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Päätoimittaja, Harri Lindell
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Meillä Suomessa on monenlaisia tukijärjestelmiä,
jotka huolehtivat ihmisten
toimeentulosta, ja se on
mielestäni ihan hyvä asia.
Turha byrokratia tukijärjestelmän ylläpitämiseksi
on käsittämätöntä. Ihmistä pompotetaan luukulta
toiselle, ja vaaditaan erilaisia selvityksiä ja todistuksia
määräaikaan mennessä täytettynä.
Tuo kaikki pyörittää valtaisaa virkamieskoneistoa,
joka syö varallisuuksia todellisilta avun tarvitsijoilta.
Mielestäni nuo lukemattomat virkamiehet ja viranhaltijat ovat keskitasoa kovempipalkkaista väestöryhmää. Ihmisarvo on nujerrettu suohon tuon järjestelmän rattaissa. Siinä pieni

avuton ihminen on polttoainetta koneistoon, joka jyrää ihmisarvon byrokratian
alttarille.

Puhetta on, mutta
todellista tahtoa ei ole
Opiskelijoiden ja pieneläkkeensaajien asema on suomalaisessa yhteiskunnassa
taloudellisesti todella vaikea. Muutaman euron eläkkeenkorotus kuukaudessa
on mielestäni lähinnä pilkantekoa, kun samanaikaisesti valtiojohdon huipputasolla on huikeita palkankorotuksia. Henkilöt, jotka
puhuvat julkisuudessa eriarvoisuudesta ja palkkaerojen kaventamisesta samanaikaisesti kuitenkin toimivat aivan päinvastoin. To-

dellinen halu taitaa puuttua noilta päättäjiltä tehdä
niitä todellisia tekoja, joista he kauniisti kyllä puhuvat, varsinkin vaalien lähestyessä.

Kansalaispalkkaus on
todellinen ratkaisu
Herättelen tällä kirjoituksellani päättäjiä keskuste-
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lemaan niin sanotusta kansalaispalkkauksesta, joka
voisi olla 700 euron suuruusluokkaa kuukaudessa
verottomana käteen. Tuolla järjestelmällä purettaisiin turhaa byrokratiaa ja
saavutettaisiin huomattavia
säästöjä virkamieskoneistoa supistamalla. Ihmisten
ei tarvitsisi juosta luukulta
luukulle täyttämässä papereita kuukausittain.
Mielestäni ihmisarvo olisi huomattavasti korkeammalla alistetun köyhälistön
keskuudessa kuin nykyisen
järjestelmän vallitessa.
Suuruusluokaltaan sama rahamäärä tulee nytkin ihmisten käyttöön byrokraattisella hakumenettelyllä, vain turhia kuluja
säästettäisiin.

Ehdottamassani järjestelmässä ihmiset voisivat ottaa
myös tilapäistöitä vastaa, ja
sen pitää nostaa heidän ansiotasoaan. Verotuksellisesti on järjestettävä niin, että
verotus olisi keveää, kun
henkilö ottaa työtä vastaan,
ja työn määrän mukaan verotus nousisi sitten portaittain ylöspäin.

Julkisen kirjoittelun
motiivista
Julkisella kirjoittelulla saadaan aikaan ainakin poliittisia paineita kabinetteihin,
joissa päätöksiä esim. kansalaispalkkauksista tehdään ja
he joutuvat myös ottamaan
kantaa julkisesti, kun sitä
heiltä aletaan tivaamaan.

Poliittinen vastaava päätoimittaja
hannu.purho@eduskunta.fi

Työn muistojuhla?
Lähestyvää vappua on perinteisesti vietetty työn ja
työläisten juhlana. Jatkuvat
massairtisanomiset kautta Suomen ovat heittäneet
synkän varjonsa niin yksittäisten työntekijöiden, heidän perheidensä kuin koko
työilmapiirin ja motivaationkin ylle. Tästäkin vapusta on yhä useammalle suomalaiselle valitettavasti
tulossa käytännössä työn
muistojuhla. Edes työpaikka menestyvässä yrityksessä ei luo varmuutta tulevaisuudesta. Minä aamuna tahansa voi työntekijä lukea
lehdestä, että hänen elämänsä perustana ollut työpaikka onkin myyty ulkomaille. Raha ei tunteile ja
yleensä johtajien optiosalkku sitä mukaa paksunee,
mitä enemmän suomalaisia työntekijöitä potkitaan
kortistoon. Työntekijöiden
kärsimyksen kyyneleet poikivat yleensä lisämammonaa seteliselkärankaisten
taskuun.
Siitä hetkestä asti, kun
Suomen valtaapitävät alkoivat tanssia kilpaa Brysselin kultaisen EU:vasikan
ympärillä, on suomalaista
työläistä ja työn arvostusta poljettu alaspäin. Työntekijät niin tehtaissa, pienemmissä yrityksissä kuin

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

maaseudullakin ovat aina
olleet yhteiskuntamme ahkeria ja tunnollisia tulevaisuuden rakentajia sekä hyvinvoinnin lisääjiä. Nyt kuitenkin jatkuvat irtisanomisten aallot ovat järisyttämässä jopa yhteiskuntamme
perusrakenteita.
Valtaapitävien tulisikin
muistaa, että kansan tietoinen kahtiajako ja eriarvoistaminen saattavat johtaa lopulta yhteiskuntarauhan järkkymiseen. Yhteiskunta joka globalisaation
savuverhon suojissa luopuu
siitä käytäntömallista, että
mahdollisuus työntekoon ja
sosiaaliseen turvallisuuteen
on taattava jokaiselle kansalaiselle, on matkalla kohti henkistä ja taloudellista
umpikujaa.

Työn arvostukselle
kunnianpalautus
Työn arvostus jo sinällään
tarvitsisi kunnian palautuksen. Se on nykyisissä olosuhteissa kuitenkin hankalaa, esimerkiksi pätkätöiden jatkuvasti lisääntyessä.
Epävarmuus tulevaisuudesta ja työpaikan säilymisestä heijastuvat helposti myös
asenteisiin ja koventavat
niitä omalta osaltaan. Aiemmin arvostettiin kaikenlaista työtä. Nykyisin lähinnä vain siistiä sisätyötä, jo-
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ta voi tehdä puku päällä ja
muhkea osakesalkku vieressä. Ruumiillisen työn
arvostuksen heikkeneminen näkyy jo työvoimapulana muun muassa rakennusalalla, putkitöissä ja jopa vanhustenhuollossa. Samaan aikaan ihmisiä koulutetaan joukoittain suoraan
työttömyyskortistoihin, eli
aloille, joilla ei ole välttämättä töitä tarjolla. ”Kortistonputsauskurssit” edustavat nekin valitettavan suurelta osin tyhjäkäyntiä, joka ei johda toivottuun tulokseen. Työn tekemiseen
liittyvissä asenteissa ja motivoinnissa on vielä paljon
tehtävää.

Hallituksen sekava
työllisyyslinja
Hallitukselta jää tunnetusti vuosittain valtavat määrät työllistämiseen tarkoitettuja määrärahoja käyttämättä. Kertooko se ideoiden puutteesta vai tehottomuudesta? Hallitus puhuu
myös ”varautumisesta tulevaan työvoiman niukkuuteen” ja vetoaa ulkomaisen
työvoiman saannin kiireellisyyteen. Samaan aikaan
meillä on edelleen satojatuhansia suomalaisia työttömänä. - Tosin osa on saatu lokeroitua erilaisilla silmänkääntötempuilla pois

tilastoista. Ontuva ja haparoiva työllisyyspolitiikka
on tuonut mukanaan myös
monia ”kylmiä kylkiäisiä”.
Esimerkiksi lapsiperheiden
köyhyysaste on kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana ja jo
yli 100 000 suomalaista elää
köyhyysrajan alapuolella.
Lisäksi yksinhuoltajaperheissä tulotaso on pudonnut jopa viime lamaa edeltävälle tasolle. Erityisen
huolestuttavaa on nuorten
työttömien ahdingon paheneminen, sillä jo 1990- luvun lopulla toimeentulotuen saajista lähes puolet oli
alle 30-vuotiaita.
Ei ole vaikeaa arvata, että viimeistään vuoden kuluttua virkaan astuvan uudenkin hallituksen ohjelmasta löytyy ”tärkeimmältä paikalata” työttömyyden
poistaminen. Silloin sanat
vihdoinkin muuttuvat myös
teoiksi, mikäli Perussuomalaiset saavat tulevissa eduskuntavaaleissa merkittävää
lisävoimaa ja nousevat hallituspuolueiden joukkoon.
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Puheenjohtaja pakisee
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EU-perustuslaki vie
valtaa suomalaisilta
Olen hyvin perehtynyt ehdotettuun EUperustuslakiin. EU- perustuslaki siirtää
113. kohdassa valtaa kansallisvaltiolta EU:lle, eikä siinä ole yhtään kohtaa,
jossa käy päinvastoin. Minun mielestäni suomalaisten asioista päättävät suomalaiset. Tämä toteutuu jatkossa entistä huonommin jos EU-perustuslaki toteutuu. Olen Eduskunnan lakivaliokunnassa jättänyt eriävän mielipiteen asiasta
ja tämänkertaisen palstatilani uhraan kokonaisuudessaan tähän tärkeään asiaan.
Seuraavassa on lakivaliokunnan lausuntoon jättämäni eriävä mielipide kokonaisuudessaan:
EU:n kannatus on Suomessa pohjamudissa. Selitykset ovat moninaisia, mutta
totuutta kierretään kuin kissa kuumaa
puuroa. Vastaukseksi luottamuskriisiin
johtavat poliitikot tarjoavat kahdessa
maassa hylätyn EU:n perustuslain ratifiointia.
Sopimus EU:n perustuslaista jyrää
oman perustuslakimme ja samalla valtiosääntömme, jonka mukaan ylin valta, valtiovalta, Suomessa kuuluu kansalle, lainsäädäntövalta kansan valitsemalle eduskunnalle ja
tuomiovalta riippumattomille oikeusistuimille. Tämä perustuslakimme ydinsisältö mitätöityy, jos EU:n perustuslaki,
joka on oman perustuslakimme yläpuolella, tulee voimaan maassamme.
Tähän asti EU-lainsäädännön ensisijaisuus jäsenmaiden lainsäädäntöön
nähden on perustunut EY-tuomioistui-

ensimmäisessä artiklassa. Siinä todetaan,
että tällä perustuslailla ”perustetaan Euroopan Unioni”. Perustuslailla syntyy EUvaltio nykyisen vailla oikeushenkilöllisyyttä olevan EU:n tilalle.

en päätösten huomattava kasvu ovat erittäin merkittäviä muutoksia, joiden vähättely on röyhkeää kansalaisten aliarvioimista ja poliittisen tarkoituksenmukaisuuden asettamista lain edelle.

Tällä perustuslailla lopetetaan jäsenmaiden suvereniteetti ja valtiollinen itsenäisyys, siltä osin kuin niitä vielä on jäljellä.
Sopimus EU:n perustuslaista, joka voimaan
tullessaan muuttuu EU:n perustuslaiksi, on
johdonmukaista jatkoa Maastrichtin, Amsterdamin ja
Nizzan sopimukselle tiellä kohti lopullista päämäärää, Euroopan liittovaltiota, jossa kaikkia siihen kuuluvia maita ja kansoja hallitaan yhdestä keskuksesta yhteisellä
lainsäädännöllä.

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, joka luovuttaa sen neljäksi vuodeksi
kerrallaan eduskunnalle. Tällä ei ole oikeutta luovuttaa sitä edelleen, niin kuin
nyt tehdään. En hyväksy Suomen kansalle ja vielä syntymättömille suomalaisille
sukupolville kuuluvan valtiovallan siirtämistä Euroopan Unionille.

EU:n perustuslaki sisältää valtion symbolit, valtioelimet ja niiden toimivaltajaon
sekä kansalaisten perusoikeudet. Perustuslaissa Unionin rahaksi ilmoitetaan euro,
vaikka suuri osa EU-maista käyttää omaa
valuuttaa. Tämä kaikki kertoo euroeliitin
halusta tehdä EU:sta liittovaltio.

men tulkintaan Maastrichtin sopimuksesta.
Nyt Euroopan Unionin lainsäädäntö määrätään jäsenmaiden perustuslakien ja muiden lakien yläpuolella olevaksi EU:n perustuslain I-6 artiklassa. Saman perustuslaki sisältää säädökset jäsenmaiden oikeusistuimien yläpuolella olevasta Unionin tuomioistuimesta, johon kuuluvat Euroopan
tuomioistuin, yleisen oikeusasteen tuomioistuin ja erityistuomioistuimia.

Laajaa unionia ei ole mahdollista hallita nykyisen EU:n päätöksentekojärjestelmällä. Tämän vuoksi perustuslaissa laajennetaan määräenemmistöllä tapahtuva päätöksenteko koskemaan jokseenkin kaikkia
muita asiaryhmiä paitsi ulko- ja tuvallisuuspolitiikkaa. Tämä minimoi väistämättä Suomen ja muiden pienten jäsenmaiden mahdollisuuden vaikuttaa Unionissa tehtäviin
päätöksiin. Ainoa, missä Suomen panos
kasvaa, on jäsenmaksuosuus.

Vain valtioilla on perustuslaki. Perustuslaki tekee EU:sta valtion. Koska valtiot
ovat myös oikeushenkilöitä, EU:n perustuslain I-7 artiklassa säädetään varmemmaksi vakuudeksi, että unioni on oikeushenkilö. Tämä tarkoittaa sitä, että EU voi solmia
kansainvälisiä sopimuksia, jotka suoraan sitovat jäsenmaita. EU-valtion syntyminen
tehdään tiettäväksi heti perustuslain

Puheet, että EU:n perustuslaki ei olennaisesti muuta nykyistä tilannetta, ovat
kansalaisten tarkoituksellista harhauttamista ja harhaanjohtamista. EU-valtion syntyminen, EU:n oikeushenkilöllisyys, perustuslakiin sisältyvä säädös Unionin lainsäädännön ensisijaisuudesta, unionin toimivallan
ujuttaminen entistä enemmän myös rikoslain puolelle ja määräenemmistöllä tehtävi-

Maamme liittäminen EU:hun lakkautti mm. oman, itsenäisen maatalousja aluepolitiikan. Ensin pantiin matalaksi maanviljelijät, minkä jälkeen vuorossa ovat toimintojaan ulkomaille siirtävien suuryritysten työttömiksi joutuvat
työntekijät. EU:n säätämä pääomien vapaa liikkuvuus on johtanut mm. siihen,
että jo huomattavasti yli puolet suomalaisen metsäteollisuuden työpaikoista on
maamme rajojen ulkopuolella.
Euroopan Unionin perustuslaki on ratkaiseva askel liittovaltio - EU:n suuntaan.
Suomen ei pidä hyväksyä oman itsenäisyytensä ja suvereniteettinsa kaventamista. Suomen ei pidä hyväksyä, eikä ratifioida ehdotettua EU-perustuslakia.

Runohetki

Kansalaiset odottivat keskustelua
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säkustannuksen eteen. Minne unohtuivat
kunniakansalaisemme; sotaveteraanit ja
-invalidit jotka taistelivat maallemme itsenäisyyden? Itsenäisyys tosin osittain menetettiin EU:hun liittymisen myötä. Olisi ollut
arvokasta mainita myös heidät, koska rivit harvenevat ja seuraavia presidenttivaalikeskusteluja on seuraamassa yhäti pienenevä joukko.
Näiden ja monien muiden asioiden esilletuomiseen voivat kansalaiset suoraan vaikuttaa seuraavissa eduskuntavaaleissa äänestämällä perussuomalaisia ehdokkaita.
Mahdollisimman monen perussuomalaisen
kansanedustajan saaminen Arkadianmäelle takaa sen, että juuri sinä tulet kuulluksi. Ja ne asiat, jotka ovat jääneet hoitamatta, ja joista muut puolueet vaikenevat pelätessään kannatuksen laskua, puolueemme
edustajat tuovat rohkeasti julki.
Pentti Oinonen
Perussuomalaisten Pohjois-Savon
piirin pj ,valtuutettu, Rautavaara

PS-visan vastaukset
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Hereford.
19,96 kiloa.
175 euroa.
520 kertaa.
1950-luvulla,
v. 1956.
62 prosenttia.
Noin kolmasosa.
Maria
Romantschuk.
Dennis Weaver.
1750-luvulta,
vuodelta 1757.

ruuat, sähkö, vesi, vaatteet, terv. hoito ym.
jokapäiväiseen elämiseen menevät kulut.
Saman kysymyksen voi esittää myös eläkeläisten kohdalla. Ongelmat ovat myös heillä samat, useasti käteen jäävä raha määrä
on vain vielä pienempi.
Eduskunnassa päättäjien olisikin tarpeellista lakeja laatiessaan miettiä eläkeläisten
toimeentulon kohentamista ja omassa kodissa mahdollisimman pitkään asumisen
edistämistä, onhan se kunnille taloudellisesti halvempi vaihtoehto kuin laitoshoito.
Pienikin kädenojennus Fortumin miljoonaoptioiden sekä pörssiyhtiöiden voittojen
vastapainoksi olisi pienituloisille eläkeläisille tervetullut asia. Autoveron poistaminen esimerkiksi olisi yksi tapa taloudellisesti huomioida vanhenevan väestömme
omatoimista elämistä. Onhan kohtuutonta, että ne eläkeläiset, jotka käyttävät autoa
lyhyillä matkoilla muutaman kerran viikossa muun muassa kauppa-asioiden hoitoon,
terveyskeskuksessa käyntiin ja harvoin sukuloimiseen, joutuvat maksamaan liikennevakuutuksen päälle vuotuisen autoveron
(jonka luvattiin olevan väliaikainen.)
Olisi vain tästä kurittamisesta puuttunut
se, että olisi saatettu voimaan laki kypäräpakosta pyöräilijöille, jota sdp:n ministeri
Huovinen ajoi. Eihän se olisi kaiketi hyödyttänyt muita kuin kauppoja ja vakuutusyhtiöitä.
Eläkeläiset, joilla on liikkumisvaikeuksia,
ja jotka hoitavat esim. kauppa-asiat pyörällä, olisivat joutuneet näin ollen turhan li-

1.
2.
3.
4.
5.

Käydyt presidentin vaalit ovat takanapäin.
Ne päättyivät meidän ehdokkaamme Timo Soinin loistavaan menestykseen, ja samalla nostivat myös puolueemme kannatuksen huimaan nousuun. Tästä osoituksena on se, että puolueeseemme on liittynyt
vaalien jälkeen satoja uusia jäseniä, ja jopa hiljaiseloa viettäneitä puolueosastoja on
”herännyt ”henkiin”
Käydyissä presidentinvaalikeskusteluissa ja television vaalitenteissä useista kansalaistemme kannalta tärkeistä asioista vaiettiin, tai niitä ei tarkoituksella otettu esille.
Eihän hallituspuolueiden ehdokkailla ollut
kanttia miljoonien katsojien edessä myöntää, että monet asiat oli jätetty hoitamatta.
Niiden esille tuominen olisi antanut perussuomalaisten ehdokkaalle mahdollisuuden
tuoda julki juuri ne unohdetut kansanryhmät ja heikommassa asemassa olevat jotka
kipeimmin tarvitsevat tukea jokapäiväisestä elämisestä selviytymiseen. Käsittelemättä jäi työttömät, eläkeläiset, lapsiperheet tai
jopa köyhyysrajan alapuolella olevat, joilla on huoli jokapäiväisestä leivästä. Minne unohtuivat ehdokkailta pitkät leipäjonot, joita ei pitäisi olla suurimpien puolueiden ehdokkaiden kehumassa hyvinvointi yhteiskunnassamme? Olisi ollut mielenkiintoista tietää myös, mitkä olisivat olleet
eri ehdokkaiden lääkkeet työttömän arjessa selviämiseen esim: kaksilapsisessa yksinhuoltajaperheessä jossa kuukausitulot ovat
hiukan päälle viisisataa euroa sekä lapsilisät. Tästä summasta pitäisi maksaa vuokra,

Keväämme
Noro kaipauksen pulppuavasta lähteestä
On aloittanut matkan sielumme
jäisellä pinnalla.
Sen uoma, auringon syleilyn voimasta,
On riistäytynyt kylmyyden käsistä
Elämän puoleen.
Solisevasti nauravat jäähyväiset
jättää mittaamattoman talven
lumi väistyessään.
Ja olemme onnelliset,
sillä onhan niin tuttu luotettava
meidän aistiemme valtaaja.
Ajatuksemme kilpailevat keveydellään
auringonsäteillä uivan
samettisiipisen perhosen kanssa.
Aavistuksistamme kultaisia avaimia
luovat kotiinsa palanneet linnut
sydäntensä sävelillä.
Lohdutuksen siniseen viittaan
On hohtava taivas verhonnut
huoltemme öiset houreet.
Ja vaikka se menee pois,
mitä näemme nyt,
se sielumme tallettaa, uudelleen jakaa
valoiksi varjoihin.
Hannu Purho
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Puoluesihteeri Purhon uutiskommentit
Kansan kahtiajako syvenee
Yleisradion Radio Suomi raportoi huhtikuun 12 päivänä laajasti
suomalaisen köyhyyden syventymisestä ja pahentumisesta. Avustusjärjestöjen edustajat kuten
alan tutkijatkin totesivat kuin yhdestä suusta, että leipäjonot suomessa ovat kasvaneet viime laman synkimpien vuosien tasolle, jopa ohikin. Viimeisen vuoden
aikana kehitys on ollut erityisen
huolestuttavaa, sillä ruoka- ja vaateavun tarvitsijoita on ollut noin
puolet enemmän, kuin vuotta aikaisemmin.
Köyhyyden luonne kuten kokonaiskuva avuntarvitsijoistakin
on ratkaisevasti muuttunut sitten viime laman. Ennen leipäjonoissa oli enimmäkseen alkoholisteja ja muita ”laitapuolen kulkijoita”, nyt jonojen väki koostuu
pääosin lapsiperheistä ja eläkeläisistä. Ruoka- ja vaateavun lisäksi
monet pyytävät rahaa välttämättömiin lääkkeisiin, kertovat avustusjärjestöjen edustajat.

