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Vt. päätoimittaja
perussuomalainen.toimitus@saunalahti.fi

Vanhat hyvät konstit
Meillä Suomessa on alkanut syksy ja talvikin
on pian jo käsillä. Moni
kotitalous ja yritys miettii lämmityskustannusten
säästöä tavalla tai toisella, varsinkin öljylämmityksen kustannukset ovat
nousseet ihan pilviin asti.
Joskus halpa ja huoleton öljylämmitys onkin
muuttunut maailmantalouden suhdanteiden myötä hinnaltaan huonosti
etukäteen arvioitavaksi.
Hinnan laskua ei ole juuri koskaan ollutkaan, pikemminkin hintakäyrät
ovat olleet aina ylöspäin
suuntautuvia.
Ihmettelen suomalaisten
päättäjien haluttomuutta

tökustannus tuossa lämmitysmuodossa on kallis,
mutta sen jälkeen lämmityskustannukset ovat minimaaliset, maalämpö on
saasteetonta ja ehtymätön
lämmitysmuoto.
Jos todella haluttaisiin
laittaa energian kulutus
kuriin, olisi se kyllä mahdollista.

verotuksellisin keinoin
kannustaa biofossiilisten
polttoaineiden käyttöön.

EU edellyttää
biofossiilisten
polttoaineiden käyttöä
EU:n lähiajan tulevaisuudentavoitteena on nostaa
jokaisen jäsenmaan biofossiilisten polttoaineiden
osuus kuuteen prosenttiyksikköön. Tästä tavoitteesta olemme muutamassa kokeilu promillessa.
Suomessa mennään perinteisesti Ruotsin mallin
mukaan ja siellähän ollaan
biofossiilisten polttoaineiden käytössä jo lähellä
EU:n tavoitteita.
Suomen metsät ovat
täynnä polttopuita, joista

Tehtaista ilmaista
lämpöenergiaa taajamiin
voitaisiin maanmainiosti
tehdä pellettiä tai vanhanaikaista, mutta hyvää
ja käytännöllistä klappia.
Monet työttömät ihmiset voisivat ansaita pientä palkkaa tuosta työstä,
mutta nyt heille maksetaan kotiin korvauksia ja
paremminkin passivoidaan olemaan tekemättä
mitään.
Toisena hyvänä lämmitysvaihtoehtona näkisin
laajamittaisen maalämmön talteenoton. Läh-
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Suuret tehdaslaitokset
päästävät ilmaan ja veteen
lämpöenergiaa valtavat
määrät. Hukkalämmöllä
voitaisiin lämmittää suuriakin taajamia ilmaiseksi. Puuttuu vain todellinen
halu tuon hukkaenergian
hyödyntämiseen.
Lieneekö asenteissa vikaa, vai onko sittenkin öljyn hinta vieläkin liian alhainen, että noihin edellä
mainittuihin toimenpiteisiin olisi tarvetta? Perinteisesti vanhemmat ihmi-

set ovat tottuneet säästämään monesta asiasta,
kuten myös lämmityksen
kustannuksista. Heidän
ikäpolvensa pitää luonnollisena puiden polttoa
tulisijoissa ja tuossa lämmityksessä sanotaan olevan sitä jotakin, mikä tuo
tunnelmaa kotiin.
Halvan lämmitysöljyn
aikoihin maassamme oli
buumi rikkoa kaikki hienot kaakeliuunit ja tuoda
tilalle ”öljykamina” lämmitys, nyt näitä uuneja
kaipaavat monet perheet.
Mentiin ihanteiden mukana, ihanteiden, jotka meille loivat mainosmiehet
myyjien toimeksiannosta.
Kysymys oli rahasta ja
kaupanteosta, nytkin on
kysymys rahasta, kun raakaöljynhinta on noussut.
Veropolitiikka vie leijonanosan lämmittäjän maksamasta litrahinnasta.
Polttopuu- ja pellettimarkkinat ovat jo olemas-

sa. Tarvitaan vain keskitetty jakelujärjestelmä, joka
takaa puulle ympärivuotiset varmat toimitukset.

Valtion on tuettava
kotimaista
energiantuotantoa
Mielestäni valtiovallan
pitää tukea energiataloudessa kotimaisia vaihtoehtoja, verotuksellisin
keinoin. Näin me olemme
kansakunta vähemmän
riippuvaisia niistä ulkomaista, jotka tuottavat
meille energiaa.
Sokerijuurikkaasta
esimerkiksi saataisiin
Suomessa etanolia aivan
mainiosti. Etanoli olisi
hyvä polttoaine bensiinikäyttöisissä autoissa siinä
missä rypsi- ja rapsiöljykin
dieseleissä.
Maatalousyrittäjien on
tulevaisuudessakin oikeus ansaita oma elantonsa,
oman tilan tuottavuudesta
ja omasta työstään.

Puoluesihteeri
hannu.purho@eduskunta.fi

Suomi tarvitsee Soinin
Keitto tarvitsee suolansa,
Suomi tarvitsee Soininsa.
Ilman Timo Soinin ehdokkuutta, lähestyvistä
presidentinvaaleista tulisi latteat, värittömät ja
mauttomat. Valtapuolueille Soinin ehdokkuus
oli tietysti ikävä yllätys.
Olivathan ne valmistautuneet niin henkisesti
kuin taloudellisestikin
käymään lyhytkestoiset
show- ja hömppavaalit,
vailla ikäviin asioihin
puuttumista.
Pelkkien EU-ylistyshymnien ja kotimaan
asioita koskevien hyvinvointiliturgioiden ohella
joudutaan nyt keskustelemaan monista vanhoille puolueille kiusallisista
ongelmista. Työttömyys,
ylivelkaantuneet, köyhdytetyt lapsiperheet, leipäjonot, ahdinkoon kurjistetut
pieneläkeläiset ja lukuisat
muut ongelmat tulevat
näkyvästi läpivalaisuun
vaalistudioiden lamppujen alle.

Harhakuvat alas
Soini tulee ampumaan
alas monet tarkoitushakuiset valtapuolueiden
rakentamat lumekuvat
niin kuin savikiekot. Optiosaalistus, jäsenkirjavirat, puolustuskyvyttömien
vähävaraisten kurittami-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

nen, hillitön Euro-pröystäily, Turkin EU-jäsenyys
ja Suomen itsenäisyyden
palauttaminen ovat osa
esille nousevista suurista
kysymyksistä.
Suomalaiset ovat tunnetusti hyvin puolueuskollisia. Presidentinvaalit ovat
kuitenkin henkilövaalit ja
niissä lähtevät liikkeelle
sellaisetkin äänestäjät,
jotka muissa vaaleissa jäävät herkästi kotiin. Mikäli
ihmiset toimisivat kuten
ajattelevat ja kuuntelisivat
omantuntonsa ääntä, Soini saisi äänivyöryn. Tämä
tiedetään myös vanhoissa
puolueissa. Siksi ne käyttävät miljoonien mainoseurojen lisäksi hyväkseen
myös muita tehokkaaksi
osoittautuneita keinoja.
Gallupsaippuaa hierotaan silmiin ja tutkimuspiiska soittaa ”vaalilampaiden” selkää vielä
monta kertaa, ennen kuin
koitos on ohi.

Arvovalinnoissa eroja
Vanhojen puolueiden ehdokkaiden suurin huolenaihe tuntuu olevan: Onko
EU-salien pöydissä heille
riittävän monta lautasta?
Soini kysyy mieluummin:
Onko Suomen kansalla
leipää? Perhe- ja perusarvot ovat Soinille tärkeitä
ja hän kunnioittaa niitä
myös käytännössä. Vaikka selkokielisyys onkin

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

leimattu populismiksi, ei
siinä ole mitään häpeämistä.
Jopa media on laajasti
tunnustanut, että Soinin
kaltaista ehdokasta tarvitaan. Hänellä on aitoja
mielipiteitä ja hän osaa
esittää ne kansantajuisesti
ja kiinnostavasti.
Tiedotusvälineetkin
ovat oikeutetusti jo kyllästyneet valtapuolueiden
tyhjänpäiväiseen turvallisuusvajeesta inttämiseen
tai epämääräiseen globalisaatiosta jankkaamiseen.

Historiallinen tehtävä
Kun Perussuomalaiset ja
Soini lähtivät liikkeelle
presidenttiehdokkuuden
osalta jo viime talvena,
joutuivat muut puolueet hankalaan asemaan.
–Vaaleista ei tulekaan läpihuutojuttu, eikä vuorosanoja voi opetella ulkoa.
Monet tilanteesta häkeltyneet eduskuntapuolueet
huomasivatkin pienellä
viiveellä, ettei niillä ei ole
varaa jäädä vaalien ulkopuolelle ja vaille omaa ehdokasta.

leva raha vaaleihin, kuin
pistää se tilille tekemättä
vaalityötä, kuten esimerkiksi Vasemmistoliitossa
tapahtuu?
Soini tekee ehdokkuudellaan Suomelle sellaisen
palvelun, että sen tajuavat
täysin ehkä laajemmassa
mitassa vasta tulevat historiankirjoittajat. Teatterivaaleilta vältyttiin ja
niin ulko- kuin sisäpolitiikastakin tullaan käymään
todellista keskustelua.
Galluptolpat elävät
omaa elämäänsä. Yhtään
ääntä ei ole vielä annettu. Soinin ehdokkuus on
joka tapauksessa piristysruiske kansanvalalle.
Nyt on ainakin tarjolla se
mahdollisuus, että kansa
voi valita oikean miehen
presidentiksi.

Presidentinvaaleihin
saatavasta ylimääräisestä
puoluetuestakin on puhuttu paljon. Mutta eikö
ole silti reilumpaa käyttää joka tapauksessa tu-
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Puheenjohtaja, presidenttiehdokas
timo.soini@eduskunta.fi

Kampanja
on alkanut

Eduskunnassa sanottua

”Tie on vasta alussa,
mutta nyt jo on
selvää, että asiamme ja
linjamme tulee

Presidentinvaali on täydessä käynnissä. Avauspotku onnistui hienosti.
Saimme lentävän lähdön. Olen myös
erittäin tyytyväinen siihen intoon, jolla kenttä on lähtenyt mukaan järjestämään tilaisuuksia.
Tie on vasta alussa, mutta nyt jo on
selvää, että asiamme ja linjamme tulee
entistä tutummaksi Suomen kansalle. Vaalibudjettimme on pieni, mutta olemme jo painattaneet julisteen,
avanneet internet-sivut, teettäneet
rintanappeja (jotka sivumennen sanoen menevät kuin kuumille kiville)
ja paljon muuta.

entistä tutummaksi
Suomen kansalle”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Rahaa ei ole pröystäillä, mutta me
menemme tällä eteenpäin. Puoluetta
voivat kaikki halukkaat lahjoituksin
avustaa. Lisäksi tiedän, että kenttämme tulee tekemään ahkerasti julisteen
ja vaalilehden jakotyötä, kuljettaa ja
majoittaa ehdokasta. Tämä apu on
korvaamaton, mutta sitä ei voi rahalla
mitata.
Tulen kiertueellani käymään jokaisessa vaalipiirissä ja käyn läpi kaikki piirikokoukset. Kuopio, Uusimaa,
Pirkanmaa ja Satakunta ovat lehden
ilmestyessä jo takana. Olen kiitollinen
Perussuomalaisten tuesta ja teen parhaani, jotta puolue ja isänmaa hyötyvät
ehdokkuudestani.

Mutta hämmennys on suuri, ja toisaalta olen iloinen, että tämä koko sotku on
näin esillä. Nyt nimittäin nouseva Suomen nuoriso ymmärtää, mistä Euroopan
unionissa on kysymys.
Nyt näkyy alastomimmillaan se mielettömyys ja direktiivitehtailu, täydellinen
piittaamattomuus kansanvallasta. Kansa
luulee, että me täällä eduskunnassa päätämme laeista. Niinhän me muodollisesti
päätämmekin, mutta aika mielenkiintoisella tavalla sen mukaan, mitä direktiivi
tai se välys sitten edellyttää. Tämmöinen
ei minua sido, koska kannatan itsenäistä
Suomea, ja se on jälleen tänään päivän
lähempänä, oma itsenäinen päätösvalta, mutta nyt me olemme saaneet tehdä
matkan pimeyden ytimeen, Brysselin
käytäville, joilta ei löydy edes sitä virkamiestä, johonka ed. Vapaavuori viittaa,
jolla ministeri Karpela perustelee, että
tämä pitää hyväksyä.

Tekijänoikeuslaki EU-tunarointia

Tämä on herätys

EU tuottaa jatkuvalla syötöllä erilaisia
päättömyyksiä. Nyt EU vaatii Suomea
sallimaan tuhat sutta ulvomaan Suomen metsissä. Eivät ne metsissä pysy,
susien suuhun joutuu karitsa ja koira
poikineen. Toivottavasti vaan ei pieni
koululainen.
Tekijänoikeuslaki on malliesimerkki
EU-vetoisesta lainsäädännöstä. Liitän
oheen hieman lyhentäen eduskunnassa
käyttämäni puheenvuoron asiasta, jossa
kannatin lakiehdotuksen hylkäämistä.

Kyllä minä uskon, että tämä on herätys,
aivan kuten maanviljelijät, ed. Rundgren, kymmenen vuotta sitten osoittivat
mieltään. He tajusivat, mihin mennään.
Nyt on 30 prosenttia tuloa vähemmän.
Ei semmoista maajussia löydykään, joka
EU:ta kehuu, ja minä luulen, kohta ei
löydy nörttiäkään, joka EU:ta kehuu.
Aivan kuten ed. Vapaavuori sanoi,
tässä välyksessä suurta valiokuntaakin
laukkuutettiin, mikä on ministerin kanta, mikä on EU:n kanta, kun pitäisi olla
niin, että mikä on Suomen kanta - ihan
mikä tahansa, hyväksyä, hylätä, mutta
orjaillaan tätä direktiiviä. Ed. Vapaavuori, nukkukaa nyt yhdet väyryset ja
ajatelkaapa, että minäpäs äänestänkin
vastaan enkä vaan sen takia puolesta,
että Brysseli sattuu niin käskemään, että
tämä täytyy tehdä.
Ponsilla ei ole mitään merkitystä. Laki
on se, jolla on merkitystä. Tämä on tällainen tyypillinen vanhojen puolueiden
hämäys. Jokaisella vanhalla puolueella
on oma pontensa. ”Me teimme ponnen.
Se edellyttää seurantaa.” Meidänhän

Jokaiseen piirikokoukseen

Eduskunnan pöytäkirjasta
Arvoisa puhemies! Olen kuunnellut
tätä lehteriltä, työhuoneestani ja paikan päällä ja olen vain todennut vanhan viisauden, että monimutkaisessa
maailmassa yksinkertainen on arvokasta ja siinä pitäisi pitäytyä. Mielestäni ed. Kasvi on pitänyt yllä järjen
ääntä. Se on vihreässä eduskuntaryhmässä yleensä vaikeaa mutta tässä tapauksessa on onnistunut erinomaisen
hyvin, jopa minä olen ymmärtänyt.

pitää joka tapauksessa seurata lakeja.
Virkamiehet tekevät sitä virkatyönä
ja me muuten vaan. Te edellytätte, ed.
Uotila, että seuratkaa. Sitähän seurataan ja muutetaan. Jos te olette eri
mieltä, äänestäkää vastaan, äänestäkää
hylkäystä. Sehän on se tapa. Ja mitä tapahtuu, kun laki hylätään? Vanha laki
jää voimaan.

