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PerusS:n Soini tuomitsi hallituksen
ihmisoikeusselonteon käsittelyssä
USA:n ”apinahäkit”

s. 11

PerusS:n EU-vaaliehdokkaita
PerusS:n puoluehallitus on nimennyt kolme EU-vaaliehdokasta. He ovat PerusS:n Nuorten puheenjohtaja, ylioppilas Vesa-Matti Saarakkala (Kurikka), Luxemburgissa EY-tuomioistuimessa työskentelevä filosofian maisteri Pekka Sinisalo (Helsinki) sekä yrittäjä Ari
Halme (Vantaa), joka on kansanedustaja Tony Halmeen veli.
Kaksi ehdokasta nimetään myöhemmin PerusS:n ja
Kristillisdemokraattien yhteiseen vaaliliittoon.

s. 12

Tavoitteena yksi paikka:
Perussuomalaiset lähtevät selkeällä ja Suomen
kansallisia etujapuolustavalla linjalla
EU-vaaleihin
s. 16

Ylioppilaiden jättimielenosoitus jätti
hallituspuolueet kylmiksi,
sivu 2 päätoimittajan palsta

PerusS:n Vappu
Vappuna 01.05.2004 Perussuomalaisten vapputilaisuudet ovat Heinolassa
ja Porvoossa. Puhujina ovat PerusS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Timo
Soini ja PerusS:n tiedotuspäällikkö, PerusSuomalainen–lehden päätoimittaja
Rolf ”Fred” Sormo. Heinolassa mukana ovat lisäksi PerusS:n Hämeen piirin
puheenjohtaja Harri Kerijoki ja PerusS:n Heinolan kaupunginvaltuutettu
Hannu Ojala.
- klo 10.00 Heinolan tori
- klo 14.00 Porvoon tori
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Kuva: Futureimagebank
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Ikärasismia
ohjelmapolitiikassa?
Käsite ikärasismi on tullut tutuksi lähinnä puhuttaessa työpaikoista. Aihetta on käsitelty
myös siinä yhteydessä, kun on
keskusteltu televisio-ohjelmien
suuntaamisesta lähinnä kulutuskykyisille nuorille. Nyt vaikuttaa siltä, että ikärasismi on ainakin jossain muodossa hiipinyt myös Yleisradion ohjelmapolitiikkaan. Vanha ja kunnioitettu Yleisradio on todellakin
unohtanut sadattuhannet yli
neljävitoset kotimaisten, vanhempien iskelmien ystävät. Nykyisin on muodikasta heitellä
fraaseja soittolistoista.
Syvällisempää keskustelua
asiasta ei kuitenkaan missään
käydä. Lieneekö eräänä syynä
se, että vanhat puolueet ovat
tiukasti kiinni Yleisradion hallintoneuvostossa ja sen ohjelmalinjauksissa. PerusSuomalainen
ottaa nyt kantaa kysymykseen
ensimmäisenä aivan uudesta,
rohkeasta näkökulmasta. Jäämmekö ainoaksi kansaa puolustavaksi tahoksi tässäkin asiassa,
sen aika näyttää.
Nyt käsittelemäni aihepiiri on
minulle henkilökohtaisesti tuttu
ja monista syistä hyvin läheinen. Kuulun siihen suureen
joukkoon, jolle Yleisradion ohjelmat merkitsivät vuosikymmenten ajan todella paljon. Elokuussa 1969 alkanut vanhojen,
lähinnä vuosien 1935-1975, iskelmien keräilyharrastus edellytti, että radio piti olla aina auki ja
nauhoitusmahdollisuus valmiina. Kuuntelin radiota lähes joka
paikassa. Kotona, työpaikalla,
autossa, metsässä polttopuita
kasattaessa, katolla lunta luodessa, saunassa jne. Olen Yleisradiolle ja sen monille hyville
musiikkitoimittajille ikuisesti kiitollinen. Muuten ei yli 20.000 äänitteen hankkiminen olisi ollut
mahdollista. Toki osa levytyksistä on pitänyt ostaa kauppojen hyllyltä.
Nyt olen kuitenkin monen
muun radion ystävän kanssa
surullinen. Meiltä on otettu suuri pala elämän onnesta, iloista ja
innostavista virikkeistä pois. Jo
vuoden 1995 marraskuun ohjelmauudistuksessa aloitettiin vanhojen kotimaisten iskelmäharvinaisuuksien esittämiseen eri-

koistuneiden ohjelmien alasajo ja
kuuntelijoiden “vieroitushoito”.
Monet ohjelmasuosikit lopetettiin
joko kokonaan tai siirrettiin esitettäväksi keskelle yötä. Senkin me
kuuntelija vielä kestimme. Olivathan tutut toimittajat yhä remmissä
ja ammattitaito tallella.
Reilu vuosi sitten, viimeisimmässä ohjelmauudistuksessa, tuli
sitten lopullinen niitti. Jäljelle jäivät vain tyhjyys, apeus ja turhautunut mieli. Vuosikymmenten ajan
radiosta tuli viikoittain useita ohjelmia, jotka tarjosivat meille vanhemman musiikin ystäville ainakin
viiden levyn verran nautittavia
hetkiä. Nyt tällaisia ohjelmia ei ole
tarjolla ainoatakaan. Tilalla tarjottavat haljut kopiot lähinnä masentavat. Reiluun vuoteen ei radiosta
ole tarvinnut nauhoittaa yhtään
ainoaa levyharvinaisuutta syystä,
että enää niitä ei siellä soiteta. Monet huippuluokan toimittajat, kuten Stig Framåt, ovat jo poistuneet keskuudestamme. Osaamista,
taitavia ohjelmantekijöitä ja ennen
kaikkea, Yleisradion äänilevyarkisto, ovat silti edelleen olemassa.
Nyt on kuitenkin valittu formaatti,
jolla matkitaan kaupallisten radiokanavien antia.
Nykyiset Yleisradion musiikkiohjelmat eivät jaksa kiinnostaa.
Tietokoneen valitsemat, puhki
tahkotut “markkinalevyt” menettelevät korkeintaan taustahälynä.
Jäljellä ei ole enää yhtään ohjelmaa, jonka tietäisi tarjoavan ikimuistoisia elämyksiä. Jonka tuntisi
kulkevan rinnalla kuin hyvän ystävän, elämän iloissa ja suruissa.
Muutos on ollut melkoinen. Olihan vuosikymmenten ajan hyvin
toimitetuista musiikkiohjelmista
suorastaan runsauden pula. Me
alan harrastajat muistelemme kaiholla sellaisia ohjelmia kuin: Vanhaa tanssimusiikkia, Oi niitä aikoja, Tangotuokio, Platinaa vai ratinaa, Ullakolle unohtuneita, Kesämökin gramofoni, Iskelmiä ikäihmisille, Sana- ja sävelradio, Pihapihlaja, Satumaa, entisajan Iskelmäradio ja monet muut.
Pitkä lista tulisi niistä levyistäkin, joita ei ole radiossa koskaan
soitettu. Melkoinen määrä äänitteitä myös puuttuu niin Yleisradionkuin Suomen äänilevyarkistostakin. Siksi aina huvittaakin, kun rehellisyyden perikuvana pidetty,
entinen tv-uutisten lukija Arvi
Lind erään ohjelman puffissa toteaa: “Yleisradion arkistosta löytyy
myös se levy, jonka sinä haluaisit
kuulla”. –Ei välttämättä löydy. Levytyksiä puuttuu suurelta joukolta artisteja. Heidän joukossaan
ovat muun muassa A. Aimo, AnnaLiisa Pyykkö ja Kalevi Tauru.

Yleisradio hylkäsi
uskollisimmat ystävänsä
Eräs seikka, johon ohjelmista puhuttaessa ei useinkaan kiinnitetä
huomiota, on niiden terapeuttinen
puoli. Synkkä 1990-luku lamavuosineen olisi ollut vieläkin mustempi ja ahdistavampi, ilman tiettyjä radio-ohjelmia. Erityisesti Stig
Framåtin “Sana- ja sävelradio”
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Päätoimittaja
sormo@suomi24.fi

Päätoimittaja
Rolf “Fred” Sormo

Opiskelijoiden toiveet
kuuroille korville –
PerusS puolusti
opiskelijoita
Opiskelijat järjestivät yli 10.000
hengen
mielenosoituksen
18.03.2004
eduskuntatalon
eteen. Mielenosoitus oli hyvin järjestetty. Opiskelijoiden viesti oli selkeä. Vanhasen-Kalliomäen hallituksen
suunnitelma opintoajan rajoittamisesta tuomittiin vetoomuksessa, jonka oli allekirjoittanut yli 50.000 opiskelijaa. PerusS:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini puolusti opiskelijoiden oikeutettuja vaatimuksia ja sai valtaisat aplodit, joita ei valitettavasti tähän paperiversioon
pysty liittämään. Vain työttömät ovat pystyneet järjestämään vielä suuremman

sekä Hannu Suolasen “Pihapihlaja” tarjosivat onnea, lohdutusta ja mielen virkeyttä
meille laman syvimmissä syövereissä kamppaileville. Heidän ohjelmansa antoivat sellaista henkistä tukea ja toivoa
ylläpitävää elämän voimaa, että
harvat papit tai psykologitkaan
siihen pystyvät.
Tiedän, että monen kuuntelijan kohdalla he sytyttivät ohjelmillaan juuri sen ratkaisevan
pienen valon pohjattomaan yöhön, joka sai jaksamaan kohti
huomista. Menneiden vuosikymmenten levyaarteet ovat jo
pitkään maanneet Yleisradion
arkistossa pölyyntymässä. Ilman, että kuuntelijat pääsisivät
niistä nauttimaan.
Kenen etua tämä tilanne palvelee? Ei ainakaan kuuntelijan.
Eikö radiosta todellakaan löydy tuntia tai paria viikossa aikaa, vanhojen ja harvinaisten
iskelmien esittelyyn ja esittämiseen. Ratkaiseeko tässäkin asiassa kaiken raha? Pahalta näyttää ja tuntuu.
Yleisradion nykyisen ohjelmapolitiikan arvovalinnat voi
mielestäni tiivistää vaikkapa
yhteen kuvaavaan esimerkkiin.
Yli 25-vuoden ajan jo edelläkin
mainittu Hannu Suolanen on
ollut eräs radion parhaita ja
asiantuntevimpia musiikkitoimittajia. Uransa aikana hän

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

mielenosoituksen. Kun vertaa opiskelijoiden vaatimuksiin esim hallituksen toteuttamiin hyvätuloisten yli
1.000 miljoonan euron veronalennuksiin, niin opiskelijoiden asumistuen laajentaminen kesäkuukausille merkitsisi valtion menojen kasvua vain 25 miljoonalla eurolla. Opiskelijoiden toiveet
ovat kuitenkin kaikuneet
kuuroille korville. Hallituspuolueet ovat pitäneet muita kysymyksiä tärkeämpinä
kuin opiskelijoiden pelastamista köyhyysloukusta. Opiskelijoiden kesäkuukausien asumistuesta on vuosittain äänestetty eduskunnassa, mutta
aina se on hylätty hallituspuolueiden toimesta.