Valtaapitävien arvovalinnat
kasvattavat leipäjonoja
Syyt leipäjonojen kasvamiseen
ovat moninaiset. Työpaikkojen
saneeraukset, massairtisanomiset sekä niin sanottujen viimeisten tukimuotojen kuten työmarkkina-, toimeentulo- ja asumistuen
jälkeenjääneisyys ovat eräitä ongelmaa pahentaneita tekijöitä. Samaan aikaan, kun ansiotulot ja ansiosidonnainen sosiaaliturva ovat
kehittyneet parempaan suuntaan,
ovat köyhien viimeisinä tukiverkkoina toimivat tukimuodot jääneet jopa viime lamaa edeltävien
vuosien tasolle. Näin on käynyt
esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden kohdalla. Vaikka työttömät
ja muut heikommassa asemassa
olevat ponnistelevat päästäkseen
pois köyhyydestä, vallalla oleva
järjestelmä ei anna heille siihen
mahdollisuutta. Esimerkiksi kieltäytyminen lyhyestä pätkätyöstä
merkitsee karenssia. Kyseisen lyhytjaksoisen työn vastaanottaminen merkitsee puolestaan useissa

tapauksissa tukien menetyksiä, tulotason laskua ja jopa takaisinperintää. Mitä enemmän syrjäytetty ihminen yrittää ponnistella takaisin ihmisarvoiseen, edes perustoimeentulon tarjoavaan elämään, sitä syvemmälle ongelmien
suohon hän nykyrjärjestelmässä
useimmiten vajoaa.

Yhteiskunta kääntänyt
selkänsä
Onpa ihminen joutunut köyhyysloukkuun mistä syystä tahansa, hänen edessään on byrokratian
ohdakkeinen polku. Se merkitsee
jatkuvaa luukkuristeilyä ja suoranaista hälytysvalmiudessa olemista. Valtaapitävillä on paljon keinoja ikävien asioiden pimittämiseen,
vähättelemiseen ja työntämiseen
pois mahdollisten arvostelevien
katseiden alta. Esimerkkinä mainittakoon muutos, jonka mukaan
kunnat ovat vuosi sitten lopettaneet tilastoinnin siitä, kuinka nopeasti avuntarvitsija pääsee kunnan sosiaalityöntekijän puheille.
Monet muistavat Espoon viime
kesän tilanteen, jossa jonotusajat
venyivät jopa kahden kuukauden
mittaisisksi. Jonotusaikana henkilö ja mahdollisesti hänen perheensä joutuvat elämään täydellisessä epätietoisuudessa ja vailla tuloja.
Sosiaalityöntekijän puheille
pääsykään ei tietysti merkitse automaattisesti taloustilanteen paranemista. Siksi monien tie kulkeutuu leipäjonoihin ja muihin
avustusjärjestöjen tuenjakopaikkoihin. Kolmas sektori on valitettavasti yhä useamman yhteiskunnan hylkäämän köyhän viimeinen toivo.

Valtio ja kunnat luistavat
velvoitteistaan.

lisääntymistä. Talouden nousukausina ja vaurauden vuosina liikenevät
rahat ja verohelpotukset on pääosin
jaettu raharikkaille. Samaan aikaan
vähäosaisin väestö on köyhtynyt ja
kurjistunut entisestään. Voidaankin
kysyä, noudattavatko Suomen valtio ja kunnat enää edes perustuslaissa niille määrättyjä velvotteita? Oikeus työhön ja perustoimeentuloon
tuntuvat olevan laajalti enää vain
kuolleita kirjaimia. Köyhistä huolehtiminen jää lisääntyvässä määrin kolmannen sektorin kontolle.

Leipäjonojen unohdettu kansa
Leipäjonoista ja suomalaisesta köyhyydestä puhuminen eivät yleisimminkään ole muodikas aihepiiri.
Sen todisti taas Ylen Radio Suomen kiitettävästi tehtyjen köyhyysraporttien näkymättömyys ja kuulumattomuus muissa tiedotusvälineissä. Niin valtaapitävien kuin mediankin taholta tunnutaan laajasti
ajateltavan: ”Pois silmistä, pois sydämestä.” On kuitenkin syytä muistaa, että suomalainen köyhyys ei ole
luonnonmullistuksen seurausta. Se
on pääosin vallassa pitkälti olleiden
puolueiden ”raha ratkaisee” ideologiaan perustuvan kylmäsydämisyyden tuote. Tilanteen korjaantuminen ja heikompiosaisten aseman
parantuminen vaativat pikaista, rauhanomaista, vaalien kautta tapahtuvaa poliittista vallankumousta. Perussuomalainen puolue tarjoaakin
ratkaisevalla tavalla tulevissa eduskuntavaaleissa auttavan kätensä ja
pelastavan muutosvoimansa kaikkien syrjäytettyjen, valtapuolueiden
unohtamien kansalaisten käyttöön.
Perussuomalaisen vaikutuskanavan
voiman kasvun kautta, leipäjonojenkin väki varmistaa itselleen mahdollisuuden perustoimeentuloon ja paluun ihmisarvoiseen elämään.

Eduskunnassa sanottua

”Meillä on hallintomenettelylaki, joka velvoittaa virkamiehiä opastamaan asiakasta siten,
ettei oikeudenmenetyksiä tule. Mutta käsitykseni mukaan
näissä EU-tukihakemuksissa
virkamiehet ovat puun ja kuoren välissä, voivatko he neuvoa
asiakasta korjaamaan lomakkeissa olevia virheitä, jottei talonpojalle tulisi turhia taloudellisia menetyksiä.
Arvoisa puhemies! Kysyn ministeriltä: Onko tilanne todella
näin ongelmallinen, ja eikö tämän asian hyväksi voida tehdä mitään nimenomaan viranomaisorganisaatioissa?”
Raimo Vistbacka 6.4.2006

”EU:ssahan tilanne on se, että
teknokraatit ja komissio liittoutuvat EU parlamentin kanssa, kun
taas hallitusten välinen yhteistyö, jossa olisivat hallitukset, jotka nauttivat oman kansan luottamusta, jäävät vähemmistöön. Tämä on jatkuva taistelu komission teknokraattien ja byrokraattien välillä. Euroopan parlamentti
usein liittoutuu teknokraattien ja
byrokraattien kanssa kansallisvaltioita vastaan, kansallisia hallituksia vastaan. Tämä uusi EU:
n perustuslaki kasvattaisi EUparlamentin valtaa, se kasvattaa
teknokraattivaltaa. Se on haitallista.”
Timo Soini 4.4.2006

Eduskuntavaalit
2007

Kiinnostaako kansanedustajuus?

Hyvällä syyllä voidaan todeta,
että valtaapitävien arvovalinnat
ovat merkinneet eriarvoistumisen

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

www.vaalit.fi
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Kansanedustaja, Raimo Vistbacka
raimo.vistbacka@eduskunta.fi

Kansanedustaja Raimo Vistbackan 14.3.2006
lähetekeskustelussa pitämä ryhmäpuheenvuoro:

Arvoisa puhemies! Selonteossa on Perussuomalaisten mielestä sangen ansiokkaasti käsitelty siirtymäaikalain antamiseen vaikuttaneita kysymyksiä, mukaan
lukien EU:n itälaajentumisen ja pääpiirteissään liittymissopimukseen otetut sopimukset työvoiman liikkumisen rajoittamisesta ja
vaikutuksia siltä osin, kun
ne on tilastollisesti pystytty selvittämään. Olisimme kuitenkin toivoneet selonteossa tarkempaa selvitystä niistä todellisista ongelmista, joita on syntynyt
niin sanottujen lähetettyjen työntekijöiden osalta, kuin näitä työntekijöitä verrataan uusista maista suoraan työllistettyihin
henkilöihin. Olisimme toivoneet myös selvitystä siitä, mitkä tahot todellisuudessa ovat näitä ulkomailla toimivia vuokrausfirmoja
pyörittäneet. Julkisuudessahan on esitetty monenlaisia
väitteitä siitä, että näiden
yritysten takana olisi myös
suuri joukko suomalaisia, jotka ovat perustaneet
yrityksensä Viroon vain
tätä, työehtojen heikentämiseen tähtäävää toimin-

taa varten maksimoidakseen voittonsa. Selonteossa
olisi mielestämme ollut aiheellista tarkemmin tuoda
konkreettisesti esille joitakin esimerkkejä ulkomailta lähetetyn vuokratyövoiman vähimmäistyöehtojen
noudattamisen laiminlyönneistä ja pimeiden palkkojen maksamisesta tai palkkojen kokonaan maksamatta jättämisistä. Selonteossa
olisi mielestämme myös ollut aiheellista arvioida tarkemmin onko ulkomailta
lähetettyjen niin sanottujen vuokratyöntekijöiden
osalta pystytty kiertämään
veroja niin Suomessa kuin
lähettävässäkin maassa.

Ulkomailta tuleva
vuokratyövoima
aiheuttaa ongelmia
Arvoisa puhemies! Ulkomailta tulevan lähetetyn eli niin sanotun vuokratyövoiman määrän merkittävä kasvu on selkeästi
tuonut ongelmia Suomen
työmarkkinoille. Siirtymäaikalain rajoitukset ovat,
yleisen ulkoistamistrendin
lisäksi, kasvattaneet näiden heikommin työehdoin
työskentelevien määrää,
kun vuokraamalla on voitu
kiertää lain rajoitukset ja
viranomaisvalvonta. Näiden työntekijöiden, joista
suuri osa on vuokrattu Vi-

Kansanedustaja Raimo Vistbackan
kirjallinen kysymys 22.3.2006:
Suomalaisten kuljetusalan yrittäjien
kilpailuasema Venäjän liikenteessä?

Eduskunnan puhemiehelle
Suomen ja Venäjän välisen rekkaliikenteen volyymi kasvoi vuonna 2005 yli
15 %, ja ennusteet lupaavat kasvun jatkuvan. Tämänsuuruinen kasvu vastaa vuositasolla lähes tuhatta työpaikkaa käytettäessä
suomalaista kalustoa ja kapasiteettia. Suomalaisten
osuus kuljetuksista on kuitenkin laskenut jatkuvasti,
ja vastaavasti venäläiset ja
kolmansien maiden autot
ovat lisänneet osuuttaan
Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Suomalaisten osuus tavarankuljetuksista on enää noin 6 %,
eli kuljetusbisnes on siirtynyt lähes kokonaan venäläisten hallintaan.
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Suomalaiset kuljetusalan
yritykset ovat epäreilussa
kilpailuasemassa venäläisiin
nähden, ja kallistunut polttoaine on entisestään heikentänyt kilpailutilannetta. Tilastokeskuksen tietojen mukaan esim. kuormaautoliikenteen kustannukset nousivat vuoden 2005
helmikuusta vuoden 2006
helmikuuhun 6,8 %. Kustannusten nousuun vaikutti
voimakkaasti nimenomaan
polttoaineen kallistuminen,
kun polttoaineiden hinnat
nousivat peräti 16,5 %. Kustannuskysymykset eivät ole
ainoa syy tähän, vaan suomalaisten kuljetusyritysten
eriarvoinen kohtelu ja syrjintä aikaansaavat tämän

rossa toimivista työvoiman
vuokrausfirmoista, minimityöehtojen toteutumisen tehokas valvonta on ollut viranomaisille vaikea haaste.

Ongelmiin puututtu liian
myöhään, suomalaiset
ensin!
Arvoisa puhemies! Kuitenkin monia, varsinkin rakennustyöalaa koskevia, harmaan talouden ja työehtojen noudattamisen tarkkoja valvontakeinoja olisi pitänyt ottaa käyttöön jo ennen
siirtymäaikalakia tai heti sen
voimaantultua. Nyt liian moni rehellinen yrittäjä on jo
joutunut vaikeuksiin tai jopa lopettamaan toimintansa harmaan talouden huijareiden johdosta, jotka aiheuttavat valtiolle yli kahden
miljardin euron menetykset
vuosittain maksamattomina
veroina ja muina maksuina,
ja jotka riistävät työntekijöitä pitäen osaa lähes orjamaisissa oloissa.
Arvoisa puhemies! Vaikka nyt tullaan mahdollisesti, selonteossa ehdotetulla
tavalla, poistamaan uusista EU-maista tulevan työvoiman rajoitukset, niin tulee muistaa, että tärkeintä
on suomalaisen, varsinkin
työttömänä olevan, työntekijän etujen turvaaminen.
Ennen kuin aletaan aktiivisesti haalia työväkeä ul-

tilanteen. Venäläiset voivat
tuoda enemmän polttoainetta tullitta Suomeen kuin
suomalaiset, ja näin heidän ei tarvitse yleensä ostaa polttoainetta Suomesta.
On väitetty, että venäläiset
harjoittavat myös kabotaasiliikennettä. Venäjällä on
ilmennyt myös laitonta rahastusta miliisien toimesta, ja esim. matkalla Moskovaan on jouduttu maksamaan yhteensä jopa 500
euron ylimääräisiä maksuja. Lisäksi kansainvälisten TIR-sopimusten piiriin
kuuluvien kuljetusten tarpeeton avaaminen venäläisten viranomaisten toimesta
on osoittanut, että sopimuksista ei välitetä. Suomalaisten yritysten on vaikea pysyä kilpailussa mukana, jos
kaikki eivät pelaa samoilla
säännöillä.
EU:n periaatteisiin kuuluu sekä poliittisen että taloudellisen tasapainon lisääminen ja turvaaminen. EU:n
tulisikin tukea jäsenmai-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

komailta, tulisi valtiovallan huolehtia suomalaisten
työttömien työllistymisestä
sekä suomalaisten mahdollisuuksista myös jatkossa pitää työpaikkansa. Erityisesti haluamme korostaa uudelleen koulutuksen merkitystä, jonka avulla pystytään
työllistämään suomalaisia
työttömiä. Tämän tulee olla
selkeästi tärkeämpi tavoite
kuin ulkomaisen työvoiman
houkuttelu.
Arvoisa puhemies! Valtioneuvostossa on nyt monipuolisesti arvioitu ulkomaisen työvoiman vaikutuksia eri elinkeinoaloille.
Kun seuraavaksi valiokunnissa kuullaan asiantuntijoita perussuomalaiset toivovat, että kuulemiset olisivat mahdollisimman laaja-alaisia ja esille nostetut
ongelmat, joita sekä siirtymäaikalaki, että ulkomainen työvoima yleensä ovat
tuoneet monille eri aloille, tulisivat riittävästi selvitetyiksi. Mielestämme ongelmat tulisi myös analysoida suomalaisten, rehellisten yritysten ja työntekijöiden näkökulmasta, ja
että valiokunta tekisi mietintöönsä todellisia parannusehdotuksia tulevaa lainsäädäntöä varten.
Arvoisa puhemies! Jäämme mielenkiinnolla odottamaan valiokunnan mietintöä.

taan kuljetusalalla, sillä ongelmat lienevät samansuuntaiset kaikilla EU:n ja Venäjän rajanylityspaikoilla. Suomi voisi hyvin nostaa asian
esille EU-puheenjohtajuuskauden aikana ja näin tukea
kuljetusalaa ja koko kansantalouteen vaikuttavaa asiaa.
Edellä olevan perusteella
ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän
valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi
seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä
parantaakseen suomalaisten kuljetusyrittäjien kilpailuetua Venäjälle suuntautuvassa liikenteessä ja aikooko hallitus ottaa epätasaisen
kilpailutilanteen esille Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana, koska tilanne koskee tai tulee koskemaan useita EU-maiden
kuljetusalan yrityksiä?
Helsingissä 22 päivänä
maaliskuuta 2006
Raimo Vistbacka /ps

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Kansanedustaja Raimo Vistbackan
kirjallinen kysymys 28.3.2006:
Terveyskeskusten toiminnasta
lääkärintodistusten myöntämisessä

Eduskunnan puhemiehelle
Monissa kunnissa on terveyskeskusten osalta tällä
hetkellä niin huono tilanne, etteivät ne resurssipulasta johtuen pysty hoitamaan niitä tehtäviä, joita
laki kuntien hoidettavaksi
määrää. Yhtenä esimerkkinä tästä kehityksestä on
se, että lakisääteisiä todistuksia ajokortteja varten ei
ole aina suostuttu terveyskeskuksissa kirjoittamaan.
Asiaan liittyen on tehty jo
ainakin yksi kantelu lääninhallitukselle, joka velvoittikin ko. terveyskeskuksen tarkistamaan toimintatapojaan tältä osin.
Kuitenkin edelleen monin
paikoin Suomessa terveyskeskukset, toimiessaan kiristyneen kuntatalouden
rajoissa, jonotuttavat ihmisiä, jotka tarvitsevat
erilaisia lääkärintodistuksia esim. ajokorttia varten.
Syrjäseuduilla ihmiset voivat joutua hakemaan todistuksensa usean kymmenen kilometrin päästä, yksityislääkäriasemalta, koska palvelua ei kotipaikkakunnilta saa kuin riittävän
”kiireellisissä” ja ”vakavissa” asioissa. Hallituksen tulisikin huolehtia, että hoitotakuista ja muista

terveyskeskusten tehtäviä
ja kiirettä lisänneistä muutoksista huolimatta kunnat
hoitaisivat kaikki lakisääteiset velvoitteensa terveyspuolella, mukaan lukien myös erilaisten lääkärintodistusten kirjoittamisen.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston
asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus
aikoo ryhtyä varmistaakseen, että kuntien terveyskeskukset hoitavat kaikki lakisääteiset tehtävänsä
mukaan lukien erilaisten
lääkärintodistusten kirjoittamisen esim. ajokorttia varten, jottei varsinkin
pienissä kunnissa ja syrjäseuduilla pääsisi syntymään tilannetta, jossa kansalaisten täytyy hakea tarvitsemansa todistukset jopa usean kymmenen kilometrin päästä yksityisiltä
lääkäriasemilta?
Helsingissä 28 päivänä
maaliskuuta 2006
Raimo Vistbacka /ps

Perussuomalaiset puhuvat
vappuna Kajaanissa.
Raatihuoneen torilla puhuvat
vappuna 1.5.2006 klo 9.00 – 11.00
Kansanedustaja,
Perussuomalaisten
puheenjohtaja Timo Soini
sekä ent. -kansanedustaja
Pentti Kettunen.

Tervetuloa!
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Kansanedustaja, Timo Soini
timo.soini@eduskunta.fi

Kansanedustaja Timo Soinin valtiontalouden kehyksistä
vuosille 2007–2011 pitämä ryhmäpuheenvuoro:
Arvoisa puhemies
Hallitus ei yllätä - ei edes
kielteisesti. Kehysselonteko
on kamreeripolitiikkaa kolkoimmillaan, kylmää elämäntapasosialidemokratiaa vailla poliittista kunnianhimoa. Teksti on toteavaa; ongelmat ja haasteet
luetellaan, Suomen pyristely EU-pakkopaidassa jatkuu entiseen malliin. Suurrikkailta on hallitus jo poistanut varallisuusveron ja
pienituloisille sitten paukkuu kehys vastaan. Veropolitiikassa ei luvata suunnanmuutosta vähäosaisten
suuntaan. Köyhän kansan
kuivattaminen jatkuu entiseen malliin.
Veropolitiikassa hallitus
verhotusti tunnustaa EUpakkopaidan kuristusotteen, erinäköisten yhdenmukaistamistoimien johdosta odotettavissa on mm.
aleneva vaikutus Suomen
yhteisöverojen kertymään.
Kolhoosivaluutta euron
vahvuus rajoittaa viennin
kasvua samoin kuin raakaöljyn hinnan nousun myötä nousseet yritysten tuotantokustannukset.
Mieleen muistuvat vanhojen puolueiden voivottelupuheet Ruotsin kohtalosta sen jälkeen kun ruotsin

kansa päätti aivopesusta
huolimatta säilyttää oman
kruununsa. Silloin eliitti
arveli ruotsalaisyritysten
ryntäystä Suomeen.
Ryntäys tulikin, mutta toisenlainen ja ruotsalaiset ovat sen jälkeen ostaneet lukuisia suomalaisyrityksiä ja lisää menee.
EMU- jäsenyys tekee nyt
suomalaisduunarille sitä
mitä EU-jäsenyys teki talonpojalle. SAK:n apulaisjohtaja Matti Viialainen on
muilta kiireiltään sentään
joutanut toimittamaan julkisuuteen vanhan maa- ja
metsätalousmaan kiinteistöveron käyttöönottotavoitteen. Vasemmiston
maatalousasiantuntemus
on tunnetusti parhaimmillaan syömäpuolella.
Arvoisa puhemies
Väestön ikääntymiseen
ja sen tuomiin haasteisiin
on uhrattu paljon tilaa ja
huomiota. Tämä kysymys
onkin todellinen ja polttava. Suomen tulevaisuuden
kannalta ratkaisevaa tavoitetta syntyvyyden nostamiseksi ei ole missään.
Suomen ongelmat ratkeavat muka muualta tuodulla työvoimalla. Ensiarvoisen tärkeää olisi saada
syntyvyys nousuun ja to-

della roimasti satsata tulevaisuuden veronmaksajiin
ja työntekijöihin.
Perussuomalaiset ovat
esittäneet lapsivähennyksen palauttamista verotukseen ja muidenkin perhetukien korottamista. Niihin
satsaaminen on todellista tulevaisuuden tekemistä. Olen myös varma, että
tämän päivän eläkeläiset
hyväksyvät lastenlapsiinsa
panostaminen. Eläkeläiset
ovat myös voimavara - ei
pelkkä kuluerä.
Kehyksistä paistaa läpi
myös puolustuspolitiikan
painospisteen 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.
Kansallista puolustusta
leikataan ja ”Kongojen leiripäiviä” lisätään. Gepardihattuvetoiselle kehitysavulle hallitus sen sijaan on suopea. Siellä vielä YK:n suositus kelpaa. Kehitysmäärärahojen perillemenosta
ja valvonnasta ei puhuta
yhtään mitään.

