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Laitospotilailta puuttuu
perustuslaillinen
asuinpaikan valinta
Perustuslain mukaan kaikilla kansalaisilla on oikeus valita asuinpaikkansa ja kotikuntansa vapaasti.
Nykyinen laki rajaa laitospotilaiden
muuttovapautta. Oikeus asuinpaikan vapaaseen valintaan ei heidän
osaltaan nykyisellään toteudu perustuslain edellyttämällä tavalla.
Tästä kärsivät erityisesti vanhukset, jotka haluaisivat muuttaa lastensa kotipaikkakunnille, sekä muut
pysyvästi laitoshoidossa olevat ihmiset. Lain kohtaa, jonka mukaan
henkilön kotikunta ei muutu, jos
hänen asumisensa toisessa kunnassa johtuu pääasiassa “hoidosta
tai huollosta sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä tai muutoin vastaavissa olosuhteissa” on
pikaisesti muutettava. Iäkkäät vanhemmat eivät siis ole voineet muuttaa lastensa kotipaikkakuntien
vanhustenhoitolaitoksiin, koska
niihin otetaan vain kyseisen kunnan asukkaita. Asuinpaikkaan liittyvät taloudelliset seikat eivät saa
rajoittaa henkilön kotikunnan
määräytymistä.

Ulkomaisen
”halpatyövoiman”
siirtymäaika ei toimi
Ulkomaalaisten
työskentelyä
EU:n laajentumisen yhteydessä
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Painos:
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rajoittamaan tarkoitettu kahden
vuoden siirtymäaika ei toimi. Tarkoitus oli estää halpatyövoiman
ryntäys EU-maista Suomeen.
Säädöksiä ajoi erityisesti ay-liike.
Toisin kävi. Työvoiman siirtymäsäännökset kierretään sopimustehtailulla. Suomessa työskentelee edelleen tuhansia alipalkattuja ulkomaalaisia. Sen sijaan työvoimaa tänne välittävä yrittäjä
nettoaa jokaisesta välittämästään työntekijästä tuhansia
euroja. Sen enempää välittäjät
kuin työntekijätkään eivät maksa
veroa Suomeen lantin lanttia.
Suomi häviää. Seurauksena on
miljoonien eurojen veromenetykset ja korkea työttömyysaste,
kun yritysmaailma haluaa käyttää suomalaisten sijasta ulkolaista halpatyövoimaa. Suomen
lainsäädännön mukaan pitäisi ulkomaalaisen työntekijän 6 kk:n
työskentelyn jälkeen ryhtyä
maksamaan veroa Suomeen. Tämän valvontaan ei resursseja ole
– eikä sitä sitten tapahdukaan.
Miksi hallitus edistää tätä harmaan talouden haaraa?

Pätkätyöt kuriin
Erilaisista pätkä- ja silpputöistä
on päästävä eroon, koska ne aiheuttavat turvattomuutta työelämässä sekä vaikeuttavat työn ja
muun elämän kitkatonta yhteensovittamista. Toistuvat epätyypilliset työsuhteet ovat syy työperäiselle köyhyydelle. Vakinaiset työt pitää voida teettää vakinaisilla työntekijöillä. Käytännössä erityisesti julkisella sektorilla vakinaisia töitä pätkitään ja
pätkätöitä ketjutetaan, vaikka
tämä on työsopimuslain mukaan
kiellettyä. Ennen kunnallisvaaleja suuret puolueet vaativat
pätkätöitä kuriin, mutta vaalien
mentyä niiden into on laannut.
Miksi konsulit eivät valvo?
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Tappavaa politiikkaa
Omaisuuden uusjaon poliittiset
arkkitehdit eivät 1990-luvun alussa
ilmeisestikään miettineet toimenpiteidensä seurauksia kovinkaan
tarkkaan. Tämän hetken valossa
tarkasteltuna voi todeta, että eipä
heillä ole jälkeenpäinkään ole ollut
tarvetta minkäänlaiseen katumukseen. Maassamme puolueuskollisuus on sitä luokkaa, että se antaa
omilleen kaiken anteeksi. Suomalainen mieluummin vaikkapa kuolee, kuin ryhtyy protestoimaan
epäoikeudenmukaisia olosuhteita
vastaan. Vanhoilla puolueilla on
äänestäjiltä saatu väärässä olemisen oikeus. Tätä oikeutta ei suinkaan ole kaikilla. Kuten kokemuksesta tiedämme, ei etenkään meillä
Perussuomalaisilla.
Aktiivisen unohtamisen kyllästämät vanhojen puolueiden uskonsoturit pitävät lisäksi huolen siitä, että
heille ikävistä asioista ei keskustella. Jos esiin pulpahtaa vaikkapa jokin harmillinen tutkimus, joka valottaa niiden tekemiä virheitä, sellaiset
häiritsevät tekijät vaietaan kuoliaaksi alta aikayksikön.
Äsken tuollainen kiusallinen seikka jälleen tähdenlennon tavoin välähti hetken julkisuudessa. Roh-
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toimitukseen kuun vaihteessa tai sitä seuraavana arkipäivänä manuaalisessa tai sähköisessä muodossa.
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Kahdet vaalit tulossa
Vaikka monet vielä sulattelevat ja
pohtivat äsken käytyjen kunnallisvaalien tuloksia, ei pitkään
luppoaikaan ole varaa. Heti ensi
vuoden alusta on lähdettävä taas
voimakkaaseen vaalityöhön. Presidentinvaaleissa meillä on oltava
oma ehdokas. Siitä piiriemme
syyskokouksetkin olivat harvinaisen yksimielisiä. Puolueemme puheenjohtaja Timo Soini on noussut
ehdokaskaavailuissa
selkeäksi
ykkösnimeksi. Hänen taakseen
koko Perussuomalaisen puolueen
onkin helppo asettua. Tarvitsemme
juuri tuollaisen ehdokkaan, joka
uskaltaa ja osaa ottaa julkisuudessa esille kaikki ne pimitetyt poliittiset ongelmat, joista vanhat puolueet ovat omien valtapyrkimystensä
vuoksi vaienneet. Ummehtuneet ja
seisahtuneet, mustat politiikan
rappiovedet on vihdoinkin saatava
liikkeelle. On tuuletuksen aika.
Presidentinvaaleissa
tehdään
pohjatyö myös tuleviin eduskuntavaaleihin. Onnistuminen presidentinvaaleissa luo hyvät edellytykset
menestyä eduskuntavaaleissakin.
Joudumme eduskuntavaaleissa jälleen tarkkaan miettimään ehdokasvalintoja sekä vaaliliittoja. Puolueemme ei ole kiitollisuudenvelassa
mihinkään suuntaan. Puhtaalta pöydältä on helppo lähteä kehittelemään vaalikuvioita. Esimerkiksi Uudenmaan osalta vaaliliittojen on oltava selvillä ensikesänä pidettävään
puoluekokoukseemme mennessä.
Minkäänlaiseen vitkutteluun ja tehokkaan kampanja-ajan hukkaamiseen ei todellakaan ole varaa. Tietoinen etumatkan antaminen vaalikampanjassa vastustajille olisi alkeellisinta poliittista hölmöyttä.
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keimmissa medioissa kerrottiin
Kuntoutussäätiön ja Tilastokeskuksen Ammatit ja kuolleisuus tutkimuksesta. Siinä yksioikoisesti
todettiin, että työttömien kuolleisuus on moninkertaista työllisiin
nähden. Tutkimuksessa todettiin,
että työttömien naisten kuolleisuus
on kaksi kertaa ja miesten kolme
kertaa runsaampaa kuin työssä
käyvien ikätovereiden. Jopa Helsingin Sanomat kauhisteli asiaa sanoilla: “Tulos on järkyttävä ja sotii
kaikkia terveydenhuollon yhdenvertaisuuspyrkimyksiä vastaan”.
Maassamme hallitukset vaihtuvat. Toinen toistaan mahtipontisempia työllisyysohjelmia julkistetaan, maljoja kilistellen. Toimikunnat ja komiteat istuvat. Mietintöjä
satelee. Aikarajoja sekä ehdottomia tavoitteita asetellaan. Silti sadat tuhannet Suomalaiset ovat
vuodesta toiseen työttöminä. Ahdinko, epätoivo ja näköalattomuus
ovat karua arkipäivää valtavalle
joukolle ihmisiä. Kuinka tähän on
tultu? Kuinka tämä on mahdollista?
He, joiden pitäisi olla vastuussa
viime laman jättimäisistä virheistä
ja niiden kauhistuttavista seurauksista, eivät sitä ole. Miksi? Siksi,
että sitä ei heiltä vaaleissa riittävän
laajasti vaadita. Äänestämässä
käyvät lähinnä vain hyväosaiset.
Heille jaetaan vaalien jälkeen
myös “vaalitukipalkkiot”, verohelpotuksineen kaikkineen. Itsetuntonsa menettäneistä, turhuuden
tunteeseen hukkuneista vaalinukkujista ei ole valtaapitäville mitään
pelkoa. Syöksykierre pahenee.
Rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät entisestään. Silti kaikkeen väsyneiden ja pettyneiden tulisi
muistaa, että neljässä vuodessa
on 1460 päivää. Näistä vain muutamana päivänä pitäisi lamaantuneiden ihmisten uhrata hetki Pe-

russuomalaisten äänestämiseen
tulevissa vaaleissa. Se olisi tehokkain tapa lopettaa vanhojen puolueiden harjoittama, tutkitusti tappava politiikka.
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Tony Halme veteraanien asialla
Suullinen kysymys (ote eduskunnan pöytäkirjasta) to 25.11.2004 kello 16.30

Värikäs vuosi
takana uusi oven
takana

N:o 215) Sotaveteraanien ja -invalidien etuuksien määrittely

Perussuomalaisten toiminnan
kannalta olemme eläneet todella merkittävän vuoden. Siihen on mahtunut mm. kahdet
vaalit. Molemmissa menimme
eteenpäin, mutta emme kuitenkaan toivotulla tavalla. Poliittinen markkina on todella
kilpailtu, voitot tulevat vain
kovalla työllä. Tieto puolueesta on mennyt eteenpäin,
mutta vieläkin liian moni suomalainen ei tiedä mitä PerusS ajaa ja edustaa. Oikotietä ei
ole. Puolueella on oltava kasvot ja mahdollisimman monessa kunnassa pitää olla oma osasto ja aktiivista toimintaa.
Pikavoitoilla ei voi ihmisten asioita hoitaa ja saada kestävää
luottamusta. Siellä missä on pitkäaikaista ja lujaa perussuomalaista toimintaa tulee myös tuloksia ja kannatusta.Siksi jäsenhankinta ja paikallistoiminta on niin tärkeää. Kivijalka kuntoon ja perussuomalainen talo siihen päälle.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on toiminut ahkerasti.
Olemme pitäneet suhteessa kaikista eniten puheenvuoroja ja
tehneet korjaus- japarannusehdotuksia.Näistä töistä on jatkuvasti ja räväkästi tiedotettava. Työedellyttää räväkkyyttä,
joskus jopa sellaista, että omillakin joukoilla on nousta hiukset pystyyn.Värikkyys ja räväkkyys ei ole itsetarkoitus vaan
ne ovat keinoja viedä peruslinjaamme eteenpäin.
Vuoden lopulla meidän on myös syytä olla kiitollisia kaikesta siitä yhteistyöstä, hyvyydestä ja kannustuksesta, jota
olemme osaksemme saaneet. PerusS on ihmisen kokoinen
puolue, joka on poliittinen koti monelle ihmiselle.

Kansanedustaja Tony Halme: Kysynkin nopeasti:
Viimeisen runsaan vuoden aikana ovat useat sotaveteraanit ja -invalidit ottaneet minuun yhteyttä ja ihmetelleet, miten on mahdollista, että heidän joitakin
etujaan määritellään yhä edelleen työkyvyttömyysprosentin perusteella, vaikka keski-ikä on reippaasti
yli 80 vuotta ja varsin monella heistä on päässä, raajoissa ja vartalossa sirpaleita, jotka aiheuttavat kovia
kiputiloja. Lisäksi monen kohdalla sodan hirveydet
palaavat mieleen painajaisunina. Kysynkin asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä: Katsooko hallitus, että keski-iältään yli 80-vuotiaiden sotaveteraanien ja -invalidien etuudet tulee määrittää edelleen
sotavammalain mukaisilla työkyvyttömyysprosenteilla?
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre:
Meillä on ollut näissä invaliditeettiprosenttimäärityksissä käytössä niin sanotut Pontevan taulukot.
Ne ovat vanhat, niitä on käytetty vuosia, ja niitä on
nykyisin lähdetty myös kritisoimaan, ja varmaan aiheesta. Olemme käynnistäneet ministeriössä tämän
tyyppisen uudistamistyön. Mutta sotainvalidien
haitta-asteprosentin osalta varmastikin alkaa olla
aika ohi mennyt, ja sen takia hallituksen politiikassa
on lähdetty toisella tavalla lähestymään tätä asiaa
niin, että myös lievävammaisille sotainvalideille annetaan niitä etuuksia, jotka aikaisemmin ovat olleet
tietyn prosenttiasteen takana. Tämä on minusta nopeampi ja oikeampi tapa, eli jos sotainvalidistatuksen
on joskus tässä määritelmässä saanut, niin etuuksia
lisätään eikä lähdetä tappelemaan siitä prosentista.
Halme: Lisäkysymyksenä esitän kohteliaimmin
vielä seuraavaa: Eikö Suomen valtiolla ole varaa hoitaa kaikkia itsenäisyytemme puolesta taistelleita sotaveteraaneja ja -invalideja sekä heidän puolisoitaan
ja antaa heille sotavammalain mukaisia etuuksia ilman mitään työkyvyttömyysprosentteja? Mielestäni
se olisi meidän velvollisuutemme heitä kohtaan, niin

kuin marsalkka Mannerheim sanoi viimeisenä
jatkosodan päivänä miehilleen: “Jos te tämän
taistelun voitatte ja Suomi pysyy itsenäisenä,
ei teiltä tule koskaan uupumaan yhtään mitään.” Nyt olisi viimeinkin aika lunastaa tämä
lupaus.
Mönkäre: Kansainvälisissä vertailuissa
Suomen sotien veteraanien huolto on ihan
kestävä. Meillä on hyvin monimuotoinen järjestelmä. Jopa lamavuosina, kun muuta valtiontaloutta jouduttiin leikkaamaan, sotiemme
veteraanien etuuksia lisättiin joka vuosi. Nyt
tänä syksynä hallitus teki veteraanipaketin,
jossa selkeästi eteenpäin on linjattu myös sotainvalidien haitta-asteprosentin osalta
etuuksien parantaminen juuri sillä tavalla kuin
äsken kuvasin, että yhä lievävammaisemmalle
sotainvalidille tulee ne samat etuudet, jotka
aikaisemmin oli vain tietyllä sotainvalidien
ryhmällä, joten ihan juuri tuon ajattelutavan
mukaisesti hallitus on linjannut tänä syksynä
koko tämän hallituskautensa veteraanipolitiikkaa.
Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä:
Olemme todellakin saaneet aikaan 21 miljoonan euron lisäpaketin veteraanikuntoutukseen ja veteraaneille tuleviin etuihin. Nyt erityisesti kuntoutuslaitokset kehittävät myöskin ikääntyvälle veteraaniväestölle sopivia
uusia kuntoutusmalleja, avokuntoutusta ja
laitoskuntoutukseen uusia konsepteja. Meillä
nopeasti vanheneva veteraaniväestö ei enää
näillä vanhoilla menetelmillä tule kuntoutettua, ja nyt tässä on paljon uutta kehitteillä.
Olemme tästä tyytyväisiä, että ensi vuonna
kaikki ne veteraanit, jotka haluavat, pääsevät
kerran vuodessa kuntoutukseen.
Puhemies: Kysymys on loppuun käsitelty.