EU-vaalit
suomalaiskansalliselta
pohjalta
Perussuomalaiset lähtevät EUvaaleihin itsekkäältä perussuomalaiselta pohjalta. Kun Suomen edustajat niin hallituksessa kuin EU parlamentissa eivät
riittävästä ole pystyneet puolustamaan Suomea, niin EU
parlamenttiin tarvitaan sellainen ryhmittymä, joka ei ota
käskyjä monikansallisilta EUpuoluetukiaisia nauttivilta EUpuolueilta, mutta kuuntelee ja
tukee suomalaisia EU-kansalaisia. ”Oikeutta ei saa, ken ei
itse sitä hanki.”

muun muassa kaiveli esille satoja sellaisia levyharvinaisuuksia,
joita ei oltu radiossa aikaisemmin soitettu. Ja jotka olisivat ilmeisesti jääneet ikuisiksi ajoiksi
esittämättä suurelle yleisölle.
Nykyisinkin toimittaja Suolasen
ääntä on toki radiosta silloin tällöin kuulunut. Mutta lähes pelkästään merisäätiedotusten lukijana!?
Etenkin unohdettu kansa, jolta on jo viety melkein kaikki,
osaa nauttia pienistäkin iloista.
Miksi niitäkin pitää karsia koko
ajan järjestelmällisesti pois?
Moniarvoisuudesta ja suvaitsevaisuudesta puhutaan kyllä
suureen ääneen.
Teot, päätökset ja valinnat
ovat kuitenkin aivan toisen
suuntaisia. Lattapäisyyden tavoittelussa ja ihannoinnissa on
menty jo liian pitkälle. Nyt on
pysähtymisen ja miettimisen
aika. Yleisradiolla on aina ollut
ja tulee olemaankin tärkeä osa
Suomalaisten elämässä. Siellä
on edelleen paljon hyvääkin,
esimerkiksi uutis- ja ajankohtaisohjelmien puolella. –Kauniita melodioita, hienoja alkuperäisesityksiä, sydänten valitsemia kuolemattomia artisteja ja
taidokkaita sanoituksia arvostavat, kaikkein uskollisimmat ystävänsä Yleisradio kuitenkin valitettavasti tammikuussa 2003
täydellisesti hylkäsi.
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Puheenjohtaja
timo.soini@eduskunta.fi

Perussuomalaiset on
tuore vaihtoehto
Politiikka ei ole kuollut. Ihmisten usko siihen vain on heikoilla. Meillä on erinomainen tilaisuus palvella yhteistä
Suomeamme olemassa väylä kansan ajatuksille. Ihmiset
eivät enää nykyaikana halua alistua osaksi harmaata massaa vaan haluavat vaikuttaa yksilöinä yhdessä muiden
kanssa. Aatteemme on uuden aikakauden aate. Se lähtee
ihmisten arkiongelmista, puuttuu käytännön epäkohtiin,
mutta on myös yhteisöllistä. Tämä puolue ei ole olemassa kenenkään ihmisen itsetunnon turvottamisen takia
vaan siksi, että eturyhmiin ja suureen rahaan sitoutumaton tavallinen ihminen voi saada äänensä kuuluviin.
Me olemme tuore vaihtoehto. Me tuomme ja luomme uutta. Monissa kunnissa ei valtuustotasolla ole perussuomalaista vaihtoehtoa. Kanava puuttuu. Meidän tehtävänämme
on olla tuo kanava. Meidän on tehtävä lujasti töitä, jotta
saamme uusia ihmisiä mukaan. Kokemukseni on, että puolueemme herättää laajaa mielenkiintoa, mutta moni ei ole tullut
mukaan , koska kukaan ei ole kysynyt. Kysykää ja tarjotkaa
ehdokkuutta. Minulla on tästä asiasta hyviä kokemuksia.
Perussuomalaiset on nyt lyönyt itsensä läpi. Puolue tunnetaan. Olemme keskustelun aihe. Nyt meidän on tultava julki omilla teemoillamme ja ajatuksillamme. Antaa koirien räksyttää , arvostelua ei pidä pelätä. Sekin tekee työtä meidän
puolesta. Meillä on oltava joka piirissä oma suunnitelma. Se,
jolla ei ole suunnitelmaa on osa toisten suunnitelmaa. Älkäämme alistuko vanhojen puolueiden puristuksessa vaan
tehkäämme rajusti töitä. Kansa kyllä tietää ja usko palkitaan.

“Nukkuminen ei
vaaleissa
hyödytä mitään!”

EURO-vaaleissa pitää äänestää

Perussuomalainen
puheenjohtaja Timo Soini

Tiedän, että moni kannattajistamme ei pidä EU:sta. En
pidä minäkään, mutta maailmasta ei voi pois hypätä, eikä
pää patterin välissä voi elää. Me olemme EU:ssa mukana,
pidimme siitä tai emme. Suomella ja suomalaisilla on etuja
puolustettavanaan EU:ssa. Se on myös puolueemme lin-

Muut tiedotusvälineet
Tanjan Karpelan ja Sauli Niinistön ihana kihlaus ratkaisi porvareiden presidenttiongelmat. Kokoomus saa presidentin ja Kepu prinsessan ja puoli valtakuntaa.
(Edesmennyt kolumnisti Aimo Kairamo Uutispäivä Demarissa, marraskuu 2003)
Ennen ihminen ryösti pankkeja, nyt pankit ryöstävät ihmisiä.
(Laaksonen, TV-1 Päivärinta-ohjelmassa 16.02.2004)
Presidentti torjuu miinat. Presidentti Tarja Halonen on
huolissaan siitä, että Suomen jalkaväkimiinat ovat murentaneet maan uskottavuutta ulkomailla. Politiikan toimittajien tilaisuudessa (27.02.2004) hän vaatikin Suomea ehdottomasti
luopumaan lähivuosina jalkaväkimiinoista. Korvaavista järjestelmistä on presidentin mielestä tehtävä päätös jo tämän
vuoden puolustuspoliittisessa selonteossa.
Kännykkä lapsen kädessä on riskiltään luottokortin
kaltainen.
(Kuluttajavirasto, ME-lehti nro 03/2004)
Poliitikko takoo itse uskottavuutensa. Takavuosina sanottiin, että poliitikolle on sama, puhutaan mitä tahansa,
kunhan puhutaan. Uskottava poliitikko kestää myös viihdeohjelmien julkisuuden. Politiikassakin on ajauduttu piipahtelukulttuuriin, poliitikko tulee tuokioksi olohuoneisiin,
torille, kokouksiin, sinne sun tänne. Ei poliitikko voi olla
vain postilaatikko, joka puhuu ulos kuulemansa. Joskus
tuntuu, että poliitikot ovat valmiit esittelemään kaikkea
muuta, meikkejä, vaatteita, olutta – paitsi omia ajatuksia. Eihän niitä voi esitellä, jos niitä ei ole.
(Kansan Uutiset 11.03.2004)
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EU ajautuu kriisiin. Perussuomalaisten puheenjohtaja,
kansanedustaja Timo Soini epäilee, että EU:n laajenemiseen
suhtaudutaan liian optimistisesti. Soini arvioi, että laajenemisen käytännön ongelmat tulevat olemaan melkoiset,
muun muassa siksi, että uusien EU-maiden demokratia ei
ole kaikissa maissa EU-kunnossa. “EU:n samanaikainen syveneminen (uusi perustuslaki) ja laajeneminen vie EU:n todennäköiseen kriisiin. Tosielämä, työttömyyden paheneminen ja vanhojen jäsenmaiden (myös Suomen) jäsenmaksuosuuksien raju nousu luo pommin EU:n sisälle, joka uhkaa
laueta yli-innokkaiden eurointoilijoiden syliin”, Soini kirjoittaa tiedotteessaan.
(Helsingin Sanomat 15.03.2004)
Hidas turvapaikkakäsittely houkuttelee Suomeen. Suomen nopeutettu turvapaikan käsittely on sen verran hidas,
että turvapaikanhaku Suomesta kiinnostaa aiheettomastikin, arvioidaan Ulkoministeriöstä ja Ulkomaalaisvirastosta.
– Aivan ilmeisesti käsittelyajan suhteen emme ole nopeimmasta päästä käytännössä, vaikka meillä onkin tämä
nopeutettu menettely. Tällaiset tiedot tietysti leviävät.
Jos esim Ruotsi onnistuu käännyttämään päivässä ja
Suomessa menee kuukausi, niin onhan Suomi kiinnostavampi, toteaa ulkoministeriön ihmisoikeusyksikön päällikkö Johanna Suurpää.
(STT, Metro ja Uutislehti 100, 16.03.2004)
Luonnonsuojeluliitto: Matikaisen sukset ristiin heti
lähdössä. Europarlamentaarikko Marjo Matikainen-Kallströmin lähtö kokoomuksen puheenjohtajakilpaan ei luonnonsuojeluliiton mielestä onnistunut alkuunkaan. TV-uutisten (16.03.2004 klo 20.30.) Matikainen-Kallström pitää ”Ympäristöjärjestöjen sananvaltaa politiikassa liian suurena. Siitä esimerkkinä päästökauppa.”
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ja. Me puolustamme Suomen kansaa EU:ssa. Siksi puolue
on vaaleissa mukana ja siksi vaaleissa pitää äänestää
perussuomalaista ehdokasta.
Nukkuminen ei vaaleissa hyödytä mitään, mutta se, että
saisimme oman ehdokkaan läpi olisi sensaatio. Samanlainen nousu kuin kolmen kansanedustajan saaminen. Gallupit eivät luvanneet meille yhtään mitään, mutta työllä
tuli tulosta. Sama yllätys on nyt mahdollinen. Vaaliliitto
kristillisdemokraattien kanssa takaa, että vaaliliitossa on
läpimenijä. Eurovaalityö on samalla hyvää pohjatyötä
kunnallisvaaleihin. Puolueemme on vaihtoehto kaikissa
vaaleissa. Kaikissa.