Arvoisa puhemies
EU- Moolokin kita ammottaa entistä suurempana. Suomen kansan kustantamat EU-elatusmaksut moninkertaistuvat kehyskaudella. Kehyksistä ei
löydy kaurapuuron vertaa
totuutta siitä mitä maatalous-, alue- ja rakennetuille
tapahtuu. Perustelumuistion sivulla 28 tyydytään vain
toteamaan, että rahoituksen
taso laskee vuosien 2000 2006 ohjelmasta. Paikoitellen on pelättävissä alue- ja
rakennetukiin jopa 40 prosentin leikkauksia. Maaseudun mätkiminen jatkuu
kiihtyvällä vauhdilla; Perussuomalaisille EU on jo saanut uuden sisällön; EU =
Eroon Unionista.
Liikenne- ja viestiyhteydet ovat kansallisen selviytymisen kannalta erityisen
tärkeitä. Suomessa on paljon näiden alojen ammattitaitoa ja osaamista. Määrärahoja ja kannustimia tarvitaan lisää. Liikenneinvestoinnit ovat kehyskaudella
kuoppien paikkausta, vaikka nimenomaan tie- ja rautatieyhteydet ovat Suomen
logistiikan selkäranka. Tiehallinnon omat arviot ovat
melko tylyä luettavaa; ” perustienpidon rahoitus säilyy

Perussuomalaisten Hämeen piirin
kevätkokous 08.04.2006

Perussuomalaisten kokous, hotelli Linnea
8.4. vasemmalta oikealle Harri Kauranen
(Hämeenlinna), Harri Kerijoki (Heinola); Mikki
Nieminen (Espoo)

Paikka: Hotelli Linnea,
Riihimäki
Tänään kevätkokouksessaan päättivät Hämeen perussuomalaiset käynnistää
neuvottelut muiden piirien kanssa koskien vaaliliittoneuvotteluja. Perussuomalaisten historiassa voidaan todeta kiinnostuksen
olevan ennennäkemätöntä.
Kokouksen sisäisessä ehdo-
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kasasettelussa täyttyi puolet paikoista ja loput paikat
jätettiin yllätysnimiä varten.
Tavoite on saattaa neuvottelut loppuun kesään mennessä, ja kun vaaliliittokumppanit ovat tiedossa,
julkaistaan ehdokasasettelu kokonaisuudessaan.
Perussuomalaisten ehdokkaat ovat tavallisia suomalaisia ihmisiä, jotka ovat

kokeneet erilaisia elämäntilanteita ja ymmärtävät ihmisten arkea. Omaishoitajien asemaa tulee korjata
lailla. Omaishoitoon tulisi
olla vastaava subjektiivinen
oikeus kuin tällä hetkellä
on päivähoitoon. Maanviljelijöiden ansiotaso tulee
säilyttää. EU-byrokratia ja
komissio ovat kuin susilauma, joka on suhteettoman
suuri verrattaessa sen vaatimuksia Suomen asukaslukuun nähden. Yllätys on
myös se, että maassamme
on niin voimakas byrokratian kannatus. Perussuomalaiset ovat taas sitä mieltä,
että hallintoa tulisi keventää ja tehokkuutta lisätä.
EU:n korotetut jäsenmaksut tulevat lopuksi kuluttajan maksettavaksi. Tämä näkyy jo nyt palvelujen
heikentymisenä, ja julkisen
sektorin yrityksenä siirtää
sille kuuluvia tehtäviä yksityiselle sektorille. Kuluttaja on myös se, joka lopuksi
maksaa lomautukset ja irtisanomiset.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Ystävällisin terveisin
Merja A. Muronen
perussuomalaisten
piirisihteeri
Mäntytie 11
11310 RIIHIMÄKI
Puh. 019-724 444,
041-4920 231
sähköposti:
merja.a.muronen
@luukku.com
Kuvat otti
Juhani Vuorela

niukkana ja on reaaliarvoltaan viime vuosia alhaisempi”. Jos hallitus vielä kehyksistä poiketen lähtee tukemaan täysin tarpeetonta ja
suhteettoman kallista länsimetroa voidaan mm. Koillis-Lapille elintärkeä Kemijärven radan sähköistäminen unohtaa.
Poliisitoimen määrärahoihin kohdistuu kehyskaudella suuria paineita. Virkoja on edelleen täyttämättä,
eikä tilanne näytä parantuvan. Sisäministeri Kari Rajamäen tiukka mutta asiallinen maahanmuutto- ja turvapaikkalinja on syytä säilyttää myös tulevina vuosina.
Arvoisa puhemies
Kaikesta näkee, että hallitus ei ensi maaliskuuta pitempään tulevaisuuteen
juurikaan katsele. Vaalit
tulevat vastaan. Kehysselonteko on rutiiniluonteinen haasteluettelo, joka ei
poliittisella kunnianhimolla koreile. Talouden perusta on kuitenkin tällä hetkellä kunnossa, mutta haasteita riittää. Suomi on antanut
survoa itsensä EU-pakkopaitaan. EU- Suomella ei
ole mahdollisuutta vaikuttaa valuutta- ja korkopolitiikkaan, ne puuttuvat kei-

novalikoimasta myös jatkossa.
Pörssikurssien nousu on
ahneussaalistuksesta huolimatta taittumassa. Yritysten pörssikurssissa on jo aika paljon odotuksia reaaliarvon lisänä ja tämä loukku napsahtaa sormille ennen pitkää.
Kunta- ja palvelurakenneuudistus on ratkaisematta. Sen onnistuminen on
elintärkeää tulevaisuuden
peruspalveluiden kehittämiselle ja säilymisille kunnissa. Kuntien tilannetta
helpottaisi ns. pakkolainan
nopeutettu takaisinmaksu,
mutta siitä ei ainakaan tässä selonteossa ole mitään
mainintaa. Kuntien kurjuus
jatkuu ja lisääntyy. Palvelurakenteen uudistaminen on
niin tärkeä hanke, että sen
suhteen Perussuomalaiset
toivovat hallitukselle onnea ja menestystä.

Perussuomalaisista on
kasvanut ”oikea” puolue
Olen pitkään halunnut kokeilla puoluetoimintaa ja
tutustuttuani Perussuomalaisiin päätin liittyä siihen
aikani Keskustaa seurailtuani.
Perussuomalaisia ei oikein ole otettu todesta,
mutta valtapuolueet alkavat viimein huomata, että
kentällä on nykyiseen menoon tyytymätöntä kansaa.
Tästä kertoo paitsi Soinin
yli 100 000 ääntä niin myös
HS 4.2.2006, jossa oli Keskustan Lankian selittelyä.
Lankia toteaa että ” Perussuomalaiset eivät voi päästä valtaan, mutta ne voivat
viedä vallan meiltä”.
Mielestäni jo tämä osoittaa sen, että tämäkin puo-

lue on elinkelpoinen ja varsinkin hyvä vaihtoehto hajuttomalle ja mauttomalle
nykypolitiikalle.
Lankia kuitenkin vielä vähättelee meitä, mutta jos seuraavissa eduskuntavaaleissa
tapahtuu sama kuin vuoden
1970 vaaleissa, niin kuinkas
sitten suut pannaan?
Perussuomalaiset ovat
pieni puolue, mutta sillä on
edellytyksiä kasvaa SMP:n
tavoin tulevaisuuden puolueeksi kaikille niille, jotka
haluavat ottaa kantaa nykyistä poliittista harmautta vastaan.
Raul Lehto
Eteläkymenlaakson
Perussuomalaiset

Keskellä
perussuomalaisten
varapuheenjohtaja
Auli Kangasmäki,
Lemi ja Pekka
Rautkoski, Heinola

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Voiko asevelvollisuusarmeijaa ja Natoa
yhdistää?
Suomen puolustuksen ja
maanpuolustustahdon sekä -hengen ydin on kautta vuosikymmenten ollut
yleinen asevelvollisuus,
joka on terveellä tavalla
yhdistänyt eri yhteiskuntaluokkia ja pitänyt jatkuvasti yllä yhteistä tavoitetta - isänmaan puolustamista kaikissa tilanteissa.
Suomalainen asevelvollisuuskäytäntö siitä, että
jokainen kenraalikin on
joskus ollut alokas, on perustaltaan terve ja kansaa
yhdistävä. Asevelvollisuuden suorittaminen on yli
kaikkien yhteiskunta- ja
puoluerajojen ollut suuri yhteinen yhdistävä tekijä. Asevelvollisuuden
suorittaminen on monelle nuorelle miehelle (nykyisin myös monelle naiselle) ollut kunnia-asia ja
antanut korvaamatonta
itsetuntoa ja kohottanut
omanarvontuntoa. Näitä
moraalisen ryhdin tekijöitä ei ole syytä väheksyä.
Suomen poliittinen,
tiedotuksellinen ja sotilaallinen eliitti näyttää
aloittaneen mielipidemuokkauksen kohti NATO-jäsenyyttä. Nyt onkin

kysyttävä, että voiko asevelvollisuusarmeijaa ja
NATO-jäsenyyttä yhdistää? Merkitseekö mahdollinen NATO-jäsenyys yleisen asevelvollisuuden lakkauttamista?
Maanpuolustushenki on
Suomessa korkealla, samaten puolustusvoimien
arvostus. On syytä olettaa, että näin on siksi, että
kansa kokee laajasti olevansa vastuussa Suomen
puolustamisesta.
NATO-keskustelua ei
voi mahtikäskyllä lakkauttaa tai suitsia. Keskustelun on oltava vapaata, mutta samalla on syytä pohtia mm. sitä kuinka
paljon puolustusmäärärahat kasvavat NATO-jäsenyyden myötä. Puolueettomuus ja liittoutumattomuus ovat palvelleet Suomea hyvin - niin hyvin,
että tämän linjan muuttamiselle täytyy olla todella
painavat perustelut.

Eläkepolitiikasta
merkittävä vaaliteema
Eläkepolitiikasta tulee
seuraavien eduskuntavaalien merkittävä vaaliteema.
Syksyyn ajoittuva kansaneläkkeen minimaalinen muutaman euron korotus heijastuu vaalikentille. On täysin selvää, että EU-puheenjohtajuuden
hulppeat kulut, varallisuusveron poisto, presidentin verovapaan palkkion 24 000 euron korottaminen ja kohtuullistamatta jääneet valtiovetoisten
firmojen optiot löytävät
vastinparin pieneläkeläisten kohtelusta.
Suomen eläkeläisiä rassaavat vielä entuudestaan
kipeät leikkaukset mm.
kansaneläkkeen pohjaosan ja taitetun indeksin
osalta. Eläkeläiset ovat
suurin yksittäinen ryhmä,
jonka tyytymättömyyttä ei
yksikään puolue ole pystynyt kanavoimaan sitten

Timo Soinin
puhe 9.4.2006
PerusS:n KeskiPohjanmaan piirin
kevätkokouksessa
Ullavalla
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Kekkosta lainaan vähän.
Sattumia ei voi katua, ne
vain sattuvat. Tulin valituksi 1985-88 ja 1989-92 Keskustalaisena kunnanvaltuustoon. Olin aika lailla innostunut. Ryhmäkuria vierastin ja siitähän ei tykätty.
Jäin sitten vapaaehtoisesti pois ilmoituksin, että yritän palata eläkkeelle jäännin aikaan takaisin.
Paikallislehden päätoimittaja Marita Tiihonen
tiedusteli 1996 kevättalvella, aionko asettua kunnallisvaaliehdokkaaksi. Kun
vastasin myöntävästi, sain
tietenkin ”kirjoituskiellon”.
Näinä neljänä valtuustosta poissaolovuotenani pakinoin aika paljon, joskus lievää ironiaa viljellen. Itselleni syntyi ”kutina”, ettei taideta isossa puolueessa tykätä ehdokkaaksi tulostani.
Olen ylöskirjannut ja tallentanut paljon asioita koko kunnallispolitiikassa
oloajaltani. On hyvin helppo asioista kertoa, kirjoittaa. Vuoden 1996 syksyllä

Timo Soinin
puhe 2.4.2006
Joensuussa, PohjoisKarjalan piirin
kevätkokouksessa

Amerikkalaiset rötösherrat kirjanpitovääristelyineen laukaisivat ketjun,
joka käy kalliiksi koko
maailmalle. Sammumaton
omanvoitonpyynti, ahneus ja keinottelu maksatetaan eri maiden kansalaisilla. Rötösherrat käyvät
kalliiksi.
Optiot oli tarkoitus luoda ihmisten kannustamiseksi ja tuloksellisen työn
palkitsemiseksi. Tästä ajatuksesta on loitonnuttu
kauas. Hyvä työ pitää palkita, mutta optiojärjestelmä ei tuota hyvää hedelmää, päinvastoin se näyttää ajavan ihmisiä vilpin ja
valheen tielle. Lasku lankeaa koko yhteiskunnalle.
Suuret rahat ja nopeat
voitot luovat ”rakenteellista rötösherruutta”. Sen

vuoksi lainsäätäjien on
kansainvälisellä tasolla
päästävä pääoman liikkeiden ja kirjanpitokäytäntöjen herraksi, jotta koko maailmantalouden romahtaminen voidaan estää. Tobinin-verojen kaltaiset ehdotukset
eivät taida ollakaan pelkkää kateellisten köyhien
huuhaata, vaan yksi keino muiden joukossa saada sulkua keinottelulle ja
suuren rahan saalistamiselle. Suomen on kansainvälisillä foorumeilla toimittava hämärärahaa ja vilppiä
vastaan, sillä se on tavallisen kansalaisen ja koko
yhteiskuntamme etu.
Timo Soinin puhe
27.3.2006
Kankaanpäässä

Kotkalainen Arto Hirvonen
Vuoden 2005 nuohoojaksi

Karttula 4.4.2006
Hyvää, sanoo kirjavapartainen mies päivää, Karttulasta. Lienee aluksi paikallaan esitellä itsensä. Olen
tervolaissyntyinen, perussavolaisista aatelissuvuista
polveutuva vanhuuseläkeläinen. Karhunen on sukunimeni ja etummaiseksi nimeksi on annettu Viljo. Villenä minut kuitenkin paremmin tunnetaan, PoliisiVillenä yleisimmin.
Paikallislehtipakinoinnin
aloitin jo kauan sitten. Tuli
kai käsiteltyä ajan hermolla
olevia asioita. Palautteesta
päätellen jutuistani tykättiin. Nykyinen Sisä-Savon
Sanomat -lehti on sanonut palstatilaa olevan. Kun
nyt sattui tilaisuus, aloitankin tästä lehdestä. En käytä jo varattua nimimerkkiäni ”Villen palsta”, vaan pidän itselleni nimikilpailun,
josta palkinnoksi mahdollisesti saan vingerporillisen
tai kaksi Malaga Larios ehtoollisviiniä, jonka nautin
syvällä hartaudella ennen
nukkumaanmenoa.

SMP:n vuoden 1983 vaalivoiton, jota edelsi eläkkeiden verokohtelun muuttaminen. Tuolloin eläkeläiset
äänestivät laajasti SMP:n
ehdokkaita protestoidakseen eläkeläisiin kohdistunutta veropäätöstä.
Tilanne on nyt samankaltainen. Eläkeläiset kokevat laajasti tulleensa
eriarvoisesti kohdelluiksi ja siinä on protestin siemen. Perussuomalaisten on
syytä huomioida eläkeläisten oikeutettu tyytymättömyys ja annettava eläkeläisille muutoskanava sekä
mahdollistettava eläkeläisehdokkaiden mukanaolo
omilla listoillaan. Eläkepolitiikkaan tulee muutos
vain äänestämällä.

Rötösherrat käyvät
kalliiksi

viikossa piti synnyttää sitoutumattomien ryhmä.
Kun ryhmämme sai syksyn 2000 vaaleissa 6 paikkaa, se oli shokki. Tämän
jälkeen alkoi järjestelmällinen sakinhivutus. Kauden
loppuvaiheilla 2004, eli vaalien alla meni jo aivan överiksi. Näki selvästi, että sitoutumattomat lakaistaan
yhdistynein puoluevoimin
pois Karttulan kunnallispäätännästä. Tämä ei täysin
onnistunut, saimme neljä
paikkaa. Näin jatketaan. Itse jätin viime keväänä kaikki luottamustehtävät. Pelurit katsovat onnistuneensa.
Eppäelen!
Savon Sanomat uutisoi
poisjääntini mainiten minun olleen myös SMP:läinen. En ole, mutta olen vahvasti sinne päin suuntautunut. Liityn Perussuomalaisiin, jos ottavat.
Vilhelmi
Nimikilpailun
tulos on tässä

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Nuohousalan keskusliitto ry on valinnut kevätkokouksessaan Ylihärmässä
11.3. vuoden 2005 nuohoojaksi Perussuomalaisten
Kotkan puuhamiehiin kuuluvan nuohoojamestari Arto Hirvosen. Valintaperusteluissa mainitaan muun
muassa että Hirvonen on
kirjallisella aloitteellaan
saanut lakiin asetusmuutoksen, joka parantaa merkittävästi kiinteistöjen paloturvallisuutta öljykeskuslämmitystaloissa. Uusi asetus saattaa öljylämmitteiset talot samaan asemaan
puulämmitteisten pientalojen kanssa, koska suoritettava tarkastuskierto on
yhdenmukaistettu. Hirvoselle annetussa kunniakirjassa mainitaan myös, että
asetuksen myötä asukkaiden turvallisuus paranee,
paloviranomaisten huoli
pienenee sekä nuohoojien
työn arvostus kohoaa.
Vuodesta 1966 nuohousalalla toiminut nyt 58-vuotias nuohoojamestari Arto Hirvonen asuu Kotkassa. Hänen nykyinen toimialueensa on Päijät-Hämeen

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

nuohouspiirissä Heinolassa.

Pitkä prosessi
Vuoden nuohoojaksi valittu
Arto Hirvonen esitteli aikoinaan öljylämmityskattiloiden tarkastuskäytännön parannusideansa Perussuomalaisten eduskuntaryhmälle. Kansanedustaja
Raimo Vistbacka otti asian
esille, kun 31.8.2004 päättynyttä nuohousmääräystä käsiteltiin eduskunnassa. Vistbacka teki nuohousasetuksen sisältöön liittyvän kirjallisen kysymyksen nro 941/2004 ja jätti sen
2. päivänä joulukuuta 2004
sisäministeri Kari Rajamäen vastattavaksi.
Tämän pitkällisen prosessin tuloksena sisäministeriö
muutti pelastuslain sisällään
pitämää nuohousasetusta
muun muassa niin, että savuhormin nuohouksen lisäksi
kattilan kautta tapahtuva liitinhormin tarkastus suoritetaan vuosittain.
Uusi käytäntö ehkäisee
räjähdysvaaran, säästää
öljykuluja, sekä pienentää merkittävästi päästöjä.

Kotkan
Perussuomalaisten
aktiiveihin kuuluvan
Arto Hirvosen
paloturvallisuutta
lisänneet ideat toivat
hänelle Vuoden 2005
nuohooja -tittelin

Nuohousmääräyksestä kirjallisen kysymyksen tehnyt
kansanedustaja Raimo Vistbacka puolestaan korostaa,
että asian myönteiseen etenemiseen vaikuttivat olennaisesti Perussuomalaisen
puolueen ja sen eduskuntaryhmän asialliset suhteet
ministeriön virkamiehiin ja
sisäministeri Kari Rajamäkeen.
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Timo Soini tentissä

yleisötilaisuudessa Parkanon Yhteiskoululla 27.3.2006
Syyksi hän mainitsi keinotekoisten optiovoittojen tavoittelun, joka pitää osakkeiden
arvoja liian korkealla niiden todelliseen arvoon nähden.

Lämpövoimalaitos puhutti yleisöä
Parkanossa kun oltiin, nousi yleisökeskustelun kärkiaiheeksi lämpövoimalaitos, joka
viimeaikoina on muuntunut puheissa ongelmajätelaitokseksi. Sen käyttämä polttoaine oli jopa laskettu tarkkaan, ja tulokseksi tuli, että jos käytetään ongelmajätteitä niin Arseniini-nimistä myrkkyä pääsee
ilmaan 310 kg päivässä.
Laitoksen sijoituspaikka oli myös herkkä
aihe, nykyistä paikkaa pidettiin huonona.

Parkanon kunnanvaltuutettu Reijo Ojennus täsmensi asioita toteamalla, puuhakkeen ja turpeen olleen polttoaineena kun
lämpövoimalaitoksen paikasta on keskusteltu.
-Paikkahan voi vielä vaikka muuttua
kaikkien koukeroiden seurauksena. Asia
on täysin keskeneräinen, totesi Reijo Ojennus.
Timo Soini muistutti, että Parkanon kunnanvaltuusto tekee kyseisestä asiasta päätökset, eikä valtiovalta, jota hän edustaa.
-Meillä aluepäätösvalta on kunnilla itsellään.
Harri Lindell

Timo Soini suomi EU:ta puheessaan.

