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Tule mukaan Perussuomalaisiin. Käytä takasivun
lipuketta.

EU-vaalikampanja oli vilkasta

Saarakkala, EU-vaalikoordinaattori Jussi Niinistö ja
piirisihteeri Ossi Sandvik Seinäjoella PerusS:n piiritoimistossa

Lapuan Matti Kupari, Vistbacka ja Saarakkala

Nurmossa tilaisuuden alkua odottelevat Tony Halme,
Saarakkala, Vistbacka ja Ari Halme
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Muuntogeenisyydestä vähän
tutkimuksia
Siirrettäessä yksi geeni siirretään
itse asiassa useita geenejä. Sen vaikutusta kasvin genomissa ei tiedetä
etukäteen. Muuntogeenisen (gm)
kasvin tuottama Bt-toksiini ei ole
identtinen luomutuotannossa käytettävän Bt-valmisteen kanssa ja
muuntogeenisissä kasveissa Bttoksiini on aina aktiivisena joka solussa.
EU:ssa tai muuallakaan ei suurista satsauksista huolimatta ole tutkittu, mitä muuntogeenisten kasvien jo todistettu epävakaus vaikuttaa, lisääkö näissä kasveissa yleinen kukkakaalimosaiikkivirus-promoottori geneettisiä muutoksia ja
voiko muuntogeeninen ruoka vaikuttaa sitä syöneen äidin kautta sikiön kehittymiseen.
Vuoden 2004 alkuun mennessä
ainoastaan kymmenen vertaisarvioitua tutkimusta on julkaistu
muuntogeenisen ruoan ja rehujen
vaikutuksesta niitä syövien terveyteen. Todistamisen taakka painaa
bioteollisuutta.
Muuntogeenisten kasvien osalta
on riippumattomien tutkijoiden
piirissä jo vuosia sitten esittämiä
riskejä tieteellisesti todistettu. On
järjetöntä, että esitettyjä riskejä ei
katsota toteen osoitetuiksi, mutta
todistamattomat edut nähdään jo
rahana pankkitilillä.
Siirtogeenin karkaaminen muihin
kasveihin ja jopa horisontaalisesti
gm-kasvista mikrobeihin on jo todistettu. Se ei ole enää teoreettinen
riski, vaan käytännön riski.
Väitetään, että kehitteillä olevat
lajikkeet lupaisivat selkeitä etuja
sekä viljelijöille että kuluttajille.
Etuja arvioidaan niin monesta näkökulmasta. A-vitamiinia hiukan
enemmän tuottava muuntogeeninen
riisi saattaakin yksipuolistaa viljelykasvivalikoimaa ja siten vähentää
hivenaineiden saantia.

Vaalitulokset ja
samanaikaiset
mielipidetiedustelut
EU-vaaleissa PerusS:n kannatus oli
0,5%. Saman aikaan Taloustutkimuksen kannatuskyselyyn löytyi
PerusS:n kannattajia yli kolminkertainen määrä eli 2,2%. Jos kaikki
nämä kannattajat olisivat käyneet
EU-vaaliuurnilla, niin PerusS olisi
saanut 31.000 lisä-ääntä eli yhteensä
yli 40.000 ääntä. Kun PerusS:n ja
KD:n vaaliliitolta puuttui runsas
14.000 ääntä, niin kun nukkumaan
jääneistä PerusS:n kannattajista edes
joka toinen olisi käynyt vaaliuurnilla,
niin vaaliliiton paikka olisi ollut varma. Ja jos hieman suurempi joukko
olisi lisäksi keskittänyt äänensä Ari
Halmeelle, niin että Halmeen henkilökohtainen äänisaalis olisi ylittänyt
KD:n kahden kärkiehdokkaan äänet,
niin vaaliliiton 1. paikka olisikin ollut
PerusS:n paikka.
Tämä spekulointi osoittaa sen,
että kunnallisvaaliehdokkaana olo
on kaikkien PerusS:n kannattajien
velvollisuus, jotta myös tuloksia
tulee. Viimeksi v. 2000 olimme
kunnallisvaaleissa mukana vain joka
kolmannessa Suomen kunnista.
Kunnallisvaali-innostuksen nostamiseksi on Taloustutkimus julkaissut kesäkuussa tehdyn eduskuntavaalipiirikohtaisen kannatusarvion,
mikä oheisessa taulukossa ensimmäisenä. Lue myös puheenjohtaja
Soinin palstaa asiasta. Gallupit perustuvat satunnaisotantaan, joten
tilastoharhaa – kuten Lapin vaalipiirin 4,2% – saattaa syntyä.
Nyt ehdokashankintaan. Jos et
tunne kotikuntasi muita Perussuomalaisia, ota yhteyttä piirisi johtohenkilöihin, joiden yhteystiedot
löytyvät toisaalla lehdessämme.
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Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Päätoimittaja Rolf “Fred” Sormo
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Eurooppa-päivästä
äänestyspäivä
EU-vaalien eriaikaisuus niin äänestyksessä kuin vaalitulosten julkistamisessa johtanee siihen, että EUvaalilakeja on muutettava sellaisiksi, että äänestys olisi samanaikainen kaikissa EU-maissa. Ajankohdaksi sopisi hyvinkin Eurooppapäivä 05.05., joka samalla voitaisiin säätää yleiseksi vapaapäiväksi.
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Vaalivertailu
Taloustutkimus

Kesäk EU
EdV Kunnallisvaalit
2004
2004 2003 2000 2000
2000

Ed. vaalipiiri
Helsinki
Uusimaa
Vars.-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kymi
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohj.-Karjala
Vaasa
Keski-Suomi
Oulu
Lappi
Koko maa

%
3,8
2,1
1,6
2,3
2,6
1,0
1,4
2,3
1,1
1,0
4,0
1,7
1,7
4,2
2,3
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00102 Eduskunta
Puh
09-4321*, Fax 09-432 3274
Raimo Vistbacka (pj.)
Timo Soini (vpj.)
Tony Halme 050-511 3111, 09-4321*
Pääsihteeri: Kari J. Bärlund
Puh 09 - 432 3276
E-mail:
kari.barlund@eduskunta.fi
Perussuomalaiset Naiset:
Puheenjohtaja: Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta
Puh
05-416 9500, 040-775 1757
Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh
05-454 7685, 040-556 9159
E-mail: auli.kangasmaki@surfeu.fi
Perussuomalaiset
Nuoret:
Puheenjohtaja: Vesa-Matti Saarakkala
(Yhteystiedot puoluehallituksen jäsenten kohdalla)
Varapuheenjohtaja: Harri Väänänen
(Yhteystiedot puoluehallituksen jäsenten kohdalla)
Sihteeri : Mikko Nurmo Lepolankuja 13,
37600 Valkeakoski
Puh
040-841 5980
E-mail:
mikko.nurmo@luukku.com
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Perussuomalaisten Eduskuntaryhmä
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Timo Soini, puheenjohtaja
Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
Puh
050-511 3027, 09-4321*
E-mail:
timo.soini@eduskunta.fi
Raimo Vistbacka, 1.varapuheenjohtaja
Pekkolantie 36, 62900 Alajärvi
Puh
050-511 3186, 09-4321*
E-mail:
raimo.vistbacka@eduskunta.fi
Harri Lindell, 2.varapuheenjohtaja
Yrittäjänkatu 5, 32700 Huittinen
UUSI Puh: 040-913 4659
Fax
02-546 1533
E-mail:
kansan.sanomat@saunalahti.fi
Vaili-Kaarina Jämsä, 3. varapuheenjohtaja
Sääskitie 23, 90550 Oulu
Puh.
040-778 3537, 08-345 493
E-mail: vailikjamsa@suomi24.fi
Hannu Purho, puoluesihteeri
Savitaipaleentie 265, 54500 Taavetti
Puh.
050-573 8157
Fax:
09-454 0466
E-mail:
hannu.purho@eduskunta.fi
Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh
02-484 5773, 050-514 6764
E-mail:
lauri.heikkila@marttila.fi
Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8, 80200 Joensuu
Puh.
0400-375 472, 013-137 529
E-mail:
osmo.kokko@kolumbus.fi
Helena Ojennus
Majakkakatu 8, 39700 Parkano
Puh
03-448 5218, 0400-236 154
Fax
03-448 0350
Uusi e-mail: paakari@jippii.fi
Erkki Rakkolainen
Naistenlahdentie 82, 57810 Savonlinna
Puh.
015-536 101, 050-559 4855
Fax:
015-536 103
Vesa-Matti Saarakkala
Kissikuja 16, 61300 Kurikka
Puh.
06-450 2970, 050-402 4339
E-mail:
v_m_saarakkala@hotmail.com
Harri Väänänen
Rönkönniementie 17, 73200 Varpaisjärvi
Puh
040-575 7896
E-mail:
harri.vaananen@varpaisjarvi.fi
Alpo Ylitalo
Trullevintie 17, 67300 Kokkola
Puh.
06-830 1616, 0500-369 998
E-mail:
alpo.ylitalo@co.inet.fi
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PerusS:n puoluehallitus:

Alkuun kolme uutista: Yötä seuraa
päivä, kesän jälkeen tulee syksy ja
valtioneuvosto nimitti yksimielisesti Olli Rehnin Suomen ehdokkaaksi Euroopan komissioon. Mikä
näistä oli suurin “uutinen”? Ei ainakaan se, että hallitus piti viime
keväisestä sulle-mulle virkapakettisopimuksestaan kiinni, ja esitti EUkomissaariksi kepun Rehnin. Olihan edellinen merkittävä virka,
Suomen pankin pääjohtajan paikka,
annettu
vuorotteluautomaatissa
“laman demari-isä” Erkki Liikaselle.
Selvän asian ympärille kehitettiin
kuitenkin valtava mediasirkus. Siinä
pyörivät
useammatkin
“ehdokasnimet” näyttävästi.
Kuplauutisen tiimoilta eivät lehdet palstatilaa säästäneet eivätkä
sähköiset viestimet raportoinnissaan käytettyjä tunteja laskeneet.
Näkyivät poliittisen arvovallan perään huutelijatkin tämän arvottoman näytelmän pyöriessä autuaasti
nukkuneen. Onnistuneesti kuitenkin punamullan kannalta tyhjästä
nyhjättiin. Kärpäsestä tuli viikkojen
pyörityksessä hiljaisen uutiskesän
keskelle järisyttävä kärpänen.
Kepun ja demareiden menestys
viime eduskuntavaaleissa perustui
Irak-näytelmään. Sen jälkilöylyillä
tuli vielä mukavasti voittoja EUvaaleissakin. Syksyn kunnallisvaaleja silmällä pitäen toi EU-komissaarishow sopivasti punamultapuolueille suurta julkisuutta ja ilmaista mainosta. Ehättivätpä kiireisemmät työntää jo voittajan seppeleenkin pääministeri Matti Vanhasen päähän, hokien “on siinä jämy
mies, demaritkin selätti!” Ei voi
kuin arvailla sitä tyytyväisten röhönaurujen määrää, joka kepun ja
demareiden puoluetoimistoissa on
asian tiimoilta ilmoille päästetty.
Menihän niiden tarkkaan laskelmoima näytelmä mediassa täydestä. Toki siinä auttoi, että punamultavetoiset toimittajat asemapaikoiltaan sopivasti ja herkeämättä esitystä höystivät.
Hallituksen kahden suurimman
puolueen kunnallisvaalikampanja
on jo nyt suurelta osalta hoidettu.
Kiitos suomalaisen median sinisilmäisyyden ja hampaattomuuden.
On hieman lieventävää, jos media
meni tähän EU-komissaariutta pohjustaneeseen
punamultalankaan
joko tarkoitushakuisesti tai taitamattomuuttaan. Pelottaakin sellainen ajatus, että se teki sen tyhmyyttään. Tuntuu todella vaaralliselta, ettei Suomen tapaisesta avoimesta ja moniarvoisesta yhteiskunnasta löydy tämän enempää aitoa
kriittisyyttä. Suuretkin propagandasyötit tunnutaan nielaistavan kakis-
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Perussuomalaiset rp:n tilinumerot:
Nordea (Merita)
218518-148703
Sampo (Leonia)
800013-70212996

Punamultasirkus pyörii

Kuka on kuullut pääministeri Matti
Vanhasen tai hänen hallituksensa
ministerien ottaneen vakavasti
kantaa kansaa kipeästi koskeviin
asioihin. Sellaisiin kuin työttömyys,
laman uhrien ahdinko, lapsiperheiden aseman jatkuva heikkeneminen, pitkäaikaissairaiden paheneva
eriarvoistuminen ja ahdinko jne?
Kaikki suuret kysymykset on punamullan toimesta taitavasti piilotettu
erilaisten vaalinäytelmien alle. Lisäksi vielä rummutetaan, että hallitus on onnistunut työssään hyvin
ja kansa on sen toimintaan tyytyväinen. Mielikuvien ja käytännön
välillä on huutava ristiriita. Hallituksen työllisyystavoite on osoittautunut täydeksi bluffiksi. Työttömyys
ei ole vähentynyt ja työpaikatkin
karkaavat ulkomaille. Kohta maksetaan teknologiateollisuudessa ulkomaille enemmän palkkarahoja kuin
kotimaahan, toteaa Teknologiateollisuus-yhdistyksen toimitusjohtaja Martti Mäenpää. Työpaikoissa
ero on Teknologiateollisuus-yhdistyksen tekemän kyselyn valossa
kotimaan hyväksi vielä noin 50.000
työpaikkaa, mutta muutaman vuoden sisällä on arveltu ulkomaille
valuvan enemmän palkkarahoja
kuin kotimaahan jää.
Laman uhrien osalta hallitus teki
juuri juhannuksen alla merkittävän
ratkaisun. Velat eivät raukea edes
kuollessa. Ylivelkaantuneilta vietiin
hautarauhakin. Tuloerojen kasvaessa lapsiperheiden taloudellinen
asema on heikentynyt. Lapsiperheiden saamat tulonsiirrot ovat jääneet jälkeen yleisestä ansiokehityksestä, eikä 1990-luvulla tehtyjä
leikkauksia lapsiperheiden tulonsiirtoihin ole vieläkään korjattu.
Pitkäaikaissairaidenkin
kohdalla
raha ratkaisee. Lisäksi hoitajaresurssit on ajettu niin alas ja tiukoille, että hoitajat ovat kohta väsyneempiä kuin hoidettavat. Ongelmia riittää. Edellä mainittujen ryhmien lisäksi mm. veteraanit, pätkätyöläiset, opiskelijat, pieneläkeläiset ja jopa maatalousyrittäjät joutuvat kulkemaan kohti pahenevaa ahdinkoa, vaikka kunniafanfaarit mediassa hallitukselle soivatkin.
Suomessa vaietaan vaikeista asioista. Kansalle heitetään kerralla
muutama “sopiva luu” kaluttavaksi. Uusia tällaisia kyllin vaarattomia
aiheita ovat muun muassa keskustelu viinan hinnan korottamisesta.
Kysymys siitä, tuleeko presidentti
Tarja Halosesta YK:n pääsihteeri?
Tai kuka valitaan “EU:n Leniniksi”,
eli EU:n presidentiksi.
Tutkimusten mukaan, EU-kuntoon saatetussa Suomessa jo 40
prosenttia kansasta elää köyhyydessä. Tälle kansanosalle on varattu
vain uhrilampaan rooli Brysselin
notkuvissa EU-pöydissä. Heitä ei
päätöksenteossa muisteta eikä taloudellisesta kuilusta nykykomennolla ylös nosteta. Tällaista menoa ei
ole kuitenkaan tarvitse hyväksyä.
Riittävän raju protesti Perussuomalaisten ehdokkaiden kautta tulevissa
kunnallisvaaleissa takaa sen, että
hallitus joutuu julkisuudessa ottamaan kantaa myös ikäviksi ja hankalaiksi kokemiinsa asioihin. Punamultahallitus on jo riittävästi järjestänyt
sirkushuveja. Pakotamme punamullan vastaamaan kysymykseen: Koska tulee sen leivän vuoro?
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peruss@perussuomalaiset.fi