EU:n ruoka-apu on tarpeen
Hyvinvointivaltioksi nimetty Suomi on jälleen saanut jokavuotisen muistutuksen sosiaalipoliittisista laiminlyönneistään; EU:n ruoka-apu tulee jaettavaksi. Virallinen Suomi ei
pidä koko avusta ja julkisuuskin on vuosi vuodelta kirjoittanut asiasta yhä vähemmän. Alaston totuus kuitenkin on,
että ruoka-apu on tarpeellista. Se ei määrällisesti ole henkilöä kohti paljon, mutta se on kuitenkin tarpeellinen lisä köyhien , ylivelkaantuneiden ja vähävaraisten toimeentulossa.
Ruoka-apua ei pidä vähätellä saati hävetä. Se pitää ottaa
vastaan ja toimittaa avun tarvitsijoille.
Suomen poliittiselle ja taloudelliselle eliitille sekä kaikille puolueille ja kansalaisjärjestöille EU:n ruoka-apu toimii
myös toivottavasti terävänä herättäjänä siitä, että Suomi
ei ole valmis maa vaan meillä on vielä tehtävää aivan perustavaa laatua olevissa ihmisten päivittäistä toimeentuloa koskevissa asioissa.
Köyhyyttä ja toimeentulohuolia ei saa painaa pois yhteiskuntamme esityslistalta vaan ne on kohdattava sellaisena kuin ne ovat. Näiden tosiasioiden tunnustaminen on
ensimmäinen ja ratkaiseva askel köyhyyden vähentämiseen, jonka luulisi olevan kaikkien poliittisten puolueiden
tavoitteena.
Toimitus: Puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini
on Eduskunnan köyhyysryhmän jäsen.
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Vihreiden uskottavuus vaatisi, että he osaavat kyseenalaistaa ja tarvittaessa ylittää vallitsevan talousjärjestelmän
perustan. Tätä he eivät esim Suomessa tai Saksassa ole
koskaan tehneet, Päinvastoin niin Haavisto, Hassi kuin Soininvaara tukivat Lipposen hallituksen estotonta köyhien
kyykyttämistä ja tulonsiirtoja, siis veron alennuksia rikkaille.
(Leif Salmén, Ilta-Sanomat 17.03.2004)
Halme luopui työmatkasta terveytensä takia. Tony Halme
selittää nykyisen rauhallisuutensa harkitsevuudella. – Mietin
nykyään kaksi kertaa ennen kuin avaan suuni. Olen oppinut
viime kesästä paljon, enkä ole enää niin kärkäs tuomitsemaan
muita. Otan asioista ensin selvää ja puhun vasta sitten. Ehkä
uskoontulollakin on oma osuutensa asiassa, mutta pikemminkin tämä on perinpohjaisen funtsimisen tulos. Halme ei
ole huolestunut terveydentilastaan, mutta joutuu silti ottamaan jaksamisensa huomioon työasioiden suunnittelussa.
Hän kertoo luopuneensa suosiolla puolustusvaliokunnan
toukokuisesta, noin viikon kestävästä matkasta
Yhdysvaltoihin. – Menen
mukaan sitten ensi kerralla. Ajattelin, että mun
kunto ei kestäkään. Sairauslomaakin hain ihan varmuuden vuoksi, jos en
jaksaisikaan, että ei tulisi
poissaoloja Eduskunnasta. Käyn neuropsykologilla kerran viikossa, mutta en ole tuntenut tarvetta
varsinaiseen terapiaan.
Kuva: Futureimagebank
(Iltalehti 17.03.2004)
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Vistbacka
valtiontalouden
menokehyksistä
Raimo Vistbacka
Kansanedustaja
PerusSuomalaiset

Valtioneuvoston eli VanhasenKalliomäen hallituksen
selonteko valtiontalouden
kehyksistä vuosille 2005-2008
kirvoitti 24.03.2004 PerusS:n
ryhmän puheenjohtaja,
kansanedustaja Raimo
Vistbackan käyttämään
seuraavan kriittisen
ryhmäpuheenvuoron.

Hallitus myöntää kansainvälisen
epävarmuuden uhkakuvat
Hallituksen selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005-2008 perustuu jälleen kerran perussuomalaisten mielestä ylioptimistisille odotuksille kansainvälisen talouden kehittymisestä. Tuntuu siltä, kuin
hallitus olisi kuin vanhan suomalaisen elokuvan Opri-mummo, joka odottaa kauan kadoksissa ollutta poikaansa tulevaksi hakemaan häntä pois vanhainkodista “huru-ukkojen” seurasta viettämään vanhuuden päiviä kauniiseen kotiinsa. Poikaa ei vain kuulu, mutta Opri jaksaa odottaa päivästä päivään ja vuodesta vuoteen huolimatta siitä,
että kaikki muut tietävät pojan kuolleen
köyhänä jo ajat sitten. Samaa sinnikästä uskoa talouskasvuun on myös Suomen hallituksilla hallituspohjasta riippumatta.
Hallitus myöntää selonteossaan, että
kansainväliseen kehitykseen liittyy monia
epävarmuustekijöitä, muun muassa Yhdysvaltojen jättimäisen vajeen, euron yliarvostuksen sekä siitä johtuvan hitaan talouskehityksen ja USA:n ja terrorismin aiheuttaman kansainvälisen epävarmuuden takia.

Työttömyyden hoito karkaamassa
hallitukselta
Perussuomalaisten mielestä Suomen tulisi
nähdä asiat realistisemmin ja tunnustaa se
tosiasia, että taloutemme kasvu perustuu
vielä vuosia lähinnä kotimaisen kysynnän
lisääntymisen varaan. Vanhasen hallitus otti
hallitusohjelmassaan kunnianhimoisen tavoitteen luoda kaikkiaan 100 000 uutta työpaikkaa tämän vaalikauden kuluessa ja samalla nostaa työllisyysastetta nykyisestään.
Eräät viimeiset luvut osoittavat jopa työttömyyden lisääntyneen ja työmarkkinoilla olevan työvoiman supistuneen. Heikko alku,
minkä suuntauksen kääntäminen on todella
hankalaa. On viitteitä siitä, että myös hallituksen sisällä ollaan tunnustamassa tavoitteen toteutumisen epätodennäköisyys.
Tämä on pääteltävissä eräiden valtioneuvoston jäsenten kommenteista.

Tasaverotus ja suurituloisten
veronalennukset estettävä –köyhän
kyykyttäminen lopetettava
Hallituksen ainoa käytännön toimi talouskasvun turvaamiseksi näyttää olevan työn
verotuksen keventäminen. Valitettavasti
tämä täsmäase osuu vain keski- ja hyvätuloisiin, varman työpaikan omaaviin palkansaajiin. Pienipalkkaiset, pätkätyötä tekevät, työttömät, eläkeläiset ja veteraanit sekä
eri yhteiskunnan sosiaalisten etuuksien turvin elävät eivät näistä progressiohakuisista
aseista hyödy. Pelottavilta tuntuvat myös
pääoppositiopuolueen pääpuheenjohtajaehdokkaan puheet tasaverotukseen siirtymisestä. Suomesta halutaan tehdä USA:n mallin mukainen rikkaan keskiluokan ja
ökyrikkaiden pääomapiirien ihannemaa, jossa
köyhillä ei ole turvaa muuta kuin toisistaan.

Pienituloisten ostovoimaa
parannettava – ruuan alv:ta
alennettava 5%
Perussuomalaiset ovat kerta toisensa jälkeen näissä valtiontalouden kehys- ja val-
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tion talousarviokeskusteluissa tuoneet esiin
ihmetyksensä siitä, miksi hallitusten ja valtiontalousviisaiden päähän ei mene se yksinkertainen, jokaisen kansalaisen hyvin
ymmärtämä tosiasia, että lisäämällä kaikkein
heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten ostovoimaa voidaan nopeimmin ja tehokkaimmin lisätä kotimaista kulutusta ja saada lisää työpaikkoja ja verotuloja sekä vähentää työttömyys- ja muita
sosiaalikuluja. Mikäli pienempiä eläkkeitä,
perustyöttömyysturvaa, sairaus- ja äitiyspäivärahaa sekä opintotukia nostettaisiin ja
keskitettäisiin veronkevennykset verovapaan tulon ylärajan nostamiseen, välttämättömyystarvikkeiden arvonlisäveron alentamiseen sekä työnantajien maksamien
palkkojen oheiskulujen alentamiseen saataisiin kotimarkkinoilla aikaan nopea kasvu.
Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta itsestäänselvyydestä, että köyhä joutuu syömään ja
kuluttamaan kaikki tulonsa elääkseen ja mikäli hän saa lisätuloja, hän nostaa elämänlaatuaan lisäämällä kulutustaan välttämättömyystarvikkeisiin ja palveluihin. Se on
elvytystä, sitä ei ole varakkaiden rahastosäästäminen tai osakkeiden oston tukeminen.

Pienipalkka-alat jäämässä jalkoihin
työmarkkinaratkaisussa
Hallitus luottaa selonteossaan vahvasti
työllisyyttä vahvistavan ja kilpailukykyä
parantavan työmarkkinaratkaisun syntymiseen. Merkit ovat kuitenkin päinvastaiset.
Monissa työmarkkinajärjestöjen johtajien
kommenteissa on uuden kokonaisratkaisun
syntymistä pidetty jos ei täysin mahdottomana, niin ainakin epätodennäköisenä työmarkkinakenttään vuosien saatossa syntyneiden sisäisten ja keskinäisten jännitteiden
vuoksi. Vahvat liitot haluavat nyt ulosmitata aikaisempien sopimuskierrosten nuhteettoman käytöksensä hedelmät. Se ei tiedä
hyvää pienipalkka-aloille, joissa toisaalta
olisi kaikkein suurin korotustarve. Vaikka
kokonaisratkaisu saataisiinkin hallituksen
veroporkkanoilla ja Kiina-piiskalla aikaiseksi, ei se paranna merkittävästi kotimaista kulutuskysyntää, koska suurimman hyödyn
korjaavat korkeapalkka-alat.

Pienituloisten verotusta
kevennettävä ja perusvähennystä
korotettava tuntuvasti
Kuntatalous on monissa kunnissa pahasti
kriisiytynyt. On joukko kuntia, joissa
perustehtävienkin hoito vaatii velkaantumista. Tämä on seurausta viimeisten kymmenen vuoden aikana harjoitetusta kuntien
valtionapuja leikanneesta ja kuntien velvoitteita lisänneestä politiikasta. Mikäli maassamme halutaan edelleen pitää kiinni kansalaisten perustuslaillisesta tasavertaisuudesta asuinpaikasta riippumatta, on jotain tehtävä ja nopeasti. Myönnän, että nykyisen
hallituksen alkutaipaleen suhtautuminen
kuntiin on ollut pykälän edellisiä hallituksia
ymmärtäväisempää, mutta todellinen käänne on vielä tekemättä. Kuntien tulisi pystyä
hoitamaan lakisääteiset velvoitteensa ja pitämään samalla veroäyrinsä kohtuullisena
ilman selvitystilaan joutumisen pelkoa. Samalla tulisi voida alentaa myös pienituloisempien kunnallisveroa, esimerkiksi perusSähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

vähennystä tuntuvasti nostamalla, koska
vain sitä kautta heidän verotustaan voidaan
käytännössä keventää. Tämä tulisi kompensoida kunnilla sataprosenttisesti. Se olisi
koko valtiontaloutta elvyttävää, edellä mainitsemani kulutuskysynnän nopean lisääntymisen kautta. Valitettavasti joudumme ennustamaan, että monessa kunnassa niin sanottua kunnallisveroäyrin hintaa, kiinteistöveroa ja palvelumaksuja joudutaan nostamaan taloustasapainon saavuttamiseksi.