Paikalla oli runsaasti väkeä ja tilaisuuden järjestäjinä toimivat Reijo Ojennus ja
kumppanit. Alustuspuheessaan Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini suomi
Eu:ta kovin sanoin.
Hänen mielestään Eu:n puuttuminen
Suomen kirkoissa olevien urkujen lyijymäärään on naurettavaa direktiivien viidakkoa. Samaan nippuun hän laittoi kurkkujen käyryysdirektiivin ja moduulirekkojen kavennusmääräykset.
Valtio-oppineet sanovat, että Eu:n perustuslaki ei muuta Suomessa mitään, mutta perustuslain englanninkielen käännöstä
heiluttaen Soini kertoi 113 pykälää olevan
kirjoitettuna perustuslakiin, jotka muuttavan Suomen lainsäädäntöä.
Perustuslakihan menee Suomen lain yläpuolelle, hieno sana ratifiointi tarkoittaa sitä, että me sen hyväksymme.
Keskustelua Suomen eduskunnan ratifioinnista hän piti mielettömänä, koska
Ranska ja Hollantihan ovat Eu:n perustuslain jo hylänneet. Se merkitsee sitä, että sitä ei voida hyväksyä sellaisenaan, jolloin Suomen eduskunnan käsittelyasia on
hänen mielestään turha.
Unionista tulee jossakin vaiheessa oikeustoiminen valtio. Se merkitsee sitä, että
unioni voi neuvotella ulkopuolisten maiden
kuten Kiinan, Amerikan tai jonkun muun
maan kanssa sopimuksia, jotka astuvat voimaan koko Eu:n alueella halusimmepa sitä tai emme.
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Mies pilvenpiirtäjän juurella
Maataloudessa puhutaan Suomen saaneen
torjuntavoiton. -Mikä ihmeen torjuntavoitto? Soini ihmetteli. Onko se voitto, jos Eutarkastaja voi tulla tilalle 24 tunnin varoitusajalla tarkastamaan tilan tilit ja tulot.
-Minun kotiini kun Eu tarkastajat eivät
tule ilman että minä annan siihen lupaa, totesi Soini huumorimiehenä pieni pilke silmäkulmassaan.
Kysyttäessä mitä pieni kolmen kansanedustajan puolue voi tehdä, hän kertoi mukavan esimerkin;
-On suuren pilvenpiirtäjä juurella mies,
joka poraa kadun kivetystä. Hänen touhujaan ei pilvenpiirtäjässä päivällä huomata, mutta hiljaisina hetkillä porauksen ääni kuuluu varmasti myös pilvenpiirtäjän
korkeimpiin kerroksiin asti, haluttiinpa sitä tai ei.
Sama merkitys on pienellä puolueella
kun nostetaan julkiseen keskusteluun esille epäkohtia, joita isot puolueet eivät halua
nostaa. Luodaan julkista painetta, ja saadaan myös ääni kuuluviin haluttiinpa sitä
pilvenpiirtäjien huipuilla tai ei.
Timo Soini asetti seuraavissa eduskuntavaaleissa puolueen tavoitteeksi 10 kansanedustajan paikkaa eduskuntaan omalle puolueelleen
Optiorahastukselle Soini sanoi jyrkän
ein, epäilipä vielä olevan tulossa pörssiromahduksen.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Yleisön mielipide oli; ”ei tuossa aikataulussa, eikä tuohon paikkaan”.
Kovaa kritiikkiä saaneen laitoksen nimeksi muotoutui ”myrkkylaitos”.

Kolmen kauden SMP:n kansanedustaja Lea Mäkipää ja perussuomalaisten
puheenjohtaja, yhden kauden kansanedustaja Timo Soini. Lea Mäkipää
onnitteli Soinia kukkien kera hyvin onnistuneesta presidentinvaalityöstä.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Kristinusko ja ihminen

polvillaan kapitalismin ja islamilaisuuden edessä
Läntiset arvot pohjautuvat tavalla taikka
toisella paljolti kristinuskoon. Sen tietävät
kaikki, vaikka eivät itse kirkon oppeihin
sinänsä uskoisikaan. Elämme aikaa, jossa
on käynnissä hyvin tuhoisia kehityskulkuja.
Isänmaaton kapitalismi ja liberaali individualismi ovat heikentämässä ja hajottamassa kristilliseen arvopohjaan perustuvaa yhteiskuntaamme siinä määrin, että arvomaailmalleen suhteellisen uskollisena pysynyt
ja kompromisseihin taipumaton koko yhteiskunnallisen elämän läpäisevä islamilaisuus on saamassa tilaisuutensa.
Kansallisvaltioiden ja sitä myötä kansojen heikentyminen lähti ideologisesti käyntiin jo kommunistisen internationaaliaatteen seurauksena. Kun kommunismin reaalimuoto kärsi tappion ja heikkeni merkittävästi, tilalle tuli isänmaaton globaalikapitalismi, jonka seurauksena yksilöiden,

yhteiskunnan ja jopa kristillisen uskon elämää sanelevat nyt raha ja trendit. Vanhat
vasemmistolaisetkin ovat lyöneet kättä kapitalismin vääristyneen muodon kanssa, sillä vääristynyt kapitalismi on tarjonnut kuitenkin turvapaikan arvoliberaalille eli arvottomalle hörhövasemmistolaisuudelle
kaikkien palvellessa yhteistä epäjumalaa
Kapitalismusta.
Elämme ahneuden ja röyhkeyden riemuvoiton aikaa. Rikkaat nostavat verkoillaan
suuria saaliita, ja nauttivat nykytilanteesta.
Kansa taas on päässyt jo Suomessakin maistamaan globaalin ei-kansallisen talouskapitalismin katkeria hedelmiä. Keskeistä kaikessa
tässä on kansallisvaltioiden alasajo. Jos kansallisvaltiot ajetaan alas, jäljelle jää vain valinta kapitalismin ja kommunismin välillä, sillä rajattomassa yhteiskunnassa keskeistä on
raha, johonka kapitalismin valta ja toisaalta

kommunismin synty perustuvat. Elämä ja ihminen ollaan heittämässä syrjään.
Meidän täytyy kaikin tavoin estää rahan
nouseminen keskeisimmäksi asiaksi yhteiskunnassa, sillä silloin on edessä vain hirvittävä valinta rajoittamattoman ja näennäisdemokraattisen kapitalismin ja autoritaarisen kommunismin välillä. Edessä on siis
vain huonoja vaihtoehtoja, jos jatketaan tieuran suunnassa.
Materialismi ja henkinen arvottomuus,
joka on keskeistä sekä kapitalismissa että
kommunismissa, luovat myös otollisen maaperän kompromisseihin taipumattomalle ja
koko yhteiskunnan läpäisemälle uskolle, jos
se vain kykenee selviämään hengissä nykykehityksessä. Kun aika on koittanut, tällainen uskonto voi pyyhkäistä yli koko arvotyhjiössä elävän läntisen yhteiskunnan.
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Kaikenlainen sekoittaminen,
hämmennys ja sekamelska, joka pilkkoo meidän yhteiskuntaamme, on pahasta. Kaivamme
itse itsellemme haudan, johonka
meidät ja esi-isiemme arvot voidaan kärrätä, kun aika on koittanut. Siksi meidän on puolustettava kansallisvaltioita ja siinä samalla omaa isänmaatamme.
Rajaton yhteiskunta on henkisesti arvoton ja ihmiselle kylmä.
Globaaliuskoon hurahtaneet hörhöt eivät tätä isoa kehitystä tajua.
Sen sijaan omasta olostaan nauttivat pörssikapitalistit naureskelevat partoihinsa, kun hyödylliset idiootit tekevät myyräntyötä
heidän puolestaan. Hekään eivät kuitenkaan halua hekumallisessa olotilassaan ymmärtää, että lopulta voiton korjaa nykykehityksessä islam ja heidän uskonnollisyhteiskunnallinen oppinsa.
Ja miksi he sellaisia miettisivätkään, sillä kerranhan täällä vain
eletään.

www.ps-nuoret.net

nuoret

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

Soini laittoi
EU-perustuslain
kevätboikottiin

PerusS Nuoret vuosikokouksessa
Perussuomalaisten Nuorten toiminta on ottanut askeleen eteenpäin viimeisen puolen
vuoden aikana, todettiin Perussuomalaisten
Nuorten vuosikokouksessa 31.3 Helsingissä.
Internet-sivut valmistuivat sopivasti Timo
Soinin presidentinvaalikampanjan alla, ja
sen jälkeen niitä on kehitetty edelleen. Jatkossa sivujen sisältöä pyritään yhä parantamaan. Internet on PerusSuomalainen –lehden ja jalkatyön lisäksi merkittävä kanava,
jonka avulla toimintaa saadaan aktivoitua
ja uusia jäseniä kerättyä. Kaikilla Nuorten
jäsenillä on myös mahdollisuus tarjota hyviä kirjoituksia sivuille ja osallistua keskusteluihin.
PerusS Nuoret toivovat, että kaikki puolueen alle 36-vuotiaat jäsenet liittyisivät
myös nuorisojärjestöön täyttämällä internetistä löytyvän kaavakkeen ja lähettämällä sen nuorisojärjestölle tai ilmoittamalla
nuorisojärjestön hallitukselle sähköpostilla halukkuudestaan liittyä. Puolueen jäseniltä ei peritä erillistä jäsenmaksua, päätet-
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tiin. Myös muut kuin puolueen jäsenet ovat
tervetulleita nuorisojärjestöön. Vuosikokous hyväksyi järjestölle uudet säännöt, jotka
lähetettiin yhdistysrekisteriin. Nuorten kokouksen julkilausuma:

EU:n perustuslakiraatoa ei pidä tuoda
eduskuntaan
Valtaosa suomalaisista vastustaa EU:n perustuslakia, mutta hallitus aikoo silti hyväksyttää sen Suomen kansaa edustavassa Suomen eduskunnassa. Näin siitäkin huolimatta, että laki ei tule sellaisenaan voimaan.
Jos eduskunta hyväksyy Perussuomalaisten Nuorten mielestä jo sinänsä kelvottoman
perustuslain, vahvistaa Suomen eduskunta
toimillaan EU:n luonnetta järjestönä, jossa
omaa etuaan voi ajaa vain mielistelemällä.
Sellainen ei ole tervettä, eikä lopulta kenenkään etu. Samalla Suomi heikentäisi neuvotteluasemiaan, jos ja kun uudesta ehdotuksesta perustuslaiksi alettaisiin neuvotella.
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EU:n kannattajien tulkinta on, että suomalaiset vastustavat unionia vain typerien
direktiivien takia. Vähemmälle huomiolle
on jätetty olennainen kysymys, miksi typeriä direktiivejä on olemassa. Perussuomalaisten Nuorten mielestä vastaus on se, että
asioistamme päättävät väärät ihmiset väärässä paikassa. Mielestämme suomalaiset
olisivat oikeita ihmisiä päättämään suomalaisia koskettavista asioista.
Jos eduskunta hyväksyy EU:n perustuslain, hyväksyy se lopullisesti EU:n ensisijaisuuden kansallisvaltioon nähden. Samalla
se hyväksyy direktiivitehtailun voimistumisen entisestään. EU:n perustuslakia ei tarvitse osata ulkoa, voidakseen ymmärtää sen
keskeisen sisällön. Se on: EU:n päätösvalta
kasvaa nykyisestä, ja mahdollisuus jäljelle
jäävänkin kansallisen päätösvallan luovuttamiseen olennaisesti helpottuu.
Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten 1. vpj.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Olen järkyttynyt Suomen poliittisten
puolueiden ja eliitin halusta ratifioida Ranskassa ja Hollannissa kansanäänestyksessä hylätty EU:n perustuslaki, joka ei sellaisenaan voi tulla voimaan.Nöyristelykulttuuri on mennyt
liian pitkälle. Kun EU:ssa on yhteisesti
sovittu niin sanotusta miettimistauosta, on Suomi käsi lipassa kiirehtimässä
EU-perustuslain ratifiointia.
En aio tänä keväänä olla antamassa
aikaani ns. EU-keskustelulle erilaisissa
tilaisuuksissa lukuun ottamatta oman
puolueeni tilaisuuksia ja eduskuntatyötä. En uhraa aikaani ns. kansalaiskeskusteluun, koska eliitti ryntää ratifioimaan sopimuksen säkki päässä. En ole
antamassa yleisölle ja EU:lle sitä käsitystä, että Suomessa käytäisiin jotaki
sellaista keskustelua, jolla on merkitystä asian lopputuloksen suhteen.
En siis tule omalta osaltani osallistumaan Eurooppa-tiedotuksen tai minkään muunkaan järjestön keskustelutilaisuuksiin EU:n perustuslaista tänä
keväänä.
Timo Soinin julkilausuma
8.4.2006 Seinäjoella,
PerusS:n Etelä-Pohjanmaan
piirin kevätkokouksessa
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

Anssi Joutsenlahti on pitkän matkan juoksija
-uskossa ja urheilussa
Valoisasta asunnosta kerrostalon ylimmästä
kerroksesta näkyy kirkontorni ja järvi.
Samalla tontilla on aikoinaan ollut Anssi
Joutsenlahden syntymäkotitalo, puutalo joka
purettiin myöhemmin kerrostalon tieltä.
Eläkkeellä olevan, pitkään uskossa olleen
miehen, Anssi Joutsenlahden silmistä näkyy
rauha ja ilo, tasapainoisuus. Matkaa Jumalan
miehenä on kertynyt jo kunnioitettavan
monta vuosikymmentä.

Paitsi uskonasioissa, myös
urheilupuolella Anssi Joutsenlahti on pitkän matkan
juoksija. Mies juoksee yhä
maratonia, ja on harjoitellut sitä Suomen lisäksi
muun muassa Etelä-Afrikan lämmössä. Joutsenlahtien asunnossa on rauhallinen ja lämmin tunnelma.
Anssi Joutsenlahti on tehnyt pitkän ja monipuolisen
uran. Hän on muun muassa toiminut kirkkoherrana
Jämijärvellä ja Jurvalla, ollut uskonnonopettajana ja
myös mukana politiikassa
sekä erilaisissa järjestöissä
ja seuroissa luottamustehtävissä. –Olin SMP:n kaupunginvaltuutettuna yli 20
vuotta ja kansanedustajana
8 vuotta, kertoo Anssi Joutsenlahti. Hän on toiminut
myös Herättäjäyhdistyksen
palveluksessa ja käy vieläkin saarnaamassa seuroissa silloin tällöin. –Herännäisyys on minulle hengellinen koti, sanoo Anssi.

”On järjetöntä kiistellä
naispappeudesta”
Anssi Joutsenlahdella on
hyviä mielipiteitä myös tämänhetkisistä kiistakysymyksistä. Naispappeudesta riitelyä hän ei ymmär-

rä. –On järjetöntä kiistellä tällaisista asioista, Jeesus
toi täyden tasa-arvon. Jumalan edessä ei ole miestä eikä naista. Vetoaminen
raamatunkohtaan, jossa sanotaan ”nainen vaietkoon
seurakunnassa” on väärin.
Silloinhan naiset eivät saisi
koskaan avata suutaan kokouksissa, eikä esimerkiksi
evankelistan tai diakonissan työ olisi mahdollista.
Molempia tarvitaan, miehiä
ja naisia, Anssi kiteyttää. –
Jeesuksen oppi oli rakkauden oppi, hän lisää.
Raamattua tulkitaan toisinaan irrottamalla yksittäinen jae asiayhteydestä,
naisten vaikeneminen seurakunnissa oli sen ajan mukainen käytäntö, johon seurakunta sopeutui, ei Jumalan
tahdon mukainen asia. Tämä
tulisi ottaa huomioon.
Anssi Joutsenlahti on
huolissaan maailman tilanteesta, ja myös tilanteesta
Suomessa. Hän kritisoi katolilaisuutta ehkäisyn kieltämisestä maailmassa, jossa
väestön liikakasvu on ongelma. Huumeet ja maat,
kuten Afganistan, jotka
saavat huumeviljelmistään
merkittäviä tuloja huolestuttavat myös. –Jos olisi halua, tällaisille asioille voi-

Anssi Joutsenlahdelle usko on antanut levollisuutta ja turvallisuutta. -Jumalan myllyt jauhavat koko
ajan, vaikka joskus tuntuukin, että ne jauhavat hitaasti, hän miettii. Palkintokaappiin on vuosien
varrella kertynyt mittava määrä palkintoja urheilu-uralta.

taisiin tehdä jotakin, sanoo
Anssi Joutsenlahti. Hän listaa samaan ongelmalistaan
yhä vellovat rotuongelmat
ja nälänhädän. – Esimerkiksi Etelä-Afrikassa mustat ja valkoiset ovat yhä eriarvoisia. Siinä missä valkoiset ajelevat dollarihymyillä,
mustat kävelevät töihin, sanoo Anssi Joutsenlahti. Hän
toivoo myös ihmisten huomioivan vanhainkodeissa ja
vuodeosastoilla olevia vanhuksia, monet vanhukset
ovat valitettavan yksinäisiä.
Synkistäkin huomioista huolimatta hän haluaa kuitenkin
muistuttaa, että myönteisiäkin asioita tapahtuu. –Jumalan myllyt jauhavat koko
ajan, vaikka joskus tuntuukin, että ne jauhavat hitaasti, hän toteaa. Pysähdymme
hetkeksi keskustelemaan Jumalan ja ihmisten erilaisesta
aikakäsityksestä.

”Ei pappi ole sen
kummallisempi kuin
muutkaan”
Jumalaan uskovana miehenä
tärkeimmäksi Jumalalta saamakseen asiaksi Anssi nostaa
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luottamuksen siihen, että tämän elämän jälkeen on olemassa jotakin; uusi ja parempi elämä ikuisuudessa. Usko on antanut myös levollisuutta ja turvallisuutta aikoina, kun kaikki ei ole mennyt
hyvin. Pappina ja kirkkoherrana hän kokee olevansa samalla viivalla kenen tahansa kanssa, ei missään nimessä millään jalustalla.
–Ei pappi ole sen kummallisempi kuin muutkaan.
Papin virkaa ei koskaan voi
hoitaa liian hyvin. Se on rannaton työmaa, hän luonnehtii. Vaikeinta papin työssä
on ihmissuhteet, vaikka seurakuntalaisten kanssa Anssi Joutsenlahti on aina tullut
hyvin toimeen. Työhön liittyy kuitenkin paljon kaikkea
hallinnollisesta puolesta lähtien, ja monia eri kontakteja.
Hyvä saarna on Anssi Joutsenlahden mukaan sellainen,
jonka toivoisi vielä jatkuvan.
–Ei liian pitkä, eikä tuomitseva. Hyvästä saarnasta välittyy ilosanoma.
Teksti ja kuvat:
Anne Kukkonen

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Anssi Joutsenlahti
- Jämijärven kirkkoherra v.-98-02
- Jurvan kirkkoherra v.-02-05
- kansanedustaja v.-79-87
- Herättäjä-yhdistyksen
Länsi-Suomen ja
Hämeen aluesihteeri v. -88-98
- liikenneministerin poliittinen
sihteeri v.-89-90
- Kankaanpään k. uskonnonopettaja v.-74-75
- Honkajoen koulun uskonnonopettaja v.-75-76.
- SMP:n Pientalonpoika Oy:n
toimitusjohtaja
ja SMP:n kenttäsihteeri v.-88
- useiden lautakuntien, neuvostojen
ja työvaliokuntien
luottamustoimissa
- eri yhdistysten luottamustoimissa
- Kankaanpään Urheilijoiden
yleisurheilujaoston
sihteeri v.-76-89 ja pj v.-90-97
- SVUL:n Satakunnan
yleisurheilujaoston sihteeri v.-76
- Eduskunnan urheilu- ja
kuvataidekerhon
johtokunnan jäsen v.79-87
- Israelin Ystävät ry:n
Kankaanpään osaston pj. v. -92,
1996-2000
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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!

Juhani Pilpola

Jorma Kalevi
Uski

Auli Kangasmäki Ahti Moilanen

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

Vesa-Matti
Saarakkala

Inka Swahn

Marjo Pihlman

Perussuomalaisen Naiset

naiset

Perussuomalaiset

kokoontuivat Helsingissä

PS-Naisten järjestäytymiskokous pidettiin 18.3.06 puoluetoimistossa Helsingissä. Naisten hallitus jatkaa entisessä kokoonpanossa. Puheenjohtaja Marja-Leena
Leppänen kiitti vaaliaktiivisuudesta ja kannusti omiaan seuraaviin. Puolueen vpj. Auli Kangasmäen myötä toivotamme lämpimästi tervetulleiksi mukaan puolueemme
naisjärjestöön nuoret naiset ympäri maata!
Samalla totean, että meidän puolueellamme on onni jo pitää mukanamme aktiivisia,
yhteistyökykyisiä ja työhön tarttuvia naisia, mutta lisää tarvitaan aina! Toivotamme
tervetulleiksi kaikki naiset, niin kaupunkikuin maaseututaustaiset, kotona työtä tekevät kuin kodin ulkopuolella työskentelevät, lapselliset ja lapsettomat! Yhteistä on
unelma ja kenties idea; parempi maa ja kotiseutu asua, eheämmät perheet ja onnellisemmat lapset, keski-ikäiset ja vanhukset!
Ikää tärkeämpi seikka on mielestäni se, että on virtaa ja kyky toimia. Jokaisessa yhteisössä erilaisuus on rikkaus ja lisää moninkertaisella kertoimella mahdollisuuksia
vaikuttaa asioihin
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toiminnanjohtaja

Suomen naisille äänioikeus 100 vuotta
sitten
Suomen naiset saivat äänioikeuden 100
vuotta sitten. Sen kunniaksi on tapahtumia
eri paikkakunnilla. Tuula Kuusinen Helsingistä ja Heleena Pekkala Pirkanmaalta raportoivat suunnitelmien edistymisestä paikallisissa Nytkis-järjestöissään. Juhlajärjestelyiden päävastuun kantavat NYTKIS ry.
(Naisjärjestöt Yhteistyössä) ja NJKL (Naisjärjestöjen keskusliitto). Olemme mukana jäsenjärjestönä. Nytkis ry:n toiminnasta kertoi Marjo Pihlman, joka edustaa PSNaisia ko. järjestön hallituksessa. Varajäsen
on Aira Kosonen. Esimerkiksi pätkätöihin,
samapalkkaisuuteen, väkivaltaan, lakiehdotukseen seksin oston kriminalisoimiseksi,
tai naisten ja lasten salakuljetukseen köyhemmistä maista, ja prostituutioon pakottamiseen kohdemaissa, on puututtu erilaisin keinoin (mm. kannanotot ja päättäjien
tapaamiset).
Kunniajäsenemme Annikki Jalava, katsomastaan tosiasioihin perustuvasta elokuvasta vaikutettuna vetosi, ettemme
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unohtaisi, vaan kertoisimme lotista ja naisista sodan aikana. Emme unohda. Puolueemme kantaa huolta sotien veteraanien
ja kotirintamanaisten asemasta niin kauan kuin he ovat keskuudessamme. Rintamanaisten Liitto oli Uudenmaan piirin vieraana viimesyksyisessä teemaillassa. Runsas yleisö ja kansanedustajamme
saivat uutta tietoa suomalaisen naisen uskomattomista suorituksista sodan aikana
ja myöhemmin kun maata jälleenrakennettiin. Jopa pelkät numerotiedot henkilöistä ja rahasummista, joita naiset keräsivät ja lahjoittivat edelleen, olivat vaikuttavia. Palautteen mukaan, saatu tieto oli uutta, mielenkiintoista ja tärkeää.
Perussuomalaiset Naiset ja Uudenmaan
piiri osallistuivat liiton järjestämään keräykseen, jonka avulla tuetaan mm. naisten kotona asumista. Vastaanotin Rintamanaisten liitolta kiitoskirjeen PS-Naisten, Uudenmaan piirin ja puolueemme
puolesta. Nämäkin asiat ovat osa juhlavuoden sisältämää naisten historiaa 100
vuoden ajalta.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Naiset ry.