Haluan toivottaa kaikille asiamme tukijoille riemukasta Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja siunusta vuodelle 2005.
Vuosi 2005 on taistelevan toiminnan aikaa. Ottakaamme
toivon kipinä mukaan ja tehkäämme vilpittömästi työtä ihmisen ja isänmaan hyväksi.

“Ottakaamme toivon kipinä
mukaan vilpittömään työhön!”

PerusSuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Muut tiedotusvälineet
”Tilanne on hieman rauhoittunut, koska osa kuokkavieraista on siirtynyt kutsuvieraiden luetteloon.” Kansanedustaja
Timo Soini (perus) naamioitumiskiellosta.
(Helsingin Sanomat 20.11.2004)
PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Timo Soini haluaa puolueelle oman ehdokkaan vuoden 2006 presidentinvaaleihin. Hänen mukaansa yhteisehdokkuus muiden puolueiden kanssa ei ole uskottava ratkaisu.
(YLE, Teksti-TV 20.11.2004)
Perussuomalaisille oma ehdokas presidentiksi. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini haluaa perussuomalaisille oman presidenttiehdokkaan vuoden 2006 presidentinvaaleihin. Soinin mukaan Perussuomalaisilla on oltava oma
ehdokas, jos puolue haluaa jatkaa olemassaoloaan. Minkäänlainen yhteisehdokkuus muiden puolueiden kanssa ei
ole uskottava ratkaisu. Soinin mielestä presidentinvaaleista
on tulossa porvarillisille puolueille kiusallinen tapahtuma, sillä istuvaa presidenttiä ei haluta haastaa, mutta toisaalta porvaripuolueet eivät voi mennä Tarja Halosen taakse. Soini haluaa herättää presidentinvaaleissa keskustelua muun muassa
EU:n perustuslaista, Turkin EU-jäsenyydestä ja Suomen
Nato-jäsenyydestä. (Helsingin Sanomat 20.11.2004)
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Puheenjohtaja Soini julkisuudessa
Perussuomalaisille oma presidenttiehdokas
Perussuomalaisten puheenjohtaja, kan-sanedustaja
Timo Soini la 20.11.2004 Joensuussa.
- Presidentinvaaleista on tulossa vanhoille puolueille
kiusallinen tapahtuma. Istuvaa presidenttiä ei haluttaisi
haastaa, mutta porvaripuolueet eivät voi mennä Tarja
Halosen taakse. Keskusta puhuu avoimesti pääministeri Matti Vanhasen “uhraamisesta” presidenttipeliin ja
kokoomus etsii myös “uskottavaa uhrautujaa”. Kummalliseksi on demokratia Suomessa mennyt.
- Näyttää siltä, että Vasemmistoliitto, Kristillisdemokraatit ja RKP jättävät koko vaalin väliin. Vihreät ovat
sinänsä tyytyväisiä Tarja Haloseen, mutta puolueen
narsismi vaatii omaa ehdokasta. Perussuomalaisten linjan pitää olla selvä. Presidentinvaaleissa on puolueella
oltava oma ehdokas, jos puolue meinaa elää ja olla
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

vaihtoehto. Perussuomalaisten ehdokkaan on
edustettava puolueen linjaa, minkäänlainen yhteisehdokkuus muiden eduskuntapuolueiden
kanssa ei ole uskottava ratkaisu.
- Presidentinvaaleissa on mahdollisuus herättää kunnolla keskustelua. Selvyyttä tarvitaan mm. seuraaviin asioihin: onko EU:n uusi
perustuslaki Suomen kannalta hyvä, tarvitaanko nykyistä parempia kahdenvälisiä suhteita USA:an ja Venäjään, kuuluuko Turkki
EU:hun, onko Suomen paikka NATO:ssa ja
mitkä ovat tulevaisuuden Suomen arvot ja
suunta. Presidentinvaalit ovat tähän keskusteluun lähes ainoa mahdollisuus, sillä tähän
asti näistä asioista eivät ole keskustelleet kuin
kolumnistit keskenään.
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Vapaa sana
Maataloutta ajetaan
talonpojan
tappolinjalla alas
Suomessa ollaan jälleen virittelemässä keskustelua maatalouden alasajosta. Halutaan
luopua maataloustuotannon tukemisesta ja
samalla halutaan leikata viljelijäväestön sosiaalisia etuja. Eräänä perusteluna on se, ettei pohjoisissa olosuhteissa maatalous olisi
kannattavaa. Ei ole pitkääkään aikaa siitä,
kun lähes kaikista maataloustuotteista oli
ylitarjontaa. Suomessa on vuosikymmeniä
puhuttu maatilojen määrän vähentämisestä
ja tilakoon suurentamisesta. Maassamme ei
ole rajattomasti pelloiksi raivattavissa olevaa viljelykelpoista maata. Siksi tilakokoa
on voitu suurentaa vain liittämällä pienempiä maatiloja isompien tilojen lisämaiksi. Nykyinen suurmaatalous on - toisin kuin entiset pien- ja perheviljelmät – varsin riskialtista pohjoisissa olosuhteissa. Suomalaiset
pellot eivät ole silmänkantamattomia lakeuksia, vaan ovat pakostakin pirstaleisia.
Sateisina kesinä ei 100 peltohehtaarin viljatai heinäsatoa voi kuivata seipäillä Lisäksi
tuotantoon tarvittavien koneiden ja laitteiden kustannukset ovat kohtuuttomat. Nykyinen maataloustuki johtaa tilakokojen
kasvamiseen hallitsemattoman suuriksi. Oikeudenmukaista olisi, että viljelijä saisi tuotteistaan hinnan, joka peittäisi kulut ja antaisi yrittäjäpalkan. Nyt erilaisten väliportaiden
osuus lopullisen kuluttajahinnan muodostuksessa on kohtuuttoman suuri. Suomessa tuskin tuotetaan tai valmistetaan mitään,
mitä ei jossain päin maapalloa voisi tuottaa
halvemmalla. Elintarvikeomavaraisuuttamme
ei saa myydä rahasta. Keskisuurten ja suurten maatilojen tulisi tulla toimeen yrittäjäpalkalla. Maataloustuki tulisi ohjata pienille
maatiloille, joita muuten uhkaisi toiminnan
loppuminen. Maataloudesta on vuosikymmenien aikana kadonnut lukematon määrä
työpaikkoja. Hyväkuntoisia asuin- ja tuotantotiloja on jäänyt rappeutumaan tyhjilleen. Tietoa ja taitoa on kadonnut sukupolvien ketjun katkettua. Vastaavasti työttömyystilastot ovat pysyneet korkeina ja syrjäytyneisyys on lisääntynyt. Vaikka kansallinen päätösvalta alkaakin olla rajoitettua,
suomalaisilta päättäjiltä voi ainakin toivoa
myönteistä asennetta maan pitämiseksi
kauttaaltaan asuttuna.
Hannu Järvinen, kauppateknikko
Hamina

Miss’ ihmiset
tuntevat tuntehin…
TV-toimittaja Päivi Musakalla oli aamuohjelmassa 30.11. pitelemätön kunnioitus
tuomaria kohtaan kontra lakia lukematon
lautamies.. Tyypillistä nykyisin on, että ns
eliitti luulee oppineensa oikeudenmukaisuuden ja hallitsevansa sillä. Kysymys on
oikeustajusta, joka on tai ei ole henkisenä
pohjana lukemisesta riippumatta. Oikeustajuisen kansan tiedossa ovat monet oikeuden väärennökset vallan ja poliitikkojen hyväksi. Esim Nostokone ja Natura, tarhauselinkeinon monenlaiset tahalliset pahanteot
eli ”häkki ei heilahtanut!” Oikeustajun vastaisesti lakeja ja niiden lukemistakin on lievennetty. Markkinavoimien ja rahan vapauttamisen myötä myös vääryys on vapautunut. Vankiloissa on nyt yli 30% enemmän
kuin 10 vuotta sitten. Lait eivät tee oikeutta.
Terveen ihmisen sisäinen oikeus ei lakia tarvitsekaan. Onko oikeus yhä ”Koiviston
konklaavin” ja Stasi-listojen myötä piilossa?
Kuinka paljon älymystössä on sellaisia, joilta puuttuu tunnetaso eli taju oikeasta ja
väärästä luonnevian, ahneuden ja itsekkyy-
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den kera. Eräs testi on, ”milloin kyynelehdit
viimeksi hyvää ja kaunista nähdessäsi ja
milloin teit epäitsekkään teon, et ahnehtinut
etkä hyljeksinyt, etuillut tms?”
Jaakko Ruokoja
Laihia

Oliko Kekkosen
tuomio oikein?
Kansanedustaja Antero Kekkonen (sdp) ilmoitti, että hänen saamansa tuomio rattijuoppoudesta ja liikenteen vaarantamisesta
oli oikea. Sakkoja tuli 3.600 euroa, eikä hän
aio valittaa tuomiosta. entä jos kyseessä
olisi ollut Matti Meikäläinen? Oikeuden
päätös olisi luultavasti ollut sakkojen lisäksi vähintään ehdollista ellei peräti ehdotonta vankeutta.
Jorma E. Taivainen
Vantaa

Meriläisen kantti ei
kestänyt puhua totta
Vaikka käräjäoikeus vapauttikin kansanedustaja Rosa Meriläisen (vihreät) näytön
riittämättömyyden vuoksi kannabissyytteestä, kansalaisten silmissä hän leimautui
poliitikoksi, jonka kantti ei kestänyt puhua
totta, saati kantaa rehdisti vastuu tekosistaan. Kansanedustaja Meriläinen on liittynyt kansanedustajiin, joiden suhtautuminen lakiin ja oikeuteen ei voi parhaalla tahdollakaan pitää kovin esimerkillisenä, kun
syytetty Meriläinen kielsi käräjäoikeuden
edessä sen, minkä oli median haastattelussa
kahteen otteeseen aiemmin kertonut.
Tyyne Hyvärinen

Mahtavat
markkinavoimat
Kuinka moni suomalainen tietää, mitä ovat
näkymättömät markkinavoimat, jotka nostavat päätään työtaistelujen aikana. Presidenttimme Mauno Koivisto puhui näkymättömistä markkinavoimista. Kyllä nämä näkymättömät markkinavoimat olivat tulleet tutuksi Koivistolle jo Koiviston ollessa Suomen Pankin pääjohtaja. Nämä taustalla näkyvät, näkymättömät miehet ja naiset ovat
Casimir Ernrooth ja 10 muuta Suomen rikkainta, joihin kuuluu Sanoma Oy:n ja Alma
Median omistaja Aatos Erkko ja hänen sukulaisensa sekä Wahlroosin suku.
He ohjaavat Suomen maata ja omistavat
kaikista Suomen pörssiyhtiöistä suurimman
osan. Leif Fagernäs puhuu laittomista lakoista, kun Helsingin kaupungin liikenne on
yhtiöitetty pörssiyhtiöksi. He pitäisivät mielellään orjatyövoimaa ja ottaisivat sitä mielellään entisen Neuvostoliiton alueilta lisää,
näin pysyvät suomalaiset hiljaa.
Olen aina pitänyt rouva Tasavallan Presidenttiä rohkeana ja oikeudenmukaisena,
mutta olen huomannut, että systeemi on
vienyt hänetkin mukanaan, kun hän nimitti
Suomen Pankin johtoon edellisen laman
alullepanijan Erkki Liikasen, joka oli Brysselissä paossa töppäyksiään.
On kyllä ikävä todeta, että suurin osa
HKL:n bussikuskeista ovat siirtolaistaustaisia ja on mielestäni ihan oikein, että vaativat
palkkaa työstä, jota tehdään yhdessä maailman kalleimmista maista.
Oletteko miettineet, että mistä johtuu että
Suomen 10 rikkainta perhettä rikastuu ja
köyhät ja keskituloiset köyhtyvät. Eräillä
suomalaisilla tahoilla on varaa ja halua pitää
satojatuhansia työttömiä Suomessa. On
jopa heidän etunsa, että vain pörssiyhtiöt
kannattavat, kaikki muu yritys ja liiketoiminta on Suomessa tehty kannattamattomaksi.
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Työttömyysturvalla pysyy nippa nappa
hengissä, jos osaa vähän taiteilla. Tietysti
Suomen työttömyysturva on tietenkin iso,
jos vertaa tämän hetkisiin venäläisten palkkoihin, mutta se on aika pieni, jos vertaa
heikomman työmarkkinaosapuolen neuvottelijan palkkaan eli palkansaajien edustajan
Lauri Ihalaisen palkkaan, joka on yli satatuhatta euroa kuukaudessa. Hänelle maksetaan siksi korkeaa palkkaa, että pystyy kiikkumaan kahdella pallilla ja kavereidenkin
palkat samassa pöydässä pöydän toisella
puolen ovat julmetut. Useimmat ajattelevat
kuinka jollakin valtiolla on varaa pitää niin
paljon työttömiä. Johtuu siitä että kaikkia
kunnallisia toimia yritetään yksityistää, jotta
saadaan markkinavoimille valjastettua työhevosia. Niistä tehdään pörssiyhtiöitä ja ne
tuottavat niin kauan kuin työpaikkoja lakkautetaan ja muutetaan pätkätöiksi. Voimalat, kaatopaikat ja kaivosoikeudet on jo
myyty ulkomaalaisille ja varmaan Helsingin
kaupungin Liikennelaitos olisi ollut pian
kypsää kauraa ulkomaille, mutta lakko yllätti, vaikka sekin on pörssissä.
Pörssiyhtiöiden tasetta korjataan sillä,
että annetaan 25 vuotta työssä olleelle lopputili, puolivuotta maksetaan henkilölle
palkkaa. Ensimmäisen puolenvuoden aikana tarjotaan sellaisia töitä, johon 25 vuotta
työssä olleella ei ole kokemusta. Viimeinen
palkka maksetaan ja tarjotaan työntekijälle
juuri samaa työtä, mistä hänet oli irtisanottu, mutta nyt pienemmällä palkalla. Verrataan
Suomea ja sen pörssiä USA:n suureen pörssiromahdukseen vuonna 1928. Näkymättömät markkinavoimat hallitsevat koko Suomea ja lakon alkaessa ne saavat kasvot Leif
Fagernäsin muodossa.
Elinkeinoelämän valtuuskunta, joka on
yksi laitoksista jonka tarkoituksena on ylläpitää luokkayhteiskuntaa ja orjuuttaa suomalaisia ja siksi se tuo esiin asioita kuten:
”Laittomasta lakosta kärsivät syyttömät
osapuolet.” Lakosta kärsivät rahoitustahot
eli näkymättömät markkinavoimat, sellu ja
paperiteollisuuden muodossa. Suomen talouspolitiikka sai nuhteita IMF:ltä. International Monetary Foundation kansainvälinen
valuuttarahasto ei pitänyt siitä, miten Suomessa kohdellaan työssäkäyviä sekä työttömiä. Eli ne harvat jotka saavat olla työelämässä ajetaan loppuun työn paljoudella. Ne
joilla ei ole työtä ajetaan ahdinkoon rahattomuudella ja näin heillä ei ole varaa edes
valittaa, saati tuoda sitä mitenkään esiin.
Juhani Vuorela, Riihimäki