Perustiestö huutaa parannuksia –
Määrärahojen puute harkittua
piittaamattomuutta
Tiestömme kunto on ollut kuumin puheenaihe Suomessa viime päivinä valitettavan
Konginkankaan suuronnettomuuden takia.
- Haluankin tässä yhteydessä esittää
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän syvimmän osanoton uhrien omaisille ja ystäville. - Tiestön kunnon heikkous maassamme ei ole kuitenkaan mikään uusi asia. Se on
ollut kaikkien tahojen tiedossa jo pitkään, ja
siitä on keskusteltu paljon myös täällä
eduskunnassa. Myös Perussuomalaiset
ovat toistuvasti korostaneet perustienpidon
määrärahojen alimitoituksen riskejä ja seurauksia. Maassamme tapahtuu jatkuvasti onnettomuuksia, jotka ovat pitkälti seurausta
teiden kunnon heikkenemisestä ja hoidon
tasosta tinkimisestä. Tiestön arvon alenema
on viime vuosien osalta arviolta noin 400
miljoonaa euroa, ja nykymäärärahoilla se lisääntyy noin 100 miljoonalla eurolla vuodessa. Hallituksen kehyspäätöksessä osoitetaan
uusiin tiehankkeisiin kuluvalla vaalikaudella
vain 30 miljoonaa euroa, ja pidemmällä aikavälillä kehys on 1,2 miljardia euroa. Valtaosa
näistä määrärahoista kuluu muutamaan suureen rakennuskohteeseen, jolloin suurin osa
putkessa olevista hankkeista mitä ilmeisimmin siirtyy hamaan tulevaisuuteen. Mielestämme määrärahoja tulisi osoittaa huomattavasti useampaan työkohteeseen ja vielä kuluvan vuoden lisäbudjetissa olisi varattava
lisää varoja niin alempiasteisten teiden parantamiseen kuin perustienpitoonkin.

Teiden hoitovaateet liian alhaisia
Teiden hoidon heikosta tasosta on mielestämme turha haukkua töistä käytännössä
vastaavia aliurakoitsijoita tai työntekijöitä.
Syy on Tiehallinnon säästösyistä urakkatarjouksissaan esittämissä liian alhaisissa
hoitovaateissa. Ihmettelenkin, missä ovat
tielaitosuudistuksen yhteydessä säästyviksi luvatut rahat, jotka oli määrä käyttää tieverkon kunnon parantamiseen. Valitettavasti esimerkiksi tiekarhut ilmestyvät varsinkin
alempiasteisille teille monesti vasta sen jälkeen, kun onnettomuus on tapahtunut ja ihmishenkiä on saatettu menettää. Säästämme
liian usein ihmishenkien kustannuksella, ja
se on ehdottomasti väärin. Määrärahapulaa
valitettaessa on varaa kuitenkin satsata valtavia summia kannattavuudeltaan epävarmoihin kohteisiin, kuten Vuosaaren suursataman rakentamiseen, tai vähemmän välttämättömiin hankkeisiin, kuten Musiikkitaloon.

Euro-dac –järjestelmää käytettävä
pikakäännytyksissa
Suomi on turvapaikka-asioissa eittämättä
EU:n kehitysmaita. Maahamme vyöryy ryhmissä muissa unionin jäsenmaissa jopa usean kerran käännytettyjä pakolaisia, jotka sitten jäävät tänne pitkiksi ajoiksi nauttimaan
ylläpidosta pitkittyneen käsittelyn ansiosta.
Tämän seurauksena lisäbudjettien vakioeräksi on muodostunut pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaan
osoitettujen määrärahojen lisääminen, esimerkiksi viime vuonna toisessa lisätalousarviossa 6,3 miljoonalla eurolla. Olisi jo korkea aika siirtyä Suomessakin muualla yleisesti käytössä olevaan todelliseen, vuorokauden sisällä tapahtuvaan pikakäänny-
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tykseen niiden osalta, joiden voidaan todeta Euro-dac -järjestelmän avulla jo saaneen
kielteisen päätöksen jossain muussa EUmaassa. Näin säästettäisiin miljoonia euroja
veronmaksajien rahoja ja vältyttäisiin kalliilta poliisien saatto-operaatioilta, jotka
puolestaan tarpeettomasti syövät alimitoitettuja poliisin toimintamäärärahoja.

Talousrötöstelyn tutkijoita
poliisissa lisättävä – Talousrikollisten
hyysäys lopetettava
Viime vuosina hallitukset ovat ottaneet voimakkaasti kantaa niin sanottuun harmaaseen talouteen, ja ministeri Rajamäen johdolla asiassa onkin tapahtunut edistymistä,
kun on perustettu oma tutkintaryhmä selvittämään muun muassa niin sanottua harmaata työvoimaa. Tämän ryhmän toiminta on
tuonut heti hyviä tuloksia. Tähän rikollisuuteen liittyy läheisesti myös talousrikosten
tutkintaruuhka, jonka edessä poliisi on nykyisillä voimavaroillaan lähes voimaton, ja
tutkinta-ajat pitenevät edelleen.
Suomi lieneekin saanut jo EY:n tuomioistuimessa asiaan liittyvän tuomion. Lisäksi
julkisuudessa olleiden tietojen mukaan
apulaisoikeuskansleri Jonkka on puuttunut
talousrikostutkintatilanteeseen Helsingin
osalta. Mielestämme ainoa ratkaisu on lisätä talousrikostutkijoiden määrää maaherra
Kosken työryhmän ehdottamalla tavalla.
Tämä on valtiontaloudellisista syistä järkevää, koska on esitetty, että yksi talousrikostutkija tuo valtiolle lähes kaksinkertaisen
määrän tuloja palkkaansa verrattuna.

Opiskelijat tämän päivän
unohdettua kansaa –
Opiskeluaikaa ei saa rajata –
Opintorahaa korotettava
Nykyinen opintoraha ei elätä opiskelijaa.
Opiskelijoita ei tueta nykyiseen kustannustasoon nähden riittävästi. Opintotukijärjestelmässä tulisi ottaa huomioon alueelliset kustannuksien vaihtelut, esimerkiksi
suurimpien kaupunkien korkeat asumiskustannukset. Opiskeluaika on kiinteässä suhteessa yhteiskuntaan ja sen muutoksiin.
Opiskelijoita tulisi tukea niin, että he voivat
opiskella myös erilaisissa elämäntilanteissa.
Suomalaisen yliopistojärjestelmän vahvuus
on, että se mahdollistaa perheen perustamisen ja työkokemuksen hankkimisen opiskeluaikana. Tutkinnon suorittaneiden halutaan työmarkkinoilla olevan monipuolisia,
sivistyneitä, kansainvälisiä ja työelämään
tutustuneita. (Ed. Ala-Nissilä: Pitää valmistua kanssa!) - Tämä ei ole mahdollista, jos
opiskeluaikaa rajataan ed. Ala-Nissilä.
Opintorahaa tulisi korottaa niin, että opiskelijat voisivat opiskella päätoimisesti. Nykyisin opiskelijat joutuvat ottamaan lainaa
tai käymään työssä opiskelujen ohella
elättääkseen itsensä. Tämä pidentää
opiskeluaikaa ja vähentää valmistuvien
opiskelijoiden määrää. Pätkätyön ohella
suositaan pätkäopiskelua. Suoritettavissa
tutkinnoissa on painotettava joustavaa
ainevalintaa, jotta mahdollisuus työskennellä erilaisissa tehtävissä kasvaisi. Suomen
kokoiselle valtiolle kilpailukyvyn säilyttäminen on tärkeää, sillä korkeasta sivistystasosta syntyy käsityksemme mukaan myös
osaamista.
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Heinäveteläinen Juha Lyytikäinen
pyörittänyt huoltoasemaa jo yli 30 vuotta
- työttömänä ei päivääkään

Työpäivän lomassa ehtii lukaista päivän
lehden takan lämmössä. Pitkät päivätkään
eivät Lyytikäisen Jussia väsytä.

Jo 70-luvun alussa poikettiin
kantatie 70:llä “Petkolle”. Juha
Lyytikäinen on nähnyt läheltä
maaseudun rakennemuutoksen
niin yritystoiminnassa kuin
maataloudessakin, onhan hän
toiminut huoltoasemayrittäjänä
jo vuodesta 1973.
Aikojen saatossa Suomen BP on
muuttunut Seo-huolloksi ja
kioskinomaisen rakennuksen
tilalle on noussut hirsinen
huoltoasema-kahvio.
Ohikulkeva kantatie 70 on
myös muuttunut valtatie 23:ksi.
Matkaa Heinävedelle kertyy 17
kilometriä, Karvioon kymmenkunta ja Varkauteen noin 45.
Huoltoasema on säilynyt koko
ajan samalla kohtaa valtatien
kupeessa. Yrittäjällä on edelleen
innostunut pilke silmäkulmassa.
Asiakkaita taivaalta
Juha eli Jussi Lyytikäisen kesäsesonkiin
kuuluu myös matkailuauton vuokraus sekä
rengaskauppa ympäri vuoden. Huoltamonpitäjä on tullut jo monelle sukupolvelle
tutuksi. Hän aloitti huoltoasematyön “trasseli-Jussina” jo koulupoikana ja osti yrityksen 20-vuotiaana itselleen. Elintarvikkeitakin asemalla on myynnissä, sillä lähimpiin kauppoihin on matkaa yli kymmenen kilometriä. Vuonna 1982 pienen huoltoaseman

tilalle rakennettiin käsin vuollusta hirrestä uusi rakennus, jolloin myös kahvilatoiminta aloitettiin. Monet matkalaiset muistavat Jussin Seon jykevästä tiiliuunista, jota
huoltamolla asioiva ei voi olla huomaamatta.
Tiilinen tulisija ei ole pelkästään koriste,
vaan
siitä
saa
kodikasta
lämpöä
koko taloon. Huoltoasema sijaitsee Valamoon
menevän tien varrella, joten asemalle poikkeaa silloin tällöin tienkyselijöitä. Jussi
muistelee, miten hän eräänä kesäisenä
päivänä kurkisti ulos ihmetellen ulkoa
kuulunutta kovaa ääntä.
- Iso helikopteri siellä etsi laskeutumispaikkaa ja pääsikin alas tien toisella puolella
olevalle hakkuuaukolle. Lentäjä tuli kysymään tietä Valamoon, koska hänellä oli ollut
vain ylimalkainen ajo-ohje Helsingistä Heinävedelle. Valamo sijaitsee noin 30 kilometrin päässä kirkonkylästä ja niinpä neuvoin
häntä seuraamaan sähkölinjaa, jolloin luostari tulee kyllä vastaan.

Maaseudun alasajo huolenaiheena
- Kolmekymmentä vuotta on aika pitkä aika
palvella saman kylän asukkaita. Tänä aikana asiakaskuntakin on muuttunut.
Yrittäjä kertoo, että aiemmin huoltoasemalle poikkesivat aamuisin ja iltaisin metsurit, jotka ovat asiakkaina jääneet vuosien
saatossa lähes kokonaan pois. Nykyisin
metsurien tilalla ovat koneurakoitsijat. Heitä
liikkuu paljon tien päällä, mutta he ovat hyvin kiireisiä.
Lyytikäisen mukaan Veikko Vennamo oli
aikanaan viisas mies, sillä jo 1970-luvulla
hän ennusti, että maaseutu autioituu.
- Hän ei ollut ainoa, joka sen aavisti, mutta hän toi sen korostetusti esille. Siihen aikaan maaseutu kehittyi vielä kovasti: hankittiin traktoreita sekä tulevaisuuteen uskoen rakennettiin navettoja ja uusia tuotantotiloja. Kun kaikki saatiin kukoistamaan, alkoivat rattaat pyöriä toiseen suuntaan, ja ihmiset muuttivat kasvukeskuksiin. Myös
huoltoaseman tarjoamat palvelut ovat automatisoituneet. Ennen tarkistettiin öljyjä ja ilmanpaineita sekä pestiin tuulilaseja. Nykyisin moni asia hoituu itsepalveluperiaatteella. Kyläkaupat ja huoltoasemat huomaavat
muuttoliikkeen hyvin asiakasmäärissään
varsinkin kesäaikaan, jolloin isot ikäluokat
palaavat kotikonnuilleen.
Lyytikäisen mielestä nykyinen hallitus on
kokemattomissa käsissä talous- ja yrityspolitiikan osalta.