Rentoutumista
Ennen kuin erkanimme, rentoutusterapeutti, erikoissairaanhoitaja Eija Poranen kertoi rentoutusterapiasta, positiivisten ajatusten ja mielleyhtymien voimasta arkielämässä, työssä ja eteenpäin
pyrkiessä. Saimme myös kokeilla, miten
rentoutusohjelma vaikuttaa käytännössä.
Pitkän ja asiatäyteisen kokouksen jälkeen
kokemus oli miellyttävän virkistävä. Rentoutusterapiaa käytetään mm. urheiluvalmennuksessa, sairaaloissa, tupakointipakon ja esiintymispelon poistamisessa.
Mainittava on Heleenan ja Marrun
tuomat herkut, juuri savustettu lohi ja
lohipiiraat, jotka kruunasivat tarjoilumme. Anneli Annalalla oli mukavia uutisia Etelä-Pohjanmaalta ja Helena Hiltusella terveisiä Etelä-Savosta. Tuula Kuusinen, Heleena Pekkala ja Aira Kosonen kiiruhtivat samana iltana laiturista
irtoavaan ”Naisten Laivaan”, jossa mm.
naisyrittäjyyttä esiteltiin.
Tervehdys Hilkka Saloselle
naisjärjestöltä kukin ja sanoin!
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Kaustisen Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteita
Arvoisa puheenjohtaja!
Pidin ennen joulua tässä samalla paikalla puheen, jonka itse kuvittelin esitykseksi.
Vaikka esitys sai valtuustossa kannatustakin, hävisi koko
juttu päivänvalosta kuin tuhka tuuleen.
Tällä kertaa teen esityksen
varmuuden vuoksi myös kirjallisena poimien edellisen
esityksen asiasisällöstä tähän
vain pääkohdat.
Kuten me kaikki täällä olijat tiedämme, on Kaustisella edelleen kaksi kylää ilman
ajanmukaista toimivaa laajakaistayhteyttä.
Kunnanhallitus on toistamiseen piiloutunut mielestäni
huonon päätöksen taakse. Sen
mukaan kahta laajakaistayhteyttä per kylä ei tueta!!?

Päätös on mielestäni tehty vailla ajanmukaista asiantuntemusta. Ensinnäkin on
hommattu yhteys, joka ei todellakaan ole käyttökelpoinen kustannussyistä vielä tänä päivänä suurimmalle osalle perheistä. Lisäksi tekemällä päätös “kahta yhteyttä per
kylä ei tueta!”, ei tueta kestävää kehitystä. Tulevaisuudessa olemme aivan varmasti tilanteessa, jossa nämä adslyhteydet kylillä, jotka ne nyt
saivat, käyvät liian hitaiksi ja
uusia yhteyksiä on kyettävä rakentamaan. Tämä viallinen ohje
on mielestäni kumottava yksin
tein. Noilla kylillä on tällä hetkelläkin asukkaita, jotka toivoisivat pääsevänsä kohtuukustannuksin sinne minne muutkin.

Esitys:
Kaustisen kunnanvaltuusto
30.03.2006
Me allekirjoittaneet esitämme
että Kaustisen kunta ryhtyy
pikaisiin toimiin adsl-tasoisen yhteyden rakentamiseksi Nikula – Puumala alueelle.
Esitämme, että päätöslauselma “kahta laajakaistayhteyttä
kylälle ei tueta”, mitätöidään
syynä kestävän kehityksen ja
alueellisen tasavertaisuuden

Määrärahaesitys!
toteutuminen. Lisäksi em. päätöslauselma osoittaa asiantuntematonta tapaa toteuttaa kansallista laajakaistastrategiaa. Mielestämme valokaapeliyhteyden
kustannukset eivät ole kohtuulliset ajatellen tämän päivän hintatasoa kaupallisilla adsl- markkinoilla.
Perussuomalaisten
valtuustoryhmä
Kaustisella 30.03.2006

Kaustisen kunnanvaltuusto
30.03.2006
Me allekirjoittaneet esitämme että adsl- yhteyden toteuttamisen kulut katetaan
palo- ja pelastustoimen puolelta saaduista n. 54.000 euron
summasta.
Perussuomalaisten
valtuustoryhmä
Kaustisella 30.03.2006

Luumäen terveyskeskukselle lääninhallituksen moitteet
Etelä-Suomen lääninhallitus on
antanut moitteet Luumäen terveyskeskukselle, koska sen mielestä terveyskeskuksessa ei ole
toimittu asianmukaisesti, kun viranomaisten vaatimat lakisääteiset todistukset ajokorttia varten
on jätetty kirjoittamatta.
Kantelun lääninhallitukselle
asiassa teki Luumäen Perussuomalaisten aktiiveihin kuuluva varavaltuutettu, linja-autonkuljettaja Vesa Simola Taavetista. Hän
joutui hakemaan todistuksen noin
40 kilometrin päästä Lappeenrannasta, koska paikallinen terveyskeskus kieltäytyi todistuksen an-

tamisesta. Ylimääräisiä lisäkustannuksia Simolalle tuli niin matkakuluista kuin kymmeniä euroja maksaneista yksityislääkärin
palkkioistakin. Asian hoitoa hankaloitti, että Luumäellä ei ole ollut pariin vuoteen ykstyislääkärin
vastaanottoa. Lääninhallitukselle
antamassaan vastineessa terveyskeskus vetosi muun muassa lääkäripulaan, uuden tietojenkäsittelyjärjestelmän sisäänajoon,
pitkäaikaissairastavuuteen, korkeaan sairastuvuusindeksiin sekä väestöpohjan korkeaan ikärakenteeseen. Priorisointipäätöksiin vedoten korostettiin myös,

että ajokorttitodistusten tekemisestä on jouduttu luopumaan, ellei siihen ole ollut erityisesti painavaa terveydellistä perustetta.
Lääninhallituksen mielestä terveyskeskuksen menettelytapa ei
ole ollut oikea. Hallintokanteluun antamassaan päätöksessä se
korosti erityisesti, että eduskunnan oikeusasiamies on selkeästi
viestittänyt, että ajokorttitodistukset tulee kirjoittaa julkisessa
terveydenhuollossa. Lisäksi lääninhallitus kehotti Luumäen terveyskeskusta muuttamaan käytäntöään ja antamaan siitä ilmoituksen lääninhallitukselle hel-

mikuun loppuun mennessä. Vesa Simolan mukaan hänen esille
nostamastaan asiasta on tullut
kuntalaisilta paljon myönteistä palautetta. -Selkään taputtajia riittää. Ihmiset ovat kiitelleet.
Jotkut ovat tosin ihmetelleet, että vieläkin todistuksen saamista
saattaa joutua jonottamaan parikin kuukautta. Perussuomalaisella sitkeydellä ja rohkeudella
havaitsemaansa epäkohtaa vastaan taistellut Vesa Simola osoitti, että yksittäinen kuntalainenkin voi saada koko kuntaa ja sen
asukkaita koskevia parannuksia
aikaan.

Luumäkeläinen linja-autonkuljettaja Vesa Simola
osoitti toiminnallaan, että
yksityishenkilökin voi saada
koko kuntaa palvelevia
parannuksia aikaan.

Utajärven Perussuomalaisten valtuustoaloite 14.02.2005
Valtuustoaloite Utajärven kunnan taloudellisen tilan parantamiseksi
Utajärven kunnan talous on ollut pahasti alijäämäinen jo kahtena vuotena peräkkäin. Kaikki kulut on saatu katettua vain
runsaalla lainan otolla, vuoden
2004 lopussa lainaa oli 3260 euroa asukasta kohden, sekä valtion
harkinnan varaisella avustuksella.
Kuluvan vuoden 2005 aikana lainaa joudutaan ottamaan lisää koska alijäämä ei tule pienenemään
ja taloussuunnitelman (liite1) mukaan vuoden 2005 lopussa lainaa
olisi jo 3534 euroa asukasta kohden. Jo edellisinä vuosina on näennäisesti pyritty hakemaan säästöjä joissa ei kuitenkaan ole onnistuttu, mutta jos halutaan että Utajärven kunta on olemassa
myös tulevaisuudessa niin viimeistään nyt on aika ottaa käyttöön järeämpiä keinoja syöksykierteen katkaisemiseksi.
Ne keinot jotka tässä valtuustoaloitteessa esitämme ovat kunnan
hallinnon ja johtoryhmän uudelleen järjestely sekä kalleimpien
projektien, kuten Humanopolis ja
Rokua Life, lakkauttaminen.
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Kunnan hallinnon ja johtoryhmän uudelleen järjestely
Jo edellisinä vuosina on säästöjä
haettu tiivistämällä erityisesti hoitohenkilökunnan oloja, mm. sijaisten ottamista on rajoitettu, työtehtäviä organisoitu uudelleen jne.
Totuus on kuitenkin se että terveyden- vanhusten ja kehitysvammahuollossa lanka on jo venytetty aikalailla loppuun. Vähemmällä henkilökunnalla kunnan peruspalveluita ei pystytä turvaamaan.
Tämän lisäksi nyt on menossa peruspalveluyhteistyökokeilu Vaalan kunnan kanssa. Siitäkään ei
kuitenkaan ole näkyvissä säästöjä, hoidettavat eivät vähene vaikka kuinka monta kuntaa toimisi
yhdessä, ja se työ yksinkertaisesti vaatii tekijänsä. Päinvastoin, nyt
näyttäisi siltä että yhteistyö on jopa poikinut puolikkaan viran lisää
hallintopuolelle.
Hallinnon puolella on joitakin
virkoja jo jaettu Vaalan ja Muhoksen kanssa, jolloin on saatu kuluja jaettua, ja tätä työtä on
jatkettava.
Valitettavasti nämäkään toimet eivät ole riittäviä. Palkkamenoja on edelleen karsittava. Ja
kun kuntalaisille näkyvät perusInternet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

palvelut halutaan pitää nykyisellä tasolla niin säästöjä ei voi lähteä hakemaan hoitohenkilökunnasta, vaan on lähdettävä katsomaan säästöjä kunnan ylimmistä
viroista ja kunnan hallinnon uudelleen organisoinnista.

Kunnanjohtajan ja
kehitysjohtajan virkojen
yhdistäminen
Nykyisellään jo lisääntynyt, ja tulevaisuudessa entisestään lisääntyvä yhteistyö naapurikuntien
kanssa vähentää kunnanjohtajan merkitystä ja tehtäviä kunnassa. Tärkeimmäksi tehtäväksi jää kunnan edustaminen ja kehittäminen. Kunnan kehittäminen, mm. yritysten, työpaikkojen
ja palveluiden hankkiminen, on
kuulunut tähän asti kehitysjohtajan tehtäviin. Kehitysjohtaja on
lisäksi vastannut mm. projektien
vetämisestä ja hallinnoinnista. Tulevaisuudessa olemme kuitenkin
siinä tilanteessa että projektien
tulee vähentyä, jolloin nämä tehtävät huomattavasti vähenevät tai
jäävät kokonaan pois. Tästä syystä mielestämme nämä kaksi virkaa voidaan yhdistää yhdeksi uu-

deksi kunnanjohtajan viraksi joka
laitettaisiin yleiseen hakuun (KL
25§, KL 45§).
Tämän lisäksi valtuuston tulee velvoittaa kunnan johtoryhmä tutkimaan lisäsäästöjä kunnan hallintokuluista hallinnon
virkoja yhdistämällä ja lakkauttamalla. Tavoitteeksi tulee asettaa vähintään neljän ylemmän viran lakkauttaminen. Virkoja voidaan vähentää esim. yhdistämällä ala-asteen rehtorin virka yläasteen ja lukion rehtorin virkaan,
sekä projektien vähentyessä lakkauttamalla projektipäällikön virka. Tämän lisäksi täytyy myös katsoa teknisen- ja peruspalvelutoimen virat ja yhdistämismahdollisuudet. Loppukädessä valtuusto päättää viran lakkauttamisesta
jos ei kunnan johtosäännössä ole
muuta määrätty (KL 45§).
Vuositasolla pelkästään edellä
mainituilla toimilla voidaan saavuttaa yli 175000 euron säästöt
(liite2).

Kalleimpien projektien
lakkauttaminen
Utajärven kunta on laittanut rahaa viimeisen reilun neljän vuo-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

den aikana jo pelkästään Humanopolis Rokua ja Rokua LIFE projekteihin yhteensä yli 287000
euroa (lähde www.utajarvi.fi).
Tällä rahalla kunta olisi vuositasolla maksanut 3.5 hoitajan palkat. Saatikka sitten se, että kokonaisuudessa em. projekteihin on
mennyt, kaikki avustukset mukaan lukien, rahaa yli 2.86 miljoonaa euroa, joka vuositasolla tarkoittaa yli 35:a hoitajatason
työpaikkaa. Montako työpaikkaa
projektit ovat Utajärven kuntaan
luoneet? Eivät montakaan.
Vuositasolla em. projektien lakkauttamisesta koituisi Utajärven
kunnalle reilun 71000 euron säästö (liite2).
Tämän lisäksi kunnassa on menossa myös muita projekteja, joiden tarpeellisuus ja kunnalle tuottama hyöty täytyy ottaa erityistarkkailuun. Hyväksi esimerkiksi
kelpaa ulkoilureitti Muhos-Utajärvi -hanke (liite3), josta Utajärven kunnan osuus tulee olemaan
lähes 36000 euroa.
Utajärven kuntaan hankittiin
kyseenalaisin tavoin ISO9001laatusertifikaati. Kysymmekin,
että onko tämä kuntalaissa kunnalle säädetty tehtävä vai olisiko

PerusSuomalainen 4/2006

EU vastaisuus kasvaa.
Ei ole ihmettelemistä, mitä konkreettista hyvä EU on tuonut Suomen kansalaisille? Pitkän väännön jälkeen saa hakea käytetyn
auton Saksasta ja viinan hinta
on laskenut. Siinä kaikki, jos näitä nyt yleensä voi pitää positiivisina asioina. Väitetään, että euro
on vakaa mutta kun seuraa euron
ulkopuolelle jääneiden valtioiden
valuuttaa, ne ovat vähintään yhtä vakaita. Kansallinen päätöksenteko on huomattavasti kaventunut, täällä näpräillään jollakin
hedelmöityshoidoilla, seksin ostoilla, polkupyöräkypäräpakoilla
ja vastaavilla lainsäädöillä. Suuret hankkeet eivät toteudu ilman
EU-rahaa. Lehtitietojen mukaan
EU-vastaisuus on suurin köyhien vähänkoulutettujen ja maaseudun kansalaisten keskuudessa. Ilmeisesti vastustus voidaan
myös tulkita niin, että vastustajien joukossa on myös hyvin koulutettuja työttömiä (lue köyhät)
ja hyvin toimeentulevia maaseudun asukkaita. Voikaan tehtaan

lopettamispäätös ei ainakaan lisää EU:n suosiota. Tappiota tuottavat tehtaat on lopetettu ympäri EU:ta. Tuotantolaitoksia, joista
monet olivat saaneet vuosikausia
valtion tukea ovat nyt lopettaneet
toimintansa ja yhtiöt tuottavat nyt
voittoa päästökaupan myötä.
Puuhastelu EU:n perustuslain
ratifioinnin puolesta tuntuu minusta samanlaiselta näpräämiseltä eikä se tuo mitään konkreettista. Perustuslaki ei tule voimaan,
jos yksikin jäsenmaa vastustaa,
kahdessa se on jo hylätty. EU:ta
myöten Suomessa on eriarvoisuus kasvanut ja kansalaisten hyvinvointi heikentynyt, työttömyys
ei ole mihinkään hävinnyt. Voi olla että eriarvoisuus EU:n kansalaisten kesken on kaventunut eli
ollaan lähempänä entisten itäblokin tasoa. Jos tulevaisuus on Turkin tasoa, ei hyvältä näytä tavalliselle kansalaiselle.
Van Wonterghem Freddy
Kotka

Euro viemässä Suomen
konkurssiin!
Suomen puunjalostusteollisuus
on joutunut ennennäkemättömiin vaikeuksiin Suomen siirryttyä yhteisvaluuttaan, euroon. Itsenäistä valuuttapolitiikkaa ei voida nyt Suomessa harjoittaa, vaan
valuuttaa säätelee Euroopan Keskuspankki EKP.
Viimekeväiset puunjalostusteollisuuden lakot ja työsulut olivat alkusoittoa sille kehitykselle,
mikä on vielä edessäpäin. Raakapuun markkinahinnat ovat alhaalla ja lomautuksista uutisoidaan viikoittain.
Eurovaluutta on johtanut siihen, että kokonaisia puunjalostustehtaita on suljettu, paperikoneita ajettu alas ja sahoja suljettu. Viimeinen uutispommi saatiin,
kun UPM ilmoitti irtisanovansa
yli 3000 henkeä Suomesta ja sulkevansa Voikkaan paperitehtaan.
Jos kehitys jatkuu vuosia tätä rataa, on koko maamme puunjalostusteollisuus vaarassa loppua!
Kun vielä olimme itsenäisiä ja
meillä oli oma valuutta, Suomen
Markka, voitiin suhdanteiden mukaa säädellä valuutan ulkoista arvoa. Devalvoimalla Markkaa vältyttiin nyt uhkaavalta tilanteelta.

Perussuomalaisesti
ajattelevat mukaan syksyn
2006 seurakuntavaaleihin

jatkoa edelliseltä sivulta
tämä jopa niitä tehtäviä, joita ei
saa kunnalle antaa hoidettavaksi muuten kuin säätämällä niistä
lailla (KL 2§)? Mitä tämä järjestelmä maksaa kunnalle palkkioina ja menetettynä työaikana? Onko järjestelmän vuoksi voitu säästää henkilöstökuluista?
Näiden tosiasioiden valossa
me allekirjoittaneet valtuutetut
vaadimme, että Utajärven kunnassa aloitetaan välittömästi toimet kunnan talouden tervehdyttämiseksi mm. edellä mainituin
keinoin. Lisäksi vaadimme, että kunnan näin huonoon taloudelliseen tilanteeseen johtaneet
ylimmät johtohenkilöt saatetaan
teoistaan vastuuseen. Tämän lisäksi vaadimme että valtuutetuille täytyy tuoda tietoon kunnan
tarkat talousluvut tilinpäätöksiä
myöten
(KL 43§).
Utajärvellä 14. päivänä
helmikuuta 2005
Tero Oilinki
Ahti Moilanen
Teemu Mesiniemi
Seppo Sumen
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Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa toimitetaan seurakuntavaalit marraskuussa 2006.
Vaaleissa valitaan noin 12 000 luottamushenkilöä nelivuotiskaudeksi
2007 - 2010.
Tavoitteena on saada jokaiseen
seurakuntaan eri-ikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ja eri
aloja edustavia luottamushenkilöitä, jotka antavat kokemuksensa ja näkemyksensä seurakunnan
käyttöön. Erityisesti toivotaan, että nuorten aikuisten luottamushenkilöiden määrä kasvaa. Perussuomalaisten kannalta on tärkeää, että puolueemme aatemaailman omaksuneet henkilöt osallistuvat kautta maan aktiivisesti
seurakuntavaaleihin ehdokkaina
sekä äänestäjinä. Perussuomalaisen lähtökohdan: Jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas,
toivotaan näkyvän jatkossa entistä enemmän seurakuntien toiminnassa ja päätöksenteossa.
Seurakuntien tulevaisuuden rakentajiksi tarvitaan lisää Perussuomalaisesti ajattelevia, kristillisiä perusarvoja kunnioittavia sekä
sosiaalista oikeudenmukaisuutta
peräänkuuluttavia henkilöitä.

Milloin vaalit ovat?
Ennakkoäänestys on jokaisen
seurakunnan kirkkoherranvirastossa maanantaista perjantaihin

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

30.10. - 3.11. 2006 klo 9-18 sekä
muissa mahdollisissa ennakkoäänestyspaikoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Muista mahdollisista
äänestyspaikoista seurakunta ilmoittaa erikseen. Kaikissa seurakunnissa sunnuntai 12.11. on vaalipäivä. Vaalit alkavat sunnuntaina
12.11. päiväjumalanpalveluksen
jälkeen kirkossa. Osassa kunnista
vaalit jatkuvat vielä maanantaina
13.11. Vaalit päättyvät viimeistään
maanantaina 13.11. klo 18. Mikäli äänioikeutetun on vaikea päästä äänestyspaikalle, hän voi pyytää seurakunnasta mahdollisuutta äänestää ennakkoäänestysaikana kotonaan.
Seurakuntavaaleissa saa äänestää evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, joka on 15.8. mennessä
merkitty vaaliseurakunnan läsnä
olevaksi jäseneksi ja joka täyttää
18 vuotta viimeistään 12.11.2006.

