia
kohtaan. On totta, että ulkomaalaisvastaisuutta löytyy enemmän
vähemmän koulutettujen ja köyhempien piiristä kuin hyvin koulutettujen ja rikkaiden piiristä. En
kuitenkaan usko, että suurimpana
syynä suvaitsemattomuuteen olisi
tietämättömyys ja kateus. Tuonkin
tässä esille yleisestä mielipiteestä
poikkeavan näkemykseni asiaan.
Huonommin toimeentulevat
ihmisethän ovat yleensä näitä vähemmän koulutettuja. Heillä ei
luonnollisestikaan ole varaa asua
varakkaiden ja korkeasti koulutettujen ihmisten kanssa samoilla asuinalueilla. Heidät sijoitetaan asumaan kauas rikkaista sinne, missä on halvat asunnot. Myös
suurin osa maahanmuuttajista sijoitetaan asumaan samoille alueille heikommassa asemassa olevien kanssa, koska he eivät pääse
ilman koulutusta ja ilman suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjen
sisäistämistä kylpemään rahassa.
Nyt voimmekin kysyä, millä osalla kansasta siis on eniten
kokemusta jokapäiväisestä monikulttuurisuudesta. Tietysti vähemmän koulutetuilla, koska he
joutuvat olemaan eniten tekemisissä monikulttuurisuuden kanssa. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta asuinalueesta voidaan mainita
Itä-Helsinki. Siellä asuvat ihmiset
elävät monikulttuurisessa ympäristössä ja joutuvat päivittäin todistamaan monikulttuurisuuden aiheuttamia ristiriitatilanteita. Ei siis ole
mikään ihme, että he suhtautuvat
muita kriittisemmin ulkomaalaisia
ja heidän mukanaan tuomaa monikulttuurisuutta kohtaan.
Koulutetut ihmiset ovat yleisen
käsityksen mukaan näitä suvaitsevaisempia ihmisiä. Heillä on työtä
ja rahaa käytettävissään. He asuvat kaukana sieltä, minne suurin
osa maahanmuuttajistamme sijoitetaan. Heillä ei siis voi olla samanlaista kokemusta monikult-
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tuurisuudesta kuin köyhemmällä
väestöllä. Rikkailla seuduilla asuva väestö voi törmätä satunnaisesti joihinkin maahanmuuttajiin,
jotka ovat sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan hankkimansa
koulutuksen ja oman positiivisen
asenteensa kautta. Rikkaiden johtamassa mediassa tätä rikkaiden
ihmisten yhteiskuntaa pidetään
yleisesti monikulttuurisuuden
osalta normaalina yhteiskuntana.
Toinen puoli asiasta jätetään kokonaan pimentoon. Tätä voidaan
kutsua myös jonkin sortin propagandaksi. Median julkaiseman
”tiedon” pohjalta ihmisille, jotka
eivät ole vielä joutuneet paljoakaan monikulttuurisuuden kanssa tekemisiin, syntyy sellainen
käsitys, että monikulttuurisuus ei
tuo mukanaan mitään ongelmia.
Toisin ajattelevia pidetään ahdasmielisinä rasisteina. Näinhän
asia ei todellakaan ole! Kutsuisinkin tässä asiassa toisinajattelevia enemmänkin realisteiksi kuin
rasisteiksi. Media siis yleistää monikulttuurisuuden hyväksi asiaksi kertomatta sen todellisemmasta puolesta yhtään mitään. Tämä
taas nostattaa vihan tunteet pintaan köyhempien ja niiden ihmisten keskuudessa, jotka ovat kokeneet monikulttuurisuuden negatiivisena asiana.
Tässä tullaan sellaiseen lopputulokseen, että rikkaan on helpompi olla suvaitsevainen. Hyvin
koulutetun ja rikkaan ei tarvitse
kohdata monikulttuurisuutta arkielämässä samalla tavalla kuin
vähemmän koulutetun, huonommassa asemassa olevan ihmisen.
Olli Immonen
Nuori perussuomalainen