Koneet hoitavat nykyään sen, mihin ennen tarvittiin ihmistä.

- Ei pitäisi olla niin, että demokraattisten
periaatteiden pohjalta toimii tuki- ja holhousyhteiskunta, jossa pienyrittäjät ja
työnantajat ovat hyvinvoinnin kustantajia.
Näihin asioihin ja moneen muuhun voi pienikin ihminen vaikuttaa äänestämällä.
Yrittäjä korostaa, ettei maaseudun yritystoimintaa pitäisi ylläpitää erilaisin tukitoimenpitein.
- Mikään yritys ei toimi tukien varassa,
vaan yritystoiminnalle pitäisi luoda pohjaa
muulla tavalla.
Yksi tällainen valtion “kädenojennus”
voisi olla työllistämiskulujen ja niistä koituvien sivukulujen minimointi.
Lyytikäinen toteaa, että olisi tuhannen
taalan kysymys, miten ihmiset saataisiin palaamaan takaisin maaseudulle.
Isot marketit painavat hintoja alas. Kilpailu
on kovaa varsinkin polttoainekaupassa. Silti
yhdentoista tunnin työpäivää jatkuvasti tekevä mies uskoo tulevaisuuteen. Huoltoasema
työllisti omistajan lisäksi vieraan työntekijän
26 vuoden ajan. Viimeiset vuodet apulaisia on
töissä kesäisin ja aina tarvittaessa.
- Ei työ tunnu minusta koskaan raskaalle.
Kesäisin teen renkaiden asennuksia, sekä
hoidan juoksevia asioita.
Työtahdin katkaisee muutama lomaviikko
vuodessa. Kesäiltaisin mökki tarjoaa paikan

rentoutua ja irtautua arjesta erilaisia metsän
hoitotöitä tehden. Heinäveden kirkonkylän
valaistulla ladulla on tänä talvena taittunut
jo 500 kilometriä. Jussin vaimo Anne työskentelee Heinäveden apteekissa. Pariskunnan yhteinen harrastus on kilpatanssi, mikä
Jussin mielestä katkaisee hyvin ajatuksia.
Perheeseen kuuluvat lisäksi 14- ja 16-vuotiaat tyttäret Laura ja Leila sekä kaikkien yhteinen lemmikki Misu. Tyttäret auttavat hinnoittelussa ja vanhempi on ollut jo muutenkin apuna huoltamolla.

Rohkeasti yhteyttä päättäjiin
Jussi Lyytikäisen mielestä Perussuomalaiset
hoitavat ponnekkaasti pienyrittäjienkin asioita.
- Heillä on halua viedä asioita eteenpäin
ja hoitaa sekä äänestäjien että kunnan asioita.
Hän paljastaa, että asiasta on omakohtaisiakin kokemuksia. Yrittäjä kannustaa ottamaan tarvittaessa luurin rohkeasti käteen ja soittamaan vaikka kansanedustajalle.
- Yhteydenpito päättäviin elimiin on tärkeää, hän muistuttaa.

Kuvat ja teksti: Seija Laukkarinen

Perussuomalaisten piirijärjestöjen sääntömäärisiä kevätkokouksia
Varsinais-Suomen piiri
sunnuntaina 25.4. klo 15.00.
Turun kristillinen raittiusseura,
Rauhankatu 12 b.
Puolueen edustajana PerusS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini.
Aloitamme kokouskahveilla ja piiritoimikunnan kokouksella klo 14.00.
Kokouksessa keskustellaan mm. tuleviin
kunnallisvaaleihin liittyvistä asioista. Toivotaan runsasta osanottoa. Kokous päättyy klo 17 mennessä.
Pj Lauri Heikkilä neuvoo kokouspaikan
löytämisessä:
Paikka on Turun rautatieaseman (huom. ei
Kupittaan) välittömässä läheisyydessä.
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Kun tulet junalla, menet asemarakennuksen
etupihalle, näet edessäsi Ratapihankadun ja
sen takana puiston. Kokouspaikalle pääset
kulkemalla puiston oikealla puolella olevaa
Käsityöläiskatua pitkin Fredsgatanille (se
on Rauhankatu, ei “Fredin katu”), jossa
käännyt oikealle. Kokouspaikka on Rauhankadun vasemmalla reunalla ennen oikealla
olevaa Jarrumiehenkatua.

Uudenmaan piiri
27.04.2004 klo 18.30
Helsinki, puoluetoimisto.
Puolueen edustajana puheenjohtaja Timo
Soini. Mukana myös EU-vaalikoordinaattori
Jussi Niinistö.
Piiritoimikunta klo 18.00.

Kokouksissa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat ja syyskokouksista mahdollisesti
siirtyneitä asioita, keskustellaan EU-vaaleista 2004 ja syksyn 2004 kunnallisvaaleista.
Piirikokouksiin ovat jäsenten lisäksi tervetulleita asiamme kannattajat, Perussuomalaisten listoilta v. 2000 valitut kunnanvaltuutetut ja ehdokkaina olleet sekä eduskuntavaaleissa 2003 ehdokkaina olleet.
Äänioikeus on piirien mallisääntöjen mukaisesti vain paikallisten puolueosastojen
edustajilla (1-5) sekä Helsingissä taas jäsenmaksunsa 2003 maksaneilla suorilla jäsenillä,
jotka voivat suorittaa jäsenmaksun piirikokouksessakin.
Piirien puheenjohtajat ja piirisihteerit.
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Pohjois-Savon piiri

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

lauantaina 08.05.2004 klo 12.00
Kuopio, rav Tuulikannel, Hiihtäjäntie 11
Puolueen edustajana PerusS:n puoluesihteeri Hannu Purho.
Piiritoimikunta kokoontunut aiemmin.

PerusSuomalainen
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Muut tiedotusvälineet
Eroon turvapaikkaturismista. Lyhyen hiljaiselon jälkeen itäeurooppalaisten turvapaikanhakijoiden määrä on taas lisääntynyt.
Vuoden alusta viime viikonloppuun HelsinkiVantaan lentokentällä ilmoittautui 86 Slovakian romania ja yli 20 hakijaa tuli helmikuussa
Ruotsista Pohjois-Suomeen. Lisää slovakialaisia arvioidaan olevan tulossa lähiviikkoina.
Yli puolet tulijoista näyttää hakeneen jo aikaisemmin turvapaikkaa Suomesta tai jostakin
muusta EU-maasta. Paikasta toiseen risteilevät hakijat myöntävät usein itsekin, ettei heitä
vainota kotimaassaan, mutta he vaeltavat
työn ja toimeentulon toivossa. Ison ryhmän
ruokaan ja talvivaatteisiin saama toimeentulotuki voi olla merkittävä lisä matkakassaan tai
kenties käytetyn auton hankintaan. Vaikka
Suomeen tulee muihin maihin verrattuna hyvin vähän turvapaikanhakijoita, perusteettomien hakemusten runsaus heikentää oikeasti
turvapaikkaa tarvitsevien asemaa. Yli vuoden
voimassa ollut Eurodac-sormenjälkirekisteri paljastaa kyllä
hakemuksen uusijat lähes reaaliajassa, mutta kestää aikansa
ennen kuin Ulkomaalaisvirasto on lähettänyt vastuulliseen
maahan takaisinottopyynnön ja järjestänyt siirron. Työministeriö kokeileekin nyt Naantalissa järjestelyä, jossa turvapaikanhakija saa poliisitutkinnan ajan vain ruoan ja pienen
taskurahan. Joissakin maissa menettely on vähentänyt turvapaikkahakemukset puoleen entisestä. Perusteettomia hakemuksia tekevät eivät ole varsinaisen suojelun tarpeessa, vaan
heidän pulmansa ovat sosiaalisia. Turvapaikkaturismi ei ole
niihin oikea ratkaisu. Niin vappuna EU:n jäseneksi pääsevää
Slovakiaa kuin muitakin tulijoiden kotimaita on vaadittava ja
autettava parantamaan etnisten vähemmistöjensä asemaa, ettei ihmisten tarvitse lähteä henkensä pitimiksi hakemaan turvapaikkaa.
(Helsingin Sanomat, pääkirjoitus 11.03.2004)
Tietokoneen saa sossun luukulta. Ruotsin oikeusministeriö haluaa estää vähäosaisten putoamista digitaaliseen
kuiluun. Ministeriön työryhmä ehdottaa kansalaisten ITtasa-arvon parantamiseksi, että tietokoneet ja internet-yhteydet tulisivat normaalin sosiaaliavustuksen piiriin, verohelpotuksia kotitietokoneiden hankintaan tulee jatkaa ja laajentaa myös työelämän ulkopuolella oleville. Kirjastojen pitää
taata ilmaiset internet-yhteydet. Valtion tulee tukea ikääntyneiden ihmisten internetin käyttöä rahallisesti. Ehdotusten
toteuttaminen ei tuo hallinnolle merkittäviä lisäkustannuk-

Kuva: Futureimagebank

sia. Osa ehdotuksista vaatii lisärahoitusta, mutta suurempi
osa kehitysehdotuksista tuo toteutuessaan kustannussäästöjä. Työryhmän tehtävänä oli selvittää keinoja demokratian
kehittämiseen sekä hyvä- ja huono-osaisten välisen digitaalisen [kuilun] kasvun ehkäisemiseen.
(Tietoviikko 18.03.2004)
Ei kuitteja, ei työlupia. Suomessa työskentelee tuhansia
ulkomaalaisia rakennus- ja metallialan työntekijöitä lyhytaikaisissa työsuhteissa. Näiden työntekijöiden asema on
usein todella heikko. Työluvissa on epäselvyyksiä, työolot
kehnot ja paikat alle kaikkien työehtosopimusten. Pimeän ja
halpatyövoiman käytöstä syytetään yleensä nyrkkipajoja,
mutta ulkomaalaisen työntekijän kohtalo on kova myös julkisen ja suurten yhtiöiden kohteissa. Masa Yardsin telakalla
Turussa maksettiin 3 • tuntipalkkaa.
(Silminnäkijä-raportti TV2 18.03.2004 klo 22.35)
Marjo Matikainen-Kallström veisi kokoomuksen korpivaellukselle. Onko kokoomuksen tavoitteena luopua mm
vuosikymmenien tuloksena rakennetuista julkisista terveydenhoito- ja sairaanhoitopalveluista. Tasavero merkitsisi
köyhien kyykyttämistä ja jättämistä oman onnensa nojaan
samalla tasaveron kautta toteutettaisiin törkeä tulonsiirto jo
ennestään rikkaille ihmisille.
(Sdp:n puoluehallituksen jäsen, kansanedustaja Reijo
Laitinen, Kansan Uutiset 19.03.2004)

Perussuomalaisten Oulun ja Kainuun piirin sääntömääräinen kevätkokous Taivalkoskella 21.03.2004. Perussuomalaiset ottivat kantaa julkilausumassaan tiemäärärahoihin ja
valtionyhtiöihin. PerusS:n kansanedustaja Tony Halme toimi samana päivänä Taivalkoskella järjestetyn Lumimies-kisan suojelijana.