Turkin hihaan
Sitten täällä on näitä Suomen EUpuheenjohtajuuden alla, voi hyvänen
aika, ja silloin näitä käsitellään. Menee
Turkin hihaan koko se EU-puheenjohtajuus. Sitä siellä vämplätään ja sämplätään ja rahoituskehyksiä. Ei tämmöisiä direktiivejä kuulkaa Suomen
puheenjohtajakaudella käsitellä. Ei,
ei. Syödään hanhenmaksaa ja juodaan
vissyä ja puhutaan lennokkaita.
Nyt kun tämä tilaisuus harvinaisella
tavalla suureen valiokuntaan tuli, niin
sehän tuli tämän jumalanpalvelusmusiikin kautta, eli sen kautta, että tämä
käsittelyssä oleva asia, joka meillä
mahdollistui käsitellä suuressa valiokunnassa, joutui sinne ihan toisesta
syystä. Mutta asia oli auki siellä ja oli
mahdollista hylätä, aivan niin kuin
täällä ovat monet selvittäneet 23 §:ää
tai vaikka 20 §:ää, niin kuin ed. Vapaavuori sanoi, olisi ollut tilaisuus ja oli
mahdollisuus, siihen ei tartuttu. Nyt
tehdään toimimaton, hölmö laki, jonka saatteeksi hyväksytään vielä ponsia,
jotka ovat ristiriidassa itse lain kanssa.
Siis tämähän on aivan päätöntä, mutta
kyllä tämä EU-lainsäädännöksi sopii.
Koko perussuomalainen ryhmä tukee riemumielin - tämä on harvinaista
– vihreätä esitystä, tässä tapauksessa
ed. Kasvin esitystä. Mutta valitettavasti
ainoastaan perussuomalainen eduskuntaryhmä ja kristillisdemokraatit ovat
yksimielisesti tämän lain hylkäämisen
kannalla. Ed. Kasvi, te olette vihreä
valonpilkahdus omassa ryhmässänne.
Saattaa teiltä toinenkin löytyä, mutta
jos enemmän löytyy, se on jo uutinen.

Lisää Timo Soinin mielipiteistä osoitteessa www.timosoini.net.
Timon mielipiteiden lisäksi osoitteesta löytyy tietoa
muun muassa kampanjaan osallistumisesta ja
kampanjamateriaalin tilaamisesta.
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Tony Halme 20.9.2005
”Valtiolla näyttää edelleen olevan löysää
rahaa kulutettavaksi perusteettomiin asioihin, kuten pakolaisten hyysäämiseen
ja tapausten turhiin oikeuskäsittelyihin.
Luettuani hallituksen antaman talousarvioesityksen tuleekin mieleen vuosi
takaperin pitämäni budjettipuhe, jonka
voisin pitää aivan yhtä hyvin uudestaan,
hallitus kun ei näytä oppivan virheistään
yhtään mitään. Edelleen osoitetaan rahaa turhuuksiin, mitä perussuomalainen
ei pysty ymmärtämään, ja perussuomalaisella tarkoitan jokaista Suomen kansalaista lukuun ottamatta muutamaa
tässäkin salissa istuvaa.”

Raimo Vistbacka 20.9.2005
”Onhan tietysti hyvä, että pääministeri
huolehtii yleisellä tasolla talouden kasvusta ja siitä, että menee hyvin, mutta
kyllä siinä samassa yhteydessä minun
mielestäni pitäisi muistaa, ja huolehtia
siitä, että meillä on köyhyysrajan alapuolella eläviä ihmisiä useampi satatuhatta.
Jo pelkästään pelkän kansaneläkkeen
varassa on yli 80 000 vanhusta, ja heidän
toimeentulonsa on hyvin tiukalla. Nyt
vielä säästösyistä ilmeisesti eri tukimuotoja ollaan kiristämässä käytännön tasolla, eli kun sama henkilö hakee uudelleen
jotakin tukea, niin sitä ei myönnetäkään,
vaikka lainsäädäntö on sama. Minun
mielestäni hallituksen pitäisi ottaa huomioon myös vaikeuksissa olevat ihmiset
ja uhrata joitakin ajatuksia myös siihen
suuntaan.”

Timo Soini 29.9.2005
”EU-lakien ensisijaisuus kansalliseen
lainsäädäntöön nähden on minulle, joka
pidän kansan suvereniteettiä pyhänä,
käsittämätön. En hyväksy mitään Brysselin byrokraattia tämän talon yläpuolelle. Tässä maassa toistaiseksi on ollut
hieman niukasti vielä tässä eduskunnassa niitä, jotka ovat tässä asiassa samaa
mieltä, mutta Euroopassa alkaa olla yhä
enemmän. Juttelin tässä aikoinaan pitkäaikaisen Englannin konservatiiviparlamentaarikko Bill Cashin kanssa ja hän
sanoi, että se on aivan sietämätön ajatus
- käytti sanaa outrageous - että Brysselin
tyrannia voi olla Westminsterin yläpuolella. Se on täysin sietämätön ajatus, että
Brysselin tyrannia voi olla Arkadianmäen yläpuolella. Tästä tulee loppu aikanansa.”

Merkkipäivät

Tero Arteli
50 vuotta
PS Uudenmaan piirin hallituksen jäsen
Tero Arteli viettää syntymäpäiviään
5.11. Vastaanotto pidetään klo 18.00 alkaen ravintola Wanhassa Mestarissa,
Rajamäellä.
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Oma kansa ensin
Eduskunta on käsitellyt hallituksen esitystä tulevan vuoden talousarvioksi. Puheita on
piisannut. Heti alkajaisiksi oli
varattu pitkälti yli sata varsinaista puheenvuoroa. Lisäksi
puhemiehet ovat sallineet kansanedustajille ministerien esittelypuheenvuorojen jälkeen satoja vastauspuheenvuoroja.
Hallituspuolueiden edustajien
puheet erottuvat hyvin opposition edustajien puheista. Poikkeuksen muodostavat tie- ja
ratarahat. Näiltä osin puheiden
sisältö oli identtinen. Tästä voi
varmuudella päätellä, että joulukuussa hyväksyttävä talousarvio
on valiokuntakäsittelyn jälkeen
ainakin näiltä osin toisenlainen.

teltuihin tiehankkeisiin, joiden
suunnitelmat ovat jopa vanhentumassa kuten Sepänkyläntie.
Perustienpidon ja yksityisten
teiden osalta määrärahoja esitetään jopa alennettavaksi tästä
vuodesta.
Haluaako hallitus tietoisesti
vaikeuttaa syrjäisemmillä seuduilla asuvien kansalaisten elämää entisestään? Uusia yrityksiä
ei saada, kun tiet eivät ole liikennekelpoisessa kunnossa ympäri
vuoden. Maa- ja metsätalousyrittäjien toimintamahdollisuuksia
vaikeutetaan entisestään.
Tuntuukin siltä, että keskustavetoisella Vanhasen hallituksella
on selvästi vaikeuksia ymmärtää
maaseudun tiestö- ja muita ongelmia.

Tiemäärärahat hämmentävät
Vaivaiset viisi euroa
Hallituksen esitys onkin tiemäärärahojen osalta hämmentävä.
Aloitusluvan saa suurehko hanke, kun alueen kaupunki antaa
valtiolle korotonta lainaa.
Tarkoittaako tämä, että tulevaisuudessa vain varakkaiden
kuntien alueille on mahdollista
saada uusia kalliimpia tiehankkeita.
Toisaalta taas rahaa ei anneta
”listalla” olleisiin hyvin perus-

Kansaneläkkeen viiden euron
korotus sekä veteraaniasiat ovat
saaneet myös huomiota.
Kun ottaa huomioon sähkön,
polttoaineiden ja erilaisten palvelumaksujen korotukset, niin
korotusesitys annettuihin lupauksiin nähden tuntuu lähes
pilkanteolta. Viisi euroa ei kata
osaksikaan elinkustannuksissa
tapahtuneita korotuksia.

Maaseutuvirasto

Raimo Vistbacka
Kansanedustaja
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja

Lisäksi meillä on yhä voimassa epäoikeudenmukainen
taitettu indeksi. Veteraanien
määrärahoja ollaan puolestaan
häpeämättömästi vähentämässä
5,5 miljoonaa euroa.

Veteraanit etusijalle
Edellä mainittuihin asioihin ei
rahaa riitä, mutta kun puhutaan
kehitysavun nostamisesta, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
vastaanottotoiminnan aiheuttamista menoista tai paisuvasta
EU:n nettopakkojäsenmaksusta ja EU-puheenjohtajakauden
suurista kustannuksista, tuntuu
rahaa yhtäkkiä löytyvän.
Erikoismainintana voi nostaa
esiin suomalaisten veromarkkojen osoittamisen Yhdistyneille
kuningaskunnille myönnettävään maksuhelpotusten rahoitukseen – yhteensä 143 miljoonaa euroa eli lähes 900 miljoonaa tapettua markkaa!
Rahaa meillä siis on, mutta
kyse onkin siitä, mihin haluamme sen kohdistaa.
Kysyn vain, miksi emme osaa
asettaa omaa kansaa tai edes
sen kunniakansalaisia, sotiemme veteraaneja ja kotirintamanaisia, etusijalle.

Sirkka-Liisa Lamminkoski
Päihdeterapeutti

Ähtäri

Maaseutuviraston saaminen
Seinäjoelle on monen virka- ja
luottamushenkilön yhteistyötä.
Onhan Etelä-=ohjanmaa vahvaa alkutuotannon perussuomalaista aluetta.
Suomen maatalous on ajettu
suurten ”farmien” ihannointiin,
jossa ei edes Kepun mainetta pelasta Seinäjoelle tuleva
maakuntavirasto. On hyvä, että
se tässä vaiheessa tulee, kun
ei ole varmaa onko Keskusta
seuraavassa hallituksessa. Mitä
viraston saaminen Seinäjoelle
käytännössä merkitsee, on ajan
kysymys. Liput liehuen, kuin
roskia maton alle laittaen, maaseudun pitkäaikaisesta tuhosta,
jota valtapuolueet ovat tehneet
kumartaen EU:n isoa petoa.
Kansalle sumutetaan saippuavaahtoa silmille ja uskotellaan
kuin joulupukkiin, että EU on
hyvää tulevaisuutta.
On hyvä kun presidentinvaalit
ovat tulossa, ei ole vaikeutta äänestämisessä. Kun on yksi ehdokas, jolla ei ole salarakkaita, joka
ymmärtää kansan syviä rivejä.
Hän arvostaa nuoria miehiä ja
keski-ikäisiä naisia. Hän on li-
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hansyöjä, hetero ja perusjuntti.
Timo Soini. Sitä maalaisjärkeä
nyt Suomi todella kaipaakin.
On tullut liikaa ”Ameriikan
mallia”. Köyhät köyhtyy ja vanhuksia pian uudelleen myydään
tynnyrin päältä. Kuka halvimmalla hoitaa? Amerikka jätti
köyhät ja vaivaiset suuronnettomuuden avun ulkopuolelle.
Meillä on samaa suuntaa havaittavissa kansan keskuudessa.
Vanhuksille ei ole luotu vanhustensuojelulakia. Eläimille on?
Mieleeni tulee Rooman ajat.
Ylimystö juhlii, viini virtaa, lakeijat kantaa ruokaa ja rahvas
liottaa varpaitaan laguunissa.
Köyhät, kerjäläiset, vajaakuntoiset tahallaan jopa syrjäytetään yhteiskunnasta, jätetään
hoitamatta.

Turkissa iloitaan EU:n
tuomista mahdollisuuksista.
Kansan kahtia jako näkyy leipäjonoina ja suurina herrojen
optioina. On rappareita, kuppareita, saitureita, diktaattoreita.
Suomesta on kovaa vauhtia
tulossa liittovaltion osa. KäytänInternet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

lä painetut liput ovat jo valmiina. Sinkkiarkkuja Suomen sotilaille, jotka kaatuvat puolustaessaan ”rättipäiden” öljylähteitä,
on varmasti jo alihankintana
Virossa alettu tehdä. Tai saako
Turkki sen tehtävän EU-pedon
kautta. Turkissa kun jo iloitaan
EU:n tuomista mahdollisuuksista. Siellä kun ei osaa edes lukea
kaikki aikuiset väestöstä.

Asiat yksinkertaisina
Lamminkoski miettii, että joko rautaromua kerätään Naton tarpeisiin.

nössä kaikki toimet tähtäävät
juuri siihen. Nato ei ole puolustuspolitiikkaa, vaan arvostetun
Suomen puolustusvoimien tulevan käytön pelkään perustuslain käännöksen mukaan olevan
hyökkäyspolitiikkaa.
Eli kun ”öljylähteitä” tulee
tarve puolustaa toista liittovaltiota vastaan, on se suuri vaara,
että Suomipoika se rivissä on ensimmäisenä. Historiamme sen jo
kertoo, meillä on hyvä armeija.
Havahduin itse kovasti, kun
ajelin sotaveteraani isäni kanssa

autolla Lappajärvellä. Hän näki
teiden varsilla rautaromukeräykset ja kommentoi: ”Näin ne
jo alkaa sitä Naton junaa varten
kerätä tykinruokaa, sitä rautaromua. Näin ne päättäjät teki jo
silloin, kun minä olin poika, ja
lähtö tuli rintamalle. Ei kysytty,
ootko uusavuton, vai tumpelo”.
Näin syvässä ovat kauheat kokemukset sotiemme veteraanien
mielessä. Tämän päivän valtaa
pitävien puolueiden toiminta
on toimintaa kohti liittovaltiota.
Hymnit ja kahdellatoista tähdel-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Suomi -neitoa huimaa, kun on
jaettava siitä sivistysvaltion
osasta, ilman rintama kokemuksia. Jaettava enemmän kuin pystyy. Mielestäni on hullua pitää
yllä koko EU -petoa. Lihottaa
vuosi vuodelta, ja maksaa sinne
enemmän kuin saa.
Mieleeni tulee hölmöläissadut
ja satu keisarin uusista vaatteista. Kun kukaan ei uskalla sanoa:
”Keisari kulkee alasti”. Nyt on
jo uskallettava nähdä Suomen
todellinen tila, eikä miettiä,
onko salarakkaita, vai samaa
sukupuolta olevia pariskuntia.
Pidetään asiat suorina ja yksinkertaisina.
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Veteraaneista

Tony Halme
Kansanedustaja
PerusSuomalaiset

huolehdittava paremmin

pelkästään kansaneläkkeen varassa.
Pelkästään kehitysyhteistyömäärärahojen korotusosan siirtäminen näille vähäosaisille suomalaisille olisi oikeutettua.
Kuluneina vuosina lapsiperheiden köyhyys ja työttömyysaste ovat nousseet erityisesti yksinhuoltajien perheissä, mutta
lapsilisien korotusta ei talousarvioesityksen mukaan tulla tulevana vuonna näkemään. Hyvänä esimerkkinä tästä on lapsiperheiden ostovoima lasku yli puoleen
kymmenen viime vuoden aikana.

Hallituksen eduskunnalle antama valtion vuoden 2006 talousarvioesitys on
taas sen kerran veteraanien kannalta
riittämätön. Esitys ei sisällä juuri mitään
parannuksia veteraanien etuuksiin, vaan
esittää esimerkiksi veteraanien kuntoutuksiin tarkoitettujen määrärahojen laskemista kuluvaan vuoteen nähden. Miten on vieläkin mahdollista, että Suomen
kaltainen hyvinvointivaltio ei pysty huolehtimaan maamme veteraaneista huomattavasti nykyistä paremmin? Rahasta
tässä kyseissä asiassa ei voi puhua, sillä
veteraanien etuuksien pitäminen vähintään nykyisellään on velvollisuutemme.
Aika tämän velvollisuuden täyttämiseen
alkaa pikkuhiljaa huveta. Onhan veteraanien ja heidän puolisoidensa keskiikä jo 84 vuotta.
Valtiolla kuitenkin näyttää edelleen
olevan myös löysää rahaa kulutettavaksi
perusteettomiin asioihin, kuten pakolaisten hyysäämiseen ja tapausten turhiin oikeuskäsittelyihin. Luettuani hallituksen
antaman talousarvioesityksen tuleekin
mieleen vuosi takaperin pitämäni budjettipuhe, jonka voisin pitää aivan yhtä hyvin uudestaan, hallitus kun ei näytä oppivan virheistään yhtään mitään. Edelleen
osoitetaan rahaa turhuuksiin, mitä perussuomalainen ei pysty ymmärtämään,
ja perussuomalaisella tarkoitan jokaista
Suomen kansalaista lukuun ottamatta
muutamaa tässäkin salissa istuvaa.