Tärkeät asiat unohdettu
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Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp
Perustettu:
1995
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki

telematta, kunhan niissä on edes ripaus todellisuutta mausteena.
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Aineisto: toimitukseen sähköinen aineisto kuun 5.
tai sitä seuraavana arkipäivänä, manuaalinen aineisto
kuun vaihteessa, ja taittoon toimitettava aineisto viim. 10. pv.
Ilmestyy: Kerran kuukaudessa
Painos:
5.000 - 75.000 kpl
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp
Pankkitili: Nordea(Merita) 218518 - 157282
Toimitus ja puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56,00100 Helsinki
Puh:
09 - 454 0411, Fax: 09 - 454 0466
Vastaava päätomittaja: (lehti & internet)
Rolf “Fred” Sormo Gsm:050 - 5423 704
Toimittaja: Hannu Purho
Valokuvaaja: Pauli Artturi Luttinen
Taitto ja layout: Anne Laine/Graafinen Hintaveistämö
Webmaster: Lauri Heikkilä
Vakituiset avustajat: Erkki Aho, Timo Hirvonen,
Eero Kinnunen, Markku Kivimäki, Pentti Kokko,
Reijo Ojennus, Ahti Moilanen, Marjo Pihlman,
Vesa-Matti Saarakkala, Jorma E. Taivainen,
Jorma Uski ja Alpo Ylitalo.
Tilaukset/jäsenrekisteri: Tiina Sivonen
E-mail:
tiina.sivonen@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu:
20 euroa/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat:
Vuosikerta 25 euroa, 1/2 vuotta
15 euroa, irtonumero 3 euroa
Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset:
2,00 euro / pmm
Rivi-ilmoitus: 5,00 euroa / rivi
Aineiston muokkaus: 100 euroa / tunti
Painopaikka: Satakunnan Painotuote, Kokemäki
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ISSN 1239-2324 12 numeroa vuodessa

Puoluesihteeri

hannu.purho@eduskunta.fi
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Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja v. 1996 lähtien

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Meillä on Järvenpäässä puolueneuvoston kokous,
jossa voimme vaihtaa kokemuksia ja ideoita. Hyväksymme kunnallisvaaliohjelman. Tule tekemään puolueemme
kannalta ratkaisevia päätöksiä. Meillä voi vaikuttaa. Luvassa on mielenkiintoinen kokous, jossa kaikki puolueen kansanedustajat ovat mukana. Kokousjärjestelyjen
eteen on toimistolla tehty kovasti töitä. Luvassa on
myös mukavaa yhdessäoloa ja korkeatasoinen iltaohjelma. Tule mukaan. Kokouksen jälkeen meillä on vielä
yksi kuukausi aikaa tehdä ehdokashankinnan loppukiri.
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Eduskunnan kevät
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Perussuomalaisten kansanedustajat ovat tehneet ahkerasti eduskuntatyötä. Olemme puhuneet, tehneet aloitteita ja kyselyitä sekä hoitaneet ihmisten asioita. Vastaanotto on ollut hyvä ja palautetta on tullut. On ollut
tunne, että meitä tarvitaan. Samalla voin myös sanoa,
että monet ihmiset kokevat Suomessa tulleensa kaltoin
ja epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi. Näissä yksittäisten ihmisten traagisissa tapauksissa uhkaavat voimat
kulua. Avun tarvitsijoita on paljon, mutta voimavarat
ovat rajalliset. Kenttää pitäisi kiertää ja vastuunsa kantaa myös perheestä.
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Gallup
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Kesäinen galluprummutus iski vielä heinäkuun alussa.
Tuutit toitottivat, että Perussuomalaiset menettäisivät
eduskuntapaikkoja. Tosiasia on, että gallup näytti puolueelle
vahvaa
nousua.
Isossa
otoksessa
kannatuksemme oli 2,3 prosenttia, kun se viime vaaleissa oli 1,6 prosenttia. Gallupia pitää verrata edellisiin gallupeihin. Viime vaalien alla gallupit eivät luvanneet
Perussuomalaisille yhtään eduskuntapaikkaa, mutta
saimme kolme.

Kunnallisvaalit ovat puolueemme tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeät. Kunnissa luodaan pitävä
peruskannatus, jota sitten voidaan julkisuuden ja vaalitaistelun avulla nostaa. Mikäli pohjatyö laiminlyödään,
ei pelkkä vaalikampanja tuo suuria voittoja.
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Gallupeilla on kuitenkin mielipiteitä muokkaavaa merkitystä. Niitä ei pidä suurennella, muttei väheksyäkään.
Oikein ymmärrettynä saamme niistä tärkeää tietoa.
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puheenjohtaja Timo Soini
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Taksilupien vapauttamisesta huonoja kokemuksia. Tuore eurooppalainen tutkimus kertoo, että taksien täysin vapaa kilpailu ei tuo sellaisia etuja, kuin siltä odotetaan. Taksilupajärjestelmän romuttaminen ja
hintojen vapauttaminen on johtanut monissa eurooppalaisissa kaupungeissa palveluiden huonontumiseen.
(Metro 11.06.2004)
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“Gallupeita ei pidä suurennella,
mutta ei väheksyäkään”
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Terävä EU-nörtti, Göran Stubb. Vaalipäällikkö Kirsi
Piha, ideanikkari ja eurovaalien äänikuningatar mallia
-96 on urakoinut ympäripyöreitä päiviä palkatta joulukuusta lähtien. Remmissä oli 50 aluevastaavaa, 150
aktiivia ja tuhat tiimiläistä. Rahaa paloi 112.147 euroa.
(Ilta-Sanomat 15.06.2004)
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Nyrkkeilyhanskat mukana vain näön vuoksi.
Tony Halme ja Atik Ismail eivät iskeneetkään yhteen. Runsain mitoin savolaisia kerääntyi maanantaina Kuopion torille ihmettelemään perussuomalaisten
Aki Halmeen eurovaalikiertuetta. Itse ehdokas jäi kuitenkin auttamatta pikkuveljensä Tonyn varjoon. Väki
ryntäsi kuvauttamaan itseään nyrkkeilevän kansanedustajan rinnalla. Luvattua nyrkkeilyottelua Tony
Halmeen ja urheilun moniottelijan Atik Ismailin välillä
ei sen sijaan nähty. Matsi kaatui siihen, ettei Ismaililla
ole nyrkkeilyliiton ottelulisenssiä. – Se olisi ollut
puhdas pahoinpitely, kun olisin Atikin hakannut,
Halme selitti. Ismail oli haastanut Halmeen edistääkseen rakastamaansa nyrkkeilyurheilua. – Olen todella
pettynyt Halmeeseen. Sen piti olla kiva tapahtuma.
Tony olisi suojannut ja väistellyt, emme olisi ottaneet
tosissamme, Ismail selitti. Halmeella oli ottelun luonteesta selvästi erilainen kuva. – Atikia ei olisi jalkatyö
auttanut. Se olisi saanut keräillä purukalustoaan puuron seasta seuraavana aamuna, Halme uhosi maanantaina. Halme sai lukea Ismailin haasteesta lehdestä.
Puhelimessa hän oli haukkunut Ismailia vellihousuksi. – Tällaista se on kuopiolaisten kanssa. Ne puhuu
tyhjää ja paljon. Halme viittasi haasteeseen, jonka on
jo ajat sitten saanut kuopiolaisnyrkkeilijä Jari ”Fireman” Markkaselta. Markkanen on voittanut Halmeen
vuonna 1998, mutta sen jälkeen Halme on vältellyt ottelua. Taisteluparia ei nähdä kehässä ainakaan niin
pitkään, kun Halme pysyy kansanedustajana. – Viimeksi Markkasella kävi tsäkä, mutta viime aikoina en
ole ehtinyt treenaamaan, Halme selitteli.
(Ville Seuri, Savon Sanomat 01.06.2004)
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Näissä vaaleissa meidän on erityisesti huolehdittava
siitä, että jokaisen vaalipiirin pääkaupunkiin saadaan
valtuutettuja. Meidän on myös pyrittävä saamaan entistä useampaan kuntaan oma listamme. Jos kunnassa ei
ole Perussuomalaista vaihtoehtoa, emme voi saada ääniäkään. Tässä työssä tarvitsemme jokaisen panosta.
Olen lähettänyt kirjeen jokaiselle puolueemme jäsenelle
ja vedonnut jokaiseen ehdokkuuskampanjan onnistumiseksi. Jos jokainen puolueemme jäsen panee itsensä ehdokkaana likoon ja hankkii edes yhden ehdokkaan
olemme jo sillä työllä vaalien voittaja. Olen iloinen, että
moni jäsen on ottanut haasteen vastaan. Esimerkiksi
kauhajokelainen valtuutettu ja ehdokashankkija Tapio
Pihlaja soitti ja vakuutti, että työ tulee tehtyä kunnolla.

○

Alueellisesti hajautetut gallupit antavat silti suuntaa
ja ajattelemisen aihetta. Tulen käsittelemään tätä teemaa
Järvenpään kokouksen avauspuheessani tarkemmin.
Omasta vaalipiiristäni voi kuitenkin todeta sen verran,
että viime vaalien alla meille luvattiin Uudellamaalla 0,4
prosentin kannatus, vaaleissa saimme 1,2 prosenttia ja
nyt tutkimus lupaa 2,1 prosenttia. Ei se nyt oikein katastrofilta vaikuta. Samaten Raimo Vistbackan alueella viime vaalien alla luvattiin 2,3 prosentin kannatusta ja
APU-lehti julisti Vistbackan varmaksi putoajaksi. Nyt
tuo samainen tutkimus näyttää Vaasaan 4,0 prosentin
kannatusta. Tony Halmeesta gallupit eivät tienneet vaalien alla yhtään mitään. Nyt Helsinkiin luvataan 3,8 prosentin kannatus.

Perussuomalaisilla on hyviä pesäkkeitä eri puolilla
Suomea. Meillä on esimerkiksi Kaustisella seitsemän
valtuutettua, Vetelissä ja Alajärvellä on neljä, Sonkajärvellä kolme muutamia mainitakseni. Nyrkkisääntö on,
että jos meillä on hyvät ja monipuoliset listat niin ääniä
tulee aina. Perussuomalainen puolue ei siis estä äänten
saamista, mutta puolue ei automaattisesti tuo montaakaan ääntä.

Tony Halme puhui Suurmarkkinamessuilla.
Tonylle ei löytynyt vastusta. Suurmarkkinamessujen
poliittiseen paneeliin lauantaina 17.04.2004 ei saapunut yhtään maakunnan [Pohjois-Karjala] kansanedustajaa Joensuun Areenalle. Haaste oli lähetetty
kaikille maakunnan kansanedustajille. Paikalla olivat
vain kansanedustaja Tony Halme (PerusS) ja Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini. - Meni muilta kansanedustajilta pupu pöksyyn. Pelkkää pelkoa se
on, ettei kukaan saapunut paikalle, Halme täräyttää. Vaalit eivät ole tarpeeksi lähellä. Silloin on haaleaa
Saludoa tarjolla joka nurkalla, Timo Soini sanoo. Halme oli saapunut Pohjois-Karjalaan keskustelemaan
pienyrittäjyyden ja velkaantuneiden auttamisen puolesta. - Suomi häviää, jos ihmisiä pidetään elinikä velkasaneerauksessa. Velat pitäisi saada anteeksi esimerkiksi seitsemän vuoden välein kuten USA:ssa. Se
elvyttäisi pienyrittäjyyttäkin, Halme sanoo. Kesän
koomasta Tony Halme sanoo toipuneensa hyvin,
vaikka pitääkin erittäin epätodennäköisenä, että palaisi enää nyrkkeilykehään. - Olen 90 prosenttisessa
kunnossa. Vaimo sanoo, etten pölise niin kuin ennen,
mutta se on kokemuksesta aikuistumista, Halme sanoo.
(Karjalainen 18.04.2004)
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Elämä on sen verran minuakin opettanut, että väsynyt ja vihainen mies ei ole avuksi ja eduksi kenellekään.
Ei edes itselleen. Siksi olen päättänyt pitää muutaman
viikon lomaa, jotta syksyn taisteluihin löytyy kipinä ja
tarmo sekä kunnollinen sitoutuminen työhön. Lepo on
tarpeen. Korvaamattomia miehiä ja naisia ovat kirkkomaat täynnä. Tämä on meidän taistelun tuoksinassa
syytä muistaa.

Tärkeät vaalit edessä

Muut tiedotusvälineet

Stadia on rokotettu suruttomasti.
(Koillis-Helsingin Lähi-Sanomat 16.06.2004)
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Idealismia ei saa rahalla.