EU:n
kriisinhallintajoukot
ihmetyttää
Kriisinhallintajoukkojen keskustelussa Atalk -ohjelmassa 1.12. Liisa Jaakonsaari ei
halunnut vastata kysymykseen, voisiko
joukkoja käyttää esimerkiksi Ukrainan tilanteen mahdollisesti kärjistyessä. Kysymykseen ei sisältynyt kannanottoa tilanteen
kärjistymisestä tai muiden “diplomaattisten
menetelmien” mahdollisuuksista. Esimerkkejä haettiin Afrikasta, mutta Norsunluurannikon tapaus “unohtaen”; sieltähän
ranskalaisia “keskinopeantoiminnan joukkoja” ja siviilejä evakuoidaan kiireellä. YK:n
mandaattikin kääntyi “YK:n peruskirjan
hengeksi”. Tuon “hengen” mukaisesti alkoi
myös viimeisin Irak-operaatio. Jos joukkojen missio on noin hämärä tai ainakaan sitä
ei haluta kertoa, niin kellojen pitää kalkattaa
kuuluvasti! Noilla perusteilla, ja kun ilmeisesti tavoitellaan mekanismia syrjäyttää
“YK:n hidas päätöksenteko”, on joukoille ja
niiden käytölle sanottava ehdoton EI.
Kovin salamyhkäisesti on kehitetty myös
Martti Ahtisaaren CMI-ajatusta riippumattomista ei-valtiollisista joukoista. CMI-joukkojen missiota kuvattiin organisaation omilla sivuilla “aseettomien kansanjoukkojen
hallinnalla”, mutta nyttemmin tuo merkintä
on poistettu sivustoilta. Niillä puhutaan
enää peitellymmin “siviilikriisinhallinnasta”
vastaamaan “uusiin turvallisuus haasteisiin”. (http://www.cmi.fi/)
“Crisis Management Initiative (CMI) is an
independent non-governmental actor aiming to respond to new security challenges. CMI’s founder, President Martti Ahtisaari is the Chairman of the Board of CMI.”
CMI-hankkeen koordinointi ja koulutus siirrettiin sisäasiainministeriölle 1.1.2003 alkaen. Kainostelu nopean toiminnan joukkojen
missiosta viittaa vahvasti siihen, että ne
muodostavat tai tulevat muodostamaan
aseettomien kansanjoukkojen hallitsemiseen käytettävien joukkojen ytimen. Ilmeisesti vallankäyttäjämme ovat tiedostaneet
A- ja B-kansalaisiin jakamisen seuraukset.
Niiden ratkaisemisessa on päädytty aseellisiin joukkoihin aseettomia kansalaisia vastaan.
Jorma Uski, piirisihteeri
PerusS:n Keski-Suomen piiri

Kirjoitukset (paperi ja/tai disketti) tulee lähettää osoitteella:
PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki
fax: 09-454 0466 sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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keskuudessa. Perussuomalaiset -puolue
tarjoaa luennot ja oleskelun, matkat maksamme itse. Erilaiset kimppakyytiehdotukset ovat tervetulleita. Julkiset kulkuneuvot
ovat aina varma vaihtoehto. Lukekaa PerusSuomalainen -lehteämme huolellisesti!
Ensi vuonna, jo tammikuun pakkasissa
ajattelemme, että meillä on pieni pippurinen
puolue, jonka eteen voisimme kantaa kukin
ainakin yhden korren. Mikä se Sinun mielestäsi voisi olla? Kaikki ideat ovat tervetulleita! Yhteisenä tavoitteenamme voisi
olla jo toimivan Perussuomalaisten Uudenmaan piirin toiminnan virkistäminen! Tule
mukaan – vaikutetaan yhdessä!
Toivotan Rauhallista, Rentouttavaa Joulua ja Hyvää Uutta vuotta!

Hei kaikki Uudenmaan Perussuomalaiset!
Piirimme puheenjohtaja on vaihtunut!
Aikaisempi puheenjohtaja Timo Soini, hyvänä johtajana, kertoi halustaan jakaa tehtäviä vallan keskittämisen sijaan. Hänellä
riittää vastuuta ja tehtäviä kiireeksi asti
kansanedustajana ja espoolaisena kaupunginvaltuutettuna, puhumattakaan puolueen johtajuuteen luonnollisesti liittyvistä
vastuista. Timon kannustamana uskaltauduin hyvällä mielellä näihin kenkiin, vaikka
ne vielä tuntuvatkin hiukan väljiltä. Kiitän
saamastani tuesta nyt ja tulevan kauden
aikana!
Lähiaikojen tapahtumista on ilo kertoa
ainakin koulutustilaisuudesta 12-13.02.2005 Marjo Pihlman, puheenjohtaja
Saarijärvellä, Rauhalassa. Ajatuksena on Perussuomalaisten
järjestötietouden lisääminen jäsentemme Uudenmaan piiri ry

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Raimo Vistbacka:

Ajoneuvovero ja oikeudenmukaisuus
Ote eduskunnan pöytäkirjasta 8.12.2004 Hallituksen esitys laiksi
ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta / Toinen käsittely
Hallituksen esitys HE 190/2004 vp / Valtiovarainvaliokunnan
mietintö VaVM 33/2004 vp
- Ihan lyhyesti joitakin ajatuksia tästä hallituksen esityksestä ja valiokunnan mietinnöstä. Olen pohtinut tämän lain sisältöä ja yrittänyt saada selvää, millä tavoin tämä vaikuttaa
niihin noin 8 000:een auton ostajaan, jotka
ostivat auton, muuttivat sen lisäämällä pari
penkkiä kuljettajan ja apukuljettajan taakse ja
muutoskatsastivat sen pakettiautoksi. Tällä
toimenpiteellä pystyttiin käyttövoimavero
alentamaan 75 euroon vuodessa, kun se
henkilöautolla oli keskimäärin 570 euroa.
- On aivan luonnollista, että silloin, kun se
on mahdollista, näitä muutoksia tehtiin. Ongelmana, arvoisa puhemies, minun mielestäni
tässä laissa on se, että kun laissa on aukko
taikka tulkintaohjeet ovat, sitaateissa, virheelliset, kansalainen luottaa voimassa olevaan
lakiin ja sen nojalla annettuihin säännöksiin,
ja tässä nämä henkilöt ovat toimineet juuri
niin. Kun tämä on oivallettu nyt sitten mitä ilmeisimmin valtiovarainministeriössä, niin nyt
on tehty sitten tämä muutosesitys. Sikäli on
hyvä, että mietinnössä todetaan, että vero ei
ole taannehtiva, eli siltä osin, kun muutoskatsastus on suoritettu ja käyttövoimavero on
ollut se, mikä pakettiautolle tulee, sitä ei lähdetä korottamaan taannehtivasti.

- Mutta eräs asia, jota en voi ymmärtää
enkä hyväksyä, on se, että nämä henkilöt,
jotka ovat muuttaneet lisäämällä niitä
penkkejä sinne, joutuvat omalla kustannuksellaan muuttamaan ja muutoskatsastamaan uudelleen tämän auton pakettiautoksi, muutoin he joutuvat maksamaan siitä henkilöauton käyttövoimaveroa.
- Minun ajatusmaailmaani ei sovi sellainen järjestelmä, että jos lainsäätäjä säätää ja
kansalaiset noudattavat sitä, mitä laissa
taikka sen nojalla annetussa viranomaismääräyksessä on sanottu, kansalainen joutuu siitä vastuuseen taloudellisesti. Ymmärrän myös taannehtivaa lainsäädäntöä, mutta sitä en, että jos henkilö toimii vilpittömässä mielessä ja juuri sen mukaisesti kuin on
määritelty, hän joutuu kärsimään siitä taloudellisen menetyksen. Toki se tässä nyt niin
suuri ei mahdollisesti ole, mutta periaate on
minun mielestäni käsittämätön.
- Arvoisa puhemies! Sen johdosta ehdotan, että tämä lakiehdotus hylätään.
Asiasta äänestettiin, ja hylkäysesityksen
taakse saatiin vain 7 kansanedustajaa eli koko
perussuomalaisten ryhmä ja neljä muuta.

Eduskunnassa sanottua
“Jos ihmisellä on jokin niin vahva mielipide tai aate, että sen vuoksi hän on valmis
osallistumaan mielenosoitukseen, miksi hänen pitää pukeutua naamioon? Ihmettelen
suuresti, mikä on sellainen asia, jonka puolesta tai jota vastaan ei voi omalla naamallaan osoittaa mieltään. Luulisi, että kansalaisilla, jotka osoittavat mieltään, olisi turvallisempi olo, kun ei olisi mahdollisuutta, että
joukossa olisi väkivaltaisiakin mielenosoittajia naamioihin piiloutuneina. Mielenosoitukset eivät aina ole selkeästi johdettuja tapahtumia, mikä osaltaan auttaa rikollista toimintaa. Naamioita käyttävät vain rikolliset
eivätkä kunnon kansalaiset, ja heitä pitäisi
kohdella sen mukaisesti.”
(Tony Halme 16.11.2004)
“Peruskysymys on se, ketkä ovat Kainuussa olleet vuosikymmeniä vallassa: keskusta ja vasemmistoliitto perillisineen…
Nämä puolueet ovat vuosikymmenet kuihduttaneet Kainuuta, ajaneet sen siihen tilanteeseen, missä se on. Ei kai se nyt ilmasta
ole tämä tilanne tullut. Se on harjoitetun politiikan huonoa toteuttamista, ja siitä nyt sitten köyhä kansa Kainuussa kärsii.”
(Timo Soini 23.11.2004)
“Selonteon otsake on “Hyvä yhteiskunta
kaikenikäisille”, ja kuuntelin hyvin tarkkaan
pääministerin vastauspuheenvuoron sikäli.
Myönnän, että kun puhutaan tulevaisuusselonteosta, onko sitten väestöpolitiikasta
tai väestökehityksestä, minun mielestäni
joka tapauksessa suurin ongelma on tällä
hetkellä noin 300 000 työtöntä. Heillä on
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monella aktiivivuosia jäljellä vielä yli 20. Minun mielestäni kannattaisi nyt panostaa nimenomaan näitten ihmisten hyvinvointiin,
lisäkoulutukseen sillä tavoin, että tällaiset
työnhakijat kohtaisivat työpaikan. Uskon
näin, että sen kautta pystymme rakentamaan parempaa suomalaista yhteiskuntaa.”
(Raimo Vistbacka 24.11.200I)
“Aina valvotaan pari yötä, ja henkeä pidätellen siellä ylitunnit juoksevat toimittajilla, kun he siellä odottavat kuolaten, että nyt
tulee uutinen: syntyykö tupo, tupo ei synny, tupo syntyy, ja kauhea kiihko on päällä
ja melkein mummot puristavat vilttiä keinutuolissa pitkin Suomea, syntyyköhän nyt se
tupo vai eikö se synny, ja meille kaikille
mahtava helpotus, että tupo on syntynyt,
Suomi on pelastettu ja hallitus on suosittu
ja kokoomus kehuu ja kaikki ovat tyytyväisiä. Tässähän melkein luulee, että asiat ovat
hyvin… Kyllä se on hämmästyttävää, että
tällainen käsikirjoitus toimii säännöllisin väliajoin. Minäkin sen osaisin jo kirjoittaa ja
vähän koreografiaa tuottaa siihen: pikkuisen kravattia vinoon ja tukkaa sekaisin ja ollaan niin kärsineen näköisiä.”
(Timo Soini 30.11.2004)
“Haluan kiittää hallituksen esityksessä lisäystä talousarvioesitykseen: veteraanien
Tammenlehvän perinneliitolle 50 000 euron
määrärahan myöntäminen näin sotaveteraanien juhlapäivän kunniaksi.”
(Tony Halme 30.11.2004)
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Jyrkkä ei poliittisille
valtiosihteereille
Eduskunta hyväksyi runsaasti keskustelua
herättäneen hallituksen esityksen poliittisista valtiosihteereistä. Hallituksen mukaan valtiosihteerit tulevat toimimaan ministerien lähimpänä apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä
tehtävissä. Perussuomalainen eduskuntaryhmä vastusti lakia johdonmukaisesti
alusta loppuun. Sen mielestä veronmaksajien rahoja ei saa tuhlata päällystakkijärjestelmän luonteisiin poliittisiin palkkiovirkoihin. Timo Soini epäilee, että lain tarkoituksena on vain antaa ministerien nykyisille erityisavustajille parempi palkka ja
komeampi titteli. Soini lausui asian käsittelyn yhteydessä eduskunnassa seuraavaa:
-– Hallituksen vaihtumisen myötä Suomen
on vallannut punamultakulttuurin maihinnousu. Poliittiset jäsenkirjavirkanimitykset
vyöryvät aaltojen lailla asiasta toiseen.
Otanpa pienen esimerkin, mitä tässä on tapahtunut: Sitraan kepulainen pääjohtaja,
Kuntien eläkevakuutukseen kepulainen pääjohtaja, EU-komissaariksi kepulainen, Suomen Pankkiin sosialisti ja sitten oikein urakalla hankittiin Yleisradioon sosialistia ja sitten
löydettiin sekä sosialisti että spesialisti.
– Tästä on kysymys, tästä on kysymys
laajemmin: Puoluetukia korotetaan, eurovaalitukia jaetaan, kunnallisvaalitukia jaetaan ja
varmaan presidentinvaaleihinkin joku tukijärjestelmä tehdään. Vaalitkin käydään kansan
rahalla politiikkaohjelmien mukaisesti… Ihmettelen kansan sietokykyä, kuinka kauan
tätä poliittista pönötystä kestetään. Mutta
kansallahan on sellainen johto kuin se ansaitsee. Toivon, että jossain vaiheessa kan-

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

san kärttyisä käsi vaaliuurnilla kostaa tämän
täysin tarpeettoman pöhötystaudin.
– Kun katsotaan sitten, miten näitä [poliittisten valtiosihteerien] virkoja on tehty,
niin niitä on neljä sosialisteille, neljä kepulle
ja yksi ruotsalaisille. Kansankielellä sanotaan: sulle mulle, sulle mulle, sulle mulle,
sulle mulle ja Hasselle yksi, en för Hasse
också. Näin nämä on jaettu, ja tämä on aivan käsittämätöntä, että – kuinka ollakaan –
valtiosihteereitä yhtäkkiä tarvitaan yhdeksän. Juuri sopivasti neljä kepulaista, neljä
sosialistia ja sitten tietysti Rkp:lle, koska ainahan heille pitää antaa tässä maassa. Kellekään muulle ei niin paljoa anneta kuin
Rkp:lle eikä ketään muuta hyysätä niin kuin
tätä puoluetta.