Köyhät köyhtyvät
Veronkevennyksiä ei taaskaan ole kohdistettu oikeille ryhmille. Köyhät köyhty-

Kunhan edustaja, joka väittää veronkevennyksen osuvan tasapuolisesti maamme jokaisen kansalaisen kesken, ei ole
yksinkertaisesti viitsinyt käyttää kallista
aikaansa tutustumalla normaaleihin palkansaajiin. Normaali palkansaaja ei tänä
päivänä enää tee jatkuvaa päivätyötä,
vaan yhä enenevässä määrin normaalin
palkansaajan työ on määräaikaista tai
niin sanottua pätkätyötä. Työllisyysasteen parantamiseksi ja kohottamiseksi
verohelpotusten myöntäminen uusille
ja alkaville kotimaisille yrityksille mahdollistaisikin ensinnäkin uusien ihmisen
palkkaamisen ja näin ostovoiman lisääntymisen.

Lähiöiden kunnostaminen

vät ja rikkaat rikastuvat. Hallituksen niin
sanottu köyhyyspaketti on oikeansuuntainen, mutta aivan riittämätön. Maassamme elää melkein 9 000 kansalaista

Helsinkiläisenä kansanedustajana yksi
huolistani kohdistuu Helsingin lähiöissä
asuvien ihmisten kohteluun. Talousarvioesityksen mukaiseen asuntojen peruskorjaamiseen osoitettujen varojen
kokonaissumma uppoaisi yksinomaan
jo Helsingin lähiöiden kunnostamiseen.

Ei pelkästään teknisen, vaan myös sosiaalisen näkökulman perusteella olisi
erittäin tärkeätä parantaa lähiössä asuvien ihmisten viihtyvyyttä. Yksinkertaisella laskutoimenpiteellä tullaan siihen
tulokseen, että esitetty määräraha on aivan riittämätön. Hallituksen ajattelutapa
pitää nähtävästi lähiöissä asuvia ihmisiä
vähemmän tärkeinä.
Poliisin tavoitteenahan on, että Suomi
olisi Euroopan turvallisin maa. Tämän
tavoitteen toteuttamiseksi rikosten torjunta ja valvonta on ensisijaisen tärkeää.
Rikosten torjumiseen ja valvontaan tarvitaan kuitenkin tekijöitä. Henkilömäärän ja muiden resurssien vähentäminen
aiheuttaa rikosten lisääntymistä, ja näin
asetettuun tavoitteeseen ei tulla pääsemään.

Arvoisa puhemies!
Niin kuin pääministeri jo aikaisemmin
ohjasi oppositiota keskittymään tähän
päivään ja näihin asioihin, joita tällä
hetkellä käsittelemme, olenkin valmis
kehottamaan myös hallitusta toimimaan
näiden ohjeiden mukaan. Omasta mielestäni perussuomalaiset toimivat ja ovat
aina toimineet juuri pääministerin kehotuksen mukaan.

(Tony Halmeen puhe eduskunnassa
20.9.2005 hallituksen esitystä vuoden
2006 talousarvioksi käsiteltäessä.)

Kuulumisia Isojoelta
Sijaintimme on tässä Porista 70 kilometriä pohjoiseen, eli entisen Satakunnan
lääninrajalla. Pitäjämme kuuluu Yläsatakunnan ja E-P:n rajalle, joka geologisesti
kuuluu kiviseen soiseen jne, alueeseen ja
onkin huonosti soveltuvaa nykyaikaiseen teho-maanviljelyyn. Tyypillisiä ovat
pienet peltotilkut, avo-ojat, kiviset pellot
jne. Näin ollen alue ei tiloja yhdistelemälläkään oikein sovellu tehoviljelyyn
- joskin on toisella puolen pitäjää kyllä
isojakin peltoaukeita.
Pitäjäämme on sukupolvesta toiseen
kuitenkin hallinnut yksi valtapuolue.
Kuten koko Suomen maaseutua, vielä
varmemmin sen jälkeen, kun 50-60 luvulla suoritettiin ns ”etninen puhdistus”.
Sen nimeä ei vielä silloin tiedetty, mutta
silloin todettiin, että ”vain yksi ammatti
” on maaseudun oikea elinkeino.
Maaton ja vähävarainen väestö teki
oikeat johtopäätökset ja suurin laumoin
poistui myös meidän pitäjistämme lähinnä Ruotsiin, niin kuin koko valtakunnasta. Silloin alkoi totaalinen maaltapako.
Niinpä kuntamme asukasluku on pudonnut silloisesta lähes 8000:sta nykyiseen
alle 2500. Viimeistään niistä ajoista on
myös varmistunut yhden puolueen valta
lähes 80% voimalla. Voisi jopa nimittää
yhden puolueen diktatuuriksi.
Silloinhan todettiin: ”vain maatalous
on maaseudun ainoa oikea ammatti”.
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Tässä etnisessä puhdistuksessa oli se
hyvä puoli, että myös kaikki kunnalliset
virat miehitettiin valtapuolueen emännillä ja tyttärillä, vaikka aina ei pätevyys
riittänyt niin oli henkilö kuitenkin ”muuten sopiva”.

Näin on ollut ja näin tulee olemaan.
Niinpä kunnallisvaalien jälkeen olemmekin tottuneet ”valtapuolueen” sanelupolitiikkaan kuten he ensimmäisessä
kokouksessa vaalien jälkeen aina ilmoittavat: ”me otamme sitten kaikki puheenjohtajien paikat”. Niinpä kysyisinkin,
mikä ero on Lukashenkon Valkovenäjän
diktatuurin ja meidän maaseudun demokratian ero. No, meidän järjestelmässä ei
ainakaan tule ruumiita. Kunnassamme
on ollut mm. valtuuston puheenjohtaja
17 vuotta, ja kunnanhallituksen puheenjohtaja yli 20 vuotta. En tiedä tarkkaan
vuosia, mutta vaikuttaa hämmästyttävästi diktatuurilta.
Ja näin ollen on torjuttu myös kuntamme teollistuminen, että ei valtatasapaino
horju, kuten vaaliehdokas puheessaan takavuosina mainitsi. Ja hyvin on torjuttu,
pitäjässämme ei juurikaan ole teollisuutta. Nykyisin jos teollisuutta haluttaisiin,
niin ”kynnysrahat” on niin korkeat, että
nykyisin kunnassamme ei ole siihen taloudellisia mahdollisuuksiakaan.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

SMP aikanaan muodosti jonkinlaisen
uhkan valtapuolueellekin, mutta heidän
onnekseen se sentään saatiin hajalle. Parhaimmillaan SMP:llä oli kolme valtuutettua, niiden joukossa räväköistä puheistaan tunnettu Raimo Malin, joka on ollut
kuin ”poliittisesti koditon”, kunnes päätti
perustaa kuntaamme Perusuomalaisten
osaston. Hän kutsui vaalivuonna kokoon
samanhenkisiä ihmisiä että saatiin johtokunta kokoon. Ja johtokuntaan kutsuttiin
allekirjoittanutkin sihteeriksi. Vaalityötä
ei oikein ehditty tehdä kun olemassaoloamme ei vielä oikein tunnistettu, saimme
sentään mainitun puheenjohtajan valtuustoon. Hänen tehtävänään on toimia
lähinnä tarkkailijana ja tietenkin puuttua
asiaan silloin kun asia sitä vaatii.
Puheenjohtajamme on onkin toiminut
aktiivisesti ja tehnyt jo kymmenkunta
aloitetta heti ensimmäiseen valtuuston
kokoukseen. Eniten huomiota kiinnitti
aloite, jossa valtuutettumme ehdotti, että
esimerkin vuoksi lautakuntien edustajat
luopuisivat kokouspalkkioistaan kunnan
heikon taloudellisen tilanteen auttamiseksi.
Tietenkin tiedämme, että se ei kunnan
taloutta pelasta, mutta näyttäisi esimerkkiä. Asia kiinnitti niin paljon huomiota,
että porilainen valtalehtikin julkaisi sen
hyvin näyttävästi henkilökuvineen. Kun
edustajamme teki ehdotuksen, niin hän

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Keijo Jokela
Sihteeri
Perussuomalaiset
Isojoen osasto

käytti sanoja: ”vai olenko minä ainut,
joka ei ole ahne omaneduntavoittelija”.
Sen jälkeen piti harkitun taidepaussin ja
kiersi vaativalla katseellaan valtuutettujen joukossa. Kummallisesti vain kaikki
tutkivat papereitaan ja tietenkään ei yksikään osoittanut suosiotaan ehdotuksen
tekijälle. Lopuksi vielä käänsi katseensa
puheenjohtajaan ja lisäsi - ehdotukseni
koskee tietenkin myös puheenjohtajaa.
Hallitus kokouksessaan totesi ”ei anna
aihetta jatkotoimenpiteisiin”, vetäytyi
kunnallislain taakse, aivan kuin heillä ei
olisi ollut oikeuttakaan toteuttaa moista
ehdotusta.
Tässä sitä odottelemme milloin valtiovallan taholta meidät pakkoliitetään
naapurikuntaan tahdoimmepa sitä tahi
emme. Kuntamme taloudellinen tilanne
kuitenkin viittaa siihen suuntaan, että
kuntamme on tavalla tahi toisella syytä
julistaa holhouksen alle.
Tämän kirjoituksen jälkeen kunnanhallitus on päättänyt korottaa valtuutettujen kokouspalkkioita. Kunnan kassa on
tyhjä, joten korotukset lisäävät osaltaan
lainarahan tarvetta.
No, se hyväpuoli taitaa asiassa olla, että
jos ja kun kunnan pakkoliitos tapahtuu,
niin on sentään kunnalla edes velkaa.
Harmittaisi luovuttaa velaton kassa, puhumattakaan jos kassassa oli vielä rahaakin.
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kymmenen kysymystä asiasta ja vähän sen vierestä

SSS
-henkilöhaastattelusarja

S Helena Ojennus
kysymykset:

1. Mistäpäin olet kotoisin?
2. Missä asut tällä hetkellä?
3. Ketkä kuuluvat perheeseesi?
4. Onko teillä lemmikkieläimiä?
5. Poliittinen historiasi?
6. Mistä lähtien olet ollut Perussuomalaisissa?
7. Miksi juuri tämä puolue?
8. Miten kehittäisit puoluetta?
9. Lempiruokasi?
10. Miten vietit heinäkuun?
1. Syntynyt olen Virroilla ja siellä asunut elämäni ensimmäiset kuusi vuotta. Eli niin kuin itse sanon, olen
juuriltani Virtolainen. Nuoruuteni asuin Kihniöllä,
jonne äitini kotikonnuille perheemme muutti 1953.
Avioitumiseni jälkeen on elämä kuljetellut sekä mieheni, että oman työn perässä linjalla Tampere, Kihniö,
Jalasjärvi ja Parkano.
2.Eli Parkano on asuinpaikkamme tällä hetkellä ja
jäänee myöskin kierroksen viimeiseksi.
3. Perheeseeni kuuluu aviomies Reijo ja tilapäisesti
myöskin nuorin tyttäremme Marjo, joka vielä etsii
omaa paikkaansa elämässä. Perheeseen lasken myöskin oman perheen perustaneet tyttäremme Sarin ja
Maaritin ja heidän aviomiehensä sekä ihanat viisi
lastenlasta.
4. Lemmikkieläimiä ei tällä hetkellä ole. Koiria on ollut
useitakin. Viimeksi joitakin vuosia sitten perhoskoira.
5. Poliittinen historia lähtee aivan nuoruudesta. Isäni oli mukana jo Pientalonpoikien puolueessa ja
myöhemmin SMP:n kunnanvaltuutettuna. Silloin
ajattelin Veikko Vennamon puheita kuunnellessani,
jos tuo mies ei puhu totta, hän olisi telkien takana.
Varsinainen osallistuminen toimintaan lähtee sieltä
60- luvun loppupuolelta. Olen mukana ollut pitkään
niin osastojen kuin piirinkin toiminnassa sekä puoluehallituksessa. Kunnallisia luottamustoimia muutamissa lautakunnissa. Kirkollisvaltuutettuna olen ollut
viidettä vaalikautta. Meillä on ollut selkeä jako vaaleihin osallistumisessa. Mieheni on ollut ehdokkaana
kunnallisella puolella, minä kirkollisella.
6. Perussuomalaisissa olen ollut mukana puolueen
perustamisesta lähtien. Eli siltäkin osin vietettiin juuri kymmenvuotisjuhlia.
7. Perussuomalaiset ovat aina heikomman ihmisen
asialla. Kunnioittaa niitä arvoja, mm. isänmaallisuus,
oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, uskonto, joita itsekin
pidän tärkeinä.
8. Kenttätoimintaa tehostamalla, jäsenhankintaa
tehostamalla, puolueorganisaatiota tehostamalla,
kaikki helppoja sanoja, toteutus, siinä sitä mestaria
tarvitaan. Meillä on hyvä ohjelma , hyvät tekijät, kohtuullisen hyvä maine, mutta jalostaa se näkyväksi toiminnaksi????!
9. Jaa-a varsinainen lempiruoka. Yleensä olen kaikkiruokainen, mutta ehkä peruna- ja kaalilaatikot.
10. Heinäkuu on pääosin mennyt lastenlasten kanssa.
Joitain päiviä vierähti Herättäjäjuhlien aikaan Rauhalassa ja sinne taas suunnataan Elokuun alkupäivinä.
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Kymmenen kysymystä asiasta ja vähän asian vierestäkin.
Tällä palstalla julkaisemme henkilöhaastattelusarjan
puolueemme aktiivitoimijoista.

S Marja-Leena Leppänen

S Lauri Heikkilä

1. Olen kotoisin Lapista, synnyin Rovaniemellä ja
asuin siellä 10 vuotta. Sitten perheemme muutti Ivaloon, jossa asuin myös kymmenen vuotta ja kävin
koulut Sodankylässä ja Ivalossa. Muutin jo nuorena
Helsinkiin töihin.

Olen erikoistutkijana Turun yliopiston elektroniikan
ja tietoliikennetekniikan laitoksella mikroelektroniikan laboratoriossa. Kehittelen ”kaikenlaista pientä”
piistä – mitä silmin ei näe. Pyrin siis lähestymään tyyliä ”keisarin uudet vaatteet”.

2. Nykyisin asun Lappeenrannassa.

1. Olen syntyjään Rymättylästä ja kasvanut nuoruuteni Perniössä. Lukion jälkeen muutin Turkuun.

Yrittäjä

Yrittäjä (evp.)