. . . j a t k u u
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○

Teoreettiset hyödyt eivät ole todellisia. Sen sijaan eroosioherkkiä peltoja on pystytty kunnostamaan ja viljavia peltoja
todistetusti saatu tuottamaan paljon korkeampia satoja agroekologian keinoin. Rahoitusta näiden jo olemassa olevien
menetelmien kehittämiseen ja tiedon levittämiseen on vaikeaa saada.
Rahahanat kyllä ovat auki geeniteknologiseen tutkimukseen myös Afrikassa, missä agroekologialla saisi parannuksia
aikaan nopeasti.
Suomessa bioteknologian imagonkorotus saa reilusti valtion tukea, mutta avointa debattia geenitekniikan käytöstä ei
kukaan näköjään suostu järjestämään.
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(jatkoa päätoimittajan palstalta)

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Veikko Hurstin vaikuttava taidenäyttely
Kun astuin sisään Harjukatu
8:ssa sijaitsevaan
toimintakeskukseen,
seisahduin lähes mykistyneenä
talon antimiin. Suuret ihanat
maalaukset saivat kyyneleet
silmiin, samoin lämmin,
sydämellinen vastaanotto
henkilökunnalta. Katselin
nälkäisenä pöydän ja seinien
antimia, enkä oikein osannut
päättää, mistä kierrokseni
aloittaisin. Olisin halunnut
ahmia kaiken sisimpääni.
Olen kiertänyt taidemyyntinäyttelyitä usean
vuoden, löytämättä omalle seinälleni mieleistä teosta, Nyt se löytyi. En vain tiedä
minkä valitsisin, jos taiteilija Veikko Hursti
suostuu myymään jonkun aarteistaan minulle, sillä taiteilija on pannut niihin sielunsa ja sydämensä. Ja niistä on varmasti vaikea luopua.
Jos sopimukseen päästään, toivoisin saavani katsella myös puolueeni toimiston seinällä yhtä tauluista “MYRSKYTUULI KOETTELEE SUOMEA”. Se mielestäni kuvaa
kaikkea sitä mitä Perussuomalainen kotimaassaan ja -maastaan kaipaa. Kuva puhukoon puolestaan.
Taistelu viidakossa ja Veikko Hursti

Toivotan Veikolle koko H:gin piirin puolesta, siunaavia päiviä.
Kuvat ja teksti: Pirjo Seppä,
PerusS:n H:gin varapuheenjohtaja

Maalaus vasemmalla: Daniel jalopeurain luolassa
Maalaus oikealla: Myrskytuuli koettelee Suomea
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Äänioikeus vietiin
Niinisalossa
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Euroopan unionille
on kirjoitettu
perustuslaki.
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MIKKELIN SOTAELOKUVAPÄIVÄT 06.-08.08.2004
OHJELMA
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Tapahtumapaikat: tori, pääkirjaston Mikkeli-Sali, Naisvuoren kesäteatteri ympäristöineen, elokuvateatteri Kinolinna, Viestikeskus Lokki, ravintola King Creole

sotaelokuvapäivien avaus sekä perinteiset tulokahvit kutsuvieraille Mikkelin torilla, jossa musiikkia ja leppoisaa tunnelmaa
”Naisten rooli sodassa” -foorumi (Mikkelin pääkirjaston Mikkeli-Sali)
kutsuvieraiden juhlalounas
Sota-ajan laulelmia –konsertti Naisvuoren Kesäteatterissa; Arto Kivekäs ja Kari
Kanto (kantaesitys)
Mikkelin Tanssihullut ry:n tanssiesitys (Naisvuoren kesäteatteri)
sotaveteraanien ja rintamamiesten kuorojen esityksiä (Naisvuoren kesäteatteri)
kevyt kenttälounas (Naisvuoren kesäteatteri)
tanssittaa Aulis Kaukonen Quintet (Naisvuoren kesäteatteri)
Tuntematon Sotilas (Edvin Laine, 1955) ulkoilmaesitys (Naisvuoren kesäteatteri)
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Perjantai 6.8.
12.00

○

13.00 – 14.30
14.30 – 16.30
17.00 – 18.00
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18.00 – 18.30
18.30 – 19.30
19.30 alkaen
19.30 – 22.30
23.00 alkaen
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Vesa-Matti Saarakkala
puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
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Jäsenmaiden hallitusten edustajat ovat
muokanneet sitä edelleen hallitustenvälisessä konferenssissa ja lopulta hyväksyneet perustuslain. EU:n perustuslaki on
voimaantullessaan Suomen perustuslain ja
kansallisten lakien yläpuolella. Kansanäänestysliike vaatii kansan mielipiteen kysymistä myös Suomessa!
Pääministeri Matti Vanhasen mukaan
EU:n uusi perustuslaki ei muuta unionin
luonnetta. Eduskunnan puhemiehen ja
SDP:n puheenjohtajan Paavo Lipposen mukaan kansalaisia on turha vaivata asialla.
“Perustelut ovat kestämättömiä. Jos perustuslaki ei muuta unionin luonnetta, miksi
sitä ollaan tekemässä?”, kysyy Maan ystävien puheenjohtaja Leo Stranius. “Nyt on
erinomainen mahdollisuus kysyä asiaa kansalaisilta ja tehdä välitilinpäätöstä EU:n kehityksen suuntaviivoista”.
Euroopan unioni on muuttunut. Unioni ei
ole enää samanlainen kuin Suomen liittyessä siihen vuonna 1995. Vaikka EU-linjauksilla on kauaskantoisia vaikutuksia, niitä on
maamme jäsenyyden aikana vain harvoin
nostettu vaaliteemoiksi.
“Päinvastoin kuin pääministeri Vanhanen
väittää, kansanäänestyksessä ei ole kysymys vain perustuslain tuomasta muutoksesta nykyisen Euroopan unionin toimintaan”,
huomauttaa Vaihtoehto EU:lle -kansanliikkeen Jussi Lilja. “Vuonna 1994 ei ollut yhteistä rahaa tai sotilaallista ulottuvuutta. Euroopan unioni on muuttunut myös maatalouspolitiikan ja kauppapolitiikan suhteen.
Poliittinen keskustelu aiheesta on kuitenkin
puuttunut”, hän jatkaa.
“Kansanäänestys synnyttäisi kunnon
keskustelun EU-asioissa ja motivoisi ihmisiä myös hankkimaan lisää tietoa. Äänestys
saisi puolueet selkiyttämään EU-linjauksiaan, mikä vahvistaisi myös edustuksellisen
demokratian pohjaa”, muistuttaa kansanäänestysliikkeen aktiivi Annukka Berg.
Perustuslaista järjestetään jo kansanäänestys yhdeksässä EU-maassa, esim. Ranskassa, Britanniassa ja Tanskassa. Pääministeri Matti Vanhanen on luvannut keskustella syksyllä 2004 eduskuntapuolueiden
kanssa kansanäänestyksen tarpeellisuudesta Suomessa.
Vielä ehdit vaikuttaa! Lisää hyviä syitä ja
mahdollisuus allekirjoittaa vetoomus kansanäänestyksen puolesta osoitteessa (tai tilaa paperiversio puoluetoimistosta):
www.kansanaanestys.fi
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Ystäväni suorittaa varusmiespalvelusta Niinisalon varuskunnassa. Euro-vaaleissa varusmiehet saivat äänestää ennakkoon
varuskuntansa ulkopuolella samaan aikaan
kuin meillä siviilissäkin eli 02.-08.06. Tosin
tästä ei informoitu varusmiehiä vaalien alla
tai niiden ollessa käynnissä mitenkään erityisesti. Yksikköupseeri oli kuulemma useita
viikkoja aiemmin kertonut lyhyesti, miten
äänestäminen tapahtuu. Ystäväni oli koko
kyseisen ajan (02.-08.06.) varuskunnassa
ns. virka-avussa, ja siksi hän ei kyennyt äänestämään ennakkoon. Niinpä hän meni
perjantaina 11.06. patterinsa varapäällikön
sijaisena toimivan yliluutnantin puheille.
Patterista normaalisti vastaava varapäällikkö ei ollut paikalla. Varsinaisena vaalipäivänä 13.06. ystäväni oli määrätty taas virkaapuun, joten häntä ei patterin varapäällikön
sijaisen mukaan voinut päästää varuskunnan ulkopuolelle lähimpään äänestyspaikkaan
täyttämään
kansalaisvelvollisuuttaan. Armeija on kurin
ja järjestyksen paikka. Jokaisen miehen tulee suorittaa varusmiespalvelus. En voi kuitenkaan ymmärtää, miksi ei voitu järjestää
niin, että ystäväni olisi päässyt äänestämään. Hän ei pystynyt täyttämään
kansalaisvelvollisuuttaan ja häneltä riistettiin yksi kansalaisen perusoikeuksista: äänioikeus.

19.30 – 20.30
20.30 – 22.30
23.00 alkaen

kutsuvierasristeily Saimaalla
vierailu Viestikeskus Lokissa tai Päämajamuseossa
kutsuvieraiden lounas
Åke Lindmanin sotaelokuva ”Framom främsta linjen”
(elokuvateatteri Kinolinna, Vuorikatu 9A)
Sotaelokuvapäivien pääjuhla Naisvuoren kesäteatterissa
pääjuhlan avaus/valtiovallan tervehdys, muuta ohjelmaa
sota-ajan laulelmakonsertti; Arto Kivekäs & Kari Kanto
kuorolaulua, musiikkia, tanssia ja tanssiesityksiä (Naisvuoren kesäteatteri)
sotaelokuva, ulkoilmaesitys (Naisvuoren kesäteatteri)

Sunnuntai 8.8.
10.00 – 11.00
11.00
11.30 – 12.00
12.00 – 14.00

kutsuvieraat Mikkelin torilla, torikierros, kahvitilaisuus, musiikkia, ym.
perinteinen seppeleenlasku Mannerheimin patsaalle torilla
sotaelokuvapäivien hiljentymistilaisuus Mikkelin tuomiokirkossa
päätöslounas kutsuvieraille
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Lauantai 7.8.
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
15.00 alkaen
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18.00 – 19.30

○

○

○

○

○

○

○

○

Sunnuntaina ei ole yleisölle erityistä, järjestettyä ohjelmaa, vaan toivomme yleisön osallistuvan
sankoin joukoin kutsuvieraitten mukana tilaisuuksiin torilla ja kirkossa jne.
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Yhteystiedot:
Sotaelokuvapäivien toimisto: Porrassalmenkatu 44-46, puhelin 015 – 22 22 77
Toiminnanjohtaja:
Timo Hirvonen
040 – 7300 724, timo.hirvonen@dnainternet.net
Toimitus- ja PR-sihteeri:
Satu Piispa
044 – 36 123 22, peacepa@pp.inet.fi
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Perustuslaki ja hallitustenvälisen konferenssin (HVK) tulokset löytyvät Valtioneuvoston sivuilta:
http://www.valtioneuvosto.fi/vn/liston/
base.lsp?r=47075&k=fi&old=716
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PerusS Nuorten puheenjohtaja ja puoluehallituksen jäsen Vesa-Matti Saarakkala läpäisi
pääsykokeet. Hänet on valittu opiskelemaan
valtio-oppia Jyväskylän yliopistoon. Hakijoita
oli yli 200, sisään pääsi 28.
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Viro aikoo rakentaa rannikolleen lähivuosina
satakunta tuulivoimalaa. Tuulipuistot rahoitetaan osin Kioton sopimuksen mukaisilla
päästökaupoilla. Viro on jo alustavasti sopinut päästökaupoista Suomen ja Hollannin
kanssa. Maan länsirannikolla on määrä pyöriä 43 myllyä v. 2006. Yhteensä voimaloiden
teho on noin 100 megawattia, mikä on n. 5
% maan sähköntuotannosta. Tuulivoima
korvaa osan fossiilisilla polttoaineilla, mm.
erittäin saastuttavalla palavalla kivellä, tuotetusta energiasta. Viron hiilidioksidipäästöt
ovat pudonneet puoleen vuodesta 1990.

ESKON

Kuva: Futureimagebank

Viro panostaa
tuulivoimaan

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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pullinen sisältö on ratkennut. Viimeisin kansanäänestyksestä ilmoittanut maa on Englanti, jossa lain läpimeno näyttää erittäin
epätodennäköiseltä. Myös monissa muissa
maissa voidaan lain läpimenoa pitää vähintäänkin epävarmana.

Tulevassa, yhä neuvottelujen kohteena
olevassa EU:n perustuslaissa tullaan siirtämään monissa asioissa päätäntävaltaa EUparlamentille, komissiolle ja neuvostolle.
Eräs mielestäni vakavimmista asiakokonaisuuksista on uusi palveludirektiivi, joka
merkitsee vapaata kilpailua esimerkiksi koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluissa. Näin
ollen vaikkapa portugalilainen yritys voisi
voittaa tarjouskilpailun Ylihärmän kunnan
terveyspalveluista ja palvelujen sisällön
valvonta kuuluisi esim. Porton kaupungin
viranomaisille. Mitenkähän hyvin valitukset
tulisivat siinä tapauksessa huomioiduksi?
Eikö tässä olisi jo riittävät perusteet kansanäänestyksen pitämiseen?

Suomessa on käyty valitettavan vähän
keskustelua siitä, tulisiko myös Suomessa
järjestää kansanäänestys EU:n perustuslaista. Käytännössä noin puolet EU:n jäsenmaista on päättänyt kansanäänestyksen pitämisestä sen jälkeen, kun perustuslain lo-

Perussuomalaiset vaativat ehdottomasti
kansanäänestystä EU:n perustuslaista; välillinen demokratia ei tässä yhteydessä riitä!
Tukemalla Perussuomalaisia voitte samalla
ottaa kantaa kansanäänestyksen puolesta ja
EU:n liittovaltiokehitystä vastaan.
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Suomessa ja koko EU:n alueella järjestettiin
Euroopan Parlamentin. Vaalit käytiin täysin
tietämättömänä siitä, millaiseksi Euroopan
unionin tuleva perustuslaki tulee sisällöltään muodostumaan. EU:n ulkoministerit ja
heti sen jälkeen valtion päämiehet huippukokouksessaan löivät lukkoon perustuslain
sisällön vain runsas viikko parlamenttivaalien jälkeen. Tällä hetkellä ei edes Suomen
eduskunta tiedä tarkalleen kaikkea sitä vallansiirtoa, jota tuleva perustuslaki tulee merkitsemään kansallisilta parlamenteilta unionin suuntaan. Suomalaiset äänestäjät joutuivat siis täysin sokkona vaaleihin tietämättä sitä, kuka ja missä päättää tulevaisuudessa esimerkiksi suomalaisista sosiaalipalveluista.
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Kansanäänestys
EU:n perustuslaista
välttämätön

○

Hallituksen ja hallituspuolueiden sekä
varsinkin kokoomuksen taholta on jatkuvasti korostettu sitä, että unionin perustuslaki on liian monimutkainen ja laaja jotta
kansalaiset pystyisivät ymmärtämään sen
sisällön ja muodostamaan sen pohjalta kantansa lakiin. Mielestäni tämä väite on loukkaus suomalaisten älykkyyttä kohtaan. Uskallan väittää, että Suomessa kansalaiset
ovat huomattavasti valveutuneempia ja sivistystasoltaan korkeammalla tasolla kuin
monissa muissa EU-maissa. Jos suomalaiset
poliitikot ja hallintoviranomaiset eivät pysty
selittämään tulevan perustuslain olennaisinta sisältöä ja vaikutusta Suomeen, vika on
heissä eikä kansalaisten järjenjuoksussa.