Tiemäärärahoja lisättävä
Tämän talven onnettomuuksien määrä ja vakavuus kertoo mihin on johtanut Tielaitoksen suoritusportaan alasajo. Edelleen niukkenevat tiemäärärahat huonontavat teiden kuntoa –
puhumattakaan ”alempiarvoisten” teiden kunnosta.
Kuinka alas tullaan ajamaan Tielaitos organisaationa?
Täytyykö tapahtua useampi Konginkankaan tapainen onnettomuus ennen kuin myönnetään, että kuljetuskaluston
mitoissa ja painoissa ylitettiin turvallisuusraja?
Ratkaisuna esitämme, että tiemäärärahoja on lisättävä. Se
ammattitaitoinen työntekijäryhmä, mikä on pyritty uudelleenkoulutuksen kautta ohjaamaan kortistoon, otetaan Tielaitokselle takaisin töihin. Ajoneuvojen mitat ja painot tulee
pienentää sille tasolle, minkä kuljettaja hallitsee kelillä kuin
kelillä!

PerusSuomalainen
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Maatilojen määrä laskee edelleen. Suomalaisten maatilojen määrä jatkaa laskuaan, ja vuonna 2010 Suomessa on
enää 55.000 aktiivitilaa, arvioi Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskus. Tänä vuonna tukihakemuksen jättäneitä tiloja on vielä 72.000, kertoo MTT taloustutkimuksen vuosikatsaus. Lypsykarjatiloja MTT taloustutkimus arvioi Suomessa olevan kymmenen vuoden päästä 10.000 nykyisen
17.000:n sijaan. Samalla tilojen eläinmäärät kasvavat. Kasvinviljelytilojen peltoala jatkaa kasvuaan. Tilojen peltokoko
on kasvanut kolmanneksen EU-aikana, ja viljellystä alasta
40 prosenttia on vuokramaita.
(Teksti-TV 23.03.2004)
Tony Halme vie läpi 4 ehdokasta. Perussuomalaiset tavoittelevat tuhatta ehdokasta. - Viime vaaleissa ehdokkaita
oli 750, puoluesihteeri Hannu Purho kertoo. Jäseniä puolueessa on 2.000. Purho on itse 5. kauden valtuutettu Luumäeltä. Leikistä luopuvien seitsemänkymppisten SMP-läisten
tilalle pyritään löytämään nuoria ja naisia. Vaaliteemoina
ovat ainakin asuminen ja työpaikat, terveyspalvelut ja sosiaaliasiat. Puolueen tähti Tony Halme on luvannut lähteä
vaaleihin mukaan. - Halme vie Helsingissä läpi 2-4 muuta ehdokasta ja heidän pitää olla asiantuntevia ja yhteistyökykyisiä, Purho sanoo. Helsingissä ehdokkaista ei hänen mukaansa tule pulaa. Listan tekeminen edellyttää jo karsintaa.
(Kuntalehti 25.03.2004)

Perussuomalainen
henkilöjäsen- ja
järjestörakenne lyhyesti

Piirien kuulumisia
Taivalkoskella tapahtui

Kokoomus hakee linjaansa. Kokoomus on
nykyisellään paljolti palkansaajapuolue, joka
hallituksessa ollessaan viihtyi hyvin demarien kanssa ja ilmiselvästi huonommin porvarihallituksessa, jossa keskusta saneli tahdin.
Puolue voi valmistautua siihen, että se on oppositiossa ainakin kevään 2007 eduskuntavaaleihin asti. Kokoomuksessa on nähtävissä
varovaisia linjanvetoja, joissa pyritään kyseenalaistamaan nykypolitiikan perusteita ja
etsimään uutta suuntaa. Matikainen-Kallströmin liimautuminen elinkeinoelämän kylkeen
saattaa karkottaa puolueen palkansaajakannattajia, mutta innostaa yrittäjäväkeä. Siirtyminen kokoomuksesta Sdp:n kannattajaksi ei
ole erityisen vaikeaa, sillä politiikan peruslinjat ovat näillä kahdella puolueella olleet hyvin
samankaltaisia. Yhtä vaivatonta näyttää siirtyminen tarpeen vaatiessa olevan myös vastakkaiseen suuntaan.
(Päätoimittaja Janne Virkkunen,
Helsingin Sanomat 21.03.2004)

Suomen metsäteollisuus elintärkeä
amerikkalaisille eläkerahastoille
Usein kuulee ”herrojen” sanovan miten vankka tukijalka on
Suomen taloudessa ollut metsäteollisuus. Tänään voimme
vain arvailla, kuinka vahva tukijalka tämä Suomessa oleva
teollisuus on amerikkalaisten eläkerahastoille. Kokonaisuutena Suomessa valtionyhtiöiden tulisi kuulua Suomen kansalle.
Onhan valtionyhtiöt rakennettu ja kehitetty vuosikymmenien aikana yhteisillä verovaroilla. Kuinka me voimme rakentaa kotimaassamme hyvinvointia kun valtionyhtiöiden
pääkonttorit on siirretty ulkomaille? Voittoa tuottavien yhtiöiden verotulot menevät tällöin siihen maahan, missä pääkonttori sijaitsee. Miksi valtio – eli osana tätä järjestelmää
oleva eduskunta – yleensä luopuu silloin omistusoikeudestaan, kun pörssikurssit ovat alimmillaan? Ratkaisuna esitämme, että lopetetaan kokonaan niiden Suomessa olevien
suuryritysten tukeminen, joiden pääkonttori on muualla
kuin Suomessa. Niille yrityksille, jotka ”ulkoistavat” työpaikkoja ulkomaille tulisi asettaa sanktiot. Suuryhtiöistä vapautuvilla tukieuroilla voisimme kehittää ja tukea PK-sektoria, joka työllistää parhaiten työntekijöitä.
(–Ahti Moilanen, PerusS:n Oulu-Kainuun piirisihteeri)

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset - Sannfinländarna rp on valtakunnallinen puolue, johon suoran jäsenyyden mukaisesti kuuluu
päättäjinä vain henkilöjäseniä. Kunnallis- ja eduskuntavaalien hoitamiseksi on vaalilakien vaatimusten mukaisesti perustettu kuntakohtaisia paikallisyhdistyksiä ja
eduskuntavaalipiirikohtaisia piirijärjestöjä.
Paikallisyhdistykset kuuluvat järjestöinä piiriyhdistyksiin ja lähettävät piirien kevät- ja syyskokouksiin enintään 5 edustajaa päättämään piirin sääntömääräisistä asioista. Piireillä ei ole henkilöjäseniä.
Paikallisyhdistyksillä on vain henkilöjäseniä, joita voi
olla kahdenlaisia:
1) varsinaiset, valtakunnallisen tason Perussuomalaiset, jotka valtakunnallisella tasolla kuuluvat Perussuomalaiset rp n jäseninä ja myös puoluekokouksessa päättävät puolueemme henkilö-, ohjelma- ja sääntöasioista.
2) paikallistason Perussuomalaiset, jotka toimivat kuntatasolla paikallisyhdistyksen päättäjinä ja/tai kunnallisina luottamushenkilöinä (kunnanvaltuutetut ja lautakuntien jäsenet) sekä lisäksi mahdollisesti päättäjinä piiritasolla mm kokousedustajina ja/tai piiritoimikunnan jäseninä.
Paikallistasolla toimivat Perussuomalaiset, jotka eivät siis
ole valtakunnallisen tason jäseniä, voivat silti toimia piirikokouksissa paikallisyhdistyksen edustajina 5 edustajan
kiintiön puitteissa.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Työn aliarvioimista

Vaili K Jämsä
PerusSuomalaisten
varapuheenjohtaja
Oulu

Hyvät kokoomusväki, teollisuus- ja
palvelutyönantajat sekä vihreiden matalan
tuottavuuden
työntekijät.
Ei
ole
tuottamatonta työtä, vaan vain ahneita pääoman kerääjiä. Sosiaalidemokratia on tänä
päivänä hyvinvoivien oikeuksien suojaamista eikä heikoista huolta pitämistä. Kriisin
sattuessa voi tällainen tietoyhteiskunnan
nikkari avata kotitietokoneensa laajakaistan
ja hakea Googlella hakusanalla ”paha mieli”
apua yksinäisyyteensä ja ahdistukseensa.
Köyhän täytyy kävellä ystävänsä luo tai
soittaa kaverilleen kotisoitto. Suomalainen
yhteiskunta on jaettu kahtia.
Ennen firmassa oli joku, kutsukaamme
häntä Iiroksi, joka otti kopiot papereista ja
laittoi ne nimelliseen postimerkilliseen kuoreen. Kirjatut, kiireelliset kirjeet hän toimitti
postiin. Iiro huolehti, että tulostimissa oli
paperia ja hankki väriainetta. Iiro vastasi puhelimeen, kun muilla oli kiirettä suunnittelutyön kanssa. Hän haki paketit ja kuljetti
suunnittelijat palavereihin. Hän arkistoi papereita ja järjesti matkoja. Nyt firmassa on
vain suunnittelijoita, joille maksetaan huimaa palkkaa. He tekevät edelleen suunnittelutyön, mutta sen lisäksi myös kaiken sen,
mitä Iiro teki aikaisemmin eli nyt Iiron työn
arvo on huima. Nyt suunnittelijat eivät ehdi
tehdä työtään 8 tunnissa vaan kopioivat
liitteitä illan hämärtyessä. Ylityökorvauksia
ei uskalleta vaatia.
Iiro oli ennen töissä myös sairaalassa.
Hän siivosi ja kuljetti papereita. Hän auttoi
hoitajia kääntelemään potilaita ja syöttämään heikoimpia. Hän tyhjensi alusastioita