Hallitus poistaa
rikkaiden
varallisuusveron
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan
Suomen rikkain mies, SanomaWSOY:n pääomistaja Aatos Erkko säästää noin 1,4 miljoonaa euroa vuodessa, kun valtio lopettaa
varallisuusveron perimisen vuonna 2006
osana tulopoliittisen kokonaisratkaisun tueksi tehtyä veropakettia. Erkolla oli vuoden
2003 verotietojen perusteella runsaan 176
miljoonan euron verotettava varallisuus.
Tupon veroedusta hyötyvät esimerkiksi
Suomen rikkaimpien listalla hyvin sijoittuneet Sampo Pankin suuromistaja Björn
Wahlroos, Elcoteqin pääomistaja Antti
Piippo ja Onninen-konsernin pääomistaja
Anja Toivanen. Varallisuusveroa joutuu
maksamaan 250.000 euroa ylittävästä verotettavasta varallisuudesta 0,8% esimerkiksi
kiinteistöistä ja yritysten osakkeista.
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Perussuomalaiset tervehdykset
Jouluna ja Uutena Vuotena 2005
Parttimaa Reijo
Parttimaa Reino
Ruuska Armas
Savimäki Frans
Vuolteenaho Lasse + perhe

Haapavesi
Haapaveden
Perussuomalaiset
Hintta Kullervo

Halsua

Kuvat: Futureimagebank

Alahärmä
Kleimola Antti

Alajärvi
Alajärven
Perussuomalaiset ry
Halla-aho Matti ja Iida
Hänninen Sauli
Hänninen Timo
Kangastie Simo
Kantokoski Tapio
Kivimäki Timo + perhe
Kivistö Vilho
Kyrönlahti Osmo ja Raija
Leppäkangas Lauri
Leppäkangas Markku ja Rauha
Liikala Olavi
Matintupa Hannu
Paalijärvi Eero ja Raili
Pakka Timo ja Sinikka
Pollari Tiina
Tumova Helena
Vistbacka Raimo ja Helena
Vistbacka Ville

Alavieska
Kähtävä Simo
Nahkala Esa
Nahkala Kari
Taka-Eilola Rauno

Alavus
Luuri Tauno

Puoluehallitus
toivottaa
parempaa ja
järjestötoimintarikasta
työvuotta
2005
Timo Soini
puheenjohtaja

Raimo Vistbacka

Asikkala
Honkala Aimo
Kyöstilä Lasse

Askainen
Pöyhönen Päivi
Rusi Pentti
Ylhäinen Taito

Askola

Harri Lindell
varapuheenjohtaja

Vaili-Kaarina Jämsä
varapuheenjohtaja
puoluesihteeri

Lauri Heikkilä
Osmo Kokko
Helena Ojennus
Erkki Rakkolainen
Vesa-Matti Saarakkala
Harri Väänänen
Alpo Ylitalo
Huhtala Antti
Lahtinen Teemu
Mitro Jari
Pihlman Marjo
Pirttimäki Jouko
Helin-Savolainen Inga
Savolainen Pertti
Soini Timo + perhe

Eura
Heikkilä Antti

Evijärvi

Aura

Bergbacka Seppo
Kauris Jarmo

Järvinen Mauri

Forssa
Koivula Pasi

Heiskanen Aulis

Espoo
Espoon
Perussuomalaiset ry
Granqvist Veikko
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Järvinen Hannu
Kunnari Ilkka
Lavikka Hannu
Takanen Esa
Kolsi-Tamminen Sinikka
Tamminen Martti

Hanko
Qvick Marko

Harjavalta
Nurminen Petri ja Leila

Hattula
Hannukkala Johannes
ja Aili

Hannu Purho

Kraufvelin Timo ja Karita

Eno

Hamina

varapuheenjohtaja

Anjalankoski
Ikonen Jani

Alanko Risto
Hietaharju Elmeri
Hietalahti Risto ja Sirpa
Hotakainen Tapio ja Maila
Karvonen Seppo
Koskela Lauri

Haapajärvi
Nurmenniemi Helena
ja Markku
Nurmenniemi Martti
Parttimaa Heikki ja Emma

Haukipudas

Kaltiainen Seppo
Kausala Toivo
Ketomäki Aate
Kivimäki Markku
Korhonen Juha
Kosonen Aira
Kouvo Erja
Kuronen Varpu
Lehtonen Marita
Lintunen Lasse
Martikainen Eero
Marttinen Esa
Merinen Teija “Tepa”
Mero Jarmo
Nyström Anneli
Ojala Tommi
Pappila Henna
Pentti Lauri
Porkola Aku
Pykäläinen Jouni
Rautajoki Tapio
Rautio Tommi
Sademies Olli
Saarelainen Anna
Seppä Pirjo
Sillanpää Matti
Sinisalo Pekka
Sinkkonen Jonni
Sormo Rolf “Fred” + perhe
Tikka Tapio
Vesa Jorma
Sun Top OY
Vikman Markku
Vähä-Nikkilä Keijo

Himanka
Heikkilä Heimo
Hirvensalmi
Putto Martti

Hämeenlinna
Lähteenmäki Matti
Salonen Hilkka

Iisalmi
Granqvist Ritva
Ihatsu Leo
Korhonen Otto
Muli Matti
Mähönen Timo
Pirhonen Toivo
Putkonen Lauri

Ilmajoki
Fossi Heikki
Haapamäki Esko
Lähteenmaa Kalervo
Niemistö Erkki ja Annikki
Pukkila Heikki ja Helvi
Siikala Salme
Takala Juha
Talvitie Kaisu ja Matti
Tolonen Pentti ja Aki
Väli-Torala Kai

Ilomantsi
Hassinen Kerttu
Hassinen Tauno
Kettunen Veikko
Martiskainen Pekka
Mielonen Kalevi
Niiranen Viljo
Palviainen Siiri
Purmonen Sirkka
Sivonen Oiva
Tanskanen Taisto
Tykkyläinen Tapio

Imatra

Haukiputaan
Perussuomalaiset ry

Kaikko Pentti
Kärkäs Esko

Leskinen Anja
Leskinen Seppo
Runni-Leskinen Sisko

Isojoki
Isojoen Perussuomalaiset

Petrell Olavi

Malin Raimo
Rantala Jorma
Ruoho Sini-Kukka

Heinola

Jalasjärvi

Hausjärvi

Kerijoki Harri ja Marjatta
Ojala Hannu ja Irma
Rautkoski Pekka
Ruohoranta Tarmo

Heinävesi
Eteläinen Olavi ja Siiri
Kilpeläinen Kauko
Lyytikäinen Rauha ja Kauko
Räsänen Martti ja Suoma
Sallinen Matti
SEO-huolto
Juha Lyytikäinen Ky

Honkajoen PerusS:n
valtuustoryhmä
Saarinen Pauli
Kurumaa Liisa
Vehmasto Aulis

Huittinen

Helsinki
Helsingin
Perussuomalaiset
Yrittäjät ry
Bärlund Kari
Hakkarainen Pentti
Halme Tony ja Katja
Henriksson Johanna
Hänninen Sirkka
Julin Sini
Junnila Markku
Jämsä Leo

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Honkajoki

Alkula Martti ja Aino-Maija
Haapamäki-Saunala Katja +
perhe
Kalmari Eino ja Kerttu
Kalmari Pertti + perhe
Saarinen Kari + perhe
Salo Erkki ja Tuovi
Sandvik Ossi + perhe
Saunala Alpo
Saunala Asko
Uimonen Aimo + perhe

Janakkala

Hyvinkää

Joensuu

Moisio Timo

Kokko Osmo ja Pirjo
Kokko Virve

Nieminen Reijo
Tervalammi Sirkka,
Hannu ja Mirja
Tervalammi Jouko ja Päivi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Juankoski
Juankosken
Perussuomalaiset ry
Mikkanen Jaakko ja Irja
Räsänen Matti + perhe
Räty Lauri

Jurva
Holvisto Tauno
Lång Arvo

Juuka
Honkanen
Vesa ja Arja + perhe
Kortelainen Jaakko
Martikainen Arvi + perhe
Vapekko Olli

Juupajoki
Niemi Yrjö

Jyväskylä
Uski Jorma

Jämijärvi
Kankaristo Oiva + perhe
Lindström Jouko
Löytöluoma Toivo + perhe
Konehuolto Heikki Mäkelä
Rudenberg Matti

Järvenpää
Mikkanen Heimo
Suorsa Jari

Kaavi
Kainulainen Olavi
Lievonen Ari + perhe
Pasanen Markku

Itä-Suomen
Toimintakeskus ry,
Polvijärventie 753, 73600
Kaavi, puh 040-7430058
Hyvää Joulua ja onnellista,
raitista vuotta 2005

Kajaani
Kajaanin
Perussuomalaiset ry
Halonen Matti
Jaanus-Nykänen Elvi
Kettunen Jaakko ja Mirjam
Moilanen Anja ja Eero
Pehkonen Matti
Pulkkinen Esko
Pöllänen Veikko
Rissanen Silja

Hyvää Joulua!

Lindell Harri + perhe
Riuttamäki Simo

Hämeenkyrö

Nykänen Reijo
Vattulainen Matti

Hauta-aho Seppo

Joutseno
Joutsenon
Perussuomalaiset ry
Miikki Jarkko ja Satu

Kalajoki
Aho Erkki
Kangasala
Mäkinen Sylvi
Kangasniemi
Kuitunen Arto
Leskinen Pekka
Pirskanen Hanna

Kankaanpää
Joutsenlahti Anssi
Lilja Erkki
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PerusS:n erityisjärjestöjen ja
piirien puheenjohtajat tervehtivät
Perussuomalaisten järjestöväkeä,
asiamme kannattajia ja tukijoita
sekä Perussuomalaisten listoilla
EU- ja kunnallisvaaleissa 2004 olleita.

Marja-Leena Leppänen
Perussuomalaiset Naiset

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaiset Nuoret

Harri Kerijoki
Perussuomalaisten Hämeen piiri ry

Tapio Pihlaja
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry

Alpo Ylitalo
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri ry

Pentti Tuomi
Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry

Arto Kainulainen
Perussuomalaisten Pohjois-Savon piiri ry

Hannu Purho
Perussuomalaisten Kymen piiri ry

Kaustinen

Kokemäki

PerusS:n Kaustisen
valtuustoryhmä

Lehtonen Matti

Mäkelä Toivo
Järvelä Juha
Viitala Vesa
Paavola Reino
Myllymäki Veikko
Hautala Heimo
Känsäkoski Juha
Peltoniemi Elvi
Saarikettu Leo
Läspä Raija
Ruisaho Pasi
Lindskog Tina
Niiranen Esa
Leväniemi Sari

Kokkola

Timo Tervonen
Perussuomalaisten Oulun ja Kainuun piiri ry

Hautala Anneli
Järvelä Kaija
Koivusalo Teemu
Kuorikoski Hannu
Känsäkoski Leena
Köyhäjoki Matti
Lång Jussi
Mäkelä Eila
Niiranen Jyrki
Rauma Juha

Kerava
Enjala Paul
Nyyssönen Hannu
Ollikainen Anne-Maria
Ollikainen Sylvi
Sirviö Pertti

Kestilä
Kurkela Eino
Piippo Erkki + perhe

Kesälahti

Reijo Ojennus
Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri rv

Osmo Kokko
Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piiri ry

Kolari
Sirkka Pertti
Sirkka Sirkka-Liisa

Konnevesi
Konneveden
Perussuomalaiset
Tuominen Lasse

Kaustisen
Perussuomalaiset ry

Erkki Rakkolainen
Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri ry

Hakunti Tapio + perhe
Kiviluoma Esko
Lappi Anneli
Ylitalo Alpo ja Helena

Hirvonen Leo “Lexa”
ja Liisa
Uuksulainen Jaakko
ja Rauha

Kontiolahti
Kauppinen Seppo ja Sirkka
Kokko Unto
Kontkanen Kauko + perhe
Ryhänen Kauko
Salo Teuvo ja Salme

Korpilahti
Korpilahden
Perussuomalaiset ry
Ikonen Aaro
Levänen Aulis
Levänen Tapio
Niemelä Mikko
Simola Erkko
Virtanen Tapio

Kotka
Hirvonen Arto
Nuohousliike
Leppälä Ritva
Kontturi Sirkka
Koskinen Milja
Tahvanainen Lauri
Taipale Jari
van Wonterghem Freddy