Perussuomalaiset; Kunnallisvaali- ja yhdistysopas
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Kuntalaisen puolesta 2004
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Raimo Vistbacka
Kansanedustaja
PerusSuomalaiset
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Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkaiden vaalitoiminnan tueksi on
julkaistu opas: ”Kuntalaisen puolesta 2004 – Perussuomalaiset rp:n
kunnallisvaali- ja yhdistysopas”.
Opasta jaetaan kaikille kunnallisvaaliehdokkaille, jos et tunne kunnassasi ketään Perussuomalaista ota yhteyttä piirin johtoon tai puoluetoimistoon.
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Kunnallisvaalit 24.10.2004
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Ehdokaslistat jätettävä viimeistään
14.09.2004 klo 16.00
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Ehdokasnumerot saadaan
23.09.2004
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Oikeistopuolueiden menestys ei lisännyt Perussuomalaisten kannatusta –
Natura pinta-aloissa hurjia vippauksia – Maksetut velat uuteen maksuun

Alpo Ylitalo
Puoluehallituksen jäsen
PerusS:n Keski-Pohjanmaan
piirin pj

EU-vaalit antoivat aiheen ajatteluun. Perussuomalaisten johto lähestyi kenttää kirjeellä. Se osoittaa,
että vaalitulos on noteerattu. Puoluejohto on tyytyväinen kentän
yksimieliseen tukeen, mutta jatkuuko se, jos kannatusluvut eivät
pysy nousujohteisina. Kentältä
kuulee moitteita, ettei puolueen
johto kuuntele sitä. Kirjeen mukaan
johto kuulee, mutta miten tämä näkyy johtopäätöksissä. Kansa kaipaa linjakkuutta. Nyt jos koskaan
maamme hallinnossa tarvittaisiin
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herkkää omatuntoa ja rehellisyyttä.
- Arvoisat kansanedustajat tietävät, ettei hallinto aina kunnioita
heidän säätämiään lakeja, mutta he
tyytyvät siihen. Onko ”rötösherrojen” valta ryöstäytynyt, ettei edustajista löydy ainoatakaan, joka uskaltaisi vaatia lakien kunnioittamista. Oikeusvaltiokäsitteen tulisi olla
itsestään selvyys eikä ainoastaan
poliitikkojen hokema, jolla sen olemassaoloa uskotellaan kansalle.
***
Lakien pitäisi olla hallinnolle
kuin tietokoneohjelma, joka antaa
perustan ja ohjaa sen toimintaa.
Koiviston presidenttikaudella hallinto joutui ”Manuaaliseen” ohjaukseen. Tapa jäi käyttöön ja se voi
ohjata myös tuomioistuimien toimintaa. Ylimmät laillisuusvalvojat
ylläpitävät tuolloin valittua linjaa
eikä kanteluihin saa muita kuin ”ei
anna aihetta” -päätöksiä. Linja
ruokkii hallintoa tekemään vääriä
päätöksiä, koska tekijät tietävät, etteivät he joudu vastuuseen mistään.
Ympäristöministeriö ja ministeri Enestam eivät myönnä vastauk-

sessaan eduskuntakyselyyn Natura 2000-aluevalinnoissa olevaa 1,3
milj. ha pinta-ala eroa verrattaessa
Suomen ja EU:n papereita. Ao EUkomisaarin Margot Wahlströmin
mukaan pinta-alaero on tosiasia.
Määriteltäessä taas viljelytukia
suomalaisviljelijöille jopa yhden
aarin pinta-alaero löytyy varmasti,
mutta 1,3 milj. hehtaaria suojelualueita saa olla hukassa. Poliisi toteaa
jättäessään hallinnolle epämiellyttävät rikosilmoitukset tutkimatta,
ettei ole syytä epäillä rikosta. Jos rikoksesta epäilty on ”oikea” hallintohenkilö, mutta rikosilmoituksen
tekijä ”väärä”, juttu jää tutkimatta.
Pärstäkerroin vaikuttaa suojelukorvauksia määriteltäessä, mutta ei
kohteen todellinen arvo. Saako ministeri valehdella eduskunnallekin,
kun kyseessä ns. luonnonsuojelu?
***
Edellisen hallituksen aikaan
Suvi Anne Siimeksen johtama ministeriryhmä teki n. 200.000 pysyvää velkaongelmaista. Ministerit
myivät 12 miljardin markan roskapankin saatavat norjalaisyhtiölle 5
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% arvosta verrattaessa saatavien
määrään eli 600.000 miljoonalla markalla. Jälkien peittely tehtiin ja kauppa Aktiv-Hansan kanssa julistettiin
salaiseksi vuosikymmeniksi, kun
kansalaiset heräsivät kysymään sopimuksen järkevyyttä. Kaupan johdosta tuhannet jo velkasaneerauksen läpikäyneet kansaslaiset joutuvat aloittamaan velkataakkansa
maksun alusta ja pysyvät ikuisesti
velkavankeudessa. Kauppaan liittyy ehto, että jos valtiovalta heikentää toimillaan Aktiv-Hansan perintämahdollisuuksia, koko 12 miljardia
tulee Suomen maksettavaksi.
Miksei velallisille annettu tapauskohtaista mahdollisuutta
maksaa 5 % veloistaan ja loppuosa olisi saatu anteeksi? Heistä on
suuri määrä yrittäjiä, jotka olisivat
voineet jälleen työllistää sen sijaan,
että heitä kidutetaan luottokelvottomina. Onko tämä jatkoa Koiviston
konklaavin 06.05.1992 presidentinlinnassa tekemälle linjavalinnalle?
Kansainvälisten tutkimuslaitosten Suomen oikeushallinnon luotettavuudesta saamat tulokset ovat

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

sellaisia, että media ei saa julkaista niitä. Lehdistötuki toimii sensuurina. Em. taustoja vasten ymmärtää
helsinkiläisen käräjätuomarin Jussi
Nilssonin artikkelin Lakimiesuutiset-lehdessä (2/2003). Hän toteaa,
että tuomioistuimet on alistettu poliittiseen käskyvaltaan. Onko oikeaan lopputulokseen osunut tuomioistuinpäätös verrattavissa lottovoittoon?
***
Tyytymättömyys, nuorison piittaamattomuus, paha olo ja eriarvoisuus ovat lisääntyneet koko lamanjälkeisen ajan. Siksi jokaisen Perussuomalaisen tulisi antaa vinkkejä
puoluejohdolle. 29.6.2004 julkaistut
puolueiden kannatusluvut antoivat
meille 2,2 %:n kannatuksen.
Vaikka puoluejohto puhuu lupsakkaasti, sanoma voi jäädä laihaksi
eikä kunnallisvaalien tulos ole odotettu. Hyväksyntä puolueensa sisällä ei takaa lisäkannatusta. Nyt jos
koskaan olisi tilaisuus saada uutta
kannatusta em. velka- ja oikeusongelmaisten joukosta. Unohtuuko sananlasku: Rehellisyys maan perii?
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Muut tiedotusvälineet
EU:n maatalousuudistus jakoi eduskuntaa.
Vasemmistoliiton Matti Kauppilan mielestä
ratkaisu kiihdyttää Pohjois- ja Itä-Suomen autioitumista. Kristillisdemokraattien Leena Rauhalan mukaan uudistus romuttaa maatalouden
mielekkyyden ja lopulta uhkaa koko maataloutta. Perussuomalaisten Raimo Vistbacka
piti selvänä, että edessä on Suomen maatalouden lopullinen alasajo. Uudistuksen yksityiskohdista herätti eniten arvostelua se, että
tukioikeus ei kohdistu peltoon, vaan peltoa
oikeuksien jakohetkellä hallitsevaan viljelijään. Tästä tulee usean puhujan mukaan ongelma, kun tuolla hetkellä vuokralla olevat
pellot joskus palautuvat omistajansa käyttöön, mutta tukioikeudet eivät seuraakaan
mukana. (Vexi Salmi, Iltalehti 17.06.2004)
Puolue ja EU-uskolliset suomalaiset. Suomalaiset ovat tunnetusti puolueuskollisia ja
valtiovaltaa kunnioittavia kansalaisia. Mitättömät mielenilmaisut purkautuvat rauhallisissa, luvanvaraisissa ja valvotuissa mielenosoituksissa tai hampaattomana
napinana kapakoiden savuisissa saleissa. Jopa EU:n maatalouspäätöksissä älähtelevät pohjalaiset antoivat äänivyöryn
omalle puolueelleen, joka Esko Ahon hallituskaudella ajoi
Suomen EU:iin. Pohjalainen uho on kesyyntynyt pelkäksi
suunsoitoksi. Ketään ei muilutettu tai kyyditty. Viimeisistä
omavaltaisuuksista on kulunut jo seitsemänkymmentä vuotta. Turvetta pusketaan kuuliaisesti kiroillen Saarijärven Paavon hengessä: Jos Jumala - tässä tapauksessa EU - ei anna,
niin pannaan sekaan puolet petäjäistä tai nostetaan rahaa
maitotililtä. Toinen perisuomalainen ilmiö oli Anneli Jäätteenmäen valtava äänisaalis. Vaikka häntä ei tuomittukaan
oikeudessa, niin valehtelusta hän jäi kiistatta kiinni. Sen
Jäätteenmäki teki vielä pääministerinä. Koulussa siitä olisi
tullut vähintään kaksi tuntia jälki-istuntoa ja käytöksenalennus. Nyt palkkioksi tuli ylennys. 149.105 äänioikeutettua
antoi tukensa sorretulle ja kärsineelle lapualaiselle. Sääli on
mahtava mainosvaltti ainakin vaaleissa. Suomi on yksi EUmyönteisemmistä jäsenmaista. Toisenlaiset tuulet puhalsivat Ruotsissa, Britanniassa, Alankomaissa, Puolassa ja Tsekissä. Näissä maissa menestyivät parhaiten vaaleja varten
kootut EU-kriittiset ryhmittymät. Heidän äänestäjänsä eivät
luottaneet sinisilmäisesti demokratian automaattiseen toteutumiseen. Omien etujen puolesta on taisteltava. Höynäytettävät suomalaiset uskovat edelleen elintarvikeviraston tai
jonkun muun tärkeän viraston sijoittamiseen Suomeen. Suomalaiset tuntuvat yhä luottavan vanhaan markkinamiesten
tapaan lyödä kättä sovitun kaupan merkiksi. Eteläisissä valtioissa hymyillään, kätellään ja löpistään silkasta kohteliaisuudesta. Sen jälkeen toimitaan omien etujen mukaisesti.
Suomalainen kestää ja kantaa, sen minkä unioni antaa.
(Vexi Salmi, Iltalehti 17.06.2004)
Lapsiperheillä on käytettävissään entistä vähemmän
kunnallisia kotipalveluja. Mannerheimin Lastensuojeluliiton mukaan kunnallista kodinhoitoapua sai vuonna 1992 yli
40.000 lapsiperhettä, kun vastaava luku kymmenen vuotta
myöhemmin oli alle 15.000.
(Ilta-sanomat & STT, 18.06.2004)
Kristillisten ääniä neuvottiin keskittämään Pekka Reinikaiselle. Saarnaaja Leo Mellerin junttakirjeessä vedottiin
Jumalan ohjeisiin. Kristillisdemokraattien puoluejohtajaa
Bjarne Kallista parjattiin ja hänen kilpailijaansa kaupunginvaltuutettu, lääkäri Pekka Reinikaista ylistettiin kirjeessä,
joka lähti laajalla postituksella EU-vaalien alla puolueen
kannattajille. Saarnamies Leo Mellerin allekirjoittamassa kirjeessä kehotettiin keskittämään äänet Reinikaiselle. Vaaleissa Reinikainen saikin yllättäen enemmän ääniä
kuin Kallis. Perussuomalaisten kanssa vaaliliitossa ollut
puolue ei kuitenkaan saanut paikkaa EU-parlamenttiin.
(Helsingin Sanomat 19.06.2004)
Asiantuntijat puoltavat perustuslakikansanäänestystä.
Suomen tulisi järjestää kansanäänestys EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta. Näin arvioivat oikeusteorian ja -filosofian dosentti Ari Hirvonen, kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki ja Jean Monnet -professori Jyrki
Käkönen eduskunnassa järjestetyssä Kansanäänestyskam-
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messakaan asiat eivät ole kunnossa, koska
otamme vastaan EU:n ruoka-apua.
(Vesa-Matti Saarakkala keskustelemassa
Suomen kehitysapupolitiikasta, Telakka
YLE-TV2 11.07.2004 klo 21.00)
EU:n ulkoministerikokouksessa sovittiin,
että EU:n perustuslaki allekirjoitetaan Roomassa 29.10.2004.
(Helsingin Sanomat 13.07.2004)
Oikeuspoliittinen keskustelu on tarpeen.
Korkeimman oikeuden tulkinnat murha- ja
tappotuomioista ovat herättäneet ihmetystä.
Kansalaisten asenteita rangaistuksiin kuolemantuomioita myöten on selvitetty. Näyttää
siltä, että Suomessa on laajan oikeuspoliittisen keskustelun aika. Oikeudenkäytön pitää
Kuva: Futureimagebank
perustua lakiin ja kansalaisten on koettava oikeusjärjestelmä puolueettomaksi, toimivaksi ja
tasapuoliseksi. Suomessa on nyt syytä käydä
panjan miniseminaarissa. - Kansanäänestys ja sitä edeltävä eduskunnan, tutkijoiden, tuomareiden ja kansalaisten kesjulkinen keskustelu syventäisivät eurooppalaista julkisuutta ken kunnon keskustelu Suomen oikeuspolitiikasta. On tärja mahdollistaisi askeleen kohti eurooppalaista identiteettiä, keää saada kokonaiskuva lainkäytön toimivuudesta. Kessanoi Hirvonen. EU-tuntijat perustelivat kansanäänestystä kustelu ei saa rajoittua pelkästään murha- ja tappotapaukmyös EU:n demokratiavajeella ja sillä, että EU-asiat koetaan siin vaan on läpikäytävä valittamismenettelyn kohtuullietäisiksi. Lisäksi he muistuttivat, että uusi perustuslaki suus, oikeudenkäynnin kustannukset, oikeusturva-asiat,
muuttaa EU:n luonnetta ja lisää EU:n toimivaltaa. Patomäen subjektiivisoikeuksien asema sekä EY-tuomioistuinten päämukaan esimerkiksi keskinäiset turvatakuut merkitsevät tösten merkitysten kasvu ja sen seuraukset suomalaisessa
(Timo Soini Liperissä 14.07.2004)
puolueettomuudesta luopumista.
(Kaleva 22.06.2004) yhteiskunnassa.
Kesäiselle komissaarifarssille saatava piste. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kehottaa pääministeri
Matti Vanhasta (kesk) katkaisemaan kesäisen komissaarifarssin. Soini korosti Laitilassa, että kyse on nyt pääministerin arvovallasta ja hallituksen toimintakyvystä. - On täysin
selvää, että pääministerin ehdokkaan torjuminen murentaisi
pääministeri Matti Vanhasen arvovallan ja aiheuttaisi hallituskriisin, hän muistutti. Soini arvosteli Euroopan unionin
tarjoavan säännöllisesti Suomen kansalle naurun aihetta.
Hän mainitsi esimerkkinä, että perustuslakia on rakennettu
kuin Iisakin kirkkoa, mutta sen läpimenosta ei ole mitään
varmuutta. - Suomi ajoi Paavo Lipposta (sd.) pääkomissaariksi ikään kuin Suomen kohtalo olisi ollut hänen nimityksestään kiinni. Lipponen torjuttiin. Nyt päähallituspuolueet
pitävät pokerikierrosta ehdokkaista nokituksineen ja kokoomus, vihreät sekä RKP sotkevat omia ehdokkaitaan mukaan
soppaan. Soini muotoili, että Suomi sai perustuslakineuvotteluissa “pujopäätilin”. Hänen mielestään Suomen tavoitteet jyrättiin, ja nyt suuret maat ovat jo kuorimassa kermat
komissaarikakusta.
(Ilta-Sanomat 01.07.2004)
Välikysymysesitys kuntataloudesta Perussuomalaisten
puheenjohtaja Timo Soini esittää muille oppositiopuolueille
keskusteluja välikysymyksestä. Soini sanoi 08.07.2004 Luumäellä, että kuntatalouden kriisiytyminen olisi sopiva aihe,
jolla kovistella hallitusta heti eduskuntakauden alkaessa. –
Opposition on valmistettava hallitukselle kuuma poliittinen
syksy. Syksyn kunnallisvaalit antavat tähän oivan tilaisuuden, kehotti Soini. Soini arveli opposition olevan yksimielinen siitä, että hallitus sysää jatkuvasti uusia velvoitteita
kunnille, mutta ei anna riittävää rahoitusta. – Esimerkiksi
opetusministeri Tuula Haatainen (sd) on julkisuudessa
moittinut kuntia erityisopetuksen laiminlyönneistä. Epäkohta on todellinen, mutta mitä muuta hallitus on tehnyt asian
korjaamiseksi kuin todennut epäkohdat, joihin sen päätöksillä on suora yhteys, Soini moitti. Soini kehotti oppositiota
ryhdistäytymään, koska muuten hallituspuolueet voittavat
kunnallisvaalit.
(Savon Sanomat 09.07.2004)
Sanottua Viimeaikaiset gallupit ja niiden myötä muodostuva julkisuus näyttää korostavan johtajavaltaisuutta politiikassa. Sekä presidentin että pääministerin pohjoiskoreamaiset suosiolukemat ovat täyttä totta myös puolueissa.
(Helsingin Sanomat 10.07.2004)
Kehitysapu on vain haavojen lääkitsemistä. Suomen hallituksen kehityspoliittinen ohjelma ei paneudu asioiden syihin. Maatalouden vientituki pois. Kansainvälistä markkinataloutta on kaittava nykyistä paremmin, koska se maksaa
huonompaa palkkaa ja unohtaa ympäristökysymykset. Suo-
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Kansanäänestys ainakin yhdeksässä maassa. Kaikkien
EU:n jäsenmaiden on allekirjoitettava kesäkuussa sovittu
EU:n uusi perustuslaki 29.10.2004 mennessä. Perustuslaki
tulee voimaan allekirjoitusten jälkeen, jos se kahden vuoden
kuluessa ratifioidaan kaikissa jäsenmaissa joko niiden parlamentissa tai kansanäänestyksellä. Yhdeksän jäsenmaata
25:stä on tähän mennessä ilmoittanut järjestävänsä kansanäänestyksen perustuslain hyväksymisestä. Kansanäänestys voi olla neuvoa-antava tai sitova. Kansanäänestyksen
pitävät Britannia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Luxemburg,
Portugali, Ranska, Tanska ja Tshekki. Saksa, Kreikka, Latvia ja Malta ovat tähän mennessä ilmoittaneet, etteivät ne
järjestä kansanäänestystä. Loput 12 jäsenmaata eivät ole
vielä kertoneet kantaansa kansanäänestykseen. Suomessa
mahdollisesta kansanäänestyksestä päätetään syksyllä.
(Helsingin Sanomat 15.07.2004)
EU:n Perustuslaista tulossa hallitukselle kiusallinen.
Hallitus törttöili komissaarinimityksessä siinä määrin, että
asia on jäänyt vaivaamaan pääministeri Matti Vanhasta. Hallituksen EU-politiikka kaipaisi kiillotusta. Tässä tilanteessa
hallitukselta olisi rohkea veto järjestää EU-perustuslaista
kansanäänestys kuten niin monessa muussa EU-maassa,
viimeksi Ranskassa, on päätetty tehdä. Kansanäänestys
olisi kuitenkin kiusallinen, koska se paljastaisi vanhojen
puolueiden samankaltaisuuden. Hallitukselle ja kokoomukselle olisi hankalaa puolustaa pienten maiden - siis myös
Suomen kannalta - huonoa sopimusta. Kansanäänestyksessä myös väistämättä paljastuisi se tosiasia, että EU-perustuslaki merkitsee nykytilaan merkittäviä muutoksia ja tätä
tosiasiaa ei haluta tunnustaa. Näyttääkin siltä, että EU:n perustuslaista on tulossa YYA-sopimuksen kaltainen “pakkopulla”, jonka perusteita ei saa kyseenalaistaa ja jonka arvostelusta tai vastustuksesta on seurauksena leimatuksi tuleminen.
(Timo Soini Imatralla 16.07.2004)
Kesäkuu 2004 työtilastot: Työvoiman ulkopuolelle jääviä
suomalaisia oli kesäkuussa 33.000 enemmän kuin viime vuoden kesäkuussa. Heistä opiskelijoita oli 9.000 ja kotityötä tekeviä 7.000. Piilotyöttömiä on kolmannes, 28.000, enemmän
kuin viime vuoden kesäkuussa. Työttömiä oli Tilastokeskuksen mukaan 241.000 ja työvoimatoimistoissa oli haettava 46.000 työpaikkaa. Teollisuusmaiden järjestön OECD:n
mukaan EU-maissa on työttömiä 18 miljoonaa. Vaikka Suomen luku näyttää miljoonien keskellä pieneltä, Suomi kuuluu suuriin työttömyysmaihin Kreikan, Italian, Espanjan,
Tsekin, Belgian, Ranskan, Saksan ja Turkin kanssa. Ne kaikki ylittävät saman, runsaan 8% työttömyyden tason.
(Tilastokeskus ja Työministeriö sekä Helsingin Sanomat
21.07.2004)
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Perheviljelmät tekevät
kuolemaa
Meidän on syytä surra äänekkäästi itkien eläin- ja
ympäristöystävällisen, puhdasta ruokaa tuottavan perheviljelmän kuolemaa. Vallassa kippuroivat ovat hiljaa
suurista eläin- ja ihmissairaustapauksista huolimatta.
J.Ruokoja, Laihia