Kenestä ehdokas?
Luottamushenkilöiksi toivotaan
eri taustoista tulevia ja eri ikäisiä
ihmisiä, jotta he edustaisivat mahdollisimman laajasti kaikkia seurakuntalaisia. Luottamustoimi on
julkinen tehtävä, joka edellyttää
näkyvyyttä ja avoimuutta.
Valituksi tulemiseen tarvitaan
ehdokkailta yleensä aktiivista
vaalityötä. Vaalityössä voi käyttää vaalien tunnuksia. Nuorten,

Devalvaatiossa tavaroiden tuontihinnat nousevat, mutta vienti saa aivan uutta potkua. Devalvaation tietenkin joku maksaa, eli koko kansa,
mutta se on kuitenkin halvempi yhteiskunnalle kuin esimerkiksi puunjalostusteollisuuden totaalinen kriisi. Nyt jo ollaan siinä tilanteessa, että metsäteollisuus ei investoi Suomeen, vaan jonnekin sopivampaan
paikkaan. Tämä johtaa vähitellen
siihen, että koko ala näivettyy investointien puutteen takia.
Metsää on joka kunnassa. Jos
puun hinta pysyy alhaalla ja metsäteollisuuden ostohalut vähäisinä, tulee nykyinen valuuttapolitiikka kalliiksi maallemme, koska metsänomistajien tulot pienenee. Samalla pienenee maassamme liikkuvan rahan määrä.
Metsäteollisuuden alalla läntinen naapurimme Ruotsi on eräs
kova kilpailija. Ruotsalaisilla on
oma valuutta, Ruotsin Kruunu,
jonka arvoa he voivat tarpeen tullen muuttaa ja siten parantaa teollisuutensa kilpailukykyä.
Otin metsäteollisuuden tähän
esimerkiksi, mutta samat vaikeudet vaivaavat muutakin teollisuuttamme; muun muassa kän-

nyköiden osien valmistus on siirtymässä ulkomaille, Exel Mäntyharjusta on siirtämässä koko tuotantoa ulos jne...
Maamme tulevaisuuden kannalta ovat itsenäisyyden palauttaminen ja eurosta irtaantuminen
välttämättömiä toimenpiteitä, jotta maamme kilpailukyky voidaan
palauttaa. Vain me suomalaiset tiedämme, mikä on maallemme edullista. Siksi haluamme itse päättää
omista asioistamme ja me pystymme itsenäiseen päätöksentekoon.

alle 30-vuotiaiden osallistumista
ehdokkaina vaaleihin toivotaan
erityisesti, koska he ovat tällä hetkellä selkeästi aliedustettuja seurakunnissa. Ehdokkaan tulee täyttää 18 vuotta viimeistään 12.11. ja
olla vaaliseurakunnan konfirmoitu
jäsen viimeistään 15.8. Ehdokkaan
tulee antaa kirjallinen suostumus
ehdokkaaksi asettumisestaan.
Ehdokas ei saa olla vaaliseurakunnan viranhaltija tai työsopimuksessa oleva päätoiminen
työntekijä. Myöskään holhouksenalainen henkilö ei voi olla ehdokkaana.

lostaa nettisivulta evl.fi.vaali-info tai noutaa kirkkoherranvirastosta. Edellä mainituista paikoista
löytyvät myös muun muassa ehdokasasettelun-, kotiäänestyksen
sekä ennakkoäänestyksen lomakkeet. Kirkkoherranvirastossa on
syytä varmistaa, onko omassa seurakunnassa joitain erityisiä käytäntöjä ehdokasasettelussa, esim.
ehdokkaiden kuvauksissa. Yhdistyksen listalla voi olla ehdokkaita
tietty määrä suhteessa seurakunnan luottamushenkilöpaikkoihin.
Joku perustamisasiakirjan allekirjoittajista nimetään yhdistyksen
asiamieheksi ja joku toinen hänen
varamiehekseen. He eivät saa olla valitsijayhdistyksen ehdokkaita
eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat ja allekirjoittajat saavat itse olla ehdokkaita.

Miten ryhtyä ehdokkaaksi?
Seurakuntavaaleissa ehdokkaita
asettavat valitsijayhdistykset, jotka kokoavat ehdokkaita omille
listoilleen. Seurakunnassa jo toimivien ryhmittymien lisäksi on
mahdollista myös koota uusi ryhmä, joka perustaa oman valitsijayhdistyksen ja jättää oman ehdokaslistan. Uuden ryhmän perustaminen on erityisen tarpeellista niissä seurakunnissa, joissa
ei ennestään ole ollut Perussuomalaisesti ajattelevien seurakuntalaisten muodostamaa valitsijamiesyhdistystä ja ehdokaslistaa.

Valitsijayhdistyksen
perustaminen
Valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään 10 äänioikeutettua
seurakunnan jäsentä. Oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta
saa tarvittavat ohjeet ja asiakirjat.
Periaatteessa valitsijayhdistyksen
perustaminen käy näin: Yhdistyksen perustamisasiakirjat voi tu-
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Ari Lievonen
Kaavi

Nimi valitsijayhdistykselle
Valitsijayhdistys määrittelee teeman ja tavoitteet sekä antaa listalle nimen. Valitsijayhdistyksen nimen tarkoitus on kertoa äänestäjille, mikä yhteisö on ryhmän taustalla tai mitkä ovat sen tavoitteet.
Sama ehdokas voi olla vain yhden
valitsijayhdistyksen ehdokaslistalla. Perustamisasiakirja, asiamiehen
vakuutus ja jokaisen ehdokkaan
allekirjoittama kirjallinen suostumus toimitetaan kirkkoherranvirastoon viimeistään maanantaina
15.9.2006 klo 16. Tulevien seurakuntavaalien teemana on: Käytä
sydäntä - se tekee hyvää.
*Tässä kirjoituksessa mainitut
faktat perustuvat evl.fi.vaali-info tiedotuksen kokoamaan vaaliohjeistukseen.
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Piirien kevätkokouksia

Pohjois-Savo kokoontui Kuopiossa
Pohjois-Savon piirin kevätkokous
järjestettiin Kuopion pääkirjastolla 1.4. Paikalla oli hyvin väkeä, ja
erityisesti nuoria on alkanut kiinnostaa perussuomalaisten toiminta Savossa. Paikalla oli myös ahkerasti piirikokouksia kiertävä
puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini sekä vpj. Vesa-Matti Saarakkala.

Oinonen puhui asiaa ja asetti
kovan tavoitteen
Kokouksen avasi piirin puheenjohtaja Pentti Oinonen (Rautavaara), joka sai piiriltä valtuudet
yhdessä piiritoimikunnan ja puoluejohdon kanssa solmia tai olla
solmimatta vaaliliittoja eduskuntavaaleihin 2007. Oinonen käsitteli puheessaan Suomen nöyristelevää EU-politiikkaa, jonka takuumiehinä erityisesti suuret puolueet toimivat. Erityisesti
EU-sotaoperaatiot ja mahdolliset kuolonuhrit ulkomailla askarruttivat Oinosta: ”Kysyä sopiikin,
mitä silloin virassa oleva puolustusministerimme tai kenttärovasti sanoo kaatuneen sotilaamme
haudalla? Sanooko niin kuin sotiemme aikana kaatuneille, että
kaatui isänmaatamme puolustaessaan, vai sanooko että kaatui
liittouman johtamassa terroristivastaisessa sodassa tai kenties
antoi henkensä nopeantoiminnanjoukoissa eri uskontosuuntia tunnustavien heimojen välissä?”
Oinonen käsitteli myös julkisen terveydenhuollon tietoista
alasajoa, jota hän piti lyhytnäköisenä. Hänen mukaan ennaltaehkäisevää nuorisotyötä ja panostuksia vanhusten kotihoitoon
olisi lisättävä inhimillisyyden ja
myös taloudellisuuden näkökulmasta. Lääkäripulaan ja kuntien
keikkalääkärikuppaukseen olisi

puututtava säätämällä valmistuville lääkäreille velvoite työskennellä
terveyskeskuksissa vähintään muutaman vuoden ennen kuin voisi hakea yksityiselle puolelle tai keskussairaaloihin.
Oinosen mukaan näkymät yhteiskunnassa ovat kansalaistemme kannalta epäsuotuisat, jos korjausta epäkohtiin ei saada aikaan. Tätä korjausta Pohjois-Savon PerusS-piiri lähtee toteuttamaan nostamalla kovalla
työllä oman PerusS-kansanedustajan
Arkadianmäelle Savosta. Pohjana toimii Soinin saama hyvä kannatus piirin alueelta presidentinvaaleissa.

teessa, ja tuo noste kantaa Soinin mukaan perussuomalaiset
vaalivoittoon, jos teemme lujasti töitä emmekä itse möhli mahdollisuuksiamme. Keskeistä on myös usko omaan
asiaan.

Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

sunnuntaina 23.4.2006 klo 12.00
Kouvola, Hotelli Vaakuna, Paimenpolku 2, Marjoniemi kabinetti. Puolueen edustajina puheenjohtaja Timo Soini ja puoluesihteeri Hannu Purho

Varsinais-Suomen piiri ry

Uudenmaan piiri
Sääntömääräinen kevätkokous
tiistaina 25.4.2006, klo 18.00
puoluetoimistossa, H:gissä,
Mannerheimintie 40 B 56,
(V kerros).
Tuleviin eduskuntavaaleihin liittyvät asiat kansanedustaja
Timo Soinin esitteleminä.

Yleiskeskustelu oli vilkasta
Ennen yleiskeskustelun käynnistymistä puolueen vpj. VesaMatti Saarakkala kävi pöntössä kertomassa Nuorten vuosikokouksesta sekä toiminnas-

torstaina 27.4.2006 klo 18.30
kahvila-ravintola Liedon härkätien kahviossa (Liedon kunnantalo Kirkkotie 13). Kokouksessa käsitellään Varsinais-Suomen Perussuomalaisten tulevien
eduskuntavaalien ehdokasasettelua ja mahdollisia vaaliliittoja. Lisäksi käydään läpi muita
vaalivalmisteluihin liittyviä ja
ajankohtaisia asioita. Myös julkilausumaehdotukset ovat toivottavia.
Tervetuloa! Pj.

Soini sivalsi EU:ta
Timo Soini piti kokouksessa tilannekatsauksen puolueen osalta sivuten myös Pohjois-Savon vaalikuvioita. EU:kin sai kyytiä: ”EU:n voimaantulemattoman perustuslain hyväksyminen on kansanvallan haudankaivamista”, sivalsi Soini. Vanhojen
puolueiden ”mopoa” eli moraalista
politiikkaa Soini kuvasi seuraavasti: ”Hylätyn perustuslain roikottaminen eduskunnassa on yhtä moraalista kuin kuolleen elefantin tuottaminen eläintarhaan. Kyllä se sirkuksesta
käy, mutta osoittaa äärettömän huonoa makua ja harkintaa.” Soini ehdotti eduskunnan suuressa valiokunnassa, että EU-perustuslaki hylättäisiin ja häntä oli kannattanut kaksi
vanhojen puolueiden edustajaa. Soinin kannattamisen seurauksena samaiset edustajat olivat saaneet välittömästi nuhtelut. Mitä lie tapahtunut
samaisille edustajille kokouksen jälkeen, sitä ei Soini tiennyt.
EU:n perustuslakifarssin lisäksi
Soini käsitteli myös keskustapuolueen ja vasemmistoliiton hajanaista
tilaa. Hänen mukaansa kaksi puoluetta on nyt todellisessa käymistilassa,
ja tavallisen kansan katseet kääntymässä kohti perussuomalaisia. Perussuomalaiset ovat tällä hetkellä nos-

Varapuheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala saapui Savoon avopuolisonsa Teija Pesun
kanssa.
ta ja käsitteli EU-intoilijoiden
ontuvaa argumentointia monelta kantilta. Varapuheenjohtaja ei säästellyt sanojaan,
vaan antoi tulla täyslaidallisen

Kokouksen puhetta johti kansanedustaja Timo Soini. Sihteerinä Marita Rautiainen ja
kokouksen avaajana Pentti Oinonen.
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kansankielellä käsitellen myös
keskustapuolueen liberaalia peruslinjaa niin talousasioissa kuin
arvopuolella. Saarakkala muistutti, että keskustan toimintatavat ovat kuitenkin entisenlaiset,
ja hän veikkasikin näyttävää imperiumin vastaiskua silmänkääntötemppuineen tapahtuvaksi ennen eduskuntavaaleja. Merkkinä
kepun hätätilasta Saarakkala piti keskustalehdissä poikkeuksellisen usein vilahtelevaa käsitettä
alkiolaisuus. Todellisuudessa keskusta on kuitenkin hylännyt alkiolaisuuden ja perussuomalaiset
on Suomen alkiolaisin puolue.
Yleiskeskustelua käytiin erityisesti vaaliliitoista. Ari Lievonen peräsi vaaliliittoa, josta perussuomalaisella ehdokkaalla on
todelliset mahdollisuudet mennä läpi. Kaija Räsänen ei halunnut mielellään vaaliliittoa sellaisen puolueen kanssa, jonka EUja Nato –linjat ovat liian kaukana
perussuomalaisten linjasta. Oinonen huomautti, että ääniä on nyt
paljon liikenteessä, ja jos saadaan
hyvä vaaliliitto, perussuomalainen lähtee Savosta eduskuntaan.
Ilman vaaliliittoa tehtävä on vaikeampi.
Kokousväen enemmistön mukaan vaaliliittoa voitaisiin harki-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

ta lähinnä kokoomuksen, kristillisten ja keskustan kanssa vaalimatemaattisin perustein. Toivo
Pirhonen sen sijaan lähtisi vaaleihin mieluiten omalla listalla. Hän
korosti jäsenten talkootyötä ja
rahallistakin panostusta. Kokous
myönsi neuvottelu- ja päätösvaltuudet piiri- ja puoluejohdolle.
Muuta yleiskeskustelua käytiin
pienten paikallisosastojen yhdistämisestä, EU:n maitokiintiöistä
ja metsäverotuksesta. Erityisesti
toivottiin entistä enemmän kriittisen tiedon levittämistä EU:sta sekä puuttumista työttömiä koskeviin oikeusturvaloukkauksiin.

Karttulasta kuuluu kummia
Kokousyleisön joukossa oli myös
uusia kasvoja, ja erityisesti Karttulan kunta oli hyvin edustettuna. Piiri- ja puolueväki sai tiedot
Karttulan poliittisesta ajojahdista pitkän linjan valtuutetulta Viljo Karhuselta (sit.). Kokousväki ja Perussuomalainen puolue
Timo Soinin johdolla toivottivat
karttulalaiset tervetulleiksi mukaan kasvavaan joukkoomme ja
lupasi tukea heitä parhaansa mukaan, mikäli Karttulassa halutaan
tukea oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi.
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Maaseudun alasajo

Perussuomalainen

historia

Perussuomalaisten
puoluehallitus:

Perussuomalaisten Oulun ja Kainuun piirin sääntömääräinen kevätkokous, Muhos 18.03.2006
EU:n rahoituskehyspäätöksen
seurauksena suomalaiset maanviljelijät ovat menettämässä yli 100
miljoonaa euroa ympäristötukea.
Miksi viljelijät ovat ainut ammatinharjoittajaryhmä Suomessa, joka joutuu maksamaan EU:n laajentumisesta?
Eräällä iisalmelaisella tilalla
päätös merkitsee 60 euron tulojen
menetystä peltohehtaarilta. Haluaako Vanhasen hallitus sosialistien vetämänä lopettaa maatalouden Suomesta? Joutuvatko viljelijät seuraavaksi viideksi vuodeksi (2007-2011) kiristämään tuppivyönsä katkeamispisteeseen
saakka? Ei välttämättä! Tarkoituksena on edelleen kasvattaa
tilakokoa tulotasoa nostamatta.
Työmäärä lisääntyy, mutta tilipussi pienenee. Viime vuonna viljelijöiden tulotaso laski n. 14%. Eräs
viljelijä oli pohtinut, miksi maataloustuottajat eivät saisi saada mitään myymästään puusta. Vastaus
löytyy Ranskan, Saksan ja Englannin siirtomaaisännyyden taustasta. Nämä maat ovat joutuneet
lähtemään ”häntä koipien välissä” siirtomaistaan, joten nyt he
harjoittavat riistopolitiikkaa EU:
n reuna-alueilla!

Ystävällisin terveisin;
Ahti Moilanen
PS:n 3. varapuheenjohtaja
Utajärvi
040-4134941

Kokouksessa runsaasti väkeä.

Perussuomalaisten
Varsinais-Suomen piiri ry:n
kevätkokouksesta
Kokouksessa oli läsnä reilut parikymmentä aktiivista toimijaa ja
pari uuttakin puolueemme jäsentä oli saapunut paikalle. Keskusteltiin monista ajankohtaisista asioista ja päätettiin siirtää eduskuntavaalien ehdokasasettelu tulevien piiritoimikunnan kokousten
pohdittavaksi. Kokouksessamme
oli paikalla puolueen puheenjohtaja Timo Soini, joka luovutti Perussuomalaisten viirin kiitokseksi Aarre Lahtoselle pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta (10,5 vuotta) piirisihteerinämme. Viiri tuli
Aarrelle iloisena yllätyksenä.
Aarre totesi vastauspuheenvuorossaan, yllätyksestä hieman hämillään, mm. että oikeastaan hänestä tuntuu, että hän on viirin ansainnutkin. Piirin jäseninä voim-
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Sulku suurituloisten
saalistukselle

Ahti Moilanen
ja Jouko Heino.

Yhdistäkää julkilausumamme
kansanedustajamme Timo Soinin
puhereferaatin yhteyteen, KIITOS!
Perussuomalaisten Oulun ja
Kainuun piirin kevätkokouksessa
oli käsiteltävänä myös eduskuntavaalit 2007. Kokouksessa otettiin
esille mahdolliset vaaliliitot (KD,
PS ja VSL) tai asetetaanko oma
lista. Kokous delegoi eduskuntavaalisuunnitelmat piiritoimikunnalle, joka valmistelee mahdolliset vaaliliitot tai oman listan asettamisen ehdokkaineen. Tulemme
pitämään ylimääräisen piirikokouksen touko-/kesäkuussa, jossa
asetamme tulevat eduskuntavaaliehdokkaat (18?).

me yhtyä Aarren mielipiteeseen,
koska viimeiset kymmenen vuotta talkoolaisena Perussuomalaisissa Varsinais-Suomessa on varmasti vaatinut sitkeyttä. Nyt Perussuomalaisten kannatus on lähtenyt nousuun, joka on seurausta
mm. puolueen linjan saamasta julkisuudesta presidentinvaalien yhteydesssä.
Silmin nähden tyytyväinen Timo Soini totesi puheessaan, että
nyt on hyvä pitää piirikokouksia.
Kelkka liikkuu ja nyt on kyytiin
tulijoita. Lokakuun jälkeen puolueeseen on tullut jo 300 uutta jäsentä. Tältä pohjalta Timo totesi,
että on realistista uskoa seuraavissa vaaleissa
Perussuomalaisten saavan noin
10 kansanedustajanpaikkaa. Us-
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8 / 1996

Perussuomalaiset rp:n puoluehallitus on kokouksestaan 7.11. 1996 antanut seuraavan kannanoton
Panemme jyrkän vastalauseen sille, että suurituloiset ovat ryhtyneet käyttämään hyväkseen pääomatulojen alhaista veroprosenttia omien tulojensa suurisuuntaiseksi kasvattamiseksi. Samanaikaisesti köyhät
on ajettu entistä ahtaammalle.

Kaustinen - Suomen
Perussuomalaisin kunta
Keski-Pohjanmaan Kaustinen on kunnallisvaalituloksen mukaan Suomen Perussuomalaisin kunta, sillä puolueen osuus äänistä oli peräti 24,5 %. Läheisessä Vetelissä yllettiin 23,9 prosenttiin.

Satakunnanpiiri asetti eduskuntavaaliehdokkaan
Satakunnan piirikokous Kankaanpään kaupungintalon valtuustosalilla 27.03.2006 klo 18.00 alkaneessa kokouksessa avasi eduskuntavaaliehdokkaittensa valinnat. Piirin eduskuntavaaliehdokkaaksi valittiin Pasi Mäenranta Raumalta.

Seppo Tuliniemi kysyi
mihin menevät pankkien
voittorahat jota ne tekevät
aina kiihtyvällä vauhdilla?
Tuliniemi ehdotti pankkien
sosialisointia.