Puutun kaikkein pahimpaan ongelmaamme –
työttömyyteen. Työttömyysturvalaki on laki,
joka tänään määrää työttömän passivoivaan
asemaan. Laki ei salli pienimuotoistakaan
palkkatyötä. Rangaistuksena on päivärahojen pieneneminen tai sovittaminen työtulon kanssa. Laki suorastaan ruokkii harmaata taloutta ja pimeän työn tekemistä. Lisäksi työttömyys johtaa ihmisen syrjäytymiseen yhteiskunnasta ja muista ihmisistä.
Kuka Teistä tulee toimeen noin 500 euro/
kk? Työttömän päiväraha on sitä luokkaa.
kun se ei riitä, on anottava toimeentulotukea
ja asumistukea. Työtöntä nöyryytetään luukulta luukulle lukuisten todistusten kanssa,
vaikka elämme sähköisen tiedon aikaa, ja
tiedot pitäisi löytyä heti.
Korjaamalla
työttömyysturvalakia
PerusS:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan,
kansanedustaja Raimo Vistbackan eduskunnassa jo 2002 syksyllä esittämällä tavalla,
voisi työtön saada noin 900 euro/kk edellyttäen, että hänellä on ollut mahdollisuus pienimuotoiseen osa-aikatyöhön. Monta kertaa
tällainen osa-aikatyö voi muuttua kokoaikaiseksi ja työtön työllistyy täyspäiväisesti
10 vuotta sitten Suomessa oli laki, joka
velvoitti kaupungit ja kunnat työllistämään
pitkään työttömänä olleita ihmisiä puoleksi
vuodeksi kerrallaan. Tällainen laki auttaa ihmisiä säilyttämään työkykynsä ja ihmisarvonsa antaessaan edes hetken olla mukana
työelämässä. Tämä laki on kumottu.
Toisena työllisyyttä lisäävänä keinona
haluan puhua Teille yrittäjyydestä, koska
itse olen työttömäksi jouduttuani perustanut palvelualan yrityksen. Se on toiminut
nyt neljä vuotta ja työllistää 10 ihmistä. Yrittäminen ja työn tekeminen tulee olla kannustimena nuoresta lähtien ja tähän on lainsäädännöllä annettava mahdollisuudet, mm
poistamalla liiallista byrokratiaa, alentamalla
elintarvikkeiden arvonlisäveroa ja korottamalla pienyritysten arvonlisäveronmaksamisen alarajaa 8.000 eurosta 18.000 euroon.
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ja jutteli potilaille. Nyt sairaanhoitajat eivät
ehdi kuin käydä tuomassa lääkkeet ja potilaan soittaessa kelloa kaatamassa vettä.
Omahoitaja on kuin vitsi, sillä omaisten kysyessä hoitaja ei ole ehtinyt vielä edes tutustua omapotilaansa kansioon. Epäilyttää
uusi tehohoito, jossa vuoron vaihtuessa ei
enää siirretä potilasta työhön tulevalle hoitajalle yhteisessä palaverissa. Paperien lukuun ei sairaanhoitajilla ole aikaa. Jos osastolla on yksi potilaspääte, ei sen eteen mahdu kerrallaan kuin yksi hoitaja. Kivunhoitohan on nykyään hoidettu, sillä kun tuskainen potilas laittaa ruksin paperiin, että nyt
koskee 7 ja puolen verran, tietää sairaanhoitaja antaa lisää kipulääkettä. Suomalainen
sairaanhoitajan koulutus on vaativa ja arvostettu ulkomaita myöten, koulutuksen
hyväksi käyttö on vain epätaloudellista
Suomessa. Kiireiset sairaanhoitajat kärsivät
riittämättömyyttään, eikä Iiro ole enää kohtaamassa potilaita sairaaloiden osastoilla.

tyneet sairaskulut, kun työntekijät eivät voi
kestää enempää kuin mitä psyykkisfyysinen
keho voi sietää. Päivittäin työntekijöiden
olisi jaksettava palautua seuraavaa päivää
varten. Myös koulutetun työväestön on
voitava elää normaalia elämää. Perheelle on
oltava aikaa, sillä sosiaalisina eläiminä ihmisten tulee elää lauman täysvaltaisina jäseninä.

Elektroniikkatehtaassa Iiro piti ennen
huolta, että oikeita komponentteja oli hyllyssä saatavilla asentajille. Hän piti paikat
järjestyksessä ja kuljetti ongelmakappaleet
tarkastuspisteeseen. Hän toimi esityön tekijänä merkkaamassa kulmia korteissa asentajille. Nyt asentajien tulee itse huolehtia
myös materiaalin paikalla olosta ja pitää
huoli, että ongelmakappaleet tullaan huomioiduiksi. Kulmia ei merkitä, mutta susikappaleet ovat halpoja verrattuna Iiron palkkaan.

Hyvät päättäjät, Iirolle ei tarvitse maksaa
vähemmän kuin millä hän tulee toimeen yhteiskunnassa. 8 tunnin työstä tulee saada
sellainen korvaus, ettei työntekijän enää
sen jälkeen tarvitse hakea KELAlta asumistukea. Ei Amerikan eikä Venäjän mallia köyhistä työntekijöistä Suomeen, sillä Iiron työ
on yhtä arvokasta kuin niiden työ, jotka nyt
hoitavat hänen tehtävänsä.

Paljonko on siis Iiron palkka, suunnittelijan palkka, sairaanhoitajan palkka ja elektroniikka-asentajan palkka? Ja lisäksi lisään-

Iirolle ei ole enää tarjolla työtä, vaan hänen palkkansa on tarvittu osingon jakoon
pääomanomistajille ja palkan korotukseen
pääjohtajalle. Mutta maksaako firmalle tuo
pieni osinko mahdollisuuden tuotannon uudistamisen ja kehittymisen mahdollisuuden.
Uudet ideat syntyvät vapaassa tilassa, eivät stressin puristuksessa. Korkeakoulutetutkin juuttuvat helposti Iiron helppoihin
tehtäviin, jos niitä on tarjolla. Julkisessa terveydenhuollossa Iiron palkka on tarvittu
hallinnon kasvattamiseen.

Vaili-Kaarina Jämsä
PerusS:n 3. varapuheenjohtaja

PerusS:n Naisten puheenjohtaja
Marja-Leena Leppänen:
“Iloista Naisten päivää kaikille!”

Kansainvälisen Naistenpäivän NYTKIksen tilaisuudessa 08.03.2004 PerusS:n naisten puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen puhui Esplanaadin
puistossa. Kuvassa Annukka Paasikivi (Nytkis), Marja-Leena Leppänen PerusS) ja Marja-Leenan tytär Renata Vapaakallio)

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Töiden ketjuttamisesta
taja tai vastaava on käynyt tietyin välein
kertomassa suunnitelmista vähentää työntekijöitä lähitulevaisuudessa. Kaikki pysyvät varuillaan. Syntyy ilmapiiri, jossa työntekijöiden keskinäinen kilpailu ei ole aivan
rakentavaa. Tässä jatkuvan turvattomuuden
ja epävarmuuden kehässä pitäisi kasvattaa
lapset tasa-arvoisiksi ja oman arvokkuutensa tiedostaviksi, vahvoiksi kansalaisiksi,
täysipainoisesti palvelemaan yhteiskuntaa!

Pätkätyöläisen konkreettinen ja henkinen
turvattomuus
on
järkyttävä.
Yksinhuoltajalla turvattomuus moninkertaistuu. Perheen elämän suunnittelu on miltei
mahdotonta, kun tulevaisuus hahmottuu
vain joitakin viikkoja, - tai ehkäpä puoli
vuotta kerrallaan! Käytännössä se merkitsee luopumista kaikesta sellaisesta, mihin
vaaditaan rahallista tai ajallista sitoutumista.
Aikuinen ihminen on kadottanut itsenäisyytensä! Päätöksiä tehtäessä tämä asia
tahtoo päättäjiltä unohtua, tai se painetaan
villaisella “suurempien” ja “tärkeämpien”
asioiden vyöryessä päälle.
Tällainen asiaintila on monella kuitenkin
jatkunut vuosia, toisilla yli kymmenenkin
vuotta. Henkilö on kyseiseen ammattiin
opiskellut ja tekee samaa työtä, saman työnantajan palveluksessa. Työsopimuksen umpeutumiseen saattaa olla kaksi viikkoa, joskus vain viikko, ennen kuin uusi tulee. Täysin varma ei voi olla siitä, onko töitä vai ei.
Sairastua ei voi ainakaan. Tulosyksikön joh-

Ei siis riitä, että asiasta on keskusteltu Arkadianmäellä, ja jokin säännöstö on säädetty (laki!) Päätöksen toteutuminen tulee
myös valvoa! Turvallisuuden kokemisen lisääntyminen on kaikkien etu, myös työnantajan, niin nykyisen kuin tulevienkin. Ajatusta laajentaen se on mielestäni koko yhteiskunnan etu. Kun olisi vakituinen työ,
jossa kokisi olevansa työnantajalleen tärkeä
ja tarpeellinen, voisi siihen täysipainoisesti
sitoutua, ja vakaissa olosuhteissa kasvatetuista lapsistakaan ei tulisi niitä paljon puhuttuja työtä vieroksuvia “huligaaneja”.
Pyydän kohteliaimmin, että joku kansanedustajistamme ryhtyisi pohtimaan keinoja
ja myös vaatimaan toimenpiteitä, kaikkien
määräaikaisissa työsuhteissa sinnittelevien,
usein yksinhuoltajien, - usein naisten - ja
heidän lastensa turvallisuuden lisäämiseksi!
Marjo Pihlman, Espoo
PerusS:n puoluevaltuuston jäsen

Hartaushetki

Ylösnousemuksen pääsiäinen
Kevät keikkuen tulevi sanotaan. Ja
näin on käynyt toteen tänäkin keväänä. Yöpakkaset ovat
jarruttaneet kevään
tuloa, vaikka päivät
ovatkin plussan puolella. Mutta kevät
on kuitenkin koittamassa, samoin on laita pääsiäisenkin, joka
Kristuksen
ylösnousemuksen päivä on kevään ja koko kristikunnan suuri juhla.
Ennen kristillistä pääsiäistä viettivät juutalaiset pääsiäistä Egyptin pakkotyöstä ja
orjuudesta vapautumisen muistoksi. Ensimmäisenä pääsiäisenä Egyptissä kuoleman
enkeli sivuutti ne talot, joiden ovien pihtipielet juutalaiset olivat sivelleet teurastetun
lampaan verellä. Meidän, uuden liiton ihmisten, teurastettu pääsiäislampaamme on
ristiinnaulittu Herramme Jeesus, joka on uhrattu meidän syntiemme sovitukseksi. Näin
ristin pääsiäinen eli pitkäperjantai ja ylösnousemuksen pääsiäinen kuuluvat likeisesti
yhteen meidän pääsiäisjuhlassamme: KautPerusS:n puheenjohtaja,
kansanedustaja Timo Soini:

Omaishoidontukeen
satsattava näkyvästi
Hallituksen sosiaalipolitiikka on näpertelyä,
josta puuttuu visio. Suomalaisessa yhteis-
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Omaishoidon tukea tulee kehittää osana
sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, jolloin lähtökohtana ovat kuntalaisten tarpeet ja paikalliset olot. Omaishoidon tuki on keskeinen palvelumuoto,
jonka avulla edistetään vanhusten, vammaisten ja sairaiden kotona asumista.
On julkisesti arvioitu, että omaishoidon
tuen palkkioiden ja palvelujen kustannukset kasvaisivat noin 300 miljoonaa euroa
vuoteen 2012. Arviosta kuitenkin puuttuvat palkkioiden eläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut sekä maksu- ja verotulojen menetykset kunnille. Esitysten
kustannusvaikutuksia ei vielä ole otettu
huomioon peruspalveluohjelmassa eikä
valtion menokehyksissä.
Hoitopalkkioiden rahoitus valtion varoista ja maksatus Kelan kautta parantaisi merkittävästi omaishoidon tuen järjestämismahdollisuuksia. Rahoitus ja
suhde Kelaan tulee kuitenkin selvittää ja
ratkaista ennen kuin kuntien lakisääteisiä tehtäviä laajennetaan. Tarvittava
lainsäädäntö ja rahoitus on ratkaistava
yhtenä kokonaisuutena

ta koko kristikunnan kuuluu viesti: Kristus
on totisesti ylösnoussut.
Mutta jo ennen juutalaistenkin pääsiäistä
oli olemassa kevätjuhla, jossa iloittiin kevään virkoamisesta. Pääsiäisjuhlaamme onkin tahdottu rinnastaa tähän varhaisimpaankin kevätjuhlaan, meillä vain luonnon keväinen herääminen on muuttunut sanomaksi
kuolleista ylösnousseeksi Vapahtajaksi.
Kristittyinä tämä rinnastus ei meitä kuitenkaan tyydytä, vaikka iloitsemmekin keväästä, pitenevistä päivistä ja auringon lämmön
herättämistä silmuista sekä kaikesta luonnon heräävästä elämästä.
Pääsiäinen on sittenkin meille paljon
enemmän kuin vain jokavuotinen kevääntulon juhla. Pääsiäisenä ylösnousseet Vapahtajamme sovitusteon ansiosta saamme juuri
sitä, mitä kaikkein kipeimmin tarvitsemme:
oman syyllisyytemme voittamiseksi syntiemme anteeksiantamuksen.
Näin ylösnousemuksen pääsiäinen ei ole
pelkkää historiaa, vaan se on todellisuutta
tässä ja nyt, niin Sinulle kuin minullekin,
meille jokaiselle!
Anssi Joutsenlahti, kirkkoherra
(Kirkkoherra Joutsenlahti oli SMP:n
kansanedustaja 1979-1987.)