EU:n Perustuslaissa vikaa
Mikäli tuleva sopimus EU:n perustuslaiksi on niin
monimutkainen, etteivät kansalaiset voi sitä ymmärtää,
eikä sitä siksi voida asettaa kansanäänestykseen, on
vika perustuslaissa, ei kansalaisissa.
Tyyne Hyvärinen

Potilaat jäävät määrärahojen vähyyden takia
vaille inhimillistä hoitoa
Päättäjät, antakaa riittävästi vakituisia työpaikkoja,
antakaa jälleen korvamerkittyä rahaa terveydenhoitoon
ja sosiaalitoimeen! Vaikka organisaatioiden jatkuvat
muutokset ja modernit laitteet imevät rahaa, pitää sijoittaa myös ihmisiin, jotka hoitavat ihmisiä! Pidimme
eräänlaisen kriisikokouksen työpaikalla, kun emme saaneet tarvittavaa määrää sijaisia töihin. Houkutteluilmoitukset maakuntiin eivät ole tuottaneet tuloksia. Jouduttiin vähentämään vuodepaikkoja kesän ajaksi ja hoitamaan potilaita reilusti alimitoitetulla sairaanhoitajamäärällä. Esimies, joka aikaisemmin korosti hoitotieteellisten arvojen ehdotonta tärkeyttä hoitotyössä ja epäili
jopa 1990-luvulla hankittua hoitotieteellistä opiskelutietoa vanhentuneeksi nuorten juuri valmistuneiden tietoon verrattuna, pyysi nyt itse valitsemiaan sairaanhoitajia jättämään potilaiden hoidosta ohjauksen pois ja
perushoidot tekemättä! Koettakaa selviytyä, oli ohje
tosiasioiden todentuessa.
Mitä tämä tarkoittaa? Mitä jää jäljelle? Ihmisen arvon
ylläpito kaikissa tilanteissa, ihmisen kohtaaminen ja
potilaan ohjaus ovat sairaanhoitajan koulutuksessa
aina olleet ammatillisuuden pohja, josta kehitytään. Hyvin ohjatut potilaat palaavat harvemmin sairaalahoitoon, koska heillä on tietoa, jonka avulla hoitaa itseään
kotioloissa ja lisääntynyt turvallisuuden tunne tästä
syystä.
Kenen edun mukaista on murentaa saavutettu sairaanhoitajien ammattiylpeys ja ilo työstään, tehden sairaiden ihmisten hoitamisesta maksimilukumääriin pyrkivää liukuhihnatyötä? Tämä työ on niin vastuullista ja
fyysisesti niin raskasta, että se ilman filosofista arvomaailman pohdintaa kovettaa asenteita ja saattaa tehdä
tekijöistään vähätunteisia ihmisrobotteja. Mutta kun arvot ja asenteet, itsensä ja lähimmäisen kunnioitus on
paikoillaan, - tarkoittaa myös terveitä rakenteita organisaatiossa - on tämä työ äärimmäisen mielenkiintoista ja
palkitsevaa.
Marjo Pihlman, sairaanhoitaja, Espoo

Liikunnan voitto
Oli satanut monta päivää ja aikaa piti viettää sisällä
leffojen ja konsolipelien seurassa. Kun vihdoin lomani
aikana tuli aurinkoinen päivä, päätimme kaveriporukalla
mennä Helsingin Myllypuron niin sanotulle perunapellolle vähän palloa potkimaan. Meitä oli neljä parikymppistä kaverusta ja 5- ja 3-vuotiaat poikani, jotka välttämättä halusivat pelata nurmella. Kenttä oli tyhjä ja keskeltä vetinen. Etsimme sen reunalta kuivan kohdan,
kannoimme sinne maalin ja aloimme potkimaan. Pikkupojat vetelivät omaan maaliinsa. Ehdimme olla siinä
vartin, kunnes kentän vahtimestari tuli paikalle. Sama
mies oli ajanut talvella meidät ulos kuplahallista, koska
olimme olleet ainoat pelaajat siellä(!).
”Ollaan sitten vähän itsekkäällä päällä tänään”, hän
tervehti meitä ystävällisesti. Kenttä oli suljettu sen vetisyyden ja tulevan Hesa-Cupin takia. Mutta mehän
olimme ihan reunalla nelistään kuivalla paikalla. Jopa
niin vaikeassa paikassa, että ohimenevät laukaukset
piti hakea nokkospuskasta! Eihän paikallamme edes tu-
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lisi olemaan pelikenttää Hesa-Cupissa. Vaikka vahtimestari myönsikin, ettei pelaamiselle löytynytkään varsinaista estettä, hän käski meidän silti keräämään kamat, siirtää maali ja painua jonnekin puistonurmelle.
Poistuessaan hän jopa hymyili ensimmäisen kerran.
Koska lähistöllä ei muita vapaita kenttiä ollut ja olimme
vihaisia miehen lapsellisesta käytöksestä, vetäydyimme
sisätiloihin pelaamaan konsolipelejä ja juomaan virvoitusjuomia.
Tommi Ojala, Helsinki

Isien oikeudet
etävanhempana
Perheeseemme kuuluu uusi aviomieheni ja entinen
aviomieheni, molemmat etävanhempina lapsilleen.
Omasta kokemuksestani yksinhuoltajana tiedän että lähivanhemmasta pidetään taloudellisesti huolta, mutta
entäs nämä isät jotka joutuvat lapsistaan eroon?
Ex-mieheni asuu yksin pääkaupunkiseudulla. Varaa
tavallisena työläisenä hänellä on vain yksiöön, asumistukea kun yksin-asuvalle ei myönnetä. Olemme sopineet että hän saa tavata lapsiaan milloin haluaa, mutta
pienessä yksiössä paukkuvilla pakkasilla kyyhöttäminen kahden leikki-ikäisen pojan kanssa ei ole oikein toimiva ratkaisu. Minulla ei oteta asumistuessa huomioon
tuloina lapsilisiä eikä elatusmaksuja jotka tekevät yhteensä 533 euroa. Mutta lasten isän asumistukihakemuksessa ei oteta huomioon sitä, että hän maksaa joka
kuukausi tuon 250 euroa minulle. Miksi isiä ei tueta taloudellisesti? Se mahdollistaisi useamman isänkin ottamaan lapsiaan luokseen useammin. Mutta ainakin pääkaupunkiseudulla kaikki aika menee työn tekoon jotta
jäisi edes 200 euroa menojen jälkeen ruokaan rahaa.
Toinen tapaus on nykyisen mieheni taisteluista yhteishuoltajuudessa. Vaikka on yhteishuoltajuus, saa äiti
pompottaa meitä mielensä mukaan. Äiti haluaa kouluun
nyt syksyllä ja haluaisi laittaa alle vuoden vanhan tyttären päivähoitoon. Isällä taas olisi mahdollista jäädä
vuodeksi kotiin kasvattamaan siteitä lapseen ja lapsella
olisi oikeus harjoitella elämän alkua kotona. Kodinhoidontukea saa isä vain jos asuu lapsen kanssa samassa
osoitteessa ja näin kun ei ole, tytär ei saa jäädä kotiin.
Äiti voisi nostaa kodinhoidontuen mutta se taas vaikuttaisi hänen asumistukeensa ja opintotukeensa. Ja
tätä rahaa ei voi kuitenkaan pimeänä maksaa isälle. Äiti
ei myöskään suostu siirtämään tyttärensä kirjoja isälle
edes määräajaksi. Muutenkin äiti kiristää lapsillaan isää
sanoen että jos emme tee niin kuin hän tahtoo niin lapsia ei saa tavata tapaamisoikeus-sopimukseen määrättyjen aikojen ulkopuolella. Isällä on tapaamisoikeus ti ja
to klo 17-20 ja näistäkin ajoista matkoihin kuluu joka
päivä tunti. Äiti ei suostu muuttamaan sopimusta laajemmaksi vaan haluaa päinvastoin niukentaa sitä. Ja
lastenvalvojat sanovat vain “ tulkaa käymään paremmalla ajalla kunhan olette saaneet asiat sovituksi”.
Kuka pitäisi huolta isistä ja isien oikeuksista?
Tämä on sietämätöntä katsoa kuinka kaksi miestä tekee kaikkensa ollakseen hyviä ja parhaita isiä. Siinä kuitenkaan yhteiskunnan suurista puheista huolimatta.
Milloin alkaa yhteiskunnan OIKEA tukeminen? Isiä on
muuallakin pienille lapsille kuin vain ydinperheessä mihin kaikki Kelan tuet on esimerkiksi osoitettu!!
Nimimerkki BigMama