Kouvola
Heikkilä Pertti

SeppoToriseva
Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry

Marjo Pihlman

Keuruu
Kaipanen Voitto
Notkola Eljas

Kristiinankaupunki
Kallio Väinö

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry

Lauri Heikkilä
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry

Arto Välikangas
Helsingin Perussuomalaispiiri ry

Kihniö

Kruunupyy

Mäkipää Lea
Mäkinen Markku

Hautala Kalevi ja Marita

Kiikoinen
Sivonen Seppo

Kiiminki
Lilja Tuomas
Mattila Osmo
Challenger Oy
Pihlajaniemi Pekka

Kannus
Keto-Tokoi Pekka
Niemonen Väinö
Ovaskainen Teuvo
Riippa Jukka
Roiko Esko

Karkkila

Kauhajoki
Alanko Annikki
Hietalahti Erkki
Keski-Nirva Aimo
Kiviharju Eija-Liisa
Leppälammi Aimo
Luoma Margit
Lylyoja Lauha
Pihlaja Tapio ja Riitta
Rajala Veli ja Aili
Rajalakso Tarja
Salmela Heikki

Sivonen Tiina ja Juha

Kauhava

Karttula

Annala Anneli
Kalliokoski Otto
Luoma Erkki Matias
Tikkala Aulis

Airaksinen Unto

Karvia
Alkkiomäki Marja-Liisa
Törmä Ilmo
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Huttu Toivo
Hämäläinen Hilja
Isola Timo
Jämsä Waili
Sumén Kaarlo

Ahonen Pekka
Kananen Uuno
Lappalainen Eino
Myllynen Anna ja Eino
Styrman Juho
Tapaninen Heikki ja Aino
Tervakoski Matti
Tikkanen Fredrik
Vartiainen Aune
Vattukallio Taimi
Vornanen Liisa

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Lappajärvi

Kurikan Perussuomalaiset

Heikkilä Uuno ja Suoma
Keskivinkka Seppo

Hakala Matti ja Raili
Isoluoma Feelix
Isoluoma Jenny
Kanamäki Erkki
Latva-Koivisto Eero
Luoma Erkki Matti ja Kaija
Mäkinen Marita
Ojanen Harry
Saarakkala Leena ja Matti
Saarakkala Vesa-Matti
Sarin Jussi
Sillanpää Ari
Väänänen Niko
Ylinen-Luopa Pentti

Kuusjoki
Länkä Mika
Kylmäkoski
Kirkkomäki
Maija-Liisa ja Vilho
Väisänen Rauha

Kärkölä
Mäntylä Matti

Kärsämäki
Niemi Veikko ja Merja

Lahti

Kuopio

Lahden Perussuomalaiset

Kuopion seudun
Perussuomalaiset

Kanerva Varpu
Kukonlehto Arja
Läärä Pasi
Pitkänen Väinö
Pulkkinen Heikki
Rautkoski Paavo
Samuelsson Janne
Siira Erno
Tarvainen Matti

Happonen Heikki
Hujanen Juha
Hyvärinen Sakari
Krogerus Ilkka
Linninen Tapani
Miettinen Pentti + perhe
Pesonen Heikki
Pohjola Mervi
Remes Paavo
Ruotsalainen Pauli
Räsänen Kaija
Savolainen Ate
Tuomainen Martti

Kuortane

Kiuruvesi

Kurikka

Ahola Risto
Etelämäki Pentti
Hernesmaa Kalle
Kattelus Markku
Keski-Kuha Aaro
Koskela Antti
Mattila Eevertti
Maunus Antti
Perälä Mauno

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Laihia
Heininen Matti
Kinnari Erkki ja Tuulikki
Poola Pentti ja Kerttu

Laitila
Hakala Irma

Lapinlahti
Lapinlahden
Perussuomalaiset ry
Föhr Vesa
Lappeteläinen Jaakko

Lappeenranta
Koivuranta Mikko
Leppänen Marja-Leena
Ruotimo Kari
Rämä Tuulikki
Talonpoika Henry

Lapua
Lapuan Perussuomalaiset
Hakola Toivo
Isoluoma Juhani
Latvala Leena + perhe
Liimatta Eero
Pajuluoma Annikki
Riihimäki Esko ja Marja-Liisa
Rintaniemi Martti ja Kaarina

Lehtimäki
Puskala Keijo ja Päivi

Lemi
Kangasmäki Auli + perhe
Muukka Raimo
Pesu Oiva

Leppävirta
Luostarinen Erkki

Lieto
Hannula Pertti
Iltanen Ari
Pilpola Juhani

Liperi
Liperin
Perussuomalaiset ry
Hyttinen Esko
Hyttinen Liisa
Hyttinen Martti
Hyttinen Mirva
Hyttinen Seija
Hyttinen Seppo
Hyttinen Terho
Hyvärinen Pirkko ja Ismo
Ikonen Jukka
Juka Jorma
Kiiski Vilho
Kilpeläinen Pentti
Kummunmäki Juhani + perhe
Mikkonen Sulo
Mustonen Heikki + perhe

Merry Christmas!
Joulutervehdykset jatkuvat sivulla 8.
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Nousiainen

Pertunmaa

Rantsila

Perussuomalaiset ry

Aaltonen Tauno

Pertunmaan
Perussuomalaiset

Hilli Eino

Nurmes

Laine Markku
Pöyry Markku ja Aini

Rauma

Happonen Pertti
Korhonen Viljo
Lyytinen Raimo
Rakkolainen Erkki ja Pirjo

Meriläinen Hannu

Nurmijärvi
Arteli Tero
Niinistö Jussi
Saarinen Mikko
Sirainen Liisa

Eduskuntaryhmä
toivottaa PerusS:n
äänestäjille ja
lukijoille
Rauhallista
Joulua ja
Hyvää Uutta
Vuotta 2005
Raimo Vistbacka
Timo Soini
Tony Halme

Kulmala Helvi ja Lauri
Ojaniemi Yrjö
Valta Aarre
Wickström Pertti

Mikkeli
Mikkelin
Perussuomalaiset
Hirvonen Timo
Karttunen Sirkka
Ottelin Esko
Paukku Markku
Siitari Markku
Siitari Tapio
Väisänen Vilma

Muhos
Pajarinen Toimi
Ratilainen Pentti
Varis Toivo

Lohja
Viinikka Kalle

Loimaa
Haverinen Lauri
Heikkilä Arvo ja Anja

Loppi

Heino Jouko
Hyvärinen Matti ja Linnea
Juka Paula ja Kauko
Kamula Reijo
Lomu Reijo

Mustasaari
Mukari Eero

Naakka Tommi

Loviisa

Julkunen Raimo

Pielavesi

Peltola Olavi

Järvisalo Olavi ja Ilona
Salmi Liisa ja Harri
Väänänen Veikko

Hiltunen Onni ja Helena
Kuisma Markku
Nurminen Arvo
Roine Kaisu + perhe

Orivesi
Lähdeniemi Kaarina
Yli-Harju Aino
Yli-Harju Antti

Polvijärvi
Heiskanen Oiva
Kuosmanen Esa ja PirkkoLiisa
Pakkanen Lempi
Sallinen Eino
Tanskanen Veikko
Tukiainen Matti

Oulaisten
Perussuomalaiset ry
Ilomäki Hannu ja Eila
Ilomäki Simo
Juhonsalo Aarne
Kiimala Ernest
Saukko Olavi
Tyyskä Eeva

Oulu
Ansamaa Helli
Heikkinen Niilo
Ikonen Tauno
Ilola Seija
Jämsä Vaili-Kaarina + perhe
Kinnunen Olavi
Kokkonen Eila
Lahtinen Viktor

Outokumpu

Puolanka

Kokko Petri
Laukkanen Matti
Padasjoki
Kakkonen Toivo

Muurinen Seppo

Leiviskä Veikko

Parikkala

Pöyryä

Halko Jaakko
Joronen Eila
Silventoinen Toimi + Annikki

Pöytyän
Perussuomalaiset ry

Ala-Laurinaho Väinö
Niemenmaa Kalevi
Ojennus Reijo ja Helena

Nivala

Maaninka

Nivalan Perussuomalaiset

Perho

Kaunisaho Jorma
Kaunisaho Pirjo
Tiihonen Leena

Kukkurainen Erkki + perhe
Kukkurainen Lauri + perhe
Pesonen Lyydia

Huopana Kaino ja Elsa
Kuusijärvi Seppo

Merry Christmas!
Hyvää Joulua!

Hautamäki Eino
Hautamäki Hannu
Hautamäki Jukka
Hautamäki Reijo
Hautamäki Terttu
Tuulensuu Paavo + perhe

Lintula Alpo

Soini
Kankaanpää Arvo
Niemi Toivo
Uurinmäki Väinö

Somero
Someron
Perussuomalaiset
Kultanen Matti

Ruukki

Koponen Pauli
Tikkanen Arvo
Tikkanen Olavi

Pyhäntä

Parkano

Siikainen

Sodankylä

Rääkkylä

Arffman Paavo
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Ruovesi

Pyhäjärvi

Paltamo
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Muronen Merja
Vuorela Juhani

Jukarainen Teuvo

Puumala

Erola Esko
Ojamies Eino
Pilssari Kalevi

Hakala Raimo
Heikkilä Lauri
Kullanmäki Eevi

Riihimäki

Aho Yrjö
Kivelä Jouko
Pitkänen Ossi
Rautio Timo
Viitala Marko ja Maija

Mäntyharju

Marttilan
Perussuomalaiset ry

Rantanen Aki

Mölsä Martti
Rantanen Reijo

Luumäki

Marttila

Renko

Punkalaidun

Koski Alpo
Suutarinen Jaakko

Tepponen Seppo

Salmela Raimo

Ahonen Yrjö
Alatalo Vietti
Kela Marja-Liisa
Kellolampi Juho ja Armi
Kuurola Erkki
Kuurola Kalle
Outila Erkki
Piri Väinö
Timonen Risto
Uusi-Illikainen Aale

Laaksonen Seija

Nilsiä

Rautjärvi

Hakala Orvo ja Elli
Hietala Erja
Koivula Eino
Kujala Juhani ja Katri
Kuusisto Olavi ja Terttu
Latva-Mäenpää Esko
Sivula Helvi
Tuomi Timo
Vistbacka Rauha
Vuolle Anja

Roivainen Erkki
Savolainen Erpo

Paimio

Heinänen Martti
Sulonen Kari

Oinonen Pentti

Seinäjoen
Perussuomalaiset ry

Pudasjärvi

Mikkonen Aaro

Myrskylä

Nakkila

Rautavaaran
Perussuomalaiset

Seinäjoki

Siilinjärvi

Dahlsten Keijo
Saarinen Mervi

Jaakkola Harri
Jaakkola Vesa
Kuosku-Nappi Helena
Laari Vilho
Pesu Susanna
Purho Hannu + perhe
Purho Matti
Pätäri Ilkka
Simola Vesa
Tietäväinen Lea

Rautavaara

Eriksson Tapani

Arima Leena

Luumäen
Perussuomalaiset ry

Toriseva Seppo

Pori

Oulainen

Mynämäki
Anttila Mauri ja Hilkka
Hannula Juhani ja Leila
Hynnä Urho
Suomela Lassi

Pieksämäki

Nurmo
Orimattila
Kuvat: Futureimagebank

Traktoriurakoitsija ja
maanviljelijä
Elovirta Erkki ja Aune

Jalonen Ilmari + perhe
Kurkela Vilho
Salonen Taisto + perhe

Raahe
Ek Liisa
Eskola Sakari
Heiskanen Onni
Juola Altti ja Aune
Tervakangas Annikki
Timonen Juhani
Viitala Oiva

Saarijärvi
Eklund Taimi
Juntunen Pekka
Kyyrönen Rainer
Menschakov Yrjö
Muittari Usko
Sahinaho Niilo
Tuomi Pentti

Salla

Sonkajärven
Perussuomalaiset ry
Huttunen Anna
Huttunen Hannu
Juutinen Erkki ja Anja
Kainulainen Arto ja Aino
Kortelainen Martti
Kumpulainen Maila
Kumpulainen Sulo
Mähönen Toivo
Saarinen Juhani ja Raija
Sutinen Kalle
Tauriainen Kari ja Kirsi
Vaistela Erkki ja Irja
Ålander Ritva

Sulkava
Pietikäinen Pauli

Sumiainen

Mattila Heleena ja Heikki

Liimatainen Teuvo
Tuominen Marke

Salo

Suodenniemi

Salon Perussuomalaiset
Strömberg Anneli

Savitaipale

Raisio

Niemi Pertti
Tikka Viljo

Louhi Janne
Louhi Reino

Savonlinna

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Sonkajärvi

Savonlinnan

Huuhka Kalervo
Jokela Jaakko
Jylhä Hannu + perhe

Suonenjoki
Fihlman-Lehikoinen PiaMarina
Kröger Jouko
Räsänen Minna

PerusSuomalainen 12/2004

Ryhdikästä ja työntäyteistä vuotta 2005
Taivalkoski
Beliak Silja
Pyykkönen Reino
Vääräniemi Mauno ja MaijaLiisa

Mesiniemi Teemu
Moilanen Ahti
Pihlaja Veikko
Väyrynen Kalle
Väänänen Risto

Tampere

Uurainen

Tampereen
Perussuomalaiset ry

Ahola Esko
Rokkamäki Reijo

Jalava Annikki
Konttila Ari
Linkova Heikki ja Ilona
Rantaharju Sinikka
Soini Martti ja Eeva
Viitanen Jouni “Jone”
Välli Alli
Yli-Harju Tapani ja Niina

Uusikaupunki
Isotahdon Heikki ja Jenny
Lahtonen Aarre ja Tuula
Rauhala Elvi
Simola Pentti

Vaala
Mäkelä Risto

Vimpeli
Kangas Paavo
Mäkinen Mauno
Pannula Heimo

Vuolijoki
Tervonen Timo

Ylihärmä
Huhtakangas Helge
Kumpula Matti ja Rauha
Rajamäki Martti ja Maija

Yli-Ii
Puusti Jouko

Ylikiiminki

Uusisuo Aleksanteri

Vaasa

Tervola

Peltola Vilho
Rabb Roy ja Viola

Hautala Pekka ja Salme
Kirvesoja Heikki ja Hilda
Louhela Vihtori
Perälä Taimi
Väänänen Veijo

Valkeakoski

Ylistaro

Kulmala Jari
Nurmo Mikko

Ojala Seppo
Selin Samuel

Kemppainen Kalle
Kivimäki Antti
Koivula Väinö
Korkiamäki Pentti
Kytömäki Antti
Latvala Erkki + perhe
Mäkelä Pirkko ja Jaakko
Niemistö Veikko
Punkari Reino

Vantaa

Ylöjärvi

Tervo

Antinkaapo Juha

Teuva
Teuvan Perussuomalaiset
Luhtala Jorma
Pakkanen Erkki ja Maiju
Saari Tauno
Tuokkola Erkki
Tuomela Heikki