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

3. Perheeseeni kuuluvat vain avomieheni Kari ja kisuSamuli, tytöt ovat jo pois kotoa, toinen Helsingissä ja
toinen Inkoossa.
4. Meillä on siis kissa –Samuli, harmaa maatalon kissa
Lapista.
5. Poliittista historiaa on. - olin Luumäen valtuustossa
kaksi kautta, olin myös valtuuston ja koko Luumäen
historian ensimmäinen nainen myös valtuuston varapuheenjohtajana. Istuin myös yrittäjien hallituksessa.
Olin sosiaalilautakunnan jäsen, kulttuurilautakunnan,
ympäristölautakunnan, ym. Kuuluin myös maakuntavaltuuston hallitukseen -90-94 vuosina. Ainoana naisena sielläkin. Olen ollut kansanedustajaehdokkaana
lukuisissa vaaleissa, jopa Lapin läänissä ehdokkaana.
Ääniä on tullut 300 - 1000. Myöskin olin ehdokkaana Euroopan parlamenttiin edellisellä kerralla. Olen
ollut puolueen ja jo edellisen puolueemme naisjärjestön toiminnanjohtajana pitkään, sekä puheenjohtajana ja edelleenkin. Lappeenrannassa olin myös
kunnallisvaaliehdokkaana, läpi en päässyt ikävä kyllä, mutta olen parhaillaan asuntolautakunnan jäsen.
Ihan hyvä sekin.
6. Perussuomalaisten perustavasta kokouksesta lähtien olen kuulunut puolueeseen.
7. Meillä on ohjelma, joka oikeasti tähtää ihmisen
hyvinvointiin ja parempaan tasa-arvoon yhteiskunnassa. Eivät terveet tarvitse parantajaa - vaan sairaat.
Haluamme auttaa ihmisiä jotka eivät itse siihen pysty,
tarvitsemme vain paljon uusia äänestäjiä, niin voimme auttaa heitä.
8. Ohjelmamme on hyvä, se pitäisi saada suuren yleisön tietoon. Millä puhkaisemme suojamuurin, joka
estää poliittisen sanomamme julkaisemisen. Onko
lähdettävä maksettuihin ilmoituksiin. Esim. puolueemme tavoitteita kirjoitetaan ilmoitukseen, siihen
joku valokuva joka kiinnittää huomion... toiseksi
meidän pitää saada nuoret kiinnostumaan puolueesta. Mainoskampanja voitaisiin kohdistaa uusiin nuoriin äänestäjiin.
Kehittämistä me tarvitsemme muuten aivan valtavasti, koulutusta ja yhteisiä tapaamisia enemmän mm.
9. Olen monipuolisen ruoan ystävä, ykköseksi menee
broileriﬁlee, savulohi, uudet perunat mm. ja valkosipuli on hyvää, samoin oliivit.
10. Työn merkeissä on mennyt koko kesä, lomaa en
ole pitänyt mitä nyt joskus on ollut ns. vapaa viikonloppu. Olen veneillyt yhden kerran Puumalaan saakka Saimaan vesistöä pitkin, ajoin vielä itse. Aurinko
paistoi ja oli kyllä upeeta.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Erikoistutkija

2. Filosoﬁan maisterin tutkinnon suoritettuani muutin takaisin maalle, Marttilaan, joka on pienehkö n.
2100 asukkaan maalaiskunta 40 km Turusta Hämeenlinnaan päin. Marttilassa on kaksi Perussuomalaista
kunnanvaltuutettua. Filosoﬁan tohtorin tutkinnon
suoritin vuonna 2002.
3. Nykyiseen perheeseeni kuuluu kolme lasta, joista
kaksi on jo täysikäisiä.
4. Yövartijana meillä on pojan Rottweiler, joka tunnistaa vieraan tulijan jo pihalta. Se ei ole vihainen,
mutta keskustalaiset naapurit vaihtavat vastaan tullessaan varmuuden vuoksi tien toiselle puolelle.
5. Politiikkaa seurailin jo nuorena. Vanhempani harrastivat maanviljelyä työssäkäynnin ohella. Siksi
pienviljelyyn ja maaseutuun liittyvä aatemaailma siirtyi myös minulle jo nuorena. Marttilaan muutettuani
lähdin sitoutumattomana SMP:n kunnallisvaaliehdokkaaksi ja vuoden 1995 eduskuntavaaleissa olin
ehdokkaana.
6. Perussuomalaisessa puolueessa olen ollut mukana
Kokkolan perustamiskokouksesta lähtien.
7. Kyllähän se pienessä puolueessa mukanaolo monesti motivaatiota kysyy. Opiskelija-pienviljelijänä
tulin kuitenkin jo nuorena miettineeksi, että olen
liian köyhä vuorineuvosten kokoomukseen. Keskustalaiseksi hehtaareja on ollut aina kovin vähän. Pohjalaisen sotainvalidin poika ei 70-luvulla voinut liittyä
sosialisteihin tai kommunisteihin, vaikka nämä liikkeet vetosivatkin voimakkaasti tuon ajan nuoriin.
8. Minulla on ollut mahdollisuus muovata ja luoda
Perussuomalaista politiikkaa jo kymmenen vuoden
ajan. Puolueen internet-sivujen tekoa harrastin reilut
kuusi vuotta melko voimallisesti. Nyt olen reilun vuoden ollut lähinnä taustavaikuttajana ja koettanut kerätä voimia ja uusia ajatuksia. Lisäksi olen yrittänyt
keräillä jäsenistömme kannanotoista puolueen linjaa
mm. lähiajantavoiteohjelman muodossa. Nyt lienee
oikea aika ruveta suunnittelemaan piireissä mahdollisuuksia myös puolueen oman täyden ehdokaslistan
käyttöön tulevissa vaaleissa. Toki vaaliliitotkin ovat
hyviä, mutta vaaliliitoissakin ehdokaslista pitäisi ehdottomasti saada täyteen, ettei jo ennen vaaleja annettaisi etua suurille puolueille.
9. Lempiruokani vaihtelee nälän mukaan, mutta Wiener-leike on yleensä hyvää.
10. Heinäkuun vietin kotona paikkoja korjaillen ja
lasten kanssa lomaillen.
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Timo Soini:

Suomen kansalla on mahdollisuus

Tarjolla oli Timo Soini tunnuksin varustettua Presidentti-kahvia.

Presidenttiehdokas
Timo Soinin
kampanjakalenteri
( Aikataulu on alustava )
Timo Soini esitteli toimittajille kampanjansa lähtölaukaustilaisuudessa rintanappeja, joita on kolmea eri mallia.
Yhdessä lukee iskulause: ”Jos et äänestä, sinua ei lasketa.”

Ti 18.10.2005 Helsinki.
Puhetilaisuus eduskunnan
lisärakennuksen kansalaisinfossa klo 18-19

La 3.12.2005 Karkkila. Team
Componentan koripallo-ottelun avausheitto klo 16.

La 22.10.2005
TV 1 Uutisvuoto klo 21.45

Ke 7.12.2005 TV 1 vaalikeskustelu klo 21.10-23.00

22.-23.10.2005
Pohjoispohjanmaan ja Kainuun kierros, Oulun ja Kainuun piirin syyskokous

Ma 12.12.2005 Järvenpää.
Ehdokaspaneeli Järvenpään
lukio klo 13

La 29.10.2005 Jyväskylä.
Vaalitilaisuus klo 12-12.50, Jyväskylän Eurooppa-nuoret ry:n
järjestämä väittely EU:n perustuslaista klo 13, Keski-Suomen
piirin syyskokous klo 14.30
Ma 31.10.2005 Etelä-Pohjanmaan vaalitilaisuuskierros:
Seinäjoki, Töysä, Ähtäri, Kauhava

Timo Soini kertoi kampanjansa keskeisistä teemoista, joita ovat EU-vastaisuus ja Suomen itsenäisyyden korostaminen
sekä presidentin valtaoikeuksien säilyttäminen. Soini ilmoitti tavoitteekseen kahdeksan prosenttia äänistä.

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

Puhelin: (09) 432 3276, 050-576 7239.
S-posti: jussi.niinisto@eduskunta.ﬁ.
Presidenttiehdokas Timo Soinin puhelin on 050-511 3027 ja sähköposti timo.
soini@eduskunta.ﬁ.
Soinilla ei ole läheskään aina mahdollisuuksia vastata, toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti kampanjaorganisaation kautta.

www.timosoini.net
PerusSuomalainen 10/2005

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Ti 6.12.2005 itsenäisyyspäivä

Ti 13.12.2005 Helsinki. Eurooppalainen Suomi ry:n vaalipaneeli
Satakuntatalolla klo 18-20
La 17.12.2005 Turku vaalitilaisuus.
Ke 21.12.2005 Hämeenlinna. TV 1 vaalikeskustelu klo
21.10-23.00
To 22.12.2005 Pori ja Kankaanpää vaalitilaisuudet.

Ti 7.11.2005 PerusS:n Uudenmaan piirin teemailta eduskunnassa. Kansalaispäivälliset.

To 29.12.2005 TV 1 ehdokastentti klo 21.00-21.30

Ti 8.11.2005
Nurmon Hyllykallion Prisman kahvio klo 18-20.

Ke 4.1.2006 Radio YLE 1 ehdokastentti klo 8.15-9.00

La 13.11.2005 Veteli klo 13.
Su 13.11.2005 Kaustinen.
Vaalitilaisuus klo 15 ja KeskiPohjanmaan piirin syyskokous.
La 19.11.2005 Joensuu.
Vaalitilaisuus ja Pohjois-Karjalan piirin syyskokous

Ti 3.1.2006 FST vaalipaneeli

4.-5. ja 7.-10.1.2006 presidentinvaalin ennakkoäänestys
kotimaassa
(ulkomailla 4.-7.1.2006)
Ma 9.1.2006 MTV3 ehdokastentti klo 19.30-20.00
Ti 10.1.2006 TV Nelonen vaalikeskustelu klo 19.00

Su 20.11.2005 Mikkeli.
Etelä-Savon piirin piirikokous

To 12.1.2006 TV1 suuri vaalikeskustelu klo 21.10-23.00

To 24.11.2005 Helsinki. Venäjäaiheinen vaalipaneeli klo 15.

Su 15.1.2006 presidentinvaalin 1. kierroksen varsinainen
äänestyspäivä

La 26.11.2005 Lappeenranta.
Vaalitilaisuus torilla, Kymen
piirin piirikokous
Su 27.11.2005 Heinola. Ravintola Valentinassa vaalitilaisuus klo 14-15. Hämeen piirin
syyskokous

18.- 24.1.2006 presidentinvaalin 2. kierroksen ennakkoäänestys
(ulkomailla 18. -21.1.2006)
Su 29.1.2006 presidentinvaalin 2. kierroksen varsinainen
äänestyspäivä
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Oikea mies presidentiksi
osoittaa, ettei EU ole vankila.
Sieltä pääsee pois, kun Suomen
kansan suuri enemmistö on sitä
mieltä.

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Timo Soini avasi
vaalikampanjansa Helsingissä

Todellista demokratiaa vain
kansallisvaltiossa

30.9.2005.
Kampanja-avaus uutisoitiin

Kansalaismielipide on jo kääntynyt EU:ta vastaan. Tarvitsemme silti yhteistyötä EU:
n kanssa, jos se jossakin muodossa pystyssä pysyy. Eurooppa tarvitsee vapaakauppaa ja
yhteistyötä, mutta se ei tarvitse määräilyä eurooppalaiselta
superliittovaltiolta. Mielestäni
todellinen demokratia on mahdollista ainoastaan kansallisvaltiossa. Sen vuoksi tarvitsemme
nimenomaan kansallisvaltioiden välistä yhteistyötä.

laajasti ympäri maata. Puolueen edustajina tilaisuudessa olivat puoluesihteeri Hannu Purho, kampanjapäällikkö
Jussi Niinistö ja Soinin eduskunta-avustaja Jukka Jusula.
Tilaisuuden järjestelyistä vastasivat Tiina Sivonen ja Marjo Pihlman.
Presidentinvaalit mahdollistavat laajan kansalaiskeskustelun
paitsi presidentin varsinaisiin
valtaoikeuksiin liittyvistä asioista myös muista kansalaisten
elämään liittyvistä kysymyksistä. Tasavallan presidentti on
Suomen merkittävin mielipidevaikuttaja.

Ääni kuuluu, kun sitä käyttää
oikein
Suomessa ei ole käyty kunnollista kansalaiskeskustelua
Suomen asemasta maailmassa
ja Euroopassa. Ranskassa ja
Hollannissa käydyt kansanäänestykset EU:n perustuslaista
mursivat padon Suomessakin.
Olen saanut paljon yhteydenottoja sellaisilta ihmisiltä, jotka
olivat jo menettäneet uskonsa
oman äänensä voimaan. Moni
ajatteli, että äänestäminen ei
kannata, koska mikään ei kuitenkaan muutu.
Kaikille politiikkaan pettyneille sanon: ääni kuuluu, kun
sitä käyttää oikein. Meillä on

Kristillis-sosiaalinen
lähtökohta

nyt loistava mahdollisuus saada
Suomen kansan ääni kuuluviin.

Vaalien suurin poliittinen
uutinen
Tiedän, että merkittävä osa Suomen kansasta on keskeisistä kysymyksistä samaa mieltä kanssani. Tavoitteekseni olen asettanut
kahdeksan prosentin kannatuksen ensimmäisellä kierroksella.
Jos saavutan tavoitteeni, on se
vaalien ensimmäisen kierroksen suurin poliittinen uutinen.
Sen jälkeen paluuta entiseen ei
ole: suomalaisen politiikan on
pakko muuttua.

Itsenäisyys päivän lähempänä
Pääteemani on Suomen itsenäisyys. Nykymuotoinen EU-jäsenyys rajoittaa jo merkittävästi
Suomen itsenäisyyttä ja suve-

reniteettia. EU:n uusi perustuslaki olisi ollut askel kohti liittovaltiota ja tätä vahingollista
kehitystä en voi hyväksyä. Perustuslain kohtaama vastustus
on Suomelle suuri kaitselmus.
Nyt Suomen kansalla on mahdollisuus nousta ylös puolustamaan itsenäisyyttämme.

dentin, jolla on vaikutusvaltaa.
Ajatus Suomen presidentistä
pelkkänä seremoniamestarina,
maskottina, kättelijänä tai nauhojen leikkaajana on outo. Kansa haluaa presidentin töihin, siitä hänelle palkka maksetaan.

Presidentin valtaoikeudet
säilytettävä

Presidentin pitää nähdä päivänpolitiikan yläpuolelle ja pitkälle
tulevaisuuteen. Käsitykseni on,
että EU on rappeutuva järjestelmä, eikä Suomen paikka ole
sen luissa saati ytimissä.
Britannia, Tanska ja Ruotsi
ovat EMU:n ulkopuolella; Norja ja Sveitsi ovat EU:n ulkopuolella. Nämä maat ovat Suomen
oikea seura kansainvälisellä
kentällä, paljon paremmin kuin
esimerkiksi Turkki, jota runnotaan väkisin kohti EU-jäsenyyttä. Haluan kampanjallani

Presidentinvaali on kova taisto
ja siinä jokainen ehdokas läpivalaistaan moneen kertaan. Ehdokkaiden arvomaailma nousee esille. Oma arvomaailmani
lähtee kristillis-sosiaalisesta
lähtökohdasta. Katson, että yhteiskunta voi hyvin, kun sen heikoimmat jäsenet voivat hyvin.
Yhteiskuntaa on rakennettava
alhaalta ylöspäin ihmistä kunnioittaen ja kuunnellen.

EU ei ole vankila
Uskon Suomen kansaan

Presidenttiä tarvitaan puolustamaan Suomen kansaa myös EU:
ta vastaan. Itse asiassa presidentin valtaoikeuksia on lähdetty
karsimaan juuri EU:n vuoksi.
Samaa linjaa halutaan jatkaa,
mutta nyt vaalien alla siitä vaietaan visusti. Olen sitä mieltä,
että tasavallan presidentin valtaoikeuksia ei miltään osin saa
supistaa. Uskon, että Suomen
kansa haluaa todellisen presi-

Minua ei voi sijoittaa perinteiselle oikeisto-vasemmisto -akselille. Pidän tätä jakoa auttamattomasti vanhentuneena. Uskon
Suomen kansaan vallan lähteenä ja katson, että kansaa ei saa
jakaa osiin ja yllyttää toisiaan
vastaan puoluetaktisin perustein. Katson, että maailmassa on
kolme mahtia: yhteiskunta, raha
ja ihminen. Lähden ihmisestä,
mielestäni tärkeimmästä. Rahaa
ja yhteiskuntaa tarvitaan, mutta
ne ovat renkejä - eivät isäntiä.