Toisilla töitä - toisilla ei
Näin kunnallisvaalien alla toistuu esim. seuraava kysymys. “Ei ole oikein, jos eduskuntaan valitut kansanedustajat päätyvät myös kunnallisvaalien ehdokkaiksi.
Kun he muutenkin loistavat poissaolollaan heidän
omista työtehtävistään eduskunnassa? Eikö olisi sorvattava laki, jolla voitaisiin ehkäistä kyseistä toimintaa?
Muutenkin he ovat vieneet kaikki mahdollisuudet tavallisilta kunnallisvaaliehdokkailta, silloin kun he ovat olleet niissä mukana.”
Kysymys on perusteltu ja jos äänestäjiltä kysytään
niin ei löydy syitä miksi ko. etuoikeus pitäisi olla olemassa, sillä ei työtönkään saa tehdä muita töitä menettämättä päivärahaansa. Vain talkootyö on sallittu. Ne
kansanedustajat, jotka haluavat tehdä töitä myös eduskunnan ulkopuolella eli kunnallispolitiikassa, voisivat
tehdä sitä talkootyönä, ilman kokouspalkkioita. Nykyi-
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nen käytäntö tukee siis myös kahtiajakoa A- ja B-luokan kansalaisiin. Jakautuminen A- ja B-luokan kansalaisiin ei ole mikään väistämätön ilmiö, vaan siihen pitää
puuttua kaikilla tasoilla ja näin ollen vääränlainen kehityssuunta voidaan korjata. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin nykyiset kansanedustajat, sillä kuka nyt vapaaehtoisesti luopuisi saavutetuista eduistaan, muutoin
kuin pakon edessä. Muutos lähtee kansanedustajista
itsestään, mutta löytyykö sellaisia edustajia, joilla oikeustaju kanavoituisi myös käytännön toimiin.
Merja Muronen,
PerusS:n piirisihteeri, Riihimäki

Mikä on tabu?
Iltalehti 13.7.2004 kirjoitti pääkirjoituksessaan, Elinkeinoelämän Keskusliiton Eeva-Liisa Inkeroinen on väläyttänyt, että kansalaisilta poistettaisiin sunnuntaikorvaukset. Inkeroinen ilmoitti myös että pyhätyökorvaukset luotiin aikana jolloin työviikko oli kuusipäiväinen.
Iltalehden mukaan tabuja on voitava käsitellä, vaikka
vaatimus vielä onkin epärealistinen. Tavallisen kansalaisen näkökulma asiaan on että ensin puhutaan järjettömiä, mikä kuitenkin toteutetaan, ja kansa napisee kaksi viikkoa, ja sitten unohtaa.
Tabu on esimerkiksi homo- ja lesbosuhteiden rekisteröiminen ja on hienoa että niistä on uskallettu puhua ja
tehdä päätöksiä. Palkkojen alentaminen ei ole tavallisen
tuottavaa työtä tekevän kansalaisen mielestä tabu,
vaan mielivaltaa.
Merimies Unioni jonka piti olla merenkulkijoiden etujärjestö. Suomen Merimies Unioni teki niin, että alensi
merimiesten palkkoja 12 prosenttia ja poistaen pyhätyö
korvaukset. Unionin virkailijat saivat jatkoaikaa, omille
työsuhteilleen, kun laivoja ei vielä, rekisteröity ulkomaille.
Ehdotan että Eeva-Liisa Inkeroinen ja sekä muut Suomen byrokraatit luopuvat yhdestä päiväpalkastaan, eli
tekevät 5 päivää töitä ja heille maksetaan palkkaa neljältä päivältä. Tämä säästäisi valtion pohjattomaan kassaan riittävästi, eikä tarvitsisi puuttua matalapalkkaisten vartijoiden, siivoojien, sairaanhoitajien jo muutenkin pieneen palkkaan.
Aivan varmasti ammattiliitot tulevat ehdottamaan
että palkkoja pitäisi alentaa ja pyhätyölisät poistaa, etteivät yritykset karkaa ulkomaille. Jos Inkeroisen ja 400
000 muun byrokraatin päiväpalkka poistetaan, niin verojakin voidaan alentaa, ja yritysten kannattaa toimia
Suomessa. Jopa uusi yritystoiminta saataisiin kannattavaksi ja se vaurastuttaisi valtiota ja toisi hyvinvointia
kansalaisille.
Juhani Vuorela, Riihimäki

Hallitus myy palvelualan
tuottavat työt
ulkomaalaisille
Yritys-Suomen verkkosivuilla (www.yrityssuomi.fi/
Jorma Marttala /Jorma Marttala) kertoo Pirkanmaan TEkeskuksen johtaja Riitta Varpe, että palvelualan tuottavuus on iso haaste Suomelle. ”Palvelualan tuottavuuden nostamiseksi tarvitaan perusteellista asennemuutosta ja paljon voimavaroja.” Hän lisää, että noin 60 %
suomalaisista työpaikoista on palvelualalla, jonka tuottavuus pankkipalvelut pois lukien arvioidaan suurin
piirtein nollaksi. Myös julkisella sektorilla kohdataan
isoja haasteita lähivuosina.
Tämä edellä mainittuhan on jo meille tuttua asiaa,
mutta kuinka on samaan aikaan käsitettävissä, että hallitus on myynyt Engelin palveluyrityksen tanskalaiselle
maailman laajuiselle yritykselle? Selvästi henkilöstöä
työllistävä ja myös tuottoisa palveluala on siivous-,
kiinteistönhoito- ja vartiointiala ja sitähän Engel tuottaa. Ensin valtio kalliita korvauksia maksaen ja työntekijöitä rikollisina kohdellen itsenäisti Engelin toiminnan
ja nyt myy sen ulkomaalaisille. Kuitenkin valtio itse
maksoi ensin virheellisesti irtisanomiensa työntekijöiden korvaukset. Nyt on hallituksella tarjota kilpailukykyinen palvelualan yritys voitonhaluisille globaaleille
yrityksille. Sellaisiahan ylikansalliset yritykset hakevat.
Ei mikään yritys osta tuottamatonta toimintaa.
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Tulevaisuudessa kunnan virkamiesten tulee kilpailuttaa palveluiden ostot ja mikä onkaan edullisin vaihtoehto? Kuinka suomalaiset pk-yritykset voisivat olla kilpailemassa suuryritysten kanssa, jotka voivat helposti
kilpailun vääristämiseksi polkea hintoja vaikka vain tiettyjen kuntien alueella? Minkälaisiahan työsuhteenehtoja palvelualoilla tullaan vielä näkemään, kun kaikki
toiminnot ulkoistetaan ja ulkomaiset reppuyritykset
saapuvat markkinoille?
Suomesta on tulossa Euroopan puistoaluetta. Luonto suojellaan yritystoiminnalta ja pyydetään muu Eurooppa ja ehkä aasialaisiakin tänne turisteiksi. Sitten
globaalit palveluyritykset vuokraavat suomalaisia palvelukseensa, mutta millä silloin kustannamme lastemme
koulutuksen ja vanhusten hoidon, kun pääomat kulkeutuvat rajojen ulkopuolelle.
Vaili K. Jämsä, PerusS:n Naisten sihteeri, Oulu

En kävele keskellä
moottoritietä yöllä
Luin eräänä sateisena päivänä oikeudenkäyntipöytäkirjoja ja hämmästyin nuorten naisten hyväuskoisuutta. Rakkaat siskot voitteko vastata mikä esim. saa alle
kaksikymppisen naisen lähtemään 50-vuotiaan tummaihoisen, rastatukkaisen, afrikkalaissyntyisen, muusikon? asunnolle ravintolaillan päätteeksi nauttimaan
juomia. Siis jos te ette halua tulla raiskatuksi ja/tai altistaa itseänne esim. hiv:lle. En minäkään kävele keskellä
moottoritietä ilman heijastinta pimeällä. Oletteko naiset
ehkä suvaitsevaisuuskasvatuksen hyväuskoisia uhreja
vai mistä on kyse ?
Kim Lindblom, Helsinki

Ihmisarvo katkolla
Kaikkea sitä kuulee ja kokee, kun elää tarpeeksi vanhaksi. Kun vanhus nimetään pitkäaikaispotilaaksi ja
joutuu hoitolaitokseen, Kela ei enää maksa yksityislääkärin palkkiosta korvausta. Jos olisi kotihoidossa, sekin etuus tulisi. Myöskään kuntoutusta ei enää anneta,
mutta vähäinen kansaneläke, jonka Kela pienentää olemattomaksi pitkäaikaishoidon jatkuessa pitempään, kelpaa hoitolaitokselle laitoja myöten. Siinä on se iäkkäitten veteraanien kunnioitus ja liputus itsenäisyyspäivänä! Mitä tapahtuukaan silloin, kun iäkäs ja puolustuskyvytön vanhus saatetaan holhouksen alaiseksi ja kun
omaiset asuvat kaukana hoidettavasta? -Oikeus ja
mahdollisuus oman kodin ylläpitämiseen, kun muodostuu lähes mahdottomaksi ja siellä käynnitkin tulevat
tosi kalliiksi, koska hoitolaitokset perivät maksun joka
päivältä, viikkoa lyhyemmiltä kotilomajaksoilta. Mutta
miten on marjat, kun terveet ulkomaalaiset tulevat Suomeen? Ei saisi puhua rasismista, mutta lakataan puhumasta veteraanien kohdalla toista, mitä teot osoittavat.
Ja ryhdytään keskustelemaan tiedotusvälineissä muistakin kuin komissaarin paikasta ja pressan vaalien gallupeista...
Liisa Salmi, Pielavesi

Isänmaan tyrmäystipat
Mitä on tapahtunut isänmaalle, jossa aikoinaan toisen ihmisen kunnioittaminen, itsestään huolehtiminen
ja työn oppimisen arvostaminen olivat keskeisiä asioita
kasvatustyössä. Tuossa työssä kodilla oli perinteisesti
aina hyvin merkittävä sija koululaitoksen ohella. Kuulun itse sellaiseen ikäryhmään, joka kasvoi noiden periaatteiden ollessa kodissanne hyväksyttyjä ja kunnioitettuja. Se koti oli pientila, jossa oli muutama hehtaari
maata, pari lehmää ja vähän muuta karjaa, tyypillinen
sen ajan maalaiskoti. Se, mikä niissä oli tärkeää, oli se,
että siellä oli työkalut, joilla noita elämän arvoja aivan
luonnollisella tavalla opetettiin ja opittiin. Opittiin tekemään työtä ottamaan vastuuta, huolehtimaan muista
perheen jäsenistä. Vanhemmat olivat ehdottomia auktoriteetteja näissä asioissa.
Sitten se alkoi tyrmäystippojen juottaminen. Alkoi
maatalouden alasajo. Pellot pantiin pakettiin, maaseutu
tyhjennettiin. Väestö karkotettiin ulkomaille, etelän keskuksiin ja taajamiin. Kodeilta vietiin ne työkalut, joilla
elämäntaipaleen perusarvot oli totuttu opettamaan.
Tänä päivänä voimme tilastoista todeta, että 350-

400.000 toimivaa tilaa on tästä maasta lakkautettu. Eli
neljäsataatuhatta “ELÄMÄN PERUSKOULUA” on
kylmästi lakkautettu. Lääkkeiksi maaseudun toimettomuuteen ja turhautuneisuuteen tarjoi1tiin keskiolutta.
Tyrmäystippoihin, joita meille on juotettu, kuuluu ehdottomasti se, että EU:n liittymisen myötä olemme menettämässä sen minkä suurien uhrauksien ja ponnistusten kautta olemme saavuttaneet nimittäin ITSENÄISYYTEMME. Mahdollisuuden seistä omilla jaloillamme, päättää kansakuntaa koskevista tärkeista asioista
itse. Tulevaisuus Suomen kannalta näyttää erikoisen
synkältä. Ennustan, että siinä vaiheessa kun Venäjä on
täysivaltainen EU:n jäsen ja suurvalta, historia toistaa
itseään ja EU:n suurvallat päättävät taas, että Suomi
kuuluu Venäjän etupiiriin ja lopullinen niitti suomen itsemääräämisvaltaan on lyöty. Jo nyt Venäjä tuntee tavatonta mielenkiintoa yhteisten sotaharjoitusten käymiseksi länsirajaltaan Suomen kanssa. Tulevaisuudessa Venäjän joukot tulevat olemaan tuttu näky maassamme. Vaikuttamisen mahdollisuuksien vähyydestä kertoo
jatkuvat epäonnistumiset EU:n neuvotteluissa. Viimeisin meille tärkeä maataloustukiratkaisu osoittaa lisäksi
sen, että kun on kysymys Etelä-Suomen menetyksistä,
maan hallitus on valmis unohtamaan kansallisetkin sopimukset ja torpedoimaan Pohjois-Suomesta maatalouden lopullisesti.
Pekka Hautala, Ylikiiminki

kuntainliitos. Maaseudun väestö ja elinkeinoelämä eivät yksinkertaisesti pysty elättämään kaikkia kuntia.
Verotuloja ei kerry tarpeeksi palvelujen tuottamiseen.
Kuntainliitos pääkaupunkiseudulla tulee, ihan varmasti
joskus ajankohtaiseksi, mutta ei luultavasti lähimpään
kymmeneen vuoteen.
Jorma E. Taivainen,
kunnallisvaaliehdokas, Vantaa

Miksi?
Miksi eivät Perussuomalaiset saaneet yhtäkään
edustajaa Euro-parlamenttiin? - Miksi Eläkeläiset Kansan Asialla eivät myöskään saaneet? - Tuo suuri joukko; yhteensä 1, 5 miljoonaa, joka olisi mahtava voimavara, jos sillä olisi yksimielisyyttä ja tahtoa parantaa
useammankin heikkoa asemaa nyky-yhteiskunnassamme. - Siksikö kävi näin köpelösti, että he ajattelivat suuren puolueen ehdokkaan menevän varmemmin Europarlamenttiin, kuin pienen ja sen vähemmän tunnetun
ehdokkaan. - Ehkä myöskin henkilökohtaisilla ominaisuuksilla oli jonkin verran painoarvoa? Näin ajattelivat
myös ehkä useat Perussuomalaiset. - Minusta tuntuu,
että nämä Europarlamenttivaalit olivat enemmän henkilövaalit kuin todelliset asiavaalit, jossa tulisi olla Suomen ja suomalaisten edunvalvonta etutilalla.
Eero Kinnunen, Mouhijärvi

Työelämää
Jo on aikoihin eletty. Valtiovalta viis välittää, mitä
maassamme tapahtuu. Vai onko niin, että ei ole enää
valtaa vaikuttaa? “Työvoima on valtion erityisessä
suojeluksessa” -lause ei liene voimassa? Vallitsee “viidakon laki”: Pelastukoon ken voi. Epävarmuus» turvattomuus, huoli ja pelko toimeentulosta varjostaa ns.
”työmarkkinoita”. Kiina-ilmiöt ynnä muut “möröt” uhkaavat hyvinvointiyhteiskuntaa. Eipä taida Uusi
EU:kaan asiaa auttaa. Päinvastoin: Suomi joutuu yhä
enemmän maksajan paikalle. Työpaikoilla on pakko tehdä kaikenlaisia pätkäsopimuksia. Saatetaan teettää ylitöitä, mutta kohta “tuleekin kenkää”. Perusturvasta ja
inhimillisistä oikeuksista on pian jäljellä vain savuavat
rauniot. Toivottavasti Perussuomalaisten lisääntyvä
kannatus auttaa Suomen kansaa parempaan tulevaisuuteen. Kuntavaalit ovat näytönpaikka.
Pauli Artturi Luttinen, kirjailija, filosofi,
Vantaa

Työvoimapulapuheet
palturia
En ymmärrä tätä puhetta ovella olevasta työvoimapulasta. Jo 50 vuotta sitten puhuttiin työvoimapulan
uhkaavan parin kymmenen vuoden kuluessa, mutta
kuinkas kävikään? Tuli lama ja suurtyöttömyys. Työvoimapulasta jauhaminen työnpulasta kärsivässä Suomessa joukkoirtisanomisten keskellä on turhaa höpötystä.
Antero Tanskanen, Helsinki

Miksi kukaan ei valvo ?
Kun valtion tai julkisen hallinnon virkamies tai luottamushenkilö tekee tietoisesti tuottamuksellisen virheen esimerkiksi virkanimitysasioissa, jossa valtio suorittaa korvauksia lain perusteella vääryyttä kärsineelle
tai kärsineille, on ko. virkamies / luottamushenkilö velvollinen korvaamaan valtiolle ko. menetyksen / korvauksen. Niin olisi, jos ko. lakia sovellettaisiin ja lain suomia mahdollisuuksia valvottaisiin. Nyt ei valvota. Tuottamuksellisia virheitä näytetään painettavan villaisella
jopa oikeushallinnonkin omassa piirissä. Veronmaksajat
maksavat kaikki möhläykset ja syrjinnät hiljaisesti alistuen. Koska tähän epäkohtaan saadaan muutos?
Hilkka Salonen, Hämeenlinna

Kuntaliitoksiin ei vielä
pääkaupunkiseudulla!
Usko kuntaliitoksiin on yhä kasvamassa. Tätä osoitti
äskettäin Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan

Isojoen Perussuomalaisten puheenjohtaja Raimo Malin ja
sihteeri Keijo Jokela keskustelussa E-P:n piirin
puheenjohtaja Pentti Kokon kanssa.