Mieluummin
olisin ollut
väärässä
Esitin jokin aika sitten tällaisen
ajatuksen ”Vähän yli 20 vuotta
sitten homoseksuaalisuutta pidettiin sekä rikollisena että sairautena, hiukan niin kuin pedofiliaa nykyään. Nykyään on vaikea
löytää esim. tv-ohjelmaa jossa ei
esitettäisi homoseksuaalisuutta
myönteisenä asiana.
Onkohan niin, että parinkymmenen vuoden kuluttua voimme
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seurata televisiosta kuinka viisi
pedofiiliä stailaa päiväkotia sillä
silmällä?”
Olisin halunnut olla väärässä,
mutta Iltalehden mukaan ovat
Hollannin pedofiilit perustamassa poliittista puoluetta, joka haluaa mm. laillistaa aikuisen ja lapsen välisen seksin.
NVD-järjestö kertoi nettisivuillaan rekisteröityvänsä puolueeksi
keskiviikkona. Puolue haluaa laillistaa seksisuhteiden ikärajan 12
vuoteen ja lopulta poistaa ikärajan kokonaan. Se ajaa myös lapsipornon ja eläimiin sekaantumisen
laillistamista.
- Kielto saa lapset vain uteliaaksi, puolueen yksi perustajista
Ad van den Berg sanoi hollantilaisessa lehdessä.
Puolue haluaisi myös sallia yli
12-vuotiaiden lasten osallistumisen pornofilmeihin. Heillä pitäisi lisäksi olla oikeus polttaa, juoda alkoholia ja äänestää vaaleissa.
Puolue vaatii myös ilmaisia junamatkoja kaikille hollantilaisille.
Mieluummin olisin ollut väärässä.

toonkin jopa 50%. Puuta ja turvetta riittää raaka-aineeksi. Vain
järkevä politiikka ja tahto puuttuu. Suomessa vain pidetään sitkeästi kiinni vanhoista opeista,
uusien innovaatioiden tarjoamia
mahdollisuuksia ei kyetä hyödyntämään, paitsi sitten kun ne ovat
jo eilispäivän uutisia.
Auto ja polttoaineverotuksen
tulot ovat tarjonneet aina helpon
tavan paikkailla poliittisia möhläyksiä. Nyt olisi aika uudistaa järjestelmää ja saada se tuottavaksi
uudella teknologialla.
Raul Lehto
Eteläkymenlaakson PS

Savolaeset hoe!
Nyt näättäs, että Perussuomalaiset
olisivat kokka kohisten nousussa. Nyt pitäs suaha porukka liik-

Kim Lindblom
Helsinki

Dieselautojen
verotus
Suomalainen dieselverotuspolitiikka ei ole siirtynyt 2000 luvulle. Järjettömän veropolitiikan
vuoksi suomessa eivät dieselautot
ole yleistyneet. Esim. Ranskassa
80% uusista henkilöautoista on
dieseleitä, suomessa 20%. Suomessa kannattaa ostaa diesel vasta jos ajokilometrit ylittää n.15 t/v.
Tämä on puhtaasti verotekninen
seuraamus.
Uudet dieselit ja niihin sopiva biodiesel vähentää ajoneuvon päästöjä 10-30% nykytasosta. Vielä jos biodieselin erilaisia
valmistusmenetelmiä kehitetään
Suomessa, kotimaisesta energiasta, paranee energiaomavaraisuutemme, työllisyytemme ja teknologiaosaamisemme. Ko. teknologia on maailmalla hyvä ja arvokas vientituote. VTT on arvioinut
markkinoiksi nyt n. 10 mrd euroa,
öljyn vähetessä ja hinnan noustessa, tulee markkinat vain kasvamaan. Suomen kannattaa silloin
olla mukana sekä teknologian että biopolttoaineen viejänä. Vai
onko 10 mrd markkina niin pieni, että jäämme nykyisen hallituksen lyhytnäköisyyden vuoksi seuraamaan sivusta kun muut ajavat
ohitsemme?
Puusta tai turpeesta voidaan
tehdä kaasuttamalla 90% hyötysuhteella energiaa, huomioiden että syntyvä lämpö käytetään hyödyksi sähköntuotannossa tai lämmityksessä. Laitos on järkevää sijoittaa osaksi voimalaitosta, sellu- tai paperitehdasta. Näitähän
suomessa vielä on.
Nykyistä biodieseliä voidaan
sekoittaa olemassa olevaan kalus-
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kumaan ja ajattelemaan uatteen
tärkeyttä. Muata ja lojottaminen
ei pitkälle kanna – nosta houdus
ja ala tekemään. Ite muistelen niitä SMP:n aekoja.
Nuupurissa Peilaveillä ol paja.
Salamista sottiin takia Pielaveelle joutui Karvos Eino. Siihen aekaan ol joka torpassa, melekein
ainakin yks kanttura. Se suotto olla sitä 60-lukuva, kun KatriHelena nous kaleitoskoopin kärkeen. Olin äetin kanssa lypsyllä,
tuomi kukki. Sieltä Karvosen pellolta kuul lauluva – puhelinlangat
laulaa, kolome miestä rinnan niitti
heinee lehmille lypsypaloiks. Elikkä, voe sitä Suomen suvvee, siinä
myö savolaeset ja karjalaeset sovussa on eletty. Mutta muistaa pittee, että suatettaan Perussuomalaisuus samaan hurmokseen ja voemaa, ku sillon ennen.
Tuomo Salovesi
Maaninka