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

Kampanjamateriaaliin kuuluvat mm:
- Timo Soini -vaalilehti (ilmestyy marraskuun puolivälissä)
- Timo Soini -rintanapit (kolmea erilaista mallia)
- Timo Soini -postikortti
- Timo Soini -julisteet (koot A2 ja varsinainen vaalijuliste)
- PerusS-karkit, -kynät ja -esitteet
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Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Soinin kampanjasivut
ovat avautuneet osoitteessa
www.timosoini.net
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

PerusSuomalainen 10/2005

OIKEA MIES PRESIDENTIKSI

www.

TIMO
SOINI
.net

PerusSuomalainen 10/2005

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Perus

9

Jorma Uski
Piirisihteeri

Tonttimaasta pulaa

Keski-Suomen
PerusSuomalaiset

asuntojen hinnat karkaamassa
Painetta hintojen nousuun
lisää nimenomaan kaavoitetun
maan niukkuus ja tarpeeseen
nähden liian pieni uudisrakentaminen.
Vuotuinen uudisrakennustarve on n. 2% + väestön kasvu; asuntojen keskimääräinen
käyttöikä n. 50 vuotta. Tuota
pienempi rakentamisaste tarkoittaa asuntopulaa, siis hintatason nousua.
Koko maan uudisrakennustarve on n. 40.000 asuntoa, runsaat
100.000 asukasta.
Myös valtiolla on sormensa
pelissä. Valtion omistamaan raakamaan myynti tonttimaaksi on
olut luvattoman nihkeää ja hinnannousua tavoittelevaa. Tuo on
oleellisesti vaikeuttanut etenkin pääkaupunkiseudun mutta
myös muiden kasvukeskusten
tonttipulaa. Ympäristökuntien
houkuttelevuus ja tonttitarjon-

seuduilla ja muilla muuttotappioalueilla hyväkuntoisillekaan
asunnoille ei ole kysyntää. Niitä
ei saa myydyksi puoli-ilmaiseksikaan. Uudehkon omakotitalon hinnalla ”pihtiputaalla” ei
saa edes yksiötä ”Helsingistä”
- paikkakunnat vain kuvaannollisesti mainittuna.

Hallitus vain askartelee

Punainen mökki ja perunamaa. Vaan mistä kohtuuhintainen tonttimaa löytyisi?

ta kyllä helpottaa keskuskunnan
tilannetta, mutta johtaa samalla
voimakkaaseen hinnannousuun
etenkin lähialueilla. Nuorten ja
keskituloisten on etsittävä mak-

sukykyynsä sopivaa asuntoa entistäkin kauempaa.
Väestön keskittyminen on jo
johtanut asuntomarkkinoitten
jakaantumiseen kahtia. Syrjä-

Omasta maapolitiikastaan ilmeisen tietämätön hallitus askartelee ongelman ratkaisuun
sopimattomien pikkunäppäryyksien kanssa. Hallitus ei selvästikään ole ymmärtänyt sen
enempää markkinoitten mekanismeja kuin ongelman laajuuttakaan.
Ainoana tarkastelukulmana
näyttää olevan valtiolle kerättävien maksujen maksimointi. Ruhtinaallisen osansa ajan

Raimo Vistbacka

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

täyttää 60 vuotta 19.10 (matkoilla)
Täydellinen nimi:

tuomasta arvonnoususta saavat
myös rakennusliikkeet.
Pääministeri Matti Vanhasen
rakentamattomille tonteille tarjoilema 1% lisävero ei korjaisi
kasvukeskusten tilannetta, koska tonttimaan hinta kasvaa vuosittain 4-7%. Verosta huolimatta
maan seisottaminen siis edelleen kannattaisi. Lisävero vain
edelleen kiihdyttäisi tonttimaan
hinnannousua, todennäköisesti
myös raakamaan hinnannousua,
johon ainakin osa odotettavissa
olevasta arvonnoususta ”diskontataan”. Yksinkertainen ”tilaaja
maksaa” -periaate.
Vanhasen mallissa maksajiksi
joutuisivat myös syrjäseuduilla
rakentamatonta maata omistavat. He joutuisivat puun ja
kuoren väliin: rakentaminen on
kysynnän puuttumisen vuoksi
mieletöntä ja rakentamatta jättämisestä rankaistaan.

ravinto

Leivän ja Sanan jakaja

Armosta
Me ihmiset saamme osaksemme Jumalan lahjoittaman armon,
joka on Jumalasta lähtevää rakkautta meitä syntisiä ihmisiä kohtaan.
Armoa ei voida ansaita tekojen kautta eikä millään muullakaan toimenpiteellä.
Armo on jotakin sellaista, mitä me luodut emme kokonaisuudessaan voi ymmärtää, vaan ottaa ainoastaan se vastaan.
Tästä tapahtumasta puhutaan Lahjavanhurskaudesta, joka on
Jumalan armoa ja rakkautta meitä ihmisiä kohtaan.

Vistbacka, Raimo Viljam

Ammatti / arvo:
varatuomari, nimismies

Syntymäaika ja -paikka:
19.10.1945 Kauhava

Koulutus:
poliisikokelaskoulutus 1966, poliisimiehistön virkatutkinto 1968,
ylioppilas 1972, oikeustieteen
kandidaatti 1978, varatuomari
1980, poliisipäällikkökurssi 1983

Työura / Elämäkertatietoja:
Nuorempi konstaapeli 19661968, vanhempi konstaapeli
1968-1978, Hyvinkään ja Espoon apulaisnimismies 19781981, Evijärven ja Töysän nimismies 1981-1982, Alajärven
nimismies 1982-1996, Lapuan
kihlakunnan apulaispoliisipäällikkö 1996-

Nykyinen kotikunta:
Alajärvi

Vaalipiiri:
Vaasan läänin vaalipiiri
21.03.1987 - 23.03.1999,
Vaasan vaalipiiri 24.03.1999 -

Eduskuntatoiminta
Nykyiset toimielinjäsenyydet:
Liikenne- ja viestintävaliokunta
(-28.02.2003 Liikennevaliokunta)
05.04.1995 Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta
(vj) 13.06.2003 -
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Parlamenttienvälinen liitto IPU,
Suomen ryhmän johtokunta
14.05.2003 -

Aiemmat jäsenyydet
eduskunnan toimielimissä:
Perustuslakivaliokunta
09.04.1987 - 30.09.1989,
21.09.1990 - 23.03.1995
Lakivaliokunta (vj)
09.04.1987 - 30.09.1989,
21.09.1990 - 10.04.1991,
(vj) 05.04.1995 - 23.03.1999,
07.04.1999 - 08.02.2000,
(vj) 03.03.2000 - 18.03.2003
Maa- ja metsätalousvaliokunta
09.04.1987 - 30.09.1989
Ulkoasiainvaliokunta
29.04.1994 - 23.03.1995
Suuri valiokunta
(vj) 05.04.1995 - 18.03.2003
Valtakunnanoikeus
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

(vj) 17.03.1992 - 31.12.1997

Eduskuntaryhmät:
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (SMP:n eduskuntaryhmä
- 25.10.1995) 21.03.1987 -

Tehtävät eduskuntaryhmässä:

Etsikkoaikana meitä vedetään kohti Jumalan hyvyyttä, Hän
haluaa muuttaa meidät, parantaa meidän haavamme ja kipumme, täyttää meidät Pyhällä Hengellään jossa ei enää ole pelkoa
tulevasta.
Me saamme ojentautua sen mukaan mitä kirjoitettu on, ja
omistaa uskon kautta ne kaikki lupaukset mitkä meille on annettu Raamatussa.
Jossakin vaiheessa usko muuttuu näkemiseksi, ja me saamme
nähdä Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kasvoista kasvoihin.
Meidän hengellinen ihmisemme alkaa kasvaa uskoontulon
myötä ja vanha Aatu, eli lihallisuutemme alkaa vähentyä.
Lihallisuus on itsekkyyttä, meille kuuluu me itse ja niin edespäin.
Hengellinen puolemme taas antaa kaiken kunnian Jumalalle
ja minäkeskeisyys alkaa vähentyä.
Ihmisen ensimmäiseksi ja viimeiseksi omaksi teoksi jää antaa
Jumalalle lupa tulla oman elämän Herraksi ja antaa armon kohdata meitä henkilökohtaisesti.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (pj) 26.10.1995 -

Valtioneuvoston jäsenyydet
Liikenneministeri (Holkeri)
01.10.1989 - 27.08.1990

Valtiolliset luottamustehtävät:
Presidentin valitsijamies 1988
Poliisiasiain neuvottelukunta
2003-

Sotilasarvo:
Vääpeli
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Vesa-Matti Saarakkala
1. varapuheenjohtaja

Perussuomalaiset

vakiinnuttaneet asemansa
Syyskuun Yhteiskuntapolitiikka –lehti
käsitteli artikkelissaan Suomen puoluekentän dynaamisuutta. Perussuomalaiset
luokiteltiin artikkelissa asemansa vakiinnuttaneeksi puolueeksi, jonka kannattajista valtaosa on autoritaarisia erotukseksi liberaaleista.
Perinteisellä sosioekonomisella vasemmisto-oikeisto –jakolinjalla tarkasteltuna
valtaosa perussuomalaisten kannattajista
kuuluu keskusta-vasemmistoon. Populismi ja eliittivastaisuus sekä kansallismielisyys ja tulonjaon tasaaminen kuvastivat
parhaiten perussuomalaisten linjaa.
Muukalaisvastaisuuden ei todettu
olevan keskeisellä paikalla perussuomalaisten puolueohjelmassa, vaikka sitä
puolueen kannattajakunnassa esiintyykin. Erityisesti siellä, missä on maahanmuuttajia.

osittain puolueiden sisällä. Eli kaikissa
puolueissa on ihmisiä, jotka voisivat olla
keskenään tietyistä asioista helposti samaa mieltä. Tämä on hämännyt äänestäjiä siinä määrin, ettei isoa poliittista
protestia ole syntynyt sitten SMP:n.
Ihmiset eivät kykene erottamaan puolueiden linjaa yksittäisten ehdokkaitten
linjoista. Toisaalta pienet puolueet eivät
ole saaneet oppositiossa liiemmälti tuulta
purjeisiin, koska yksi kolmesta suuresta
puolueesta on aina oppositiossa.
Myös vaalipiirien äänikynnykset ja
istuvien edustajien pääluvun mukaan
määräytyvät puoluetuet ovat vähentäneet protestin mahdollisuutta. Väittäisin
itse, että myös nuorten yleinen passiivisuus sekä puoluetaustainen lehdistö on
vaikeuttanut uusien puolueiden nousua.

Tarvitsemme uskottavaa näkyvyyttä
Kokoomuksessa äärioikeistoa
Huomionarvoista artikkelissa oli, että
Suomesta puuttuu kokonaan äärioikeistolaiset liikkeet, jotka ovat autoritaarisia,
mutta markkinaliberaaleja. Kokoomuksen kannattajista osa kuuluu kuitenkin
tuohon ryhmään. Tutkimuksesta saattoi
todeta, että yhtenäisin kannattajakunta
on vasemmistoliitolla ja perussuomalaisilla. Demarit ovat hajanaisin ryhmä.

Äänestäjät hämillään
Se, miksi esim. perussuomalaiset eivät
ole vielä pystyneet haastamaan valtapuolueita, johtuu pitkälti siitä, että
Suomessa politiikan jakolinjat menevät

Johtopäätöksenä voisi todeta sen, että
tarvitsemme lisää värikkäitä kielenkäyttäjiä ja teräväkynäisiä kirjoittajia, jotka
pystyvät saamaan viestinsä läpi mediassa
ja joilla on henkilökohtaista potentiaalia
mennä läpi vaaleissa.
Tarvitsemme uskottavia keulakuvia,
jotka vetävät perässään uusia ihmisiä
puolueeseen kenttätyötä unohtamatta.
Presidentinvaaleissa on hyvä paikka parantaa tätä vaikutelmaa.
Meidän tulee myös pyrkiä osoittamaan
jatkossakin vanhojen puolueiden keskinäinen samankaltaisuus sekä otettava
rohkeasti kantaa pienimpiinkin yhteiskunnan epäkohtiin, jotka muut puolueet
kokevat liian mitättömiksi.

PerusS Nuorten vuosikokous
Perussuomalaiset Nuoret pitävät vuosikokouksensa lauantaina 29.10. klo 16 alkaen Jyväskylässä rinnehotelli Laajarissa
(Laajavuoren kaupunginosa, Laajavuorentie 15, maamerkkinä hyppyrinmäki).
Niille, jotka eivät pääse omalla kyydillä
suoraan Laajavuoreen, järjestää pj. omalla kulkuneuvollaan kyydityksen matkakeskuksesta eli juna/linja-autoasemalta
jo klo 15.
Puolueen puheenjohtaja Timo Soini on
paikalla Laajarissa Keski-Suomen piirin

Presidentinvaalit mahdollisuus
Puolueellamme on potentiaalia liikkuvien, nukkuvien, konservatiivien, pikkuporvarien, työväenihmisten ja maanviljelijöidenkin keskuudessa.
Se äänestäjäkunta, joka meidän on jatkossakin unohdettava, ovat kansainvälisesti suuntautuneet markkinaliberaalit
ja toisaalta vapaamieliset maailmansyleilijät.
Päätä ei kannata myöskään hakata
siihen, että saisimme käännytettyä merkittäviä henkilöitä muista puolueista.
Se tapahtuu vasta sitten, kun kelkka on
päässyt jo vauhtiin. Nyt on hyvää aikaa
vahvistaa puolueemme perusrakenteita.
Timo Soinin vaalikampanja voi myös
nousta arvoon arvaamattomaan jos niin
haluamme.
Ensimmäistä kertaa perussuomalaisten
historiassa meillä on presidenttiehdokkaana mies, joka on todella sisäistänyt
puolueensa linjan ja osaa tuoda sen taitavasti julki.
Pitkä kokemus politiikasta, mutta
verrattain nuori ikä ovat myös eduksi.
Timo on keitetty niin monissa liemissä,
että voimme olla varmoja hänen päänsä
kestävyydestä. Sanalla sanoen Timo on
uskottava, mutta värikäs ehdokas, joka
poikkeaa muista.
Uskon, että Timon henkilökohtainen
lavakarisma ja äänestäjien kanssa kahdenkeskisissä keskusteluissa esiin tuleva
humaanius antavat meille presidentinvaalitaistossa lisäpotkua. Gallupeja ei
kannata tuijottaa. Valmistellaan hyvä
kampanja ja päästetään Timo lauteille,

PerusSuomalaiset

niin hyvä tulee. Meillä ei ole näissä vaaleissa kuin vain voitettavaa, ja se tekee
meistä myös vanhoille puolueille varteenotettavan vastustajan.

Raimo 60v!!
Perussuomalaisia edusti eduskunnassa
kahdeksan pitkää vuotta vain yksi mies:
Raimo Vistbacka. Hän omalla mittavalla työpanoksellaan ja ihmisiin vetoavalla
vaatimattomalla persoonallaan yhdessä
kannattajiensa kanssa teki mahdolliseksi viime eduskuntavaalien kaltaisen tuloksen.
Vaalien jälkeen, kuten käytäntö ja tutkimuksetkin osoittavat, olemme kyenneet vakiinnuttamaan asemamme valtakunnallisesti. Ilman Raimon tekemää
työtä myös monien yhteiskunnan vähäosaisten ääni olisi kuulunut huomattavasti heikommin, kuin mitä se nyt on tehnyt.
Tuloksia on tullut erityisesti yksittäisiä
ihmisiä ja eri alueita koskevissa asioissa.
Laajojakin esityksiä sekä kannanottoja Raimo on tehnyt väsymättä. Luja
usko, määrätietoisuus, kokemus ja vahva osaaminen asioiden ajamisessa sekä
kansanläheisyys ovat niitä piirteitä, jotka
kuvastavat mielestäni hyvin Raimoa
Hän on sanansa mittainen ja suoraselkäinen mies, joka itseään säästämättä on kamppaillut suurempien asioiden
puolesta pientä ihmistä koskaan unohtamatta. Monta asiaa on vielä hoidettavana. Voimme olla ylpeitä ja ottaa mallia
sinusta, Raimo.
Esitän parhaimmat onnittelut 60 vuotta
täyttävälle syntymäpäiväsankarille!