Tohmajärvi
Tarvainen Seija

Toholampi
Ahola Aatto ja Aila
Koso Jaana

Toijala
Kivistö Tapio

Tornio

Valkeala
Timonen Eliisa

Vammala

Vantaan
Perussuomalaiset ry

Varkaus

Turku

Pokkinen Seppo
Rossi Aimo

Tuusniemi
Koponen Einari ja Annikki

Tuusula
Tukiainen Irja

Tyrnävä
Junttila Aaro

Töysä

Ähtäri
Ähtärin Perussuomalaiset
Hakola Jorma
Hautoniemi Matti
Lamminkoski Sirkka-Liisa
Lampi Niilo

Ylöjärven
Perussuomalaiset

Heikura Pirjo
Luttinen Pauli Artturi
Niemelä Arja
Taivainen Jorma E.
Ylimutka Kalle

Alakuijala Heikki

Fihlman Paula
Hautamäki Antti
Karonen Teuvo
Niemi Tero
Nuolio Lasse
Pinomäki Jarno
Toukoniemi Jorma
Vuorio Rauno
Weckström Ari

Danhammer Carl J
Lindgren Pauli
Pekkala Heleena
Perälä Matti
Salminen Jukka
Morikka Esko
Vik Teuvo

Varpaisjärvi
Hietasalo Aulis
Rissanen Kari
Väänänen Harri

Hannu Purho
PerusS:n puoluesihteeri

Aho Esko
Nykänen Aarne
Nykänen Erkki ja Helena
Ovaska Pentti
Pihlajamaa Arto
Pulkkinen Marketta
Pulkkinen Urpo
Puusaari Lasse
Ruisaho Esko
Ruisaho Hannu ja Tuulikki
Saari Leo + perhe
Tapio Paavo
Tikkakoski Irma

Vieremä

Ullava

Huttunen Markku
Partanen Leevi ja Pirjo

Puheenjohtaja Soini
julkisuudessa
Ulkopolitiikassa vanhojen puolueiden
näennäisriita

Hautamäki Jukka + perhe

Vihanti

Rostedt Simo

Ojalehto Paavo
Viitala Urpo

Utajärvi

Vihti

Ervasti Teuvo + perhe
Leinonen Pirjo

Lankinen Toivo
Vanne Kaino
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Perussuomalaisten talouspoliittinen linja ei perustu
mihinkään menneen maailman talouspoliittisiin
ajatuskaavioihin. Maailmantilanteen nopeat muutokset ovat kyseenalaistaneet kaikki vanhat opit.
Perussuomalainen talouspoliittinen linja nojaa
hajautettuun suunnitelmatalouteen. Tärkeistä yksityiskohdista mainittakoon mm. pienyrittäjyyden tukeminen, siihen kohdistuvaa kahlitsevaa byrokratiaa
karsimalla. Valtavan työttömyyden lisäksi maatamme
vaivaa myös työnantajapula. Pienyritysten perustamisen merkitystä työllistäjinä korostavat entisestään
globalisaatiosta johtuvat työpaikkojen merkittävät vähennykset suurteollisuudessa. Rahalla ei ole omaatuntoa. Se etsii kodin sieltä, missä pystyy helpoimmin
lisääntymään. Tällä hetkellä nimenomaan halpojen
tuotantokustannusten maista. Siellä poljetaan ihmisoikeuksia ja käytetään hyväksi sitä, että työntekijöillä
ei ole mahdollisuutta järjestäytyä. Kun ahdingon ja
hädänalaisen elämäntilanteen hyväksikäyttö kansainvälisten suuryritysten toimesta tapahtuu lähinnä kehitysmaissa tai niihin rinnastettavissa alkeellisen demokratian valtioissa, on tilanne erityisen tuomittava.
Työn perustuslaillisen oikeuden turvaaminen on
vakaan talouspolitiikan perusta. Suomi on valinnut
talouspoliittiseksi linjakseen satojen tuhansien kansalaistensa pitämisen työttömien reservissä. Näissä
“odotusjonoissa” eletään vuodesta toiseen valitun
talouspoliittisen linjan panttivankeina, vailla ihmisarvoa, tulevaisuudenuskoa ja toiveita paremmasta. Tilannetta voitaisiin purkaa esimerkiksi velvoitetyöllistämistä lisäämällä sekä uudistamalla työllisyyslakia
pitkäaikais- ja nuorisotyöttömien oikeuksia tukevaksi.
Lisäksi palkka- ja ansiotuloilla elävien veroja ja palkkatulojen sivukuluja tulisi alentaa. Vastaavasti pääomatuloilla elävien verotusta voitaisiin kiristää. Isänmaattomat, kasvottomia markkinavoimia edustavat
globaalisen pörssipääoman keinottelijat ja nurkanvaltaajat ovat pala-palalta ostamassa koko Suomen.
Raha on nousemassa yhteiskunnan tärkeimmäksi arvoksi. Kaikkien kansanvaltaisten voimien yli puoluerajojen tulee jarruttaa kehitystä, jossa Suomalaiset
ovat joutumassa kansainvälisten meklareiden pelinappuloiksi. Ehdotetusta Euroopan perustuslakiluonnoksesta käy ilmi, että talous- ja sosiaalipoliittiset linjaukset ovat viimekädessä luisumassa myöhemmin kyseistä sektoria hoitamaan valittavien komitean puheenjohtajan ja työvaliokunnan käsiin. Kehitys vaarantaa entisestään mahdollisuuksiamme vaikuttaa
omiin talouspoliittisiin linjauksiimme. Siksi talouspoliittiset ohjakset on palautettava kiireesti takaisin Suomalaisten omiin käsiin.

Veteli

Viitasaari Tapani ja Aila

Ulvila

PerusS:n
talouspoliittisesta
linjasta

Arvoisat jäsenet ja muut lehtemme lukijat selvyyden vuoksi: PerusS:n eduskuntaryhmän joulukortin ovat allekirjoittaneet tässä järjestyksessä Raimo Vistbacka (puheenjohtaja), Timo Soini (varapuheenjohtaja), Tony Halme (ryhmän jäsen), Hannu Purho (puoluesihteeri) ja Rolf “Fred”
Sormo (päätoimittaja).

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja
Timo Soini la 4.12.2004 Espoossa.
- Vanhat puolueet ovat luoneet ulkopoliittisen kinan, jossa ei palstatilaa säästellä. Tosiasia kuitenkin
on, että sekä SDP, Keskusta että Kokoomus ovat yksimielisesti kannattamassa EU:n uutta perustuslakia,
Turkin EU-jäsenyyshakemusta ja EU:n yhteistä ulkoja turvallisuuspolitiikkaa. Nämä vanhat puolueet ovat
myös yksimielisiä siitä, että EU:n taistelujoukot eivät
välttämättä vaadi YK:n valtuutusta.
- Eroa on sen sijaan siinä, jos presidentti Tarja Halonen todella lopulta on taistelujoukoista sitä mieltä,
että YK:n mandaatti on välttämätön. Hyvää on myös
se, että presidentti puhuu sinkkiarkuista nyt kun on
sen aika. Jos linjaeroja on, ne ovat vanhojen puolueiden ja presidentin välillä. Siinä tilanteessa ei perussuomalaisten olisi vaikea valita puoltansa.

9

PerusSuomalaiset Naiset
PerusS:n Naiset järjestäytyivät
Perussuomalaiset Naiset ry:n hallituksen
järjestäytymiskokous pidettiin 5.12.04
Tampereella. Varapuheenjohtajaksi valittiin
edelleen Aira Kosonen. Taloudenhoitajana jatkaa Auli Kangasmäki, joka valittiin
myös yhdistyksen sihteeriksi. Naisjärjestömme puheenjohtaja on Marja-Leena
Leppänen.
Kokoukseen saapui tälläkin kertaa ilahduttavan runsaasti naisjärjestömme jäseniä eri puolilta Suomea ja keskusteluun
osallistuminen oli aktiivista. Kunnallisvaa-

likokemuksien jakaminen ja tulevan toiminnan suunnittelu olivat keskeisiä aiheita
tällä kertaa. Puolueen toiminnasta kertova
esiteluonnos oli selkeä ja raikas. Toivomme pääsevämme siihen mukaan mainintana
omasta aktiivisesta naisjärjestöstä, kuten
mielestämme myös Perussuomalaiset Nuoret tulisi mainita. Perussuomalaiset Naiset
ry:n laatima kannanotto ja haaste arvokeskusteluun on toimitettu tiedotusvälineille
ja on luettavissa myös omassa lehdessämme.
Marjo Pihlman

Eskon kuvakulma

Järjestötoimintaa

PerusSuomalaiset Naiset ry:n hallitus
Marja-Leena Leppänen (pj), Aira Kosonen (vpj), Auli Kangasmäki (siht-th) sekä jäsenet Anneli Annala, Siiri Eteläinen, Sirpa Hietalahti, Helena Hiltunen, Vaili K. Jämsä,
Anne Laine, Lea Mäkipää, Anna-Liisa Niemitunturi, Heleena Pekkala, Marjo Pihlman,
Pirjo Rakkolainen, Hilkka Salonen ja Helena Vistbacka. Yhdistyksemme kunniajäsen on
vuosia aktiivisesti puoluetyötä tehnyt Annikki Jalava. Puoluehallituksen edustajana kokouksiimme osallistuu Helena Ojennus.

Kokouksia

PerusS:n Etelä-Savon piiri
syyskokouksen jatkokokous
06.01.2005 klo 12.00
Mikkeli, Ravintola Hyvä Naapuri
Raatihuoneenkatu 4.
Piiritoimikunta klo 11.00
Puheenjohtaja
Piirisihteeri

PerusS:n Naiset turvallisen elämänkaaren
ja perheen puolesta
Pitkäaikainen työttömyys aiheuttaa syrjäytymistä, jonka seurauksena ovat mm.
lasten huostaan otot lisääntyneet. Perheväkivalta ja alkoholin runsas käyttö, sekä
henkinen pahoinvointi ovat jatkuvasti
nousussa, vaikka maan talous voi hyvin.
Miksi? Tarvitaan arvokeskustelua yhteiskuntamme kaikilla tasoilla!
Syrjäytymisvaarassa ovat myös pienituloiset vanhukset ja sairaseläkkeellä elävät.

Rahat eivät riitä tarvittaviin lääkkeisiin. Euron pieni yksikkö antaa harhakuvan halpuudesta. Todellisuudessa euron käyttöön otto on nostanut hintoja. Onko tätä
kustannusten nousua mitenkään verrattu
eläkkeisiin tai peruspäivärahaan? Suurille
eläkkeille on laitettava katto!
Perussuomalaiset Naiset vaativat hallitukselta ja eduskunnalta ripeitä toimia näiden ongelmien korjaamiseen!

Taito esitti pyynnöstäni piirin syyskokouksessa Askaisissa tehtyä kunnallisvaalityötä ja harmitteli sitä, että yksi ehdokkaaksi
pyydetty ei millään uskaltanut lähteä listalle.
Taito oli sitä mieltä, että ehdokas olisi varmaan saanut kolme lisä-ääntä, jolloin läpi
menneitä olisi ollut peräti viisi.

kuljetettiin äänestämään ja pois. Tämä henkilökohtaisen kontaktin ottaminen äänestäjiin on ainoa tapa mikä toimii pienessä kunnassa, jossa ”kaikki” tuntevat toisensa.
Taitolla oli mukana myös heidän lentolehtisensä, joka oli jo ”täysinpalvellut” kunnan
ilmoitustaululla vaalien aikana. ”Se on ryppyinen kuin sotalippu taistelun jälkeen”,
hän sanoi, samalla kun hän kertoi heidän
jakaneen hieman sileämpiä esitteitä ennen
vaaleja.

Perussuomalaisten Nuorten
vuosikokous pidetään pe 04.02.2005
klo 16.00 puoluetoimistolla.
Nuorten hallitus kokoontuu klo 15.00.
Puheenjohtaja
Sihteeri

Askaisten suurin
vaalivoitto

Vaalityöstä kertoessaan Taito sanoi,
että ”Vaalityö seuraavia vaaleja varten
täytyy aloittaa heti samana yönä, kun äänet on laskettu. Valtuustotyössä pitää olla
aktiivinen. Paikallislehdessämme olikin kuluvalla vaalikaudella jokaisen valtuustonkokouksen jälkeen juttu siitä mitä Askaisten Perussuomalaiset valtuutetut olivat
sanoneet”.
Vaalien alla kävimme liki 200 taloudessa
kertomassa tavoitteistamme, kehotimme
kannattajiamme viemään sukulaisiaan ja
tuttaviaan äänestämään. Kävimme läpi kuntaan muuttaneet uudet asukkaat. Äänestäjät hankittiin pääasiassa niistä, jotka eivät
yleensä käy äänestämässä. Jopa vanhat
stalinistit, joilta on viime aikoina puuttunut
sopiva vaihtoehto, lähtivät äänestämään
Perussuomalaisia, kun kävimme kertomassa
heille, että äänestämättä jättäminen on kannanotto valtapuolueiden puolesta.

Taito kertoi piirikokouksessa humoristisesti Askaisten kunnallisvaalityöstä
ja äänestäjien hankinnasta. Kuvassa vasemmalta Harri Lindell, Pertti
Hannula, Taito Ylhäinen ja Juhani Pilpola.
Syksyn kunnallisvaalien ehdottomiin voittajiin kuuluivat Askaisten Perussuomalaiset,
jotka Taito Ylhäisen johdolla kasvattivat
valtuustopaikkojensa lukumäärän kahdesta
neljään. Kaikki ehdokkaina olleet menivät
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läpi, joten suuret puolueet eivät Askaisissa voi
sanoa, että Perussuomalaisten saamat äänet olisivat menneet hukkaan. Perussuomalaiset saivat
äänistä 25,8 %. Edellisiin kunnallisvaaleihin verrattuna äänimäärä yli kaksinkertaistui.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Taito kertoi, että Askaisissa käytettiin
vaaleihin myös rahaa. Jokaiseen kotiin
jaettiin A4-kokoinen lentolehtinen ja jokaiselle ehdokkaalle painatettiin jaettavaksi ”käyntikortteja”, joissa oli ehdokkaan
kuva, nimi ja numero. Lappu lykättiin jokaisen kyläläisen käteen ja samalla tehtiin
selkoa tavoitteista ja keskusteltiin. Keskustelua jatkettiin kunnes asianomainen
lupasi käydä äänestämässä.
Taito sanoikin, hieman kainostellen, että
ääniä ei saatu vaan ne haettiin. Äänestäjiä

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Piirikokouksessamme oli puolueen
edustajana varapuheenjohtaja Harri Lindell, joka loi katsauksen puolueen valtakunnalliseen vaalimenestykseen ja hän
”kosketteli” puheessaan myös puolueen
presidentinvaalikaavailuja.
Lauri Heikkilä, puheenjohtaja
PerusS:n Varsinais-Suomen piiri

Askaisten ”sotalippu”

”Sotalippu takaa”
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Järjestötoimintaa
Helsingin piiri vaihtoi puheenjohtajaksi Arto Välikankaan

Marjo Pihlman Uudenmaan
Perussuomalaisten johtoon

Helsingin Perussuomalaispiiri ry valitsi syyskokouksessaan 23.11.2004 puheenjohtajaksi
Arto Välikankaan (kauppatiet. yo, 38 v.) ja
piiritoimikunnan jäseniksi Olli Sademies, Sini
Julin, Markku Junnila, Tommi Ojala, Erja
Kouvo, Jari Oksman, Juha-Pekka Lekola,
Jukka I. Mattila, Marko Nikkanen, Ari
Kähärä. Piiritoimikunnan yleisvarajäseniksi
valittiin Pirjo Seppä, Toni Kärki, Teija (Tepa)
Merinen, Tommi Rautio ja Rolf ”Fred”
Sormo, joiden keskinäinen vuoroontulojärjestys siirtyi pöytäkirjan tarkastustilaisuuteen. Tilintarkastajiksi vuodelle 2005 valittiin
Martti Vakkala ja Jukka Vähäjärvi sekä varalle Mikko Toikkanen ja Toivo Kausala. Kokous hyväksyi piirille toimintasuunnitelman
ja talousarvion. Presidentin vaaleihin päätettiin ryhtyä heti valmistautumaan. Poliittisen
tilannekatsauksen piti Eduskuntapuolue
Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini.