Puolueen puheenjohtaja kertoi tulevaisuuden näkymiä
kokousväelle, hänen mukaansa uusia jäseniä tulee runsaasti
puolueeseen hyvän presidentin vaalituloksen siivittämänä.
Vaaliliittoneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä ympäri
suomea, nyt puolue kelpaa vaaliliittokumppaniksi monissa
piireissä ja se on tietenkin myönteinen asia.
Pohjoiskarjalassa on jo tehty vaaliliitto Kristillisten ja
Kokoomuksen kanssa.

kottavuuskynnys on ylitetty, jokaisen pitää ruveta tekemään
töitä ja näkymään. Puolueohjelmassamme ja tavoitteissamme
on monia asioita, joissa olemme
oikeassa ja eroamme eduksemme
kilpailijoista.
EU tukee Perussuomalaisten
vaalityötä, tekemällä päivittäin
päätöksiä, joita Suomen kansa pitää arveluttavina ja itsenäistä päätösvaltaamme kaventavina. Maaseudulla ollaan hyvin tyytymättömiä viime vuosien negatiiviseen
tulokehitykseen. Nyt kun maaseutu on jo liki tyhjäksi kynitty,
niin tulee demariduunarien vuoro
kantaa kortensa kekoon, että vanhat puolueet saavat rahat kokoon
uhrattavaksi EU:n ylläpitoon.Tämä vuoro on nähtävissä niin paperi- kuin elektroniikkateollisuuden työpaikkojen vähentämisinä
ja peräti koko tuotantolaitosten
siirtämisenä halpatuotantomaihin. Tähän ovat sosialistit jo Mauno Koiviston kaudelta jatkuneella

määrätietoisella työllään luoneet
hyvät edellytykset. Valuutat liikkuvat vapaasti, Suomen kansan
määrätietoisella työllä ja koulutuksen tuloksena kokoon keräämät pääomat valuvat globaalisti keinottelijoiden pohjattomiin
taskuihin, kun johtoporukka realisoi optioitaan. Seurauksena on
tuhansia työttömiä ja turhautuneita ihmisiä. Eu:ssa on monessa
maassa enemmän työttömiä kuin
Suomessa on asukkaita, joten ei
paljon auta, jos eurohuumassa
työpaikkamme uhrataan korvauksetta EU:n hyväksi.
EU:n perustulakikurimuksessa on 113 kohtaa, jossa luovumme itsenäisestä päätösvallata saamatta mitään vastinetta. Saimmehan toki pari pyöriäistarkkailijan
virkaa, joiden toiminnan varmaan
kuitenkin joudumme itse rahoittamaan. Kansa vastustaa EU:ta
ja sen päätösvaltaamme kaventavaa perustuslakia. Kansan täytyy näyttää vanhojen puolueiden
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harhateille joutuneille päättäjille
kaapin paikka seuraavissa eduskuntavaaleissa.
Maltillinen nousu ja uskottavuus ovat tärkeitä Perussuomalaiselle puolueelle. Oma linja ja oma
mielipide ovat tärkeitä perussuomalaisille. Tästä johtuen luottamus, velvoitteet ja vastuu painavat päättäjiämme, ehdokkaitamme ja kaikkia toimijoitamme.
Timo Soini totesi puheensa lopussa, että kun politiikassa joku
lähtee nousuun, niin se nousee ja
nousee. Nyt kun meihin uskotaan
ja luotetaan, niin me saamme ääniä. Tämän luottamuksen säilyttämiseksi meidän kaikkien on tehtävä lujasti töitä.
Kevätterveisin
Varsinais-Suomesta
Lauri Heikkilä,
elektroniikan ja
tietoliikennetekniikan
tohtori
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Olli Sademies
Helsingin piiri ry

Pääkaupunkiseudun
linjaukset kunta- ja palvelurakennemuutoksessa!
Pääkaupunkiseudulla pidetään
ensiarvoisen tärkeänä valtakunnallisen kunta- ja palvelurakennemuutoksen läpivientiä nopealla aikataululla koko maassa.
Keskeiset rakennemuutokset on
keskitettävä elinvoimaisten kuntien luomiseen ja kuntien yhteistoiminnan edellytysten parantamiseen palvelujen järjestämisessä.
Pidettäessä luonnollisena lähtökohtana perustuslain turvaamaan
kuntalaisten itsehallintoa sitä kehitettäessä ja tehostettaessa palvelutuotantoa, voidaan kohdata
moninaiset kuntien haasteet seudullisina ratkaisuina niitä edelleen parantaen. Yhteistyötä estävät ja haittaavat lainsäädännölliset esteet on ensinnä poistettava.
Ylikunnallisissa organisaatioissa kustannustehokas hallinto ja
palvelut toteutuvat parhaiten kehittämällä kuntien yhteistä omistajaohjausta siten, että palveluiden järjestämis- ja rahoitusvastuu säilyy edelleen kunnilla.

Rahoitusjärjestelmän kyettävä
varautumaan verotulojen
muutoksiin
Tämä edellyttää vuorostaan rahoitusjärjestelmien kehittämistä siten, että kuntien rahoituspohja riittää kattamaan palveluvelvoitteista aiheutuvat todelliset kustannukset. Rahoitusjärjestelmän on kyettävä varautumaan
verotulojen muutoksiin vuositasolla. Kuntien välisen tasausjärjestelmä on luotava nykyistä paljon kannustavammaksi, ja sen

on tinkimättä edistettävä tervettä taloudenpitoa. Hyvänä asiana
on todettava kunta- ja palvelurakennehankkeessa pääkaupunkiseudun erityisaseman tunnustaminen ja Helsingin kaupungin
erityisluonne.
Pääkaupunkiseudun mallissa uudistushankkeen keskeisinä
lähtökohtina korostetaan seudun
kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamista, maankäytön, asumisen
ja liikenneolojen kehittämistä.

Palvelujen turvaaminen
vaikuttaa asukkaiden arkeen
Seudun haasteisiin ja ongelmiin
voidaan neuvottelukunnan näkemysten mukaisesti vastata nykyistä yhteistyömallia edelleen kehittämällä ja vahvistamalla. Kaikissa kunnissa palvelujen tuotannon
parantaminen ja niiden saatavuuden turvaaminen vaikuttavat
asukkaiden arkeen ja yleiseen
hyvinvointiin.
Pääkaupunkiseudun kuntien välinen yhteistyö on lisännyt eri kaupunkien viranhaltijoiden yhteistyötä ja, mikä varsin yllättävää,
vahvistanut myös poliittiseen järjestelmään sitoutumista. Virkamiehet ja päättäjät ovat lähestyneet
toisiaan ja kansalaisaktiviteetti on
lisääntynyt, asia, mistä esitettiin aivan päinvastaisia skenaarioita.
Neuvottelukunnan on ollut helppo korostaa, että rakenteellisten
ratkaisujen on synnyttävä omaehtoisesti pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyönä seudun asukkaiden mielipidettä kuullen.

Pääkaupunkiseudun malli perustuu kaupunkien verkostomaiseen yhteistyöhön ja sen syventämiseen. Sen suunnittelu- ja selvitysvaiheesta siirrytään yhteisten
päämäärien toteuttamiseen.
Kansanvaltaisen ohjauksen
varmistamiseksi tarvitaan uudentyyppisiä yhteistyörakenteita. Tämä edellyttää vuorostaan valtion
ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kumppanuuden tiivistämistä. Valtion on otettava vahvempi
rooli ja vastuu metropolipolitiikkaan ja annettava konkreettista
tukea seudun strategisesti merkittävissä hankkeissa. Näistä mainittakoon länsimetro ja raideliikenteen ulottaminen Helsinki-Vantaa
lentoasemalle.
Pääkaupunkiseudun malliin
kuuluu olennaisena osana myös
laajempi seudullinen yhteistyö
Helsingin seudun kehyskuntien
ja vielä laajemmin myös Uudenmaan muiden kuntaryhmittymien kanssa.

Pääkaupunkiseudun
yhteistyön syventäminen
Lähtökohdiltaan malli edellyttää
keskinäisen yhteistyösopimuksen konkretisointia. Sillä edistetään strategisten päämäärien toteuttamista ja keskeisten hankkeiden toimeenpanoa.
Seutuyhteistyöhön sitoutumalla
kaupungit:
1. Toteuttavat yhteisesti sovitun
strategian pohjalta sopimuksessa

määritellyt hankkeet ja muut toimenpiteet.
2. Tehostavat pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan menettelytapoja ja laajentavat poliittisten
ryhmien edustavuutta neuvottelukunnan kokoonpanossa.
3. Lisäävät seudullista yhteistyötä
vahvistamalla ylikunnallisten organisaatioiden omistajaohjausta
Merkittävää on, että yhteistyösopimus käsitellään valtuustoissa
vuoden 2006 aikana.

Kuntien yhteistoiminnan
puitteet ja omistajaohjausjärjestelmän vahvistaminen
Lainsäädäntö on ensinnä uudistettava siten, että se tukee kustannustehokasta ja demokraattista kuntayhteistyötä. Sen jälkeen
pääkaupunkiseudun yhteistyötä
kyetään kehittämään ja syventämään suunnitellulla tavalla.
Palvelutuotannossa toimivien
yhteisten voittoa tuottamattomien osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen omistajaohjaus on toteutettava siten, että se toimii mahdollisimman lähellä nykyistä päätöksentekojärjestelmää ( kaupunginvaltuustot ja hallitukset) ja
tukeutuu näiden alaisten viranhaltijaorganisaatioiden valmisteluun.
Uusi omistajaohjausjärjestelmä varmistaisi poliittisen ohjauksen ja kaupunkien yhden yhteisen
omistajaäänen kuulumisen turva-

Päästökauppa

se kannattaa!

Torstaina 9.2. käytiin eduskunnan kyselytunnilla omalaatuinen keskustelu päästökaupan kierouttamasta energian hinnasta.
Ensinnäkin, nimenomaan päästökauppaa
voimakkaasti ajaneitten vihreitten edustaja
Oras Tynkkynen peräsi hallituksen toimia
päästökaupan haittavaikutusten korjaamiseksi: ”jos ja kun nämä heikkoudet tiedettiin jo etukäteen, niin minkä takia hallitus
ei puuttunut niihin hyvissä ajoin silloin, kun
ne tiedettiin?”
Jos ja kun ne heikkoudet tiedettiin jo etukäteen, niin miksi koko päästökauppa piti
ajaa väen väkisin voimaan? Ainakin kaikki muut tiesivät ja varoittivatkin vihreitä.
Hyvin oli vihreitäkin informoitu siitä, että
muihin maihin verrattuna omat päästönsä
jo kelvollisesti hoitanut Suomi joutuu jär-
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jestelmässä maksamaan hulvattomasti saastuttaneidenkin maiden päästöjä. Silloin asiaa hallituksesta käsin ajaneet vihreät eivät
siitä piitanneet. Nyt he vaativat toisten päitä vadille siitä, että ne eivät ole korjanneet
vihreitten omia typeryyksiä.
Voi näitä aikoja, voi näitä tapoja!

Fortum voittaja päästökaupassa
Toisaalta, kysymykseen vastannut KTM
Mauri Pekkarinen joutui asettelemaan sanojaan järjestelmän oikaisemisesta perin
varovasti. Onhan valtio itsekin hyötymässä sen aiheuttamasta hintakieroutumasta
runsaat 500 miljoonaa euroa - yllättäen ja
pyytämättä - öykkärimäiset voitot korjanneen Fortumin osinkoina.
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ten samalla seudullisen päätöksenteon tarpeet ja tehokkuuden.
Keskeinen luottamushenkilöelin muodostuisi kaupunginhallitusten yhteisestä omistajaohjausjaostosta. Jaoston toimivalta käsittäisi kaikkien ylikunnallisten
organisaatioiden ohjauksen.
Vireillä olevan kuntalain uudistuksen yhteydessä on kunnallisia,
ei voittoa tuottavia osakeyhtiöitä
varten luotava oma muista osakeyhtiöistä poikkeava sääntely niiden erityisluoneen vuoksi. Omistajaohjausjärjestelmään toteutumiseen liittyen on kuntalaissa tarkistettava ja korjattava mm. toimivalta- ja jääviyssäännökset.
Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta on tehnyt syyskuussa
2005 esityksen n-hankintalainsäädännön muuttamiseksi. Esitys koski kuntien välisen yhteistoiminnan esteiden poistamista.
Neuvottelukunta korostaa esitettyjen muutosten olevan edelleen
tarpeellisia. Kuntien yhteistoimintaa ja palveluiden hankintaa toiselta kunnalta voidaan parhaiten
tukea kuntalakia muuttamalla.
Ilman lainmuutosta pääkaupunkiseudun kuntien välinen yhteistyö
eri toimialoilla on vaikeaa.
Kirjoitus kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta- sarja jatkuu seuraavissa Perussuomalainen-lehdissä. Seuraava aihe: Kehittämishaasteet ja lähiajan toimenpiteet.
Kirjoitusta saa vapaasti lainata,
kopioida ja levittää.

Jorma Uski
Piirisihteeri
Keski-Suomen
PerusSuomalaiset

Erityisesti valtioenemmistöinen markkinajohtaja Fortum on ollut voittaja tuossa päästökaupassa. Sen oma vesi- ja ydinvoima ei
tuota CO-2 -päästöjä, joten sillä on ollut myydä päästöoikeuksia niitä tarvitseville lämpövoimaloille. Toiseen kertaan se on rahastanut nuo päästöoikeutensa sähkön hinnassa
nk. Windfall-voittona, kun sähkön hintataso
on noussut tuon päästökaupan vuoksi.
Yli joka kolmas Fortumin liikevaihdon
euro oli voittoa. Se ei aivan päässyt siihen
entisen kappaneuvoksen ”rosenttiin”: kun
markalla osti ja kahella myi, tuli rosentti
voittoa. Siitä huolimatta sen voitto nousi n.
miljardiin euroon. Siitä jokainen suomalainen - vauvasta vaariin - maksoi sähkön hinnassa keskimäärin 200 euroa, nelihenkinen
perhe siis 800 euroa. Vuodessa.
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Tälle vakiopalstalle toivotaan lukijoilta
hengellisiä kirjoituksia (kirjeen päälle
merkintä Leivän ja Sanan jakaja)

Aarre Poikkeus on poissa

Leivän ja Sanan jakaja

ravinto

Opetuslapset
kalassa
(Teksti Johanneksen evankeliumista, 21:1-14)
Joukko opetuslapsia oli kalastanut koko yön saamatta yhtään kalaa.
Tuttua jokaiselle kalastusta harrastavalle. Väsytti, ja oli varmaan nälkäkin. Mutta sitten Jeesus, ylös kuolleista noussut Herra, puuttui asiaan. Hän toi siunauksensa opetuslasten kalastustyöhön, kun he tunnustivat, ettei heillä ole mitään syötävää.
Jeesus kehotti heittämään verkot veneen oikealle puolelle, ja lupasi opetuslasten saavan kalaa. Opetuslapset tunnustivat väsymyksenä, nälkänsä ja taitonsa puuttumisen. Ja niin näkyviin tuli hyvin
Jeesuksen tuoma siunaus.
Näin on myös jokaisen hengellisen väsymyksen, nälkänsä, puutteidensa ja taitamattomuutensa huomanneen ja tunnustavan kohdalla. Jeesus tuo lahjansa ja siunauksensa tyhjään astiaan. Rukouksessa
saamme Taivaalliselta Isältämme pyytää hengellisiä ja ajallisia lahjoja. Täydelliset, ja omasta mielestään vahvat ja kylläiset saavat jäädä omien voimiensa varaan.
Jeesuksella oli valmiiksi varattuna opetuslapsille hänen oma ruokansa; kalaa ja leipää. On sanottu, että ne ovat köyhän miehen ateria, mutta täydellisesti ravitseva Jumalan antama leipä, joka lahjoitetaan taivaasta. Evankeliumin sana ja sakramentit, pyhä kaste ja pyhä ehtoollinen ovat hengellinen ravintomme, että jaksamme kulkea
taivaan tietä ja kilvoitella uskon kilvoituksemme. Alkuun merkityssä evankeliumin kohdassa sanotaan: ”Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa.” Jeesuksen, Taivaallisen Isän Jumalan ja Pyhän Hengen antamin voimin me jaksamme päämäärään
taivaan iankaikkiseen elämään.
Eino Mikael Koivula
Peräseinäjoki

Kevään ensimmäisten merkkien
ilmestyessä teille ja kaduille loskana ja auringon sulattamina pälvipaikkoina, tuli meille, samoin
kuin kaikille Aarren sukulaisille
ja ystäville yllättävä suruviesti.
Aarre oli nukkunut pois. Maaliskuun vaihtuessa Huhtikuuhun,
inhimillisesti ajatellen nuori elämä, päättyi. Aarre Poikkeus oli
kuollessaan 54 vuotias.
Aina kuolema pääsee yllättämään.
Vajaata viikkoa aikaisemmin
olimme yhdessä Timo Soinin puhetilaisuudessa. Perussuomalaisten tilaisuudet olivat Aarrelle loppuun asti tärkeitä puolueväen tapaamishetkiä. Uskollisesti hän

oli levittämässä puolueen sanomaa
mm. lehtiä jakamalla. Useissa tuhansissa olivat ne lehtimäärät mitä hän ”luukutti” mm. kunnallisvaalien ja viimeksi presidentin vaalien aikaan.
Aarren lapset olivat hyvin tärkeä
osa hänen elämäänsä. Hyvin usein
hän muisti mainita muualle muuttaneiden lastensa käynneistä ja heidän kuulumisistaan.
Seurakuntien miestenpäivien tapaamiset toivat hengellistä sisältöä
Aarren viime vuosien ehkä hieman
yksinäiseen elämään.
Elämä ei ollut Aarre Poikkeusta
kohdellut kaikilta osin tasapuolisesti. Monet vuosien varrella sattuneet
vastoinkäymiset olivat jättäneet
jälkensä, värvättynä vartiomiehenä
päivätyönsä tehneeseen Kersanttiin.
Aina kuitenkin hyväntahtoinen myhäily oli tavattaessa ensimmäisenä
vastassa. Urheilu oli politiikan ohella Aarren harrastuksena useita vuosia. Niihin vuosiin mahtuivat monet
yhteiset hölkkäreissut. Jonkun kerran Aarre oli mm.Parkanon kaupungin joukkueessa voittamassa
Karhu- viestin kuntasarjaa.
Poliittisessa toiminnassa Aarre
oli mukana pitkään. SMP:n ”suuren vaalivoiton”aikaan hän oli yhtenä tärkeänä lenkkinä viemässä

eduskuntaan Kihniön ensimmäistä kansanedustajaa, Lea
Mäkipäätä. Parkanon kaupunginvaltuustossa Aarre Poikkeus oli vuosina -85 - 91 , jolloin
hän joutui luopumaan valtuustopaikasta sairastuttuaan. Lisäksi
hän toimi mm. palolautakunnan
ja nuorisolautakunnan puheenjohtajana, sekä kaupunginhallituksen varajäsenenä ja useissa
muissa luottamustoimissa.
Puolueen Satakunnan piirin
piirisihteerinä hän työskenteli useita vuosia, jolloin alueen
kunnat ja puolueväki tulivat
innokkaalle puoluetyöntekijälle hyvin tutuiksi.
Aarre Poikkeus odotti innolla vuoden päästä tulevia eduskuntavaaleja. Hän oli valmis tekemään oman osuutensa puolueen eteenpäiviemiseksi. Hänellä
oli vahva usko puolueen menestykseen myöskin omassa vaalipiirissään. Tuota mahdollisuutta
ei hänelle annettu nähdä.
Perussuomalainen puolue
sekä piirijärjestö ja sen toimihenkilöt välittävät näin syvän
osanottonsa Aarre Poikkeuksen omaisille.
Reijo Ojennus

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

EU sudet
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metsästäjät ovat ihmetelleet niiden outoa väritystä. Osa susita
on lähes mustia, osa jopa kirjavia.
Syystä ihmetelläänkin, suojellaanko nyt aitoja susia vai villiintyneitä, sekarotuisia koirasusia?

Pahinta pelätään
Haminassa, Ylämaalla ja Luumäellä koiria raadellut yksittäinen
susi on tällä hetkellä matkalla ilmeisesti Valkealan kautta kohti suojelijaansa Espooseen? Koirien tappamisen makuun päässyt
susi on vieraillut muun muassa
koiratarhoilla ja lasten liukumäessä Valkealassa. Koko ajan rohkeammaksi käynyt susi jolkutte-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

lee jo päiväsaikaankin jopa talojen pihoilla. Paikalliset riistamiehet ovat ehtineet antaa tutulle
sudelle nimen Seppo. Riistamiehet pitävät käsittämättömänä, ettei Maa- ja metsätalousministeriö
ole myöntänyt lupaa suden kaatamiseksi. Se voi olla vaaraksi ihmisille ja omaisuudelle, sanotaan. Lisäksi maaseudulla on totuttu, etteivät pienet lapsetkaan ole jatkuvasti valvovan silmän alla. Siksi
pelätäänkin jo pahinta, ja suden
liikkeitä on ryhdytty seuraamaan
herkeämättä. Myös hevostilojen
ja yksittäisten ratsukoiden kintereillä kiertelevän pedon pelätään
saavan vielä suuria ja yllättäviä
vahinkoja aikaan.

puoluesihteeri

Hannu Purho
Puoluesihteeri

riehuvat itärajan kunnissa
Suomen susikanta on kaksinkertaistunut viimeksi kuluneen seitsemän vuoden aikana. Tämä ei
kuitenkaan ole riittänyt EU:lle,
Suomen Maa- ja metsätalousministeriölle, saati susille jopa erityistä suojeluohjelmaa vaatineelle kulttuuriministeri Tanja Karpelalle. Siksipä sudet ovatkin riehuneet viime kuukausina valtoimenaan lähinnä Suomen itärajan
kunnissa. Niiden kitaan on joutunut jo kymmeniä koiria kuluneen
vuoden mittaan. Lähinnä venäjältä tulevat susilaumat ja yksittäiset sudet ovat tappaneet esimerkiksi pelkästään Luumäellä kolme koiraa helmikuisen viikon aikana. Susista valokuvia ottaneet

Hannu Purho

PerusSuomalaiset

Vasta lööpit herättävät?
EU-komissio on tunnetusti ärhennellyt Suomelle jatkavansa oikeustoimia maatamme vastaan susien metsästykseen liittyvissä jutuissa. Siksi yleisesti arvellaankin, että mallioppilasasenne ja alamainen
kumartelutarve estävät ministeriötämme myöntämästä sudenkaatolupaa, edes selkeän uhan edessä
ja vaikka kyseessä on päivisin pihapiirissä liikkuva häirikkösusi. Ehkä
jälleen kerran tilanne on valitettavasti sellainen, että vasta ihmisuhrista kertovat lööpit herättävät todellisuudesta vieraantuneet vallanpitäjämme?