On siinä Timolla kokoa!

kokouksessa, joten hänet voi nähdä klo
16 saakka. Hän vierailee päivemmällä Jyväskylän kävelykadulla vaalitilaisuudessa sekä Eurooppa-nuorten järjestämässä
EU-väittelyssä.
Tervetuloa tapahtumiin!

Lisätietoa puheenjohtajalta:
vesa-matti.saarakkala@netikka.ﬁ.
Jos tarve kyytiin, siinä tapauksessa
ilmoittautuminen.

Uudenmaan piirissä tapahtuu
Espoolaiset perussuomalaiset
Uudenmaan piirin piiritoimikunta

Teemailta

Kokoonnumme eduskuntatalon uudessa
lisärakennuksessa, kansalaisinfon tilassa
18.10.05! (Mannerheimintien puolelta sisään klo 17 lähtien, tilassa kahvio)
Timo Soinilla puhetilaisuus yleisölle klo
18.00, tulkaa kuuntelemaan!
Kokouksen aloitamme espoolaisten ja
Timon kanssa klo 19.00, aiheena mm.
presidentinvaalit.
Kokous jatkuu piiritoimikunnan kokouksena, viimeistään klo 20, aiheena ainakin presidentinvaaliasiat. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset molempiin tapahtumiin Marjolle puoluetoimistoon, puh. 09454 0411, mahdollisimman pian!
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Uudenmaanpiirin teemailta Eduskuntatalossa 8.11.2005 klo 18.00!
Kaikki teemaillasta kiinnostuneet ovat
tervetulleita!
Järjestöistä esittelyvuorossa Rintamanaisten Liitto ry, jolla on 25-vuotisjuhlavuosi. Liiton esittelevät toiminnanjohtaja Soili Myllys ja puheenjohtaja Ilmi
Harska. Hän kertoo naisten työstä siellä jossain, silloin joskus, sekä nais- että
miesveteraanien asioista tämän päivän
Suomessa. Kansanedustajistamme ovat
paikalla ainakin Timo Soini ja Raimo
Vistbacka. Keskustelua kahvin tai virvokkeiden lomassa.
Tapaamisiin Eduskuntatalon rappusilla, pääoven tuntumassa klo 17.50.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Jalasjärven Luopajärvellä Timo-niminen perunalajike on kasvanut todella
suureksi. Punnituksessa Timo -perunan painoksi saatiin ennätykselliset
1000 grammaa kappale. Satoa tuli
paljon, vaikka keinolannoitteita ei ole
maaperässä käytetty ollenkaan.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Laarissa perunat ovat, niin kuin
sanontakin kuuluu, ääniä ropisi laari
täyteen.
Tämän syksyn sadosta kertovan
hauskan kuvan lähetti toimitukseen
Ossi Sandvik Jalasjärveltä.

www.timosoini.net
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Marjo Pihlman

naiset

Naiset kokoontuivat

Naisten vuosikokous pidettiin
aurinkoisessa Lappeenrannassa, hauskasti sävyteemoin sisustetussa kahvilahuoneistossa.
Vihreässä huoneessa pidettiin
kokoukset ja sinisessä huoneessa oli ruokailu. Kaunis talo on
kaupungin suojelussa.
Saman pihan toisella laidalla
Marja-Leenalla ja Aulilla on
toimisto. He edustavat puolueemme sisukkaita yrittäjänaisia, joita jäseninämme on monia
muitakin.
Todella sisukas saa naisyrittäjä
tänä päivänä olla, on puheenjohtajamme kokemukseen perustuva mielipide. Kokouksessa katsoimme ﬁlmin ”Suomiäidin tyttäret sodan ja rauhan aikana”.

Mukana uusia jäseniä
Päätimme yksimielisesti, että
naisten puheenjohtajana jatkaa
Marja-Leena Leppänen. Naisten hallitus on entinen, yhtä lisättyä varajäsentä lukuun ottamatta. Puheenjohtaja kannusti
aktiivisuuteen naisten toiminnassa. Eri puolilta Suomea tulimme, viihdyimme ja päätimme
kokoontua seuraavan kerran
vuoden 2006 alussa.
Mukana oli uusia jäseniä, Irmeli Joensuusta ja Margit Imatralta. Irmelillä on kaunis ääni ja
”sinivalkoinen sydän”. Irmeli on
taiteilijanimi, jolla hänet tunnetaan Itä-Suomessa. Laulut ovat
vaihtuneet humpasta vanhoihin

Kuvassa Piia, Leea ja Leean anoppi Auli. Leea on kiltti miniä, sanoo Auli ja se
onkin anopilta kiltisti sanottu.

suomalaisiin lauluihin, joita häneltä yhä enemmän pyydetään.
Nuorimmat taisivat olla Terhi, Leea ja Piia. Piia on kotiäiti
maaseudulla. Lähimpään päiväkotiin tai kerhoon on kylältä
yli 10 kilometriä. Bussivuoroa
ei ole, eikä töitä kylällä. Pitäisi olla auto. Tällä perheellä se
on isän käytössä työmatkoilla.
Jos Piia valitsisi työn, pitäisikö perheellä olla kaksi autoa?
Hän pohtii lapsen ”työpäivän”
pituutta niillä, jotka reissaavat
päivähoitoihin ja kotiin aamuvarhain ja iltamyöhään. Koko
perhe väsyy. Piia haluaa hoitaa lapset itse. Hänen mielestään kasvaminen maaseudulla,
omassa kotipiirissä on lapselle

Perussuomalaiset saunaillassa
Peräseinäjoella

Saunaillassa juotiin kahvia herkkujen kera. Puhumassa Raimo Vistbacka.

Seinäjoen Perussuomalaiset järjestivät onnistuneen saunaillan
Kalajärvellä 30.9. Paikalle oli
kerääntynyt kolmisenkymmentä perussuomalaista keskustelemaan toistensa kanssa ja kuulemaan, mitä kansanedustaja Raimo Vistbackalla oli asiaa koskien
budjettia ja eduskuntaryhmää.
Puolueen nykysuunnasta yleisölle kertoi varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala. Väkeä
puhuttaneita asioita olivat mm.
tiestön rappeutuminen, bensan
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hinta, keskustan unohdetut
vaalilupaukset, tekijänoikeuslakifarssi ja Fortum-optiot.
Kaikenlaisista yhteiskunnallisista epäkohdista huolimatta
perussuomalaisen puolueen
todettiin olevan nyt nosteessa.
Timo Soinin tuoreet kampanjamateriaalit vietiin puolueen
edustajien käsistä alta aikayksikön. Peräseinäjoen puolueveteraanit olivat huolehtineet, että
kenenkään ei tarvinnut lähteä
kotimatkalle nälissään.
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

hyväksi. Kaikki hyvin siis, mutta nuorenparin toimeentulo
on niukkaa. Hän toivoisi, että
kunta tukisi lasten kotihoitoa,
kuten tehdään isommilla paikkakunnilla. Kyllä jokainen uusi
”vauva-kuntalainen” saa yleiset
lakisääteiset tuet sekä kertakorvauksena maksettavan 100
euroa hänen kunnassaan, mutta elämää helpottaisi, jos tukea
voisi saada kuukausittain, edes
jonkin aikaa.

Suomalaisen naisen juhlavuosi
Ensi vuonna meitä innostaa
Timo Soinin presidentinvaalikampanja, ja myös suomalaisen
naisen juhlavuosi. Vuonna 2006

on kulunut 100 vuotta siitä kun,
ensimmäisinä naisina maailmassa, saimme äänioikeuden. Niissä
vaaleissa 1.10.1906, eduskuntaan
valittiin 19 naiskansanedustajaa.
Päätimme osallistua tapahtumien järjestelyihin voimiemme
mukaan, yhteistyössä eri puolueiden naisjärjestöjen kanssa.
Ylöjärven naiset ovat jo aloittaneet, kertoi Heleena Pekkala.
Koordinoivina järjestöinä juhlavuoden valmisteluissa toimivat NYTKIS ja Naisjärjestöjen
keskusliitto.
Naisten juhlavuonna tuodaan
laajasti esille suomalaisen naisen
historiaa noin 100 vuoden ajalta.
Naisen historiaan kuuluu äitiemme ja isoäitiemme uskomaton
voimannäyte sotien aikana, pitkä
vaikeneminen, tietoinen unohdus, ja nyt taas (Kiitos sisukkaiden keskimäärin 84-vuotiaiden

Perussuomalaiset
Naiset ry.

sisartemme!) heidän korvaamattoman työpanoksensa tunnustaminen. Sodasta on tänä vuonna
60 vuotta. Rintamanaisten Liitto
täyttää 25 vuotta.
Osallistumme heidän juhlavuotensa valtakunnalliseen keräykseen pienellä panoksellamme;
”ensimmäiseen ja viimeiseen”,
kuten he sanovat. Perussuomalainen näkemys on, että sotiemme
nais- ja miesveteraanien suunnaton työ ja uhraukset, mukana
kotirintamanaiset, tulee tunnustaa ja heistä huolehditaan heidän
viimeisinä vuosinaan. Tilastojen
mukaan viimeiset veteraanit
ovat naisia. Tänään monet heistä
hoitavat vielä vanhenevia miehiään. Ehkä tällä kertaa autetaan
naisia hoitamaan myös itseään!
Keräysmukia saa täyttää vuoden
loppuun (Tarkemmin Marjo Pihlmanilta).

Perussuomalaisten Naisten hallitus:
Puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen, Lappeenranta; varapuheenjohtaja Aira Kosonen, Helsinki; sihteeri-taloudenhoitaja
Auli Kangasmäki, Lemi.
Jäsenet: Anneli Annala, Kauhava; Siiri Eteläinen, Heinävesi; Sirpa Hietalahti, Halsua; Helena Hiltunen, Orimattila; Vaili K. Jämsä, Oulu; Anna-Liisa Niemitunturi, Tampere; Heleena Pekkala,
Ylöjärvi; Marjo Pihlman, Espoo; Hilkka Salonen, Hämeenlinna
ja Helena Vistbacka, Alajärvi.
Varajäsenet: Anne Laine, Harjavalta; Lea Mäkipää, Kihniö; Pirjo
Rakkolainen, Savonlinna ja Alli Välli (uusi), Tampere.
Puoluehallituksen edustaja Helena Ojennus, Parkano ja kunniajäsen Annikki Jalava, Tampere.

Uudenmaan piirin syyskokous
Uudenmaanpiirin syyskokous pidettiin 29.9.05, Eduskuntatalon uudella puolella,
kansalaisinfon tilassa. Kokouksen yksimielinen päätös
oli, että seuraavat kuukaudet
ahkeroimme presidenttiehdokkaamme Timo Soinin
vaalikampanjan onnistumiseksi. Toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2006
hyväksyttiin.
Piirin puheenjohtajana jatkaa Marjo Pihlman ja taloudenhoitajana Tiina Sivonen.
Mukaamme on liittynyt ilahduttavan monta uutta ja aktiivisesti toimintaan osallistuvaa jäsentä. Tällä perusteella
teimme muutamia muutoksia
piiritoimikunnan kokoonpanossa. Piirisihteeriksi valittiin
Arto Dahlman. Varapuheenjohtajamme vuonna 2006 ovat
Pauli Artturi Luttinen, Heimo Mikkanen ja Tero Arteli
(uusi). Päätimme pitää seuraavan piiritoimikunnan kokouksen nopeasti, asianamme
Timo Soinin vaalikampanjaan
ohjeistaminen. Tavoittelemme
edelleen omia nettisivuja (il-

moittautukaa osaajat!) ja kehittelemme yhteisiä tapaamisia
oppimisen ja virkistäytymisen
merkeissä.
Ennen piirikokousta Timo
Soini piti puheenvuoron ja vastaili kuulijoiden kysymyksiin
avoimessa yleisötilaisuudessa.
Uudenmaanpiiri järjestää teemaillan 8.11.05. Järjestöistä esit-

telyvuorossa on Rintamanaisten
Liitto ry, joilla on asiaa sotiemme veteraaneista kotomaassamme tänään ja vähän historiaakin.
Mukana ovat ainakin kansanedustajamme Raimo Vistbacka
ja Timo Soini.
Perussuomalaisten
Uudenmaanpiiri
Marjo Pihlman
puheenjohtaja

Uudenmaanpiirin piiritoimikunta:
Pj. Marjo Pihlman, Espoo; 1.vpj. Pauli A. Luttinen, Vantaa;
2.vpj. Heimo Mikkanen, Järvenpää; 3.vpj. Tero Arteli, Nurmijärvi; piirisihteeri Arto Dahlman, Vantaa ja taloudenhoitaja Tiina
Sivonen, Karkkila.
Varsinaiset jäsenet: Ylimutka Kalle, Vantaa; Soini Timo, Espoo;
Salonen Pasi, Vihti; Pirttimäki Jouko, Espoo; Nieminen Mikki,
Espoo; Lyra Erkki, Tuusula; Kraufvelin Timo, Askola; Helin - Savolainen Inga, Espoo; Falzon Petri, Vantaa.
Varajäsenet: Nieminen Arja, Vantaa; Niinistö Jaakko, Vantaa;
Granqvist Veikko, Espoo; Sormo Rolf, Helsinki; Niinistö Jussi,
Nurmijärvi; Lehto Saana, Espoo.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Järjestötoimintaa, aloitteita
Perussuomalainen 2 / 1996

historia

Valtuustossa
vaikuttamassa

EU-kriittisyys lisääntynyt
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kansanedustaja Raimo Vistbacka otti 8.5.1996
ryhmäpuheenvuorossaan voimakkaan
kriittisen kannan käsiteltäessä selontekoa
Suomen lähtökohdista ja tavoitteista Euroopan Unionin vuoden 1996 hallitusten
välisessä konferenssissa.

Timo Soini:
Nuorisoa ja lapsiperheitä
rujoutetaan

Pienyrittäjyys
yhteiskunnan
tukipilariksi
Pienyrittäjien ongelmiin tulee etsiä kaikkia
yhteiskunnan tahoja hyödyttäviä ratkaisuja
ja yrittäjäjärjestöjen edustajia pitää ottaa mukaan valtakunnantason tuloneuvotteluihin.
Tosin tässä täytyy pitää huolta, että nimenomaan pienyrittäjät saavat äänensä
kuuluviin. Parasta olisikin perustaa uusia
pienyrittäjäyhdistyksiä varsinaisten yrittäjäyhdistysten sijaan, jotta enemmistönkin
sana kuuluisi.
Ehdotuksia työllisyyden parantamiseksi
jo olemassa olevien ja uusien pienyritysten
avulla:
- pienyrittäjien veroluonteisten maksujen
kevennys
- pienyritysten tulisi saada vähentää työllistämiskustannukset (palkat, eläke ja sotumaksut) arvonlisäverostaan.
Lauri Heikkilä

- Nuorisolla maksatetaan nyt poliittisen
passiivisuuden hintaa. Äänekkäät ja ärhäkkäät painostusryhmät ovat painostuksellaan
minimoineet omat leikkausmenetyksensä. Hallitus on tämän jälkeen suunnannut
täyslaidallisen kuritusta nuorisoon ja lapsiperheisiin. He olettavat, ettei nuoriso välitä,
muistutti Timo Soini vappupuheissaan Kuopion piirissä.