Sairaanhoitaja Marjo Pihlman Espoosta on
valittu Perussuomalaisen puolueen Uudenmaan piirin uudeksi puheenjohtajaksi Helsingissä 30.11.2004 pidetyssä piirin syyskokouksessa.
Piirin varapuheenjohtajina jatkaa kirjailija
Pauli Artturi Luttinen Vantaalta ja uutena
valittiin rakennusmestari Heimo Mikkanen
Järvenpäästä. Piirisihteerinä jatkaa päätoimittaja Rolf “Fred” Sormo Helsingistä ja taloudenhoitajana Teija ”Tepa” Merinen samoin Helsingistä.
Piiritoimikunnan jäseniksi valittiin Askolasta yrittäjä Timo Kraufvelin, Espoosta
yrittäjä Veikko Granqvist ja kansanedustaja
Timo Soini (piirin aiempi puheenjohtaja),
Karkkilasta yrittäjä Juha Sivonen (tuore kaupunginvaltuutettu), Keravalta yrittäjä Paul
Enjala, Nurmijärveltä ICT-järjestelmäasiantuntija Tero Arteli ja kotiäiti Liisa Sirainen,
Vantaalta yrittäjä Arto Dahlman, kampaaja
Arja Niemelä ja taksiautoilija Kalle Ylimutka sekä Vihdistä yrittäjä Kaino Vanne. Varajäseniksi valittiin: 1. Jaakko Niinistö, 2. Jouko Pirttimäki, 3. Hannu Nyyssönen, 4. Rolf
”Fred” Sormo ja 5. Jussi Niinistö .
Piiri päätti toimia aktiivisesti puolueen
oman presidenttiehdokkaan puolesta ja
pohjustaa seuraavia eduskuntavaaleja. Piiri
päätti suuntautua voimakkaasti ulospäin
pyrkimyksenä kaksinkertaistaa jäsenmäärä
seuraaviin eduskuntavaaleihin mennessä.

PerusS Kymessä omalla listalla
eduskuntavaaleihin
Perussuomalaisten Kymen piirikokous, joka pidettiin Haminassa 4.12.2004, asetti tavoitteekseen lähtemisen tuleviin eduskuntavaaleihin
omalla ehdokaslistalla. Vaaliliittojen ei todettu
tuoneen Kymen vaalipiirissä mitään hyötyä,
päinvastoin, ne ovat hämärtäneet puolueen
julkikuvaa sekä ovat heikentäneet vaali-innostusta. Vaaliliittojen odotteluun on todettu
hukatun paljon tehokasta kampanja-aikaa. Jo
tällä hetkellä ehdokkaiksi haluavia on alueellisesti kattavasti, sekä enemmän kuin 14, joka
määrä Kymessä voidaan asettaa.
Tulevien presidentinvaalien osalta piirissä ollaan oman ehdokkaan kannalla. Piirin
julkilausumassa todetaan muun muassa,
että Perussuomalaisten linjan pitää olla selvä. Presidentinvaaleissa on puolueella oltava oma ehdokas, jos puolue meinaa elää ja
olla vaihtoehto. Perussuomalaisten ehdokkaan on edustettava puolueen linjaa, minkäänlainen yhteisehdokkuus muiden eduskuntapuolueiden kanssa ei ole uskottava
ratkaisu.
Ehdokasvalinnassa Kymen piiri on yksimielisesti Perussuomalaisten puheenjohtajan, kansanedustaja Timo Soinin kannalla.
Hänen kauttaan presidentinvaaleissa on
mahdollisuus herättää kunnolla keskustelua
myös sellaisista aiheista, joista vanhat puolueet valtapoliittisista syistä tällä hetkellä
täysin vaikenevat.
Perussuomalaisten Kymen piirin puheenjohtajaksi valittiin edelleen puoluesihteeri
Hannu Purho Luumäeltä. Piiritoimikuntaan
valittiin neljä uutta jäsentä: Jarkko Miikki
Joutsenosta, Eliisa Timonen Valkealasta,
Taisto Termonen Kouvolasta ja Sirkka
Kontturi Kotkasta. Piiritoimikunnassa jatkavat Marja-Leena Leppänen ja Henri Talonpoika Lappeenrannasta, Auli Kangasmäki
ja Raimo Muukka Lemiltä, Lea Tietäväinen
Luumäeltä, Hannu Lavikka ja Martti Tamminen Haminasta, Freddy Van Wanterghem ja Arto Hirvonen Kotkasta sekä
Ilkka Kunnari Haminasta.

Haminan seudun PerusS:t koolla
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Lavikka ja muiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Martti Tamminen ja
Sinikka Kolsi-Tamminen. Tilintarkastajaksi
valittiin Hannu Järvinen ja Arto Hirvonen.
Osaston kokoontumisista tiedotetaan paikallislehden seuratoimintapalstalla, aktivoidaan jäsen hankintaa ja Haminan kunnallispolitiikkaa arvioidaan kriittisesti.
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Pihlaja Etelä-Pohjanmaan
piirin puheenjohtajaksi
Rakennusalan yrittäjä Tapio Pihlaja Kauhajoelta, on Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtaja. Piirikokous
valitsi Pihlajan puheenjohtajaksi yksimielisesti, piiriä viisi vuotta johtaneen Pentti Kokon kieltäydyttyä jatkamasta tehtävässä.
Poliittisen tilannekatsauksen esittänyt
kansanedustaja Raimo Vistbacka totesi
kunnallisvaaleista puhuessaan, että puolue
lisäsi kannatustaan ja sai lisää paikkoja valtuustoihin. Monessa kunnassa on kovia äänimäärien saajia. Se osoittaa, että tuloksia
syntyy, jos laittaa itsensä likoon.
– Alkavan vaalikauden aikana meidän
täytyy terästäytyä ja saada toimintaa myös
ns. pimeisiin kuntiin. Kun uskaltaa puuttua
epäkohtiin, ääniäkin tulee. Kansalaiset haluavat tukea tällaisia ehdokkaita, Vistbacka sanoi.
Hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan ensisijainen tavoite on paikallisosastojen ja piirin oman toiminnan aktivoiminen ja
vilkastuttaminen. Ratkaisevan tärkeää on
aktiivinen jäsenhankinta, hiljaisten osastojen elvyttäminen ja uusien käynnistäminen
paikkakunnille, joilta se vielä puuttuu. Toimintasuunnitelman toteuttamisessa piiritoimikunta toimeenpanoelimenä on avainasemassa.
Syyskokous valitsi piiritoimikuntaan puheenjohtajan lisäksi 21 varsinaista ja 15 varajäsentä. Varsinaiset jäsenet ovat: Esko
Riihimäki Lapualta, Antti Maunus Kuortaneelta, Anneli Annala Kauhavalta, Ossi
Sandvik Jalasjärveltä, Orvo Hakala Seinäjoelta, Reino Punkari Ylistarosta, Heikki
Tuomela Teuvalta, Timo Kivimäki Alajärveltä, Tauno Luuri Alavudelta, Vesa-Matti
Saarakkala Kurikasta, Erkki Luoma Kauhavalta, Kaisu Talvitie Ilmajoelta, Pertti Kalmari Jalasjärveltä, Eino Koivula Peräseinäjoelta, Toivo Niemi Soinista, Asko Saunala
Jalasjärveltä, Riitta Pihlaja Kauhajoelta,
Mauno Mäkinen Vimpelistä, Antti Koskela
Kuortaneelta ja Jorma Rantala Isojoelta.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Varajäsenet: 1. Anja Vuolle Peräseinäjoelta, 2. Matti Huhtakangas Ylihärmästä, 3. Erkki Niemistö Ilmajoelta, 4. Heimo Pannula
Vimpelistä, 5. Sirkka-Liisa Lamminkoski Ähtäristä, 6. Timo Luuri Nurmosta, 7. Aaro
Keski-Kuha Kuortaneelta, 8. Timo Tuomi
Peräseinäjoelta, 9. Erkki Latvala Ylistarosta,
10. Martti Rintaniemi Lapualta, 11. Väinö
Uurinmäki Soinista, 12. Pentti Tolonen Ilmajoelta, 13. Ari Sillanpää Kurikasta, 14. Matti
Hautoniemi Ähtäristä ja 15. Erja Hietala Seinäjoelta. (- Ossi Sandvik, piirisihteeri)

Alpo Ylitalo jatkaa
Keski-Pohjanmaalla
Perussuomalaiset pitivät syyskokouksen
Kaustisen kunnantalolla. Perhonjokilaakso
on puolueen vahvinta tukialuetta. Henkilövalinnoissa ei tullut yllätyksiä, mutta muutos on selkeästi nuorempaan suuntaan.
Eduskunnan terveiset toi kansanedustaja
Raimo Vistbacka. Hän totesi eduskuntaryhmän ottaneen esille muutamia maan ja maakunnan kannalta tärkeitä asioita. Hän totesi,
että hallitus supistaa työllistämistukirahaa
viidenneksen, vaikka työttömiä on edelleenkin noin 300.000. Kuitenkin puhutaan uhkaavasta työvoimapulasta ja Suomeen suorastaan houkutellaan ulkomaalaisia työntekijöitä. – Hän mm. totesi, että hoidetaan ensin kotimaan työttömille töitä ja vain erityisosaamista vaativiin paikkoihin voidaan sijoittaa ulkomaalaisia, ellei kotimaasta löydetä ammattilaista. Monelta osin Suomen ammatti- ja uudelleenkoulutusta voidaan pitää
jälkeenjääneenä, joten koulutuksen kehittämismäärärahoja tulee lisätä.
Arvonlisäveron kerääminen hyödyttää
nykyisellään eniten suurituloisia. Ruoan arvonlisäveroa samoin kuin pienten työnantajien arvonlisäverorasitetta tulee laskea.
Pieniltä työvoimavaltaisilta yrityksiltä se
voitaisiin poistaa kokonaan.
Suomen ei pitäisi sitoutua EU:n nopean
toiminnan taistelujoukkoihin eikä sotilaallisiin selkkauksiin, vaan ainoastaan operaatioihin, joihin on YK:n lähete. USA ja Nato
valvovat omia kaupallisia etujaan.
Maanomistajalta vuokramiehelle aiottu
hehtaarituen siirto loukkaa perusoikeuksia
eikä sitä voida hyväksyä. Muutos aiheuttaa
maan hinnan romahduksen ja maan omistamisesta tulee rasite. Näin muutoksella haluttaneen supistaa alkutuotannon pääomakustannukset minimiin.
Perustiestöön tulee lisätä varoja eikä supistaa niitä. Tiestön kunnon hoito lisää liikenneturvallisuutta ja palvelee elinkenoelämää palvelevaa kuljetusta.
Eniten kokousväkeä puhutti Kokkolassa
11.-12.6.2005 pidettäväksi päätetty Perussuomalaisten puoluekokous. Se on samalla
kymmenvuotisjuhla Kokkolassa perustetulle puolueelle. Piiritoimikunta alkaa kokouksen valmistelun heti puheenjohtaja Alpo
Ylitalon johdolla.

Pentti Tuomi jatkaa
Keski-Suomessa
Syyskokous valitsi puheenjohtajana jatkamaan Pentti Tuomen (Saarijärvi). Piiritoimikuntaan valittiin uutena varapuheenjohtajana kunnanvaltuutettu Marke Tuominen (Sumiainen). Piirisihteerinä jatkaa Jorma
Uski (Jyväskylä). Muut piiritoimikunnan jäsenet: varavaltuutettu Pekka Juntunen
(Saarijärvi), Tapio Levänen (Korpilahti),
kunnanvaltuutettu Reijo Rokkamäki
(Uurainen). Varajäseniksi valittiin: 1. kunnanvaltuutettu Esko Ahola (Uurainen), 2.
Taimi Eklund (Saarijärvi), 3. varavaltuutettu
Aaro Ikonen, (Korpilahti), 4. Kalevi Koskinen (Konnevesi) ja 5. Marko Luomala (Jyväskylä).

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Harri Kerijoki jatkaa
Hämeen piirin johdossa
Harri Kerijoki Heinolasta jatkaa Hämeen
Perussuomalaisten puheenjohtajana. Uutena piiritoimikuntaan valittiin Arja Kukonlehto Lahdesta, Seppo Hauta-aho Janakkalasta ja Aki Rantanen Rengosta.
Piiritoimikunnassa istuvat edelleen Onni
Hiltunen (Orimattila), Hilkka Salonen (Hämeenlinna), Toivo Kakkonen (Padasjoki),
Pekka Rautkoski (Heinola), Johannes Hannukkala (Hattula) ja Merja Muronen (Riihimäki). Varahenkilöiksi valittiin 1. Väinö Pitkänen (Lahti), 2. Juhani Vuorela (Riihimäki)
ja Helena Hiltunen (Orimattila).
Poliittisen tilannekatsauksen tilaisuudessa piti puoluesihteeri Hannu Purho. Hän
kiitti osallistujia heidän rohkeudestaan ja
sitkeydestään jatkaa Perussuomalaisina,
vaikka vahvat voimat ovat siirtämässä meitä
kohti omistusyhteiskuntaa, kohti eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta ja kun
vielä usko oikeuslaitokseen ja politiikkaankin ovat vahvasti horjumassa.
Piirikokous puuttui myös uusien valtuustojen lautakuntapaikkojen jakoon. Paikkajaon kautta tapahtuu myös demokratian kaventumista silloin kun valtuutetut suosivat
vain valtapuolueita ja jättävät pienemmät ja
uudet puolueet huomioimatta.