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Sudet syöneet Suomessa
kymmeniä koiria
STT:n tiedotteen mukaan sudet tappoivat pelkästään viime vuonna Suomessa kymmeniä koiria. Koiratapoista suurin
osa tapahtui Pohjois-Karjalassa
ja vähemmän Kainuussa ja Kymessä. Keskeisessä Suomessakin
susien tappamaksi on joutunut
niin metsästys- kuin pihakoiria.
Petotutkimuksen mukaan sudet
ovat tappaneet viime vuosina
keskimäärin 55 koiraa vuodessa.
Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa jäi suden suuhun viime vuonna kaksi kertaa enemmän koiria
kuin edellisvuonna, eli kaikkiaan
34. Niistä menetettiin metsästystilanteessa 22 ja kotipihallaan susien saaliiksi jäi 12 koiraa. Koko
maan susikannaksi arvellaan tällä hetkellä 180 - 200 yksilöä.
Hannu Purho
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Monikulttuurisuuden luomia ongelmia
Termillä ”monikulttuurisuus” tarkoitetaan sitä, että oman perityn
kulttuurimme lisäksi tulisi omaksua liuta tavoiltaan ja moraaliltaan hyvin erilaisia kulttuureita.
En tiedä, olenko poikkeus, mutta mielestäni tämä ajatus tuntuu
mahdottomalta, kun monesti oma
kulttuuri ja tavat ovat täysin ristiriidassa toisen kulttuurin kanssa.
Kulttuuri kun ei ole verrattavissa
vaatteeseen, jota voidaan vaihtaa
uusimman muodin mukaan.
Tähänastinen kulttuureiden yhteensulauttaminen on tuonut mukanaan enemmän erilaisia ongelmia kuin hyveitä, kuten muun
muassa maahanmuuttajien korkeat työttömyysluvut, mellakat,
ghettoutumisen sekä suuremmat
rikollisuusluvut valtaväestöön
verrattuna. Esimerkiksi vuonna
2003 Suomen vankiloissa oli yhteensä 291 ulkomaalaista. Kaiken
kaikkiaan vankeja oli suomalaiset
mukaan lukien yhteensä 3578. Eli

todella suuri osa vangeista on siis
ulkomaalaisia, kun vielä ajatellaan, että vuonna 2004 Suomessa
asui ainoastaan noin 108 000 ulkomaalaista. Muun muassa näistä syistä johtuen rasismi ja suvaitsemattomuus kasvavat puolin ja
toisin. Lisääntynyt suvaitsemattomuus tunnetusti vaikeuttaa entisestään maahanmuuttajien yhteiskuntaan sopeutumista. Tästä
seuraa loputon kierre, joka hankaloittaa alkuperäisväestön sekä
maahanmuuttajan elämää.

Monikulttuurisuus ei vähennä
rasismia
Monet ihmiset sokeasti väittävät
monikulttuurisuuden vähentävän
rasismia. Tämä ei kuitenkaan pidä
paikkaansa. Tämän ovat havainneet myös monet politiikan tutkijat. Esimerkkinä tästä löytyy monia Euroopan maita, joissa erilaisten kulttuurien vuorovaikutus on

tehtäviksi. Toistaiseksi ei ole olemassa minkäänlaista ratkaisua rasismin kitkemiseen monikulttuurisesta yhteiskunnasta. Mitä rasismi sitten loppupelissä on? Sitä on
vaikea määritellä, mutta jos nykyaikana tavallinen suomalainen
erehtyy puolustamaan suomalaista kulttuuria ja puhumaan monikulttuurisuuden haitoista, hänet
leimataan heti rasistiksi.

ollut Suomea huomattavasti pitkäkestoisempaa. Ei voi olla sattumaa, että näissä maissa myös
kriittisesti maahanmuuttoon suhtautuvien puolueiden kannatus
on huomattavaa. Hyvä esimerkki monikulttuurisesta yhteiskunnasta on USA, jossa rasismi ja suvaitsemattomuus näkyvät osana
jokaista arkipäivää. Lukuisat yritykset monikulttuurisen yhteiskunnan luomisesta ovat osoittautuneet suorastaan mahdottomiksi

Suomessa hallitseva uskonto
on kristinusko
Suomessa hallitseva uskonto on
kristinusko, ja olemme tottuneet
elämään ns. kristillisten arvojen
mukaan, vaikka emme kirkkoon
kuuluisikaan. Voimme sanoa olevamme ”tapakristittyjä”. Entä,
kun Suomen uskonnollinen tasapaino järkkyy esimerkiksi tänne muuttaneiden muslimien myötä? Ei voi unohtaa, että uskonnon
varjolla voi tehdä mitä erikoisem-

pia tekoja, kuten esimerkiksi kivittää, silpoa, ympärileikata, alistaa tai tappaa ihmisiä.
Mielestäni monikulttuurisuus
vaarantaa kantaväestön kulttuurin. Suvaitsevaisuusintoilijoiden
tulisi muistaa se tosiasia, että me
suomalaiset olemme häviävän
pieni kulttuuriryhmä globalisoituvassa maailmassa. Monikulttuurisuus ainoastaan nopeuttaa oman
kulttuurimme tuhoa. Itse haluaisin säilyttää kulttuurimme tällaisenaan myös tuleville jälkipolvillemme. En kuitenkaan kirjoittanut tätä artikkelia puolustaakseni
ainoastaan suomalaista kulttuuria, vaan puolustaakseni jokaista
maailman kulttuuria. Uskon, että
jokaisessa maailman kulttuurissa
on joitakin säilyttämisen ja vaalimisen arvoisia elementtejä.
Olli Immonen
nuori perussuomalainen
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Vapaa sana
Nato-kantaansa, vaikka hyvin tiesivät, että Suomen armeijan aseistusta on jatkuvasti kehitetty Naton mukaisesti!
Tiesitkö, että valtansa säilyttämiseksi sanovat puolueet, että vaaleissahan voivat kansalaiset vaihtaa edustajansa, jos eivät ole häneen tyytyväisiä. Mutta
kansa tietää, että puolueiden linja
ei muutu ennen kuin puolueiden
ryhmäkuri saadaan kriminalisoitua ja puolueiden johtajat varoittavana esimerkkinä tuomittua!

”Ihmiset
luulevat
tietävänsä,
vaan eivät
tiedä
luulevansa”
Tiesitkö sinä, että Suomen lainsäädännöstä yli 70% tulee Euroopan unionilta! Mutta tiesitkö, että vallanpitäjiemme selustan turvaamiseksi kuuluu perustuslakimme 1.pykälä edelleenkin
kauniisti; ”Suomi on täysivaltainen tasavalta”.
Tiesitkö, että lainsäädäntömme
on nykyisin rahavallan-, ei kansanvallan edun mukaista? Sillä
valta Suomessa kuuluu nyt puolueille. Ei meillä enää ole kansanvaltaa, vaan puolueiden johtama
harvainvalta, sillä suuret puolueet
ovat eduskunnassa perustuslain
vastaisesti kaapanneet itselleen
vallan, kun ne omiin sääntöihinsä perustuvalla ryhmäkurilla pakottavat kansan valitsemat edustajat toimimaan puolueen johdon
tahdon mukaan. Kaiken huippu
on se, että puolueet katsovat voivansa rangaista niitä kansanedustajia, jotka eivät alistu puoluekuriin, vaan noudattavat perustuslakiamme ja äänestäjilleen antamiaan lupauksia.
Tämä on valtiopetos, eli ”valtion oikeudellista rakennetta, sen
sisäistä turvallisuutta loukkaava rikos.” Sillä perustuslakimme
2. pykälässä aivan selvästi sanotaan mm. ”valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa
valtiopäiville kokoontunut eduskunta.” Valta ei siis lain mukaan
kuulu puolueille! ”Julkisen vallan
käytön tulee perustua lakiin.” Ei
siis puolueiden omiin sääntöihin!
”Kaikessa julkisessa toiminnassa
on noudatettava tarkoin lakia.”
Varsinkin eduskunnassa.
Tiesitkö, että Suomen kansan suuri enemmistö vastustaa
Natoa! Mutta silti päättäjämme
ovat jo kauan siirtäneet Suomea
haluamaansa omaan suuntaan –
Natoon!
Tämän tiesivät myös kaikki presidenttiehdokkaat, mutta
heistä kukaan mielestäni vakavasti otettava ei omaa asemaansa
peläten uskaltanut sanoa suoraan
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Leo Siekkinen
Kansalaisseura Kriittiset
Espoo

Vive la Europa
On Eurooppa, se yhtymässä
valtiot valtioihin, oligargit oligarggeihin kas näin syntyy monikulturelli eurokansa, tuo sliipattu ja
silitetty eliitti. Tuntea ilkeä se ei
omiaan, tunnustaa ei juuriaan.
”Solidaarisuus, yhteistyö” säilyy
sopu kauan niin kunhan pienet
vain alistuvat nöyrästi, ja maksavat isoisten viulut pulisematta.
Ei päivää enää itsenäisyyden, vappua ei tunneta, ei joulua
myönnä sellukoneet. Kummissamme töllötimme vain me lehmää pyhää Brysselin. Romukoppaan presidentti ja myöntömies,
tuo pääministeri ja hallituskin
joutavat. Kas nyt Bryssel kaiken
käskee, määrää kuin ennen punaMoskova. Kansat sekaisin, vapaa
liikkuvuus -jo syntyy soppa melkoinen, hunnit, Kalmarin unioni,
Assyria se historiasta opittu on.
Joten siitä vaan, hyppikää suomalaiset hiiret hyppikää ja nahistelkaa. Käykää poliittista debattia siitä, mitä Suomi tahtoo, mitä Suomi vaatii. Uhitelkaa, purkaa toisianne suomalaiset hiiret.
Brysselin EU-kissa se kuitenkin
herra talossa on. Istuu se pöydällä, Brysselin kissa, lihapatojen äärellä. Istuu silmät viirullaan naurusta. Sillähän ne langat käsissään on, ei muuta voi kuin vaania
ja -odottaa.
Imatra
Toivo Suikki

Ruokajonot
pois
Sinänsä tarpeellinen ruokajakelu
Myllypurossa on paisunut sellaisiin mittasuhteisiin, joka ei kuulu
hyvinvointivaltioon. Näin on jatkunut yli kymmenen vuotta, ja tilanne pahenee. Jos tällä hetkellä
lähes 9000 saa ruoka-apua kuukausittain, paljonko heitä on seuraavien eduskuntavaalien alla?
7% asumiskustannusten omavastuuosuuden poistaminen vähentäisi hakijoiden määrää jollakin sadalla, mutta sekään ei ratkaise kaikkea. Valtapuolueilla ei
olisi varaa ylimielisyyteen, varsin-
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kaan kun monet ehdokkaat ennen vaaleja kalastavat näittenkin
ihmisten äänet tekemättä sen jälkeen asialle yhtään mitään. Ruokajakelun laajentaminen on kaksinaismoraalinen ja lopulta epäeettinen.
1980-luvulla ruoka- tai leipäjonoja ei Suomessa ollut. Käteen
jäi palkasta suhteessa enemmän,
ja eläkeläiset tulivat paremmin
toimeen. Muuttoaalto ja katurikollisuus olivat hallinnassa. Työsuhteet enemmän vakinaisia, eikä halpa pätkätyö ollut muodissa. Pätkätyöruletin pyörittäminen
johtaa aikanaan köyhyyspommiin
ihmisten jäädessä eläkkeelle!
Eräs antiikin filosofeista on todennut, ettei kukaan saisi ansaita neljää kertaa enempää toiseen
verrattuna kapinan välttämiseksi.
Nyt vuonna 2006 tuloerot ja varallisuus ovat enemmän kuin satakertaiset ja valtaeliitti siunaa kaiken mairealla hymistelyllä.
Kauniina tammikuun aamuna
ennen presidentinvaalien ratkaisevaa toista kierrosta hyräilin hiljaa keskiaikaista virttä 440: ”Nyt
viekas vilppi täällä on noussut
kunniaan, on valhe vallan päällä
ja vääryys voimassaan”. Ja huomasin pienen valon ja toivon pilkahduksen lankeavan matalaan
majaani. Päivä pitenee.
Esa Hermonen
Helsinki

Kansan
tahtoa(ko)
kunnioittaen.
Vihreitten Erkki Pulliainen kiteytti parlamentarismin oleellisimman tarkoituksen kriisinhallintalain eduskuntakäsittelyssä
21.3. ”Mutta, arvoisa puhemies,
ruodussa täytyy olla, jotta vihreät säilyttäisivät hallituskelpoisuuden. Sehän nyt on kaikkein tärkein asia maailmassa olla hallituskelpoinen ikuisesti, ja sillä tavalla
tulen uskollisena soturina painamaan nappia niin kuin puoluejohtaja ja eduskuntaryhmän johto haluaa”
Viitteitä tuosta menettelytavasta on ollut enemmän kuin tarpeeksi, aina puoluejohdon tahtoa uhmaavien - kerettiläisten(?)
- erottamisuhkauksiin saakka. Sikäli rehtiä suoraselkäisyyttä Pulliaiselta, että hän eduskunnan puhujapöntöstä käsin vahvisti yleisesti tunnetun mutta häpeillen
vaietun periaatteen.
Vastauspuheenvuorossaan samassa istunnossa Timo Soini
muistutti Pulliaista, että hallitukseen on toinenkin tie: ”Minä uskon, että jos perussuomalaiset
saavat 20 kansanedustajaa, niin
Heinäluoma tulee kysymään, millä Soinin hampaat saadaan hänen
povitaskuunsa, eli kuinka otetaan
kuolemansyleilyyn.”
Eittämättä molemmat parlamentaarikot ovat oikeassa. Kyse on kuitenkin enemmän kuin

vivahde-erosta, eli hamutaanko
valtaa kansalaisten tuella vaalien
kautta vai kansalaisten tahdon ohi
nöyristelemällä kulloisillekin vallanpitäjille.
Vihreät ovat näköjään valinneet
jälkimmäisen tien. Olen kuitenkin taipuvainen uskomaan, että
he eivät tulevissa vaaleissa ainakaan kovin suureen ääneen esittele periaatettaan kansalaisille.
Asiaa kannattaa tarkastella toiseltakin puolelta: Hallitus käyttää
valtaa vain eduskunnan suostumuksella. Siksi voisi odottaa hallitukselta nöyryyttä eduskunnan
edessä. Valtarakenteet ovat selvästikin kääntyneet ylösalaisin,
jos eduskunta näkeekin tarpeelliseksi olla nöyrä hallitukselle.
Jorma Uski
Perussuomalaiset
K-S piirisihteeri

129,82 x 0,6 = 15,44?

Kela
Sainpa oikein korvauksen Kelasta
lääkärikuluihin. Lasku oli 129,82
€ ja korvaus oli 15,44 €. Kelan laskuopin mukaan tämä tekee 60%.
Niinpä niin.
Joskus voisi olla suotavaa, että
isänmaamme päättäjät voisivat
hieman perusteellisemmin vilkaista noita Kelan laskennallisia taksoja. Ovat hieman meinaan jälkijunassa todellisuudesta.
Nyt kun rakkaan presidenttimme palkka, varallisuusvero ja
kaikki muut ylemmän tuloluokan
vaivat on hoidettu olisiko jo tavallisen pulliaisen vuoro olla helpotuksien kohteena
Petri Falzon
Vantaa

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

Testaa tietojasi PS-visan kysymyksillä!
Joka kuukausi uudet 10 kysymystä.
Oikeat vastaukset sivulla 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mikä on Suomen yleisin lihakarjarotu?
Mikä on curling-kiven maksimipaino?
Kuinka suuri on keskimääräinen elatusapu lasta kohti kuukaudessa?
Kuinka monta kertaa vuorokaudessa Turun
tuomiokirkon kello soi?
Millä vuosikymmenellä Suomi oli ensi kertaa
mukana YK:n rauhanturvaoperaatiossa?
Kuinka suuri osa Paavalin seurakunnan alueen
väestöstä Helsingissä kuuluu kirkkoon
(koko maan pienin osuus)?
Kuinka suuri osa maailman ruokakalasta tuotetaan kasvattamoissa?
Kuka on tasavallan presidentin lehdistöpäällikkö?
Kuka äskettäin edesmennyt näyttelijä esitti sherifﬁ
McCloudia samannimisessä tv-sarjassa?
Miltä vuosikymmeneltä on Helsingin
kantakaupungin vanhin talo?
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Eskon kuvakulma

Pakina

Matematiikkaa
Edustava naaras palasi innoissaan edustustehtävistään. Leuhkoin elein naaras kanniskeli pahvilaatikkoa ikään kuin varmistaakseen, että jokainen näki sen.
-Toin yhteisiä tuliaisia teille
kaikille, se ilmoitti.

Kännykkäviestit

Kerro mielipiteesi matkapuhelimella!

lyhyet

Pikaisesti polttoaineverotukseen
tehtäviä tuntuvia alennuksia, kansantaloutemme ei kestä liian korkeita hintoja.
•••
Maine ja mammona on häviävää, Halmeen ympärillä juoksivat
kaikki ja pyysivät sinne ja tänne.
Piti antaa nimikirjoituksia ja lausuntoja ja olla yhdessä kuvassa, nyt
kannattajat ovat kadonneet ja todelliset ystävät vain jääneet.
•••
EU:n perustuslakia käsiteltiin
suuressa valiokunnassa. Tietääkseni vain Kankaanniemi jätti eriävän mielipiteen. Toimituksen huomautus: Perussuomalaisten kansanedustaja Timo Soini on suuren
valiokunnan varajäsen, eikä voinut osallistua äänestykseen.
•••
Kotiäitien eläketurvajärjestelmä
on täysin rempallaan. Jos tulee
ero jostakin syystä, niin tienattua

eläkettä ei ole vaikka on tehnyt
paljon kotitöitä.
Sähkön hintakilpailu ei toimi, kotitaloudet eivät saa hintahyötyä
riittävästi.
Energiayhtiöt ja osakesaalistajat vievät voitot ulkomaille.
•••
Venäjältä ei pidä rakentaa sähkökaapelia Suomeen, vaan meidän
on hajautettava sähköntuotantomme pieniin yksiköihin.

Tuuli- ja vesivoimaloita lisää,
niin ei ole vaarana sähköverkon
kaatuminen kun joku toimittaja
lopettaa sähkön syöttämisen.
•••
Eu: rangaistustullit Aasian maiden ja Kiinan tuonnille ovat
naurettavia, ja estävät kansalaisten hyötymisen taloudellisesti kilpailusta.
Toivottavasti Kiina ja kump.
reagoivat ja laittavat Eu:n polvilleen.

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

Naaras osasi myös esitellä laatikon edustavasti. ”Nyt omistamme jotain arvokasta. Meilläkin
on eräs nykyajan vaatimista statussymboleista. Tämä antaa meistä hyvin läheisrakkaan käsityksen
ja saamme ylimääräistä huomiota.”
-Mitä nämä ovat? kysyi veli
strutsi.
-Lemmikkieläimiä! Tuliaislaatikostaan ylpeillyt naaras oli aivan innoissaan.
-Lemmikkieläimiä, mumisi
hölmistynyt strutsien kuoro. Mitä niillä tehdään?
-Ei kai parista elukasta haittaakaan ole, jos eivät vaadi sen kummempaa hoitoa, arveli arviointikykyinen vanhempi uros.
Porukka hajaantui myrtyneenä.
Ne olivat odottaneet jotain raflaavaa, ylellistä ja herkullista.
Strutsit olivat pitkään nyreissään tuliaisista, jotka eivät olleet heidän loistokkaan makunsa
ja tyylitajunsa mukaisia. Edustava naaras jankutti lähimmäisten
huomioon ottamisesta, vastuun
kantamisesta ja yhteisöllisyydestä. Ilmapiiri kiristyi aina, kun joku huomasi ruokakuppinsa kaatuneen tai olevan peräti tyhjä.
Strutsit syyttivät toisiaan ja nujakoivat keskenään. Aterioilla rähjättiin. Suupaloista tapeltiin.
Karjakko oli mielessään puntaroinut strutsien tavallista suurempaa ruokahalua. Närää ja valitusta annoksista sai kuulla jatkuvasti.
Farmin väki kieltäytyi lisäämästä
toistamiseen strutsien ruokintaa,

POSTIMAKSU
MAKSETTU

koska farmin kannattavuus oli
vaakalaudalla. Ruvettiin vihjailemaan, että strutseilla käy vieraita.
Epäiltiin jopa niiden varastelevan
rehujaan ja käyvän mustan pörssin kauppaa.
Karjakko tempaisi ronskiin tapaansa rehusäkin kulmista kiinni.
Säkki tuntui oudon kevyeltä, niin
köykäiseltä, että karjakko oli lentää pyllylleen. Säkistä ampaisi päivänvaloon häirittyjä otuksia paniikinomaisesti säntäillen. Karjakko
ei ollut eläissään nähnyt näin valtavia rottia! Hämmennyksestä tokeneminen kesti tovin. Rotat olivat vyöryneet läskit lyllyen tiehensä. Karjakolle jäi käteen täysin tyhjä rehusäkki, jonka kyljessä ammotti riekaleiden kehystämä
reikä.
Edustava naaras näki karjakon
lähestyvän kiukkuisena rehusäkkiä reuhtoen. Se aavisti olevansa
jostain selityksen velkaa.
-Niin, meillä täällä farmilla on
kaikki aivan ihanaa, kun...
-Arvasinhan minä, mistä selitys löytyy, keskeytti karjakko. Eipä tarvitse käyttää mielikuvitusta päätelläkseen kenen idea
tämä oli. Tässäkään asiassa eivät
riittäneet mitkään normaalin rajoissa pysyvät mittasuhteet! Suuruudenhulluus on huipussaan!
-Mutta pari sievää karvaista
eläintä on ihan normaalia, selitteli tuliaisia tuonut naaras.
-Pari eläintä! kivahti karjakko.-Oliko sekin imagokysymys, että hankitaan muuntogeenisiä rottia? Tolkuttomasti sikiävää jättiläisrotua! Suhteellisuudentajunne on kankaalla. Rottien määrän
arvioimiseen tarvitaan jo potenssilaskua.
-Puhuiko joku potenssista? kähisi vanha huonokuuloinen uros,
minulla se ei ainakaan laske.
Marjatta Kuusisto

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