Ohjeet Vapaaseen sanaan
Kirjoita omalla nimellä
PerusSuomalainen -lehden Vapaa sana -osastolla julkaistaan kirjoituksia, joiden 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.
Toimituksella on oikeus käsitellä ja muokata tekstejä. Tekstien
mahdollisesta palauttamisesta pitää sopia tapauskohtaisesti. 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 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.

PS-visa

Testaa tietojasi PS-visan kysymyksillä!
Joka kuukausi uudet 10 kysymystä.
Oikeat vastaukset sivulla 3.
1. Minkä uuden YK-neuvoston jäseneksi Suomi on valittu?
2. Kuka Yhdysvaltojen ex-presidentti piti äskettäin puheen
Tampereella?
3. Kenen runoteoksia ovat Sulavoi, Pulu uis ja Raparperisydän?
4. Kuinka monta joukkuetta pelaa miesten pesäpallon Superpesissarjassa v. 2006?
5. Millä pörssiyhtiöllä on eniten yksityisiä suomalaisia omistajia?
6. Missä Suomen maakunnassa tehtiin suhteessa väkilukuun
eniten keksintöehdotuksia v. 2005?
7. Missä urheilulajissa näyttelijä Simo Salminen on voittanut
Suomen mestaruuden?
8. Kuinka monta 5-17 –vuotiasta lasta maailmassa teki päätoimista
palkka- tai orjatyötä v. 2004?
9. Mikä on Suomen ilmavoimien päätorjuntahävittäjä?
10. Missä Asuntomessut pidetään tänä vuonna?
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Kiinnostaako kansanedustajuus?

Kännykkäviestit

Kerro mielipiteesi matkapuhelimella!

lyhyet

Perustuslakimme mukaan valtiovalta Suomessa
kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville

Suomen pitää EU-puheenjohtaja maana ottaa esiin Turkin mahdollinen jäsenyysasia. Emme voi
ottaa Turkkia jäseneksi EU-hun
tuon maan kautta tulee Islamin
uskonto omine tiukkoine säännöksineen koko unionin alueelle.

Suomi tuo Venäjältä 80% öljystään ja 100% kaasustaan ja
nyt kehdataan rutista muutaman prosenttiyksikön sähkökaapelin vetämisestä Venäjältä Suomeen että se olisi riippuvuutta Naapurimaa Venäjästä.

•••

•••

Ruokakorien hintoja esiteltiin
meille kun olimme äänestämässä EU-hun menosta, nyt niistä ei
enää hiiskuta laisinkaan. Oikeuden mukaista olisi verrata nyt toteutunutta silloiseen spekulaatioon. Toteuttakaa PerusSuomalaiset tuo vertailu nyt!!

Sairaanhoitajamme ovat nykyajan orjatyövoimaa heidän
työpanos on merkittävä. Työ
on raskasta ja ammattitaitoa
vaativaa, siitä ei vaan makseta
kohtuullista palkkaa tekijöille.

Suomen ei pidä liittyä Natoon se
on mallemme itsemurha. Olemme
liian lähellä Pietaria ja Moskovaa
veli Venäläinen ei varmasti katso
suopeasti EU-n rajaa joka on sama kuin Nato

•••
•••
Nuorten naisten työllistymistä olisi tuettava valtion taholta. Lisäksi
olisi olisi luotava järjestelmä jossa
mahdollisen raskauden aiheuttamat kulut eivät rasittaisi yrittäjää
tarpeettomasti.
•••

EU-n maakunta nimeltään Suomen on kehitettävä viljasta ja sokerijuurikkaasta oma polttoainetuotanto. Emme olisi niin riippuvaisia ulkomaisesta energian saannista ja samalla työllistäisimme jo
olemassa olevia maatilojamme.

Sana on vapaa ”Lyhyet”
-palstalla. Lähetä tekstiviestin mittainen puheenvuorosi meille toimitukseen
ja muistathan allekirjoittaa
viestisi.
Palstalle tarkoitetut viestit
numeroon 0207 415162
(Hinta on normaali tekstiviestin hinta.)

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.

www.vaalit.fi
Liity PerusS-listalle

POSTIMAKSU
MAKSETTU

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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Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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