Lauri Heikkilä jatkaa
Varsinais-Suomessa
Kokouksessa oli puolueen edustajana läsnä puolueen varapuheenjohtaja yrittäjä
Harri Lindell Huittisista. Puheessaan hän
käsitteli puolueen kunnallisvaalimenestystä
eri puolilla maata. Vaasan vaalipiirissä puolue menestyi parhaiten, mutta myös Varsinais-Suomessa puolueen kannatus kasvoi.
Kokouksessa oli paikalla myös Taito
Ylhäinen Askaisista, jossa saavutettiin
Perussuomalaisten ja ehkä koko kunnallisvaalien suurin prosentuaalinen vaalivoitto.
Askaisten Perussuomalaiset tuplasivat
valtuutettujensa lukumäärän kahdesta neljään. Taito kertoi kokousväelle Askaisissa
tehdystä kunnallisvaalityöstä ja siinä käytetyistä teemoista.
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri
ry:n puheenjohtajana valittiin jatkamaan
marttilalainen kunnanvaltuutettu filosofiantohtori Lauri Heikkilä.
Muiksi piiritoimikunnan jäseniksi valittiin:
Lauri Haverinen (Loimaa), Raimo Hakala
(Marttila), Juhani Hannula (Mynämäki), Leila
Hannula (Mynämäki), Arvo Heikkilä (Loimaa), Ilmari Jalonen (Pöytyä), Teuvo Karonen (Turku), Matti Kultanen (Somero), Aarre
Lahtonen (Uusikaupunki), Leila Lehtola
(Askainen), Veikko Lehtonen (Turku), Veijo
Nummi (Uusikaupunki), Juhani Pilpola (Lieto), Manu Vuorio (Turku), Ari Weckström
(Turku) ja Taito Ylhäinen (Askainen).
Yleisvarajäseniksi valittiin: 1. Tauno
Kummunsalo (Somero), 2. Pertti Hannula
(Lieto), 3. Yrjö Ojaniemi (Marttila), 4. Aija
Arvonen (Uusikaupunki), 5. Reino Louhi
(Raisio) ja 6. Rauno Vuorio (Turku).

Kainulainen luotsaamaan
Pohjois-Savolaisia
Pohjois-Savon piirikokous valitsi taksiautoilija Arto Kainulaisen Pohjois-Savon piirin
puheenjohtajaksi Sonkajärven hyvän vaalituloksen innoittamana. Muihin valintoihin
palaamme myöhemmin.
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PerusS-luottamushenkilöiden
koulutusviikonloppu 12.-13.2.2005
Saarijärvellä
Tilaisuus on tarkoitettu viime kunnallisvaaleissa valituille uusille valtuutetuille,
lautakuntien jäsenille ja heidän varamiehilleen. Luvassa on puolueen asiantuntijoiden alustuksia, keskustelua ja yhdessäoloa luonnonkauniissa maalaismaisemassa Lomakeskus Rauhalassa
Saarijärven Kalmarin kylässä.

Puolue maksaa majoituksen ja ruokailut,
osanottajat matkat. Paikkoja on rajallisesti: 50 ensin ilmoittautunutta mahtuu mukaan.
Jos kiinnostuneita on reilusti yli 50, järjestetään toinen vastaava tilaisuus myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Ilmoittautumiset puoluetoimistoon 14.01.2005 mennessä
puh: 09 - 454 0411 tai sähköpostitse
tiina.sivonen@perussuomalaiset.fi

PerusS-eduskuntaryhmä:
itsekkäämpää siirtolaispolitiikkaa
ja tukea lapsiperheille
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo
Vistbacka julkisti 24.11.2004 pitämässään
ryhmäpuheenvuorossa Perussuomalaisten
kannan hallituksen tulevaisuusselontekoon,
joka käsitteli muun muassa Suomen tulevaa
siirtolais-, eläke- ja väestöpolitiikkaa.
Vistbacka korosti puheenvuorossaan
eduskunnassa, etteivät Perussuomalaiset
täysin luota viime vuosina esitettyihin tilastoennusteihin, joissa on maalattu synkkiä
kuvia syntyvyyden jyrkästä alenemisesta,
vanhusväestön räjähdysmäisestä kasvusta,
eläkepommista ja työvoimapulasta. Vistbacka huomautti, että Suomessa on työtä
vailla 300 000 ihmistä.
– Tuntuu siis täysin käsittämättömältä,
että muutaman vuoden kuluttua kohtaisimme näiden tietojen valossa merkittävää työvoimapulaa. On ymmärrettävää, että työvoiman kysynnän ja tarjonnan laatu eivät aina
vastaa toisiaan, mutta mielestämme tämä on
ainoastaan koulutuskysymys eikä varsinaista työvoimapulaa aiheuttava tilanne. Perussuomalaiset suhtautuvat myös kriittisesti
useilta tahoilta esitettyyn väitteeseen, että
Suomi tarvitsisi nopealla aikavälillä mittavaa
työvoiman tuontia ulkomailta.
● Olemme väittäneet ja väitämme edelleenkin, että tämä ei pidä paikkansa. Suomessa ei

tulla lähitulevaisuudessa tarvitsemaan mittavia ulkomaalaisia työvoimareservejä.

Australiasta mallia
Suomen tulisi Perussuomalaisten mielestä
harjoittaa tulevaisuudessa huomattavasti
nykyistä itsekkäämpää siirtolaispolitiikkaa.
Suomeen tulisi ottaa vain sellaista työvoimaa, joka on koulutukseltaan tarpeitamme
vastaavaa tai joka on hyvin nopeasti kieli- ja
täydennyskoulutuksen avulla saatavissa
tarpeitamme vastaavaksi. Tällaisesta politiikasta esimerkkinä Vistbacka mainitsi Australian, jonne otetaan vastaan vain sellaisia
siirtolaisia, jotka ammattitaidoltaan vastaavat maassa esiintyvää työvoimatarvetta.
● Kansantaloutemme ongelmaksi veikattua elatussuhdetta ei millään tavoin paranna se, että otamme vastaan suurin joukoin
ulkomaalaisväestöä, joka aiheuttaa yhteiskunnallemme pelkästään lisääntyviä kuluja
toimeentuloturva-, sairaanhoito- ja työttömyyskustannuksina, lisäsi Vistbacka.

Paineita eläkejärjestelmälle
Vanhusväestön voimakkaasti kasvava
osuus väestöstä lähempien 20 vuoden aikana on tosiasia, joka aiheuttaa paineita eläkejärjestelmälle. Vistbacka kuitenkin totesi,

Tilaan Perussuomalainen-lehden
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että aiemmissa tilastoissa ennustettu eläkepommi on huomattavasti ennustettua kauempana ja vähäisempi.
● Pidämme näitä uusia tietoja varsin luotettavina, ja ne osoittavat aikaisemmat, varsin mustat tilastot liioitelluiksi ja hätiköidyiksi. Todennäköistä on, että työttömyyden alentuessa ja siitä johtuvien kulujen pienentyessä voidaan vapautuvia
varoja käyttää kasvavien eläkemenojen kattamiseen. Lisäksi täytyy ottaa huomioon se, että tulevina vuosikymmeninä työssäkäyvien kansalaisten ansiotaso on todennäköisesti keskimääräisesti nykyistä korkeampi ja tätä kautta kertyvät
eläkemaksut ovat myös suuremmat.

Rahoitusvajeen uhatessa
Perussuomalaisilta ei löytynyt ymmärrystä selonteon hengelle, jonka mukaan mahdollinen
eläkevaje ja muut ei-työikäisen väestön aiheuttamat kustannukset on katettava pelkästään
ansiotuloverotusta nostamalla tai etuuksia alentamalla. Rahoitusvajeen uhatessa on verotuksen nostaminen toki Perussuomalaistenkin mielestä parempi keino kuin sosiaali- tai eläketurvan leikkaaminen, mutta verotusta tulee kiristää
vain parempituloisten kansalaisten osalta
unohtamatta pääomatuloja ja yritysverotusta.
H Suomi ei voi eikä sen tarvitse ryhtyä kilpailemaan maailmanlaajuisilla yritysverotuksen
alennusmarkkinoilla, sillä pohjoismainen hyvinvointi- ja hoivayhteiskunta ei mahdollista tämän
kaltaista yritysten vapaamatkustajuutta verotuksen osalta. Tosiasia on myös se, että yritykset, jotka etsivät mahdollisimman edullisia tuotantokustannuksia, eivät huolimatta meidän mittavista veronalennuksistamme tule pysymään
Suomessa pitkään, arvioi Vistbacka.

Lapsiperheitä suosittava
Syntyvyyden
alentuminen
on
yleiseurooppalainen ongelma. Perussuomalaisten
mielestä suomalaisen yhteiskunnan on ryhdyttävä pikaisesti lapsiperheitä nykyistä suosivamman politiikan toteuttamiseen.
● Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Suomessa on palattava lapsiystävälliseen sosiaalipolitiikkaan, jolla suositaan sellaisia perheitä,
joilla on halua ja valmiutta useampien lapsien
synnyttämiseen ja kasvattamiseen.
Tarvittava rahoitus perhetukien tason parantamiseen on Perussuomalaisten näkemyksen
mukaan yhteiskunnallisen solidaarisuuden nimissä otettava sellaisilta kansalaisilta ja perheiltä, jotka oman tulotasonsa takaamiseksi ovat
valmiita luopumaan perheen perustamisesta tai
useampien lapsien hankkimisesta. (-JN)
Puhe kokonaisuudessaan osoitteessa
www.eduskunta.fi. Lisätietoja
pääsihteeri Kari Bärlundilta, puh: (09)
tai kari.barlund@eduskunta.fi

Eläketulon
kaksoisverotuksesta
luovuttava
Eläkkeiden verotuskäytäntö toimii Suomessa siten, että ulkomailta maksettuun eläketuloon lisätään Suomesta maksettu eläke.
Tästä yhteissummasta pidätetään sitten
vero. Näin menetellään vaikka esim Ruotsin
valtion maksamasta eläkkeestä on jo vero pidätetty. Suomen verokohtelusta johtuen
eläkkeensaajan käteen jäävä tulo pienenee
siihen verrattuna, asuisi edelleen Ruotsissa,
jossa tällaista kaksinkertaista verotuskäytäntöä ei ole. Kaksoisverotus onkin
monen paluumuuton esteenä. PerusS:n kansanedustaja on tehnyt ja saanut ministerin
vastauksen kirjalliseen kysymykseen ”Ruotsista Suomeen maksetun eläketulon
kaksoisverotus” (KK 536/2003 vp). Ministeri
Ulla-Maija Wideroos lopettaa vastauksen tylysti: ”Hallitus ei näe syytä ryhtyä enempiin
toimenpiteisiin kansanedustaja Raimo
Vistbackan tarkoittamassa asiassa”
Päätoimittaja Rolf “Fred” Sormo

Kansanäänestystä vaativilta
yhteinen lakialoite yli
puoluerajojen:

EU:N PERUSTUSLAKI
KANSAN
ÄÄNESTETTÄVÄKSI
On tärkeää, että myös Suomessa kansalaiset saavat ilmaista oman kantansa perustuslakiin kansanäänestyksessä.
Kansanäänestys on tarpeen, sillä monet EU-oikeuden asiantuntijat ovat todenneet, että perustuslakisopimuksen
myötä EU:n toimivalta laajenee, sen
päätöksentekojärjestelmä muuttuu ja
kansalaisten oikeusasema kehittyy.
Kansanäänestystä ei ole tarkoitus järjestää sopimuksen yksityiskohdista,
vaan sopimuksen sisältökokonaisuuksista. Poliittisten päättäjien on nähtävä
riittävästi vaivaa avatakseen nämä sopimuksen ydinkohdat kansalaisille ymmärrettävällä tavalla.
Suomalaiset ovat lakialoitteen tehneiden kansanedustajien mielestä aivan
yhtä kykeneviä lausumaan kantansa
asiasta kuin ranskalaiset ja tanskalaisetkin. On muistettava myös se, että suomalaiset eivät ole missään käydyissä
vaaleissa voineet ottaa suorasti tai epäsuorasti kantaa EU:n integraation syvenemiseen.
Perustuslain laatimisen yksi lähtökohta on ollut lähentää unionia kansalaisiin. Kansalaisten ja päätöksenteon
lähentäminen ei onnistu, jos kansalaiset jätetään perustuslain hyväksymisprosessin ulkopuolelle. Lakialoitteen allekirjoittajien mielestä suorat kansanäänestykset vahvistavat demokratiaa.
Kansanäänestys ei ole edustuksellisen
demokratian kanssa kilpaileva vaan sitä
täydentävä vaihtoehto. Suora demokratia sopii hyvin edustuksellisen demokratian rinnalle.
Nykytietojen mukaan EU:n perustuslaista järjestetään kansanäänestys ainakin Espanjassa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Ranskassa, Luxemburgissa,
Alankomaissa, Tanskassa ja Puolassa.
Esityksen mukaan kansanäänestys
olisi 21.05.2006. Kansalaisilta kysyttäisiin: “Tuleeko Suomen hyväksyä sopimus Euroopan perustuslaista neuvotellun sopimuksen mukaisesti?” Kysymykseen vastattaisiin joko “KYLLÄ”
tai “EI”:
Lakialoitteen ensimmäiset kuusi allekirjoittajaa ovat kansanedustajat Arja
Alho (Sdp), Petri Neittaanmäki (Kepu),
Suvi-Anne Siimes (VasL), Heidi Hautala
(Vihreät), Toimi Kankaanniemi (KD) ja
Timo Soini (PerusS).
Siimes, Alho ja Hautala kannattavat
perustuslain hyväksymistä. Kankaanniemi ja Neittaanmäki suhtautuvat siihen varauksellisesti ja Soini kielteisesti.
——
”Euroopan Unionille esitetään perustuslakia. Haluamme, että Suomessa
järjestetään perustuslaista kansanäänestys” -otsikolla varustettuja adressikaavakkeita voi tilata puoluetoimistosta
tai allekirjoittaa internetissä kansanäänestystä vaativan adressin. Allekirjoituksia on jo päälle 10.000 kpl.
Allekirjoita adressi:
www.kansanaanestys.fi