Isojoelle
Perussuomalaisten osasto
Isojoen Perussuomalaiset ry on Etelä-Pohjanmaan piirin
uusin paikallisosasto, jonka toiminta lähti liikkeelle alkuvuodesta pidetyillä nimen- ja sääntöjen muutoskokouksilla. PerusS:n E-P:n piirin puheenjohtaja Pentti Kokko ja piirisihteeri Ossi Sandvik kävivät 1.7 tutustumassa
Isojoen uuden osaston aktiiveihin ja alkavaan toimintaan.
Osaston puheenjohtaja Raimo Malin toivotti vieraat tervetulleiksi, yhdessä sihteerin Keijo Jokelan kanssa.
Tilaisuudessa Malin mainitsi omaavansa pitkäaikaisen
järjestökokemuksen mm. kunnanvaltuutettuna SMP:n
ajoilta ja totesi, ettei siihen aikaan piirin johtoa Isojoella
vieraillut koskaan. Nyt tämäkin ihme saatiin nähdä, hän
totesi leikillisesti. Tämänkaltaisten, paikallisosaston ja
piirin johdon välisten tapaamisten todettiin olevan monin tavoin hyödyllisiä ja suositeltavia.
Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja ja sihteeri lupaavat mahdollisuuksiensa mukaan tutustua paikallisosastoihinsa paikan päällä jatkossakin ja suosittaa samanlaista
käytäntöä kaikkien piiriyhdistysten toimihenkilöille.
Isojoen tapaamisessa keskusteltiin vilkkaasti ajankohtaisista asioista. Vieraat olivat kiinnostuneita kuulemaan
paikallisista asioista ja ongelmista ja saivat välillä vastailla heille esitettyihin kysymyksiin ja toiveisiin. Lähiajan
tavoitteita pohdittiin yhdessä ja katseet suunnattiin syksyn kunnallisvaaleihin, joissa Perussuomalaiset tulevat
tarjoamaan aidon poliittisen vaihtoehdon kuntalaisille.
Perussuomalainen vaihtoehtomme perustuu kestäviin
periaatteisiin ja tarttuu tehokkaasti epäkohtiin. Aloitteita,
puheita, esityksiä ja kirjoituksia teemme kuntalaisten
parhaaksi. Tarjoamme niin ikään tilaisuuden asettua ehdokkaaksi. Näin myös Isojoella, jossa Perussuomalaiset
asettavat omat ehdokkaansa kunnallisvaaleihin. Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri toivottaa menestystä uudelle osastolleen ja Isojoen kuntalaisille, sekä toivoo kuntalaisten laajaa tukea Perussuomalaisille.
Teksti ja kuva: Ossi Sandvik
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Perussuomalaisten puolueneuvoston 5. kokous
Järvenpää 14.-15.8.2004 Hotelli Rivoli
Hotellissa on 280 vuodepaikkaa ja 116
tilavaa valoisaa huonetta, joista lähes puolet savuttomia allergiahuoneita ja osa lisäksi invahuoneita. Upeissa sviiteissä
poreallas, yhdessä myös saunaosasto ja
neuvottelutila 10:lle. Uima-allasosasto. Viihtyisä, palkittu kokoushotelli.
Huomio! Kukin osanottaja huolehtii itse
majoituksestaan. Huonevaraukset (kahden
hengen huoneessa 43 euro / henkilö / vrk,
yhden hengen huoneessa 80 euro / henkilö
/ vrk) suoraan Hotelli Rivoli Järvenpäästä,
puh: 09 - 271 41. Hinnat sisältävät runsaan
aamiaisen noutopöydästä, aamusaunan ja –
uinnin. Huonetta varattaessa mainittava,
että kyseessä on Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous.

Hotelli Rivoli
on Järvenpään keskustassa, hyvien liikenneyhteyksien päässä, linja-auto- ja rautatieaseman vieressä. Junalla pääsee aivan hotellin oven eteen (Etusivun kuva) ja matka
kestää Helsingistä tai Riihimäeltä 30 min.
Omalla autolla tulijoiden on helppo ajaa Järvenpäähän Lahden tai Hämeenlinnan tietä ja
viereisessä pysäköintitalossa on runsaasti
maksutonta paikoitustilaa ja yöpyvien vieraiden autoille oma lukittu alue. HelsinkiVantaan lentokentältä matka-aikaa kertyy 20
minuuttia.
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Tervetuloa päättämään ja viihtymään.
PerusS:n paikallinen yhdyshenkilö:
Jussi Niinistö 050 – 576 7239,
niinisto@perussuomalaiset.fi
Oikealla ajo-ohje kokouspaikalle
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Ohjelma

Puolueneuvoston kokouskutsu
Perjantai 13.8.2004

Sunnuntai 15.8.2004

18.00 Puoluehallitus

10.45 Hartaus

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp:n puolueneuvoston
kokous pidetään lauantaina 14.08.2004 klo 13.00 alkaen ja
sunnuntaina klo 11.00 jatkaen Järvenpäässä, Hotelli Rivoli,

Lauantai 14.8.2004

os. Asema-aukio, 04400 Järvenpää.

Kokouksessa hyväksytään Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma, saadaan selostukset erityisjärjestöjen toiminnasta,
valitaan puolueneuvoston ansioituneet jäsenet ja käsitellään

10.00 Kävelykatu Janne
- kansanedustajat Tony Halme, Timo Soini
ja Raimo Vistbacka tavattavissa
- Perussuomalaisten naisten hattutapahtuma

muut asiat, jotka voidaan laillisesti käsitellä.

12.00 Ilmoittautuminen ja lounas (keittolounas lisukkeineen 12,50 euro / osallistuja)

Kokouksessa on puhe-, esitys- ja äänioikeus kaikilla Perus-

13.00 Puolueneuvoston kokous
1 § Avaus, järjestäytyminen ja laillisuus
(puheenjohtaja Timo Soini)
2 § Kunnallisvaalit
- kunnallisvaaliohjelma
- ohjelmia valmistelevat työryhmät

suomalaiset - Sannfinländarna rp:n Lappeenrannan V puoluekokouksessa 2003 puolueen puoluevaltuustoon valituilla
henkilöillä, sekä niillä puolueen listoilta 2000 valituilla kunnanvaltuutetuilla, jotka ovat ilmoittautuneet Perussuomalaiset
rp:n jäseniksi tai Perussuomalaiset rp:n sitoutumattomiksi

Kokouksen yhteydessä puolueen tarjoamat
kahvit kello 15.

11.00 Puolueneuvoston kokous jatkuu
2 § Kunnallisvaali- ja erityisohjelmien lopullinen käsittely ja hyväksyminen
3 § Selostus PerusS:n Naisten toiminnasta
(puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen)
4 § Selostus PerusS:n Nuorten toiminnasta
(puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala)
5 § Selostus PerusS:n eduskuntaryhmän
toiminnasta
(puheenjohtaja
Raimo
Vistbacka)
6 § Ansioituneiden jäsenten kutsuminen
puolueneuvostoon
7 § Muut kokoukselle esitettävät päätöstä
vaativat asiat
8 § Yleiskeskustelu
9 § Kokouksen päättäminen
Kokouksen jälkeen puolueen tarjoamat kahvit kello 14.00
14.00 Perussuomalaisten Naisten vuosikokous (päättyy noin kello 15.30)
14.30 PerusS:n Nuorten hallituksen kokous

18.30 Päivällinen (kotiruokabuffet 14 euro /
osallistuja)

valtuutetuiksi.
Kokouksessa on osallistumisoikeus kaikilla Perussuomalaiset
- Sannfinländarna rp:n jäsenillä, joilla on puheoikeus lisäksi
esityslistan 8§ Yleiskeskustelu kohdassa, sekä kaikilla niillä,

19.30 Illanvietto
- imitaattori Reijo Salminen viihdyttää
- vapaata illanviettoa

joille puolueneuvoston kokous läsnäolon myöntää.

Kokouspaikan yhteystiedot
Helsingissä 01.07.2004

Hotelli Rivoli Järvenpää

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp

Timo Soini Raimo Vistbacka Harri Lindell
puheenjohtaja
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1.varapuheenjohtaja

Vaili-Kaarina Jämsä Hannu Purho

2.varapuheenjohtaja 3. varapuheenjohtaja

puoluesihteeri

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Asema-aukio
04400 JÄRVENPÄÄ
puhelin 09 - 271 41
faksi 09 - 271 5755
E-mail: rivoli@rivolijpaa.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

PerusSuomalainen 7/2004

Lähde mukaan Perussuomalaisten kunnallisvaaliehdokkaana. Liity jäseneksi. Ota yhteyttä kuntasi Perussuomalaisiin kunnanvaltuutettuihin, PerusS:n puolueosastoon tai alla oleviin piirisi johtohenkilöihin. Ja jos et saa ketään heistä tavoitettua, niin tutkaile sivulla kaksi
olevia puolueen johtohenkilöistä, josko joku sattuisi olemaan lähialueella tavoitettavissa. Myös Perussuomalaisten internet-sivuilla voi
liittyä jäseneksi ja ilmoittautua kunnallisvaaliehdokkaaksi.

Perussuomalaiset piirijärjestöt

Viimeiset tarkistukset tehty 20.07.2004

Tiedot on pyritty tarkistamaan mahdollisimman hyvin, mutta jos virheitä löytyy, ottakaa yhteyttä toimitukseen/puoluetoimistoon!

Häme
Pj Harri Kerijoki
Kaarnatie 6 C
18120 Heinola
050-547 7101
Vpj Onni Hiltunen Kuohutie 6 B 27
16300 Orimattila
0400-423 737
040-549 7457
03-752 6987 (p+f)
Ps Merja Muronen
Mäntytie 11
11310 Riihimäki
019-724 444
E-mail:

merja.muronen@yahoo.com

Th Johannes Hannukkala
Karjainmäentie 130 14620 Tyrväntö
03-671 4637

Etelä-Pohjanmaa
Pj Pentti Kokko
Kettukalliontie 30
06-437 6816
E-mail:

62100 Lapua
0500-367 876

kokko.pentti@netikka.fi

Vpj Anneli Annala
62200 Kauhava
Vpj Antti Maunus
63120 Leppälänkylä
Ps Ossi Sandvik
Lintulantie 88
050-567 3531
E-mail:

Jylhäntie 157
06-434 0436
06-525 5484
61270
06-457 4515

ossi.sandvik@eduskunta.fi

Th Orvo Hakala
60320 Seinäjoki
Piiritoimisto:
60100 Seinäjoki

Karpakankatu 21
06-423 3157
Työväenkatu 4 A
06-423 4847

Varmimmin keskiviikkoisin klo 12-19

Keski-Pohjanmaa
Pj Alpo Ylitalo Trullevintie 17, 67300
Kokkola
tai PL 52, 67101 Kokkola
06-830 1616
0500-369 998
06-830 1457 (fax)
E-mail:

alpo.ylitalo@co.inet.fi

Vpj Jukka Riippa
Tokoi, 69100 Kannus
06-870 399
Ps Arto Pihlajamaa
Pihlajamaantie 184,
69850 Patana
0400-167 832
06-862 7123
Th Toivo Mäkelä
Niittykuruntie 35
69600 Kaustinen
06-861 1200

Keski-Suomi
Pj&Th Pentti Tuomi
Tuomelantie 186
43220 Mahlu
040-765 7846
014-439 166
Vpj Reijo Rokkamäki Virtasalmentie
293, 41220 Höytiä
014-817 155
Ps Jorma Uski
Kiljanderinkatu 3 B 8 40600 Jyväskylä
040-589 2565
014-213 026
E-mail:

jorma.uski@luukku.com
Pohjois-Savo (ent.Kuopio)

Pj Ari Lievonen Luikonniement. 39 F
19, 73670 Luikonlahti
017-671 514
041-580 2590
017-677 170 (fax)
Vpj Harri Väänänen Rönkönniementie
17, 73200 Varpaisjärvi 040-575 7896
E-mail:

harri.vaananen@varpaisjarvi.fi

Ps Pirjo Kaunisaho Pien-Maaninkajärventie 202,
71745 Haatala
044-274 7347
Th Ate Savolainen Saahkarintie 410
71380 Mustinlahti
017-386 5156
044-027 9522

Kymi
hannu.purho@eduskunta.fi
09-454 0466 (fax)

Kuva: Futureimagebank

Vpj Raimo Muukka
54710 Lemi

E-mail:

marja-leena.leppanen@
lappeenrannan-laatusiivous.inet.fi

Th Auli Kangasmäki
Kuitontie 193
54820 Kotimäki
05-454 7685
040-556 9159
E-mail:

auli.kangasmaki@surfeu.fi

Lappi
Piirijärjestö perusteilla, yhteyshenkilö:

Juha Antinkaapo
Vammavaara PPA 1,
016-438 112

Papinkatu 3
05-414 6184

95355 Koivu
0400-605 382

Etelä-Savo (ent. Mikkeli)
Pj Erkki Rakkolainen 050-559 4855
Naistenlahdentie 82, 57810 Savonlinna
015-536101
050-546 6948
Vpj Pekka Leskinen Hiekkointie 95
51440 Vuojalahti
015-437 205
Ps Timo Hirvonen
Maaherrankatu
28 A 1
50100 Mikkeli
015-222 277
040-7300724
E-mail:

timo.hirvonen@dnainternet.net

Th Esko Ottelin
Länsipellontie 3
0500-251 857

50180 Mikkeli
015-367 104 (fax)

Oulu ja Kainuu
Pj Timo Tervonen Pentinpurontie 133
88270 Vuolijoki
08-688 423
Vpj Matti Pehkonen
Salmijärventie 116 87950 Kuluntalahti
050-534 0467
08-687 3201
Ps Ahti Moilanen
Ikäläntie 391600 Utajärvi
08-542 2004040-579 1125
E-mail:

ahti.moilanen@mail.suomi.net

Th Tauno Ikonen
Itärinteentie 12
0400-588 608
E-mail:

90360 Oulu
08-531 8046
tauno.ikonen@ouka.fi

Pirkanmaa
Pj Reijo Ojennus
39700 Parkano
0400-984 238

Majakkakatu 8
03-448 5218
03-448 0350 (fax)

E-mail:

paakari@jippii.fi

Vpj Anna-Liisa Niemitunturi
Päärtinpolku 4 D 32, 33560 Tampere
03-363 1431
Ps Tapani Yli-Harju
Pähkinämäenkatu 6 D 27
33840 Tampere
03-266 1037
050-595 6313
E-mail:

yliharjut@kolumbus.fi

Th Heleena Pekkala
Ristimäentie 12 D 15
03-348 0974

33470 Ylöjärvi
040-704 4059

Pohjois-Karjala
Pj Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8
013-137 529
E-mail:

80200 Joensuu
0400-375 472

osmo.kokko@kolumbus.fi

Vpj Pirkko Hyvärinen
Kaarnalammintie 14 83400 Viinijärvi
013-647 338
040-727 0010
Ps-th Petri Kokko
Kalattomantie 58 83500 Outokumpu
050-521 9008
013-561 153
E-mail:

Pj Hannu Purho Savitaipaleentie 265
54500 Taavetti
050-573 8157
E-mail:

Ps Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22 53650 Lappeenranta
040-775 1757
05-416 9500

petri@opaasi.fi

Satakunta
E-mail : satakunnan.perussuomalaiset@jippii.fi

Pj Harri Lindell
32700 Huittinen
040-913 4659
E-mail:

Vpj Seppo Toriseva
Penunvahe 10
26100 Rauma
050-517 2810
02-822 1250
Ps Anssi Joutsenlahti
Keskuskatu 58 as 14
38700 Kankaanpää
02-572 2205
050-368 0750
06-2112510
Th Simo Riuttamäki
Löysälänkatu 12
32700 Huittinen
02-561 271
0400-437 495
Tiedottaja Anne Laine 02-666 2778
E-mail:

kansan.sanomat@saunalahti.fi

Uusimaa - Nyland
E-mail:
peruss@perussuomalaiset.fi
Piirin postiosoite:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
09-454 0411
09-454 0466 (fax)

Pj Timo Soini
E-mail:

050-511 3027
timo.soini@eduskunta.fi

Vpj Pauli Artturi Luttinen
Laajametsänkuja 6 F 84
01620 Vantaa
09-898 938
050-350 0284
Vpj Tapani Savolainen Toivolanraitti 81
01940 Palojoki
09-879 5327
Ps Rolf “Fred” Sormo 050-542 3704
E-mail:

sormo@perussuomalaiset.fi

Th Teija “Tepa” Merinen Kaarelantie
86 G 83, 00420 Helsinki 040-576 8597
E-mail:

teija.merinen@luukku.com

Varsinais-Suomi - Egentliga
Finland
Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14
050-514 6764
E-mail:

lauri.heikkila@marttila.fi

Vpj Juhani Pilpola
Ahteentie 2
02-487 9287
E-mail:

21490 Marttila
02-484 5773
21420 Lieto
050-380 9787

juhani.pilpola@ts-group.fi

Vpj Rauno Vuorio
Rauhankatu 32 as. 3
20100 Turku
02-253 5081
02-253 5082
Ps Aarre Lahtonen
Rauhankatu 2 as 22
23500 Uusikaupunki
02-842 3943
040-550 6123
E-mail:

aarre.lahtonen@luukku.com

Th Pertti Hannula
Täperäntie 1
02-487 6031

21420 Lieto
02-232 8400

Helsinki-Helsingfors
E-mail:
peruss@perussuomalaiset.fi
Piirin postiosoite:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
09-454 0411
09-454 0466 (fax)

Pj Jouni Pykäläinen Mätästie 5 F 121
00770 Hki
0400-503 618
Vpj Pirjo Seppä
Vuosaarentie 9 D 38
00980 Hki
09-344 5438
044-310 0348
Vpj Tommi Rautio Saanatunturintie
1 D 30
00970 Helsinki
E-mail:

tommi.rautio@kolumbus.fi

040-546 9477
Vpj Esa Marttinen
11 G 208

050-572 3953
Kontulankaari
00940 Helsinki
09-306 329
Ps Heikki LehtiYlänkötie 3P, 00650 Hki
09-752 4087
040-5251504
E-mail:

hlehti@nettilinja.fi

Th Teija “Tepa” Merinen Kaarelantie
86 G 83, 00420 Helsinki 040-576 8597
E-mail:

teija.merinen@luukku.com

Yrittäjänkatu 5
02-666 2777
02-546 1533 (fax)

kansan.sanomat@saunalahti.fi

Pj = Puheenjohtaja, Vpj = varapuheenjohtaja, Ps = piirisihteeri, Th = taloudenhoitaja, Tied = Tiedotttaja/Tiedotussh
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Rautavaaraan uusi puolueosasto
Rautavaaraan on perustettu PerusS:n
puolueosasto perustajina Pentti Oinonen,
Reijo Kilpeläinen, Pertti Ärväs ja Simo
Korhonen,
jotka
toteavat
perustamiskokouksessaan: ”Me Rautavaaran Perussuomalaiset pyrimme sanoista tekoihin. Pienen ihmisen puolesta, sanoi aikoinaan
Veikko
Vennamokin.
Rautavaaralainen, nyt on aika äänestää ja
edes yrittää vaikuttaa oman kunnan asioihin. Tätä varten me Rautavaaran
Perussuomalaiset olemme ikään kuin heränneet henkiin ja olemme käytössäsi Rautavaaran asioiden hoidossa, jos Sinä äänestäjä niin haluat. Kun tapaa tavallisia Rautavaaran asukkaita, varsinkin syrjäkyliltä jää
se mielikuva, että tyytyväisiä on varsin vähän ja hekin ovat muutamien puolueiden
kunnanvaltuutettuja.”
Vielä 1970-luvulla oli kunnallispolitiikassa
mukana SMP. Liekö sattumaa vai seurausta
se, että tuolloin täällä elettiin vielä “onnellista” aikaa. Kuntamme velkataakka pysyt-
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teli kohtuuden rajoissa. Sitten muuttui ajat
ja useat päättäjätkin vaihtuivat. Monet
varttuneimmat kuntalaiset muistelevat vielä
haikeudella Hugo Sirviötä, Unto Koskeloa,
Heikki Toivasta, Sulo V. Turusta, Toimi Pursiaista, Veikko Kärppää ja muita vastaavia
“vanhoja partoja” kuntamme johdossa.
Vanha väki väistyi, remmiin astui uusi
väki. Alkoi päätösten sarja, joista valitettavan moni on osoittautunut onnettomiksi tai
“valtionapu” -huumassa tehdyksi. Kuntamme virastotalo, “pilvilinnaksikin” joskus
mainittu, sopisi varmaan 20.000 asukkaan
paikkakunnalle. Mutta 2.000 asukasta ei tarvitse niin laajaa hallinnointia. Huomattava
osa “‘linnasta” on nyt tyhjillään ja osa rakennusaikaisesta velasta on vieläkin maksamatta.
Ja sitten se “emämunaus”. Ruotsalainen
WattenFall yhtiö osti Rautavaaran omistaman osan Savon Voiman osakkeista, noin 6
miljoonalla markalla. Silloin päättäjillä välähti, Rytsölän veljekset ja monet muut peilaili-
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vat julkisuudessa loistoautoineen, miksi ei
äkkirikastuta mekin? Siis kaikki rahat pörssiin. Kun viimeksi noista rahoista kuului jotakin, oli niitä jäljellä jotain 3 miljoonaa
markkaa. ja 3 miljoonaa oli uponnut pörssikeisareiden suohon.
Jos noilla miljoonilla olisi lyhennetty
vaikka kunnan velkaa, olisi kunnan velkamenoissa tienattu joka vuosi puolimiljoonaa markkaa, puhtaana käteen, tuon verran
vuotuiset korkomenot olisi pienentyneet.
Vieläkään ei lusikkaa haluta ottaa kauniiseen
käteen. Perussuomalaisten kunnanvaltuutettu Pentti Oinonen teki viime talvena esityksen kunnanvaltuustossa, että pelastetaan edes ne rahat, jotka vielä on jäljellä.
Kanta valtuustossa oli lähes yksituumaisen
kielteinen.
Oi aika entinen, kun puhelinyhtiöt, sähköyhtiöt ja vastaavat toimivat vielä omakustannusperiaatteella. Nyt “ryöstetään”
kilvan asiakkailta rahaa omistajien jo entisestään pulleisiin taskuihin. Keskituloinen,
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Hanki TV:stä tuttu PerusS:n
T-paita ja lippis
kaksi: ns. suomenlipun-ulkojulisteen-sininen sekä valkoinen. Päätoimittaja-tiedotuspäällikkö Rolf ”Fred” Sormo toiminut vaalitilaisuuksissa mannekiinina niin TV:ssä kuin
tässäkin. Hänen päällään olevat tekstiilit
ovat EU-vaalitaistelun aikana tulleet TV:stä
tutuiksi.

Hinnasto
T-paita
Lippis
Puolueen tunnuksilla (PerusS) on nyt
saatavissa T-paitoja ja lippiksiä. Tunnus on sama kuin rintamerkkiin eli
pinssiin suunniteltu, mutta näissä
tekstiileissä
brodeerattuna
eli
ommeltuna. T-paidat ovat 100% puuvillaa. Lippalakit ovat harjattua puuvillaa ja takana kankainen säätöhihna
antiikkisoljella. Värivaihtoehtoja on

1 kpl
15 EUR/kpl

2kpl =>
10 EUR/kpl

1 kpl
15 EUR/kpl

2 kpl =>
10 EUR/kpl

T-paita + lippis

yht. 25 EUR

T-paitojen koot ovat seuraavat:
Lapset: 104, 112, 128, 140, 152 (cm)
Aikuiset: S – M – L – XL – XXL – XXXL
Toimitusaika on noin kaksi viikkoa tilauksesta. Käytännön syistä keräämme yhteen
tilaukseen suuremman erän, jotta vältämme

Tilaan Perussuomalainen-lehden
Näytenumero, ilmainen
Vuositilaus 25 euroa, 12 numeroa
Lahjatilaus (maksajan tiedot kääntö- tai alapuolella)

POSTIMAKSU
MAKSETTU

suuret toimituskulut ja saamme näin pidettyä paitojen ja lippisten hinnat kohtuullisina. Ensimmäinen ennakkotilausten jakelu Järvenpään puolueneuvoston kokouksessa elokuussa käteismaksulla tai puolueen tilille suoritetulla
maksukuitilla.

Liity
Perussuomalaisten
jäseneksi!

½ vsk 15 euroa
Haluan liittyä Perussuomalaiset-Sannfinländarna-puolueen
jäseneksi. 20 euron jäsenmaksulla saan samalla PerusSuomalainen-lehden.

Voit tilata oheisella
kupongilla

Lähettäkää minulle muutaman kerran vuodessa PerusSuomalainen-lehteä sekä muuta Perussuomalaisaineistoa veloituksetta.

-lehden
ystävällesi, joka ei vielä
ole jäsen!

Nimi
___________________________________________________________________________
Jäseneksi pyrkivän syntymäaika (ei koske tilaajia)

PerusSuomalainen
Vastauslähetys

______________________________________________________
Lähiosoite

Tunnus: 5000 9637

______________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

00003 Helsinki 300

______________________________________________________
Allekirjoitus

Kirjoita maksajan eli
omat yhteystietosi
sivun alalaidan
marginaaliin!
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suurituloisista puhumattakaan, pärjää vielä
toistaiseksi tässä oravanpyörässä. Mutta,
jos olet työtön, pätkätyöläinen, opiskelija
tai pieneläkeläinen tai vastaava, olet toistuvasti pulassa. Kun kuukaudessa maksat:
vuokran, sähkölaskun, puhelinlaskun ja jos
vielä satut sairastumaan, lääkemenot, voit
tuskailla jo suoraan, millä rahalla ostat ruokaa? Siksipä myös kunnan tulisi noudattaa
kovin vastuullista vuokra-, maksu- ja taksapolitiikkaa.
Reijo Kilpeläinen vpj
Rautavaaran Perussuomalaiset ry

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Punainen Risti kehottaa:

Kerää kimpassa
Nälkäpäivänä
Kymmenellä eurolla saat kolme huopaa
tai ripulilääkityksen 70 pikkulapselle. Kerää kimpassa, niin saat kokoon vielä
enemmän. Suomen Punainen Risti kannustaa
puolueita
houkuttelemaan
kunnallisvaaliehdokkaita osallistumaan
Nälkäpäivään, joka järjestetään 30.09. 02.10. joka puolella Suomea.
Tämän syksyn teemana ovat lapset ja
nuoret. Puhdas vesi ja kunnon hygienia
pelastavat tuhansia pikkulapsia päivittäin. Vastaavasti tuhannet nuoret jakavat ruokaa, valistavat hiv-tartuntojen
ehkäisystä ja hoitavat loukkaantuneita.
Nuoret ovat aktiiveja myös Suomessa. Suuri osa viime syksyn uusista Nälkäpäivä-kerääjistä oli nuoria. Viime syksynä kerääjiä oli 18.000. Rahaa saatiin
2,3 miljoonaa euroa.
Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin tärkein vuosittainen keräys. Sen
tuotolla hankitaan apua kaikkialle maailmaan. Rahoja käytetään sekä akuuteissa katastrofeissa että pitkässä kehitystyössä.

Miten ilmoittaudut
kerääjäksi?
- SPR:n osaston tai piirin keräyspäällikölle, yhteystiedot www.redcross.fi
- SPR:n verkkosivuilla syyskuun
alusta lähtien
- puhelimitse syyskuun puolivälistä
lähtien, numero 0800 411 777

E-mail
Puolueen ja toimituksen
sähköposti:
peruss@perussuomalaiset.fi

○