Perussuomalaisille naisten
piirijärjestö Mikkelin
piiriin
Perussuomalaisille perustettiin naisten piirijärjestö Mikkelin piiriin. Haukivuorella pidetyssä kokouksessa SMP:n Mikkelin piiri
lakkautettiin ja osaston varat siirrettiin uuden perustetun Perussuomalaisten naisten
Mikkelin piirille.
Piirin puheenjohtajaksi valittiin Jaana Saarinen Mikkelistä. Piiritoimikunnan muiksi jäseniksi valittiin Sisko Rakkolainen Savonlinnasta, Rauha Lyytikäinen Heinävedeltä, Siiri
Eteläinen Heinävedeltä ja Sirkka Sojakka
Haukivuorelta.
Martti Tuomainen
Perussuomalaisten Kuopion piirin
kenttäpäällikkö

Piirien syyskokouksia
La 22.10.2005 Oulun ja
Kainuun piirin syyskokous

radan kahviossa klo 13. Piiritoimikunta klo 12. PiiriOulussa Pohjankartanossa kokouksen jälkeen vaalitiklo 13, osoite Suvantokatu laisuus Kaustisella klo 15.
1. Sen jälkeen Timo Soinin
vaalitilaisuus. Seuraavana La 19.11.2005 Pohjois-Karjalan
päivänä Soini kiertää Kai- piirin syyskokous Joensuussa.
nuuta. Tarkemmat tiedot vaalitilaisuuksista myöhemmin. Su 20.11.2005 Etelä-Savon

piirin piirikokous Mikkelissä.
La 29.10.2005 Keski-Suomen
piirin syyskokous
La 26.11.2005 Kymen piirin
Jyväskylässä klo 14.30 ret- piirikokous Lappeenrannassa,
keilyhotelli Laajarissa, osoite Cafe Galleriassa, Koulukatu 15
Laajavuorentie 15. Sitä en- klo 12. Timo Soinin vaalitilainen Timo Soinin vaalitilai- suus samassa paikassa klo 14.
suus klo 12-13 kävelykadulla.

La 12.11.2005 Etelä-Pohjanmaan piirin piirikokous

Su 27.11.2005 Hämeen piirin
syyskokous

Heinolassa ravintola ValenNurmossa klo 13 kunnan- tinassa klo 13, osoite Savontalon valtuustosalissa, osoi- tie 7. Timo Soinin vaalitilaite Kes-kustie 7. Sitä ennen suus samassa paikassa klo 14.
Timo Soinin vaalitilaisuus
Nurmon Hyllykallion Pris- La 17.12.2005 Varsinaisman kahviossa klo 11. Suomen piirikokous Turussa.

Su 13.11.2005 Keski-Pohjanmaan piirin syyskokous
Vetelissä Kemoran moottori-
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Puheenjohtaja, presidenttiehdokas Timo Soini vierailee jokaisen PerusS-piirin syyskoko-
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uksessa. Jokaisen kokouksen
yhteyteen järjestetään vaalitilaisuuksia.
Lisätietoja piireistä tai Soinin kampanjapäälliköltä Jussi
Niinistöltä, puh: 050-5767239
tai jussi.niinisto@eduskunta.ﬁ.
Kokouksissa käsitellään
sääntömääräiset syyskokousasiat ja kevätkokouksista
mahdollisesti siirtyneitä asioita sekä keskustellaan presidentinvaalien vaalityöstä.
Piirikokouksiin ovat jäsenten
lisäksi tervetulleita asiamme
kannattajat, Perussuomalaisten listoilta 2004 valitut kunnanvaltuutetut sekä eduskuntavaaleissa 2003 ehdokkaina
olleet. Äänioikeus on piirien
mallisääntöjen mukaisesti
vain paikallisten puolueosastojen edustajilla (1-5) sekä
Helsingissä taas jäsenmaksunsa 2005 maksaneilla jäsenillä.
Piirien puheenjohtajat ja
piirisihteerit

14.9.2005 kokoontui Helsingin kaupunginvaltuusto, missä
edustin Perussuomalaisia Tony
Halmeen varamiehenä. Tony
joutui hoitamaan saman aikaisesti eduskunnan puolustusvaliokunnan asioita.
Jokusen kerran jo aikaisemmin Tonya tuuranneena olen
päässyt sisälle valtuustotyöskentelyyn ja tutustunut muiden ryhmien edustajiin, joiden kanssa
on tehtävä yhteistyötä, jos mielii
saada jotain aikaiseksi.
Tein kaksi valtuustoaloitetta:
Ensimmäinen käsittelee vammaisten ja vaikeasti liikkuvien
vanhusten kannalta tärkeää
asiaa.
Helsinkiin rakennetaan isoja
komeita ja perin kalliita toimistorakennuksia. Rahan puute
iskee heti, kun käsitellään esteettömyyden vaatimusta. Siitä
yrittävät rakennuttajat luistaa
monin eri tavoin.
Järkyttävin esitys oli 7-kerroksisen toimistorakennuksen
inva WC-ehdotus. Rakennuksen
suunnittelija/tilaaja oli sitä mieltä, että valtaisassa kolossissa
riittää yksi inva WC- pohjakerroksessa koko talon käyttöön.
Vaadin rakennuslautakunnassa suunnitelmaan muutosta ja
lautakunta päätti esityksestäni
yksimielisesti vaatia inva WC:n
jokaiseen kerrokseen.
Tältä pohjalta tein valtuustossa aloitteen, jossa Helsingin
rakennusmääräyksiin lisättäisiin
pysyvästi vaatimus konttori- ja
asiointirakennusten jokaiseen
kerrokseen rakennettavasta
inva WC:stä. Aloitteeni allekirjoitti niin kokoomuksen, vihreiden kuin sdp:n edustajia.
Toinen aloitteeni koski paljon
puhuttanutta julkisen liikenteen kehityshanketta. Esitin

aloitteena, että paikallisjunien
lähiöasemille hankittaisiin säilytysvarmat polkupyörätelineet,
jotta raideliikenteen asemilta
polkupyörämatkan päässä asuvat ajaisivat asemalle jatkaen
paikallisjunalla keskustaan ja
näin lyötäisiin kaksi kärpästä
yhdellä iskulla: henkilöautoliikenne vähenisi ja terveellinen
liikunta lisääntyisi. Aloitteen
allekirjoitti vihreiden ja kokoomuksen edustajia.
Itse allekirjoitin aloitteet Viikin lähiön julkisen liikenteen
parannusehdotuksen, Ruoholahden toritoiminnan aloittamisesta, melua vähentävän asvalttipinnoitteen käyttämisestä
Kehä I:n ja Tuusulantien rampeilla, pysäkkikatoksen saamiseksi Vuosaareen, Helsingin
kaupungin laskutusnopeuden
parantamiseksi sekä valtuustoaloitteiden sisällön asettamista
yleisön nähtäväksi Helsingin
kaupungin internet-kotisivuilla.
Kaikki esitetyt aloitteet olivat mielestäni perusteltuja ja
kaupunkilaisten etujen mukaisia. Yhteistyöllä yhteisiä asioita
hoidetaan.
Olli Sademies
Helsingin
kaupunginvaltuuston
varavaltuutettu
Rakennuslautakunnan
varsinainen jäsen

Aloite määrärahan varaamisesta
jättiputken hävittämiseen
Esitän riittävän määrärahan
varaamista jättiputken kasvustojen hävittämiseen Ähtärin
kaupungin alueelta.
Puutarhan koristekasvina
koko maahan levinnyttä jättiputkea esiintyy Ähtärissäkin.
Sen esiintymiä löytyy keskustataajaman lisäksi myös haja- asutusalueelta. Kasvia on torjuttu
satunnaisten ilmoitusten perusteella kaupunginpuutarhurin
johdolla, mutta tarkoitukseen
varatun määrärahan puuttuessa jättiputken järjestelmällinen
torjunta on vaikeaa.
Kasvin neste aiheuttaa iholle
jouduttuaan vaikeita palovammoja, kun se reagoi valon kanssa. Myös vakavia silmävammoja
saattaa syntyä nesteen jouduttua
silmin roiskeina tai esimerkiksi
käsistä. Jättiputken esiintymät

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

aiheuttavat vaaran luonnossa
liikkuville ja etenkin lapsille.
Lisätietoja jättiputkilajien
ominaisuuksista ja torjunnasta
on Suomen ympäristökeskuksen
sivuilla www.ymparisto.ﬁ.
Luontomatkailustaan tunnetun Ähtärin tulisikin seurata
valtakunnallista kampanjointia
ja yhtyä jättiputken hävittämiseen järjestelmällisesti. Siementen tiedetään lisäksi leviävän
erityisen herkästi vesistöjä pitkin. Useiden järvien pilkkoma
Ähtäri on siten puhdistettava
kasvista huolellisesti.
Ähtärissä 25.09.2005
Lamminkoski Sirkka-Liisa
Kaupunginvaltuutettu
Valtuustoaloite n:o 11
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Uteliaisuus johtaa kykyyn

ymmärtää enemmän
Ihmisen uteliaisuus hipoo kattoa ensimmäisen elinvuoden
aikana. Uteliaisuus on hyve
vilpittömänä tiedon janona.
Osa ihmisistä jatkaa uteliaana
loppuun saakka rikastuttaen
yhtäläistä ymmärtämistä erikoisuuksiakin kohtaan. Reviiri-ihminen ”pelkää” tuntematonta;
se on paha, jota vastaan tulee
puolustautua. Lukeminen läpi
elämän vie tuntematonta pelkoa etäämmäksi, koska tiedon
kasvaessa ymmärrys ympäröivyydestämme lisääntyy.
Yhteisöllinen kansa ja ihminen on sitä, mitä se tietää, eli
kuinka laajasti tietoa ympäriltään on saanut. Lukemisen
sijasta lukutaidoton tekee alitajuntaisesti havaintoja ja huomiointia tyydyttääkseen tarpeen
osallistumiseen ja elossapysymi-

seen. Luonnosta erkaantunut
ihminen ei tee havainnointia
ympäriltään ja niinpä jää näkemättä moni luonnon ilmiö, joka
on tulevaisuudessa tulossa, sillä
kaikella on aina seurauksensa.
Ihminen on maallistunut aistivälitteisen informaation kirjosta;
me emme ”tiedä”, mitä ympärillä tapahtuu. Jopa perheen koira
vaistoaa herkistyneenä, ilman
ylimääräisen pintapohdinnan
häiritsemistä, tapahtumia, joilla
on nykyhetken jälkeistä merkitystä. Ihminen voi tyydyttää
uteliaisuuttaan lukemalla laajasti, mutta vapaaehtoisesti. On
innostavaa oppia muiden näkemyksiä, koska ne useasti täydentävät omia ajatuksiamme. Laajempi ymmärtäminen eliminoi
väärinymmärrysten konﬂikteja
tai sitten ”liiaksi” tietäminen

paljastaa ikäviä asioita, joita ei
olisi kokenut ilman tietoa.
Suomalainen peruskouluympäristö antaa erinomaiset lähtökohdat tiedon hankintaan.

Pintaliitokulutushysterisoinnin
sijasta voisi koittaa aikakausi,
jossa olisimme terveen uteliaita
tietämään syitä mm. luonnon
käyttäytymisestä kuin myös
ihmisten erilaisuudesta eri kulttuureissa, havaiten kuitenkin
perusasioiden olevan täysin samoja.
Muinaiset kreikkalaiset ja
Han-dynastian kiinalaiset saivat
henkisyyttä asioiden pohdinnasta ja syysuhteiden arvioinneista.
Heillä oli ns. korkeakulttuurin
aikakaudet, joissa vallitsi ihmisten uteliaisuus ja tiedonjanon täyttö. On myös mainittu,
että mm. nuo aikakaudet olivat
henkisesti rikasta aikaa, jolloin
väkivaltaiset konfliktit olivat
harvinaisia.
Ihminen on aikakausituotos ja
”periodipetteri”. Nyt voisi alkaa

suuremman, tietoon ja ymmärrykseen synergoitumisen aikakausi, jolloin saisimme irtiottoa
kaupallisuuden lisääntyvästä
kompleksisuudesta, joka ainoastaan vertaa meitä kulutusvoiman mittareilla. Tiedonjanon
tyydytys on vähän saastuttava
ilmiö ja uteliaisuus tuotekehittää menetelmiä ympäristöharmoniseen elonaikaan. Nyt voisi
olla uuden kulttuuriaikakauden
syntyhetki vastineeksi kylmän
ja maattoman rahavoiman vastineeksi. Yhteiskuntamme ja
kansalaisjärjestöt, kuin myös
eri seurat ja yhdistykset tarjoavat runsaasti kaikille jotain
- tiedonjanoa tyydyttämään;
ovatpa suurimmaksi osaksi vielä ilmaisia.
Ilkka Luoma
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Vapaa sana

Globalisaation
puolesta
Erot rikkaiden ja köyhien välillä ovat vielä kieltämättä liian
isot. Mutta niiden, jotka vilpittömästi haluavat lieventää
miljoonien ihmisten köyhyyttä
kehitysmaissa, tulisi hyödyntämään globalisaation tarjoamia
mahdollisuuksia, eikä tekemään
siitä syntipukkia!
Kaupan sääntöjen muuttamisen sijasta heikoimmassa asemassa olevia maita on autettava
kehitysyhteistyön keinoin.
Jorma E. Taivainen
Vantaa

Kunnat
muutoksen
kourissa
”20 kuntaa loistava ajatus”.
Otsikko on Aamulehdessä kirjoitetusta katsauksesta 18.9.
Kirjoittajana on Jorma Pokkila.
Hän perustelee tätä loistavaa
ehdotusta monin näkökohdin
mm. näin. ”Lankapuhelin on
muuttunut kännykäksi, Riikaan
pääsee lentäen viidellä eurolla ja
Helsinkiin junalla Pirkanmaalta
puolessatoista tunnissa. Kaikki
on nopeutunut, välimatkat lyhentyneet. Vain kuntakoneisto
suurenee. Tekniikassa on jo hyvä
syy 200 000 asukkaan kokoon ”.
Otetaanpa nämä seikat omalta paikkakunnalta tarkastelun
kohteeksi. Puhelinkustannukset ovat nousseet kaikista vouhotuksista huolimatta. Riikaan
ei pääse kunnastamme viidellä
eurolla, eikä Pirkanmaan kautta Helsinkiin puolessatoista tunnissa. Mikään ei ole nopeutunut
– päinvastoin (esim. lääkäripalvelut). Välimatkat eivät ole
maaseudulla lyhentyneet metriäkään. Yhtään mutkaa ei ole
oikaistu 15 vuoteen kuntamme
pääteillä. Kuntakoneistokaan ei
ole suurentunut – päinvastoin.
Siis mistä on kysymys? Kysymys on mielikuvasta, jota ruokkivat eri virkakoneistot ja media. On kysymys samanlaisesta
kehityksestä kuin olemme jo
havainneet EU:iin liittymisen
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myötä. Kasvatuskeskukset (=
paikka, johon ohjataan häikäilemättömästi maakunnan varat) tarvitsevat lisää veroeuroja
oman hyvinvointinsa turvaamiseksi. Maaseudulla tai reunaalueilla ei muussa mielessä ole
mitään muuta merkitystä. Kasvatuskeskusten virkakoneisto
paisuu, koska kukaan ei uskalla
puuttua rakenteellisiin ongelmiin. On kaupunginjohtaja ja 5
– 10 apulaiskaupunginjohtajaa.
Johtajia on joka sektorilla.
Muutosprosessi on ministerien virkakoneiston alulle panemaa jälkiteollisessa tietoyhteiskunnassa meneillään olevaa
innovaatio-orientoitunutta priorisointipolitiikkaa. Lausu: Sosialistipolitiikkaa. SDP haluaa
vallan ja äänet maaseudullakin
lupaamalla paremmat palvelut
sivukulmille. Totuus on kuitenkin aivan päinvastainen. Koulut
lopetetaan, paikallistiet jätetään
hoitamatta, linja-autoliikenne
lopetetaan, terveydenhoito- ja
sairaanhoito siirretään riittävän
kauaksi, samoin pankkipalvelut jne. Hetkellisesti jäljelle jää
muutama yrittäjä.
Monet pienet kunnat tulevat toimeen hyvin edelleenkin
ja monet isot kunnat huonosti.
Samoin pienet kunnat pystyvät
edelleenkin tuottamaan peruspalvelut edullisemmin kuin
suuret kunnat. Oma kunta on
ihmisille edelleenkin hyvin tärkeä. Perisuomalainen ihminen
ei ole kuntauudistuksen takana.
Nyt eri kunnissa nimetään tulevaisuuden toimikuntia tai muita
kunnan alasajoon tähtääviä elimiä. Historia on opettanut, että
tulevaisuuden ennustaminen on
täysin mahdotonta. Kuntauudistus on tavallisen ihmisen kannalta jopa vahingollista.
Kunnat vähenevät sitä mukaa,
kun asukkaat vähenevät. Antaa
kaiken tapahtua luonnon valinnoilla. Intiaanipäällikkö Sealthe
sanoi: Maa ei kuulu ihmisille,
vaan ihminen maalle.
Martti Mölsä
Punkalaidun

Miksi köyhiltä
viedään?
Tampereen Yliopiston sosiaalipolitiikan tutkija Anna Metteri
on julkaissut tutkimuksen köyhien ihmisten kohtelusta, josta
ilmenee, että jopa miljoonia
euroja köyhille ihmisille tarkoitettuja rahoja ja sosiaalietuja
jää käyttämättä asiakkaiden
tietämättömyyden, taitamattomuuden ja kohtuuttoman kohtelun takia. Jopa kolme neljästä
tukee oikeutetusta menettää
kohtuuttomaksi koetussa tilanteessa etuutensa tai palveluun
oikeutensa.
Suomi on sivistysvaltio, jossa
kohdellaan ihmisiä tasavertaisina. Tai ainakin pitäisi kohdella.
On suoranainen häpeä sosiaalilaitoksillemme sekä tiedotus-
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välineille, etteivät ne tunne tai
eivät halua tuntea vastuuta köyhistä lähimmäisistämme.
Miksi ne eivät esimerkiksi radiossa, televisiossa, paikkakuntien sanomalehdistössä ym. tiedotusvälineissä ilmoita ajoissa
näistä etuuksista ihmisille, että
heitä valistettaisiin hakemaan
näitä palveluja ja etuuksiansa
selkokielellä?
Puhutaan paljon avoimuudesta, mm. presidentti Tarja Halonen on useaan otteeseen puheissaan maininnut siitä, mutta eivät
ainakaan sosiaalivirastot eivätkä
tiedotusvälineet sitä noudata.
Eero Kinnunen
Mouhijärvi

Haiseva
vastalause

nämä rahat pitäisi siirtää eläkkeiden korotuksiin asialliselle
tasolle. Gallupit näyttävät hurjia
lukuja Haloselle vaaleissa, eikö
ole suurta tuhlausta pistää valtavat määrät verorahoja kampanjaan, kun asia tiedetään jo
etukäteen.
Väkisinkin tulee mieleen tarina keisarin uusista vaatteista.
Päättäjiemme mielestä kansa
on tyhmää ja tietämätöntä, mutta aliarvioiminen menee jo liian
pitkälle. Nielemmekö tämänkin
optiomokan seurauksitta? Nöyränä ja kuuliaisina.
Hölmö ei ole se joka pyytää
vaan se joka maksaa. Siis kysyn
vaan kuka? Sinäkö äänestäjä?
Huolehditaan ihmisestä ja
hänen perustarpeistaan ja vasta
sitten kaikesta muusta.
Marja-Leena Leppänen
MYÖ-kunnallisvaaliehdokas
yrittäjä

Halonen saa 50 x X euroa, kun
Perussuomalaiset saavat 3 x X
euroa. Tämäkö on demokratiaa? Onko tässä Valko-V-Diktatuurin piirteitä?
Leo ”Leksa” Hirvonen

Valta sokaisee
päättäjiä
Kansalaisten hyvinvointi, pitäisi
olla päättäjien ensimmäinen ja
tärkein kohde miksi päätöksiä
ollaan tekemässä. Me kaikki
maksamme veroja valtiolle ja
kunnalle, odotamme saavamme
asiallisia ja nopeita palveluja.
Pidämme myös Suomea hyvinvointivaltiona joka huolehtii
ihmisestä. Päätöksiä joita nykyiset päättäjämme ovat tehneet, emme aina voi hyväksyä
ja päätökset ovat myös vahvasti
jakaneet kansamme köyhiin ja
rikkaisiin. Kuilu ihmisten välissä
kasvaa ja näin ei pitäisi jatkua.
Tämän päivän uutisissa keikkuvat Fortumin optiot, joita lienee kaikkien hallituksessa olevien jäsenien salkuissa. Mutta kun
on kyseessä pääasiassa valtion
omistuksessa oleva ﬁrma, on hyvin harkitsematonta politiikoilta
olla mukana optioiden jaossa,
vielä päättämässä omista eduistaan ja palkkioistaan Fortumin
menestyessä kansan kustannuksella. Eikö olisi kansan edun
mukaista että kansalaiset hyötyisivät tästä tuloksesta. Tuntuu
pahasti siltä, että poliitikot ovat
vallan sokaisemia, muutoin ei
voida selittää 12 miljoonan euron optioita. Nyt peruutusvaihe
päälle sukkelaan.
Presidentin vaalien alla eläkkeiden korotuksiin varataan
naurettavat 5 €, mikä tuntuu eläkeläisten pilkkaamiselta. Olisitte antaneet edes 50 € jokaiselle
pienellä eläkkeellä olevalle henkilölle. Valtion kassasta löytyy
valtavasti taas lisää rahaa puoluetukeen ja ylimääräistä rahaa
presidentin vaaleihin. Eivätkö

Luonto kostaa
ihmisille
Maapallon eri puolilla viimeaikoina tapahtuneet katastroﬁt
ovat epäämätöntä seurausta ihmisten häikäilemättömyydestä
röyhkeydestä raiskata luontoa.
Sademetsiä hakataan säälimättä, maata asfaltoidaan aina
enemmän ja enemmän, massiivisia patoja rakennetaan, luontoa
saastutetaan surutta jne. Lista
on loputon ja tämä kaikki vain
ja ainoastaan ihmisten loputtoman ahneuden ja piittaamattoman hälläväliä elämäntyylin
seurauksena.
Luonto ei tule ihmistä armahtamaan, se kostaa juuri tapahtuneiden luonnonmullistusten
muodossa.
Valitettavasti kuvaan kuuluu,
että niiden tiedemiesten suut,
jotka tietävät asioiden oikean
laidan, on rahalla tukittu.
Antero Tanskanen
Helsinki

Eläkeläisten
kohtelu
Mikään kansalaisryhmä ei ole
joutunut Suomessa viime 1015 vuoden aikana niin kaltoin
kohdelluksi kuin tavalliset eläkeläiset (ehkä opiskelijoita on
kohdeltu yhtä sikamaisesti).
En tarkoita suurituloisia, vaan
kansan- ja työeläkeläisiä, keskivertoansioilla.
Indeksejä ei ole korjattu ajan
tasalle ikiaikoihin ja verotus on
ankara. Käteen jäävä ostovoima
pudonnut vuosi vuodelta, laskenut alas kuin lehmän häntä.
Maan hallitus nakkaa muutaman euron eläkeläisille kuin
luun koiralle.. Voiko enempää
halveksia ihmisiä, joista jokainen omalla tavallaan Suomea
rakensi.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Sitä paitsi: Kovina veronmaksajina eläkeläiset pitävät pystyssä yhä tätä maata. Valitettavasti
valtaosa eläkeläisistä äänestää
juuri näitä valtapuolueita joka
vaaleissa, siis niitä, jotka heitä
rankaisevat! Miksi?
Nyt on korkea aika tehdä
muutos: Viimeistään seuraavissa
eduskuntavaaleissa äänestysvallankumous. Protesti.
Perussuomalaiset on myös
eläkeläisten puolue ja Suomessa on yli miljoona eläkeläistä….
Se olisi valtava poliittinen liike
ja voima! Tehdään ”Vennamot”
eli (eläkeläis-) kansa liikkeelle
ja kannatus huimaan nousuun.
Muutos tapahtuu presidenttiehdokkaamme, oikea populistin
Timo Soinin johdolla!!!
Pauli Artturi Luttinen
Vantaa

Suvi-Annella
liian pieni
palkka ?
Vasemmistoliiton puheenjohtajalla Suvi-Anne Siimes arveli ja
arvosteli ensi vuoden budjetin
lähetyskeskustelussa, että hän
pärjää enää omalla työllään:
”Työ ei enää aina elätä”. Mitenkähän Perussuomalaisten kansanedustajien pärjäys?
Jorma E. Taivainen

5 000 euroa
suomalaisesta
lapsesta
Ulkomaalaisen lapsen varakas
adoptoija saa valtion tukea jopa
4 500 euroa. Tuki on porrastettu
siten, että internatsit antavat tukea rotuoppiensa mukaan, eli sitä
enemmän tukea mitä vähemmän
suomalaisen näköinen lapsi on.
Suomalaisen lapsen tekemisestä
saa 100 euroa kipurahaa.
Suomessa tehdään liian vähän
lapsia eli vallitsee sukupuuttokehitys. Asiaa korjataan ulkomaalaisten tuonnilla.
5 000 euroa suomalaisesta lapsesta lisäisi suuresti kotimaista
tuotantoa. Tuki voitaisiin myös
porrastaa siten että mitä suomalaisempi lapsi sen suurempi tuki.
Punkalaitumen kunnassa pakolaiskeskus on kuulemma suuri
rahasampo. Todellisuudessa se
on suuri rahaviemäri.
Sosialisti lisäävät jatkuvasti
näitä ”rahasampoja” joiden takia verot ja maksut kasvavat ja
tulonsiirrot kansalaisille vähenevät. Heikennetään hyvinvointia
ja perusturvaa. ”Kapitalistit”
tuottavat tavaraa ja palveluksia
yhä halvemmalla. Suorastaan
pilahintaan.
Olavi Koskela
Pori
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Eskon kuvakulma

Liity mukaan PerusS-listalle
Perussuomalaiset on viime aikoina pyrkinyt tehostamaan
tiedotustaan erityisen sähköpostilistan avulla. Sen nimi
on PerusS-lista. Tulemme sillä
kertomaan jäsenille ja muille
puolueesta kiinnostuneille reaaliajassa uutisista, tapahtumista ja muista Perussuomalaisten
toimintaan liittyvistä seikoista.
PerusS-listalle liittyminen on
luonnollisesti maksutonta, ja listalta voi erota milloin vain. Tulevana syksynä tulee listan kautta
olemaan tarjolla runsaasti tietoa Timo Soinin presidentinvaalikampanjaan liittyen, joten
kaikkien sähköpostiosoitteen

Salainen kansio

omaavien Perussuomalaisten
aatteiden kannattajien kannattaa liittyä mukaan.
PerusS-listalle liittyminen
tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen perussuom
alaiset@eduskunta.ﬁ. Jos et ole
PerusS:n jäsen, toivomme sinun
muutamalla sanalla kertovan,
miksi lista kiinnostaa.
Listaa ylläpitää Perussuomalaisten eduskuntaryhmän pääsihteeri Jussi Niinistö, puh: (09)
432 3276.
Pääsihteeri Niinistö antaa tarvittaessa lisätietoja ja ottaa myös
mielellään vastaan vinkkejä tiedotettavista asioista.

Tule mukaan puolueen
Kristillisen toimikunnan
toimintaan

Pakina

(Puolue maksaa majoituksen ja ylläpidon)
Ajatelkaas, tästä lähtien kaikissa meistä otetuissa kuvissa näkyy etualalla kukkiva ruusuaita. Aah, kunpa tuoksukin tulisi
kuvaan, haikaili turhamainen
naaras.
Niin juuri, oli aikakin peittää
se ruostunut rautalankaverkko.
Taidan tilauttaa itselleni ruusuhajuvettä, sirputti pikkusievä sisar, imagomme kohottamiseksi
tietenkin.
Imagon vahvistamiseksi teemme voitavamme. Onnistunut
suhdetoiminta takaa meidän
asemamme.
Ymmärrän! Farmilla syntyi
juuri kissanpentuja. Jotain pirttilahjaa…
Sisko hyvä, nyt on kysymys
suuremmista ympyröistä, edustava naaras valisti. Suhdetoimintakentällä emme voi jäädä
peränpitäjiksi.
Jaa, että kenenkäs perää saisi
pidellä? - Keskusteluun puuttui
uros, jolla oli valikoiva kuulo.
Valiojoukkomme tärkeä tehtävä on esiintyä arvokkaasti ja

asiantuntevasti farmilla ja sen
ulkopuolella. Meidän täytyy
ruveta osallistumaan kulttuuririentoihin, jotta tulemme nähdyksi. Muistakaa asettua kuvissa
aina etummaiseksi.
Strutsikukot selailivat nurkan
takana jotain salakähmäistä.
Karjakko lähestyi.

Tirkistelläänkös täällä jotain
sopimattomia julkaisuja?
- Maa-ma-ma-mamma-maamaa-ma-maama…
Karjakko sieppasi käteensä
ruttuisia paperilappusia pursuavan kansion.
Laskuja! Laivaseminaari, hieronta, kuntosali ja saunailta,
lentoliput Rovaniemelle, hiihtomökin vuokraus, kahvikutsut ja
tyttöjen saunailta, taksikyytejä,
ravintolalaskuja, kahden hengen
hotellihuone, menoliput Brysseliin…
On katovuosi, ties kuinka mones peräkkäin ja te törsäätte.
Hämmästelen suuresti, millä rahoilla ostetaan rehut talveksi!
- Paa-pa-pa-pappa-paa-paapa-paapa…
Aivan niin, kyllä sitä tulee
ikävä sekä äitiä, että isää! Vai
onkos tullut töllötettyä liikaa
lastenohjelmia, kun ei muuta
osata sanoa!

Perussuomalaisten Kristillinen toimikunta kokoontuu
26-27.11.2005 Saarijärven lomakeskus Rauhalassa.
(Hengelliset pikkujoulut Kristuksen jalanjäljissä)

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

26.11.2005 Lauantaina
Ohjelma:
klo 14.00

klo 18.00

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

Sauna ja vapaata illanviettoa
klo 21.00

Iltapala

27.11.2005 sunnuntaina
Ohjelma:
klo 09.00

Aamupala

klo 10.00

Toimikunnan kokous alkaa

Marjatta Kuusisto

POSTIMAKSU
MAKSETTU

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

Lahjavinkki

Hyvää luettavaa
omaksi iloksi
tai lahjaksi ystävälle
Liisa Salmi on julkaissut - kolmen runokirjasen jälkeen proosateoksen Ennen iltahuutoa, joka kertoo rintamaveteraanin elämästä sen jälkeen kun kotona ei enää pärjätä.
Kirjaan Liisa Salmi sai Pielaveden kunnan kulttuuriavustusta 400 euroa. Kirjaan on myöskin suunnitteilla jatko-osa.
Kirjaa voi tilata osoitteella:
Liisa Salmi, Pien-Sulkavantie 475, 74640 Sulkavanjärvi
tai sähköpostitse osoitteesta liisa_salmi@hotmail.com.
Kirjan hinta on lähetyskuluineen 15 euroa.
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