kunnassa on paljon kehittämisen varaa.
Omaishoitajat tekevät tärkeää työtä lähes
pelkkää muodollista korvausta vastaan.
Omaishoidontuki on pienempi kuin työttömän
peruspäiväraha.
Omaishoitajat takaavat läheisilleen inhimillistä hoitoa tutussa ympäristössä ja he
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Kuva: Futureimagebank

Marjo Pihlman vastaanottaa Pauli Artturi
Luttisen ilmoittautumista Lappeenrannan
kesän 2003 puoluekokouksessa

On kuulemma olemassa päätös, jonka mukaan jatkuvasti samassa työpaikassa toimineen työntekijän pitkään uusittu sijaisuus
tulee vakinaistaa. Muutoksia käytäntöön ei
riittävästi näytä tulleen. Tutkimuksen mukaan “töiden ketjuttamista” käyttävät edelleen erityisen paljon yliopistot ja kuntatyönantajat.

PerusS vaatii:
Omaishoitoa uudistettava osana
sosiaali- ja terveyspalvelujen
kokonaisuutta
Omaishoidon tukea sai 26.200 henkilöä vuonna 2002, vuonna 2012 heitä olisi 52.000.

Nykyinen sosiaaliturva ei paranna
riittävästi heikoimpien asemaa
Vaikka kuntien mahdollisuudet turvata
sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kohentuneet, palvelujärjestelmä ei kykene
edelleenkään parantamaan riittävästi
kaikkein heikoimpien asemaa. Sosiaalija terveysturvan keskusliiton barometrin
mukaan etenkin pitkäaikaissairaiden ja
mielenterveysongelmaisten tilanne on
heikentynyt.
Myös pitkäaikaistyöttömien, ylivelkaantuneiden, huume- ja alkoholiongelmaisten sekä asunnottomien asema on
pysynyt huonona. Eri ikäryhmistä heikoin tilanne on nuorilla aikuisilla, sillä
nuorisotyöttömyys on pitkittynyt ja lyhyiden työsuhteiden ja sosiaaliturvan
yhteensovittamisessa on ongelmia.
Alueellisesti hyvinvoinnin kokonaistilanne on huonontunut eniten Uudellamaalla, mutta ongelmat painottuvat Pohjois-Suomeen, Kainuuseen ja Itä-Suomeen.
Vuosittain julkistettava sosiaalibarometri kuvaa palveluntuottajien arviota
sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta ja hyvinvoinnista. Vuodenvaihteessa tehtyyn kyselyyn osallistui 610
kuntien sosiaali- ja terveystoimen, Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistojen,
työhallinnon ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustajaa.

Heinola veti välistä

Omaishoitaja Harri Kerijoki, vaimonsa
Marjatta Kerijoen kanssa

säästävät merkittävät määrät yhteiskunnan varoja, sillä periaatteessa jokaisella
omaishoitajalla olisi mahdollista “kipata”
hoitoa tarvitseva omainen vaikka kunnantalon portaille. Meillä on varaa nostaa omaishoidontukea reippaasti 500 euroon kuukaudessa, satanen “mummon
markoissa” päivässä ei ole liikaa.
Ihmettelen, että missä yliopiston kammiossa luuraavat suomalaisen sosiaalipolitiikan uudistajat. Miksi he ovat hiljaa? Onko heidän ideologiansa mukaista
vain vastikkeettoman rahan jakaminen.
Omaishoidon tuen parantamisesta on
hyvä aloittaa suomalaisen sosiaalipolitiikan uudistaminen.
(Soini ma 22.3.2004 Kuopiossa)

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Heinolassa järjestettiin hyväntekeväisyyskonsertti omaishoitajien ryhmän hyväksi.
Konsertti järjestettiin kaupungin omistamissa tiloissa. Oli sellainen käsitys, että tässä olisi Heinolalla tilaisuus maineensa parantamiseen omaishoitajia kohtaan luopumalla tilavuokrasta. Taisi olla harhaluulo,
kyllä Heinolan kaupunki tuli osille toisille
järjestetystä hyväntekeväisyyskonsertista,
ja peri tilavuokran. Heinolassa on muutenkin kaikki uhrattu asuntomessujen alttarille.
Kaksi kertaa on aikaisemmin korotettu veroprosenttia. Kai sitten messujen jälkeen tulee
kolmas veronkorotus.
Tässä maassa on puhuttu joskus hyvinvointivaltiosta. Pääministeri Lipponen kyllä
kerkisi hävittämään kahdeksan vuoden aikana hyvinvointivaltion. Leikkaukset olivat
niin armottomia, että puhuttiin jo ryöstöstä.
Lipponen vakuutteli ennen vuoden 1999
vaaleja, että seuraavalla hallituskaudella ei
tarvitse suorittaa leikkauksia. Tässä on kyllä saatu kantapään kautta kokea pelkkiä
leikkauksia. Näillä leikkauksilla on selkeästi
jatkuvuuttakin. Viimeisin leikkaus on tapahtunut vuonna 2004.
Kansallislauluakin on ryhdytty vaahtoamaan vaihdettavaksi. On se kumma, että nykyinen kansallislaulu on kelvannut tähän asti,
mutta jollekin Kiljuselle se ei yhtäkkiä kelpaakaan. Tämä varmaan on verrattavissa eräiden
edesmenneiden kansanedustajan kansanvallan ja uuden itsenäisyyspäivän viettoon.
Harri Kerijoki, Heinola,
PerusS:n Hämeen piirin puheenjohtaja
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Vapaa Sana

Miksi kesäaikaan ei
siirrytä työaikana?
EU voisi parlamentti voisi osoittaa, että siitä on jotain
hyötyä
tavalliselle
työmiehelle
säätämällä
kesäaikadirektiivin. Direktiivin mukaan kesäaikaan
siirryttäisiin ja viisareita siirrettäisiin tunnilla eteenpäin perjantaisin kello 15. Jolloin siis työpäivä
lyhenisi tunnilla eikä suinkaan viikonloppu, niin kuin
nykykäytäntö tekee. ;-)
Kim Lindblom, Helsinki

Rakennekokeilu yhä
pakottamista
Opetusministeri Tuula Haatainen (sd) ja pääministeri
Vanhanen (kesk) lupasivat, että ylioppilastutkinnon
rakennekokeilu vakinaistetaan. Tämä tarkoittaa, että
toisen kotimaisen kielen kirjoittaminen ylioppilaskokeessa olisi vapaaehtoista. Hyvä niin. Näyttää siltä, että hallitus on siirtymässä kielikysymyksissä
perussuomalaiselle linjalle, jota olen itse markkinoinut
jo pitemmän aikaa.
Epäkohta jatkossa on kuitenkin se, että lukiolaisen
tulee suorittaa toisesta kotimaisesta kielestä pakolliset viisi kurssia, vaikka hän ei haluaisikaan kirjoittaa
ainetta ylioppilaskokeessa. Turha opiskelurasite siis
säilyy, eikä valinnaisuus käytännössä lisäänny.
Totta kai jokainen kynnelle kykenevä jatkossakin
kirjoittaa toisen kotimaisen, jos sitä on pakko opiskella. Vain ne, joilla läpipääsy aineesta näyttää epävarmalta, jättävät kirjoittamatta. Nyt jatkettavassa rakennekokeilussakin vain 10% on tähän asti jättänyt kirjoittamatta toisen kotimaisen, kun sitä on kerran pakko ollut opiskella.
Mielestäni nyky-yhteiskunnassa moiseen pakottamiseen ei ole mitään tarvetta. Olisi paljon parempi,
että toisesta kotimaisesta tehtäisiin lukioissa kokonaan vapaaehtoinen aine, ja sen kurssit muunnettaisiin ns. syventäviksi kursseiksi kuten saksan kielen
kurssit. Jos ei valitsisi toisen kotimaisen kielen kursseja, tulisi niiden sijaan tietenkin ottaa vastaava määrä jonkin muun aineen kursseja. Pakollinen suoritettava kurssimäärä, joka on lukioissa 75, on jatkossakin
sopiva.
Toista kotimaista, useimpien kohdalla ruotsia, opiskellaan vapaaehtoisena ala-asteella ja pakollisena yläasteella. Se antaa hyvän pohjan jokaiselle.
Kokemuksesta voin sanoa, että kun pakkoruotsi ei
enää lukiossa kiinnostanut, en ainakaan itse siellä
juuri uutta oppinut. Siitä huolimatta pärjäsin hyvin
ruotsin yo-kokeessa, joka omassa koulussani oli pakollinen. Turhaa tuli istuttua ruotsin kielen tunneilla pakosta.
Vesa-Matti Saarakkala
Eurovaaliehdokas
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret

Kysymyksiä
Konginkankaan turmasta
Perjantai 19.03.2004 havahdutti kansakunnan: 23
hiihtolomalleen matkanneen nuoren elämä päättyi
traagisesti Konginkankaalla. Turma käynnisti aiheellisen mutta jälkisyntyisen keskustelun teiden talvikunnossapidosta ja sen laatuvaatimuksista.
Samalla tieosuudella on sattunut vaaratilanteita aikaisemminkin, viimeksi vajaa viikkoa aikaisemmin
heittelehti vastaava paperikuorma. Silloin ei vastaantulijaa sattunut kohdalle, joten riitti korjata romut pois
ojan pohjalta.
Yksi näkökulma näyttää unohtuneen keskustelusta:
turman toisena osapuolena ollut paperikuorma oli
matkalla laivattavaksi ulkomaille. Miksi se piti rahdata
läpi Suomen maatieverkon, vaikka lähtöpaikassa Kemissäkin on satama? Eikö merirahti olekaan niin edullista, kuin on haluttu uskotella?
Saimaan kanavan käyttöä rajoitti ainakin 70-luvulla
se, että eteläsuomen satamissa toimivat huolintaliikkeet rajoittivat sisäsatamissa tapahtunutta ahtausta.
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Liikkeitä painostettiin mm. ammattiyhdistyksen toimeenpanemilla lakoilla, joilla tavoiteltiin ahtaajien työpaikkojen säilyttämistä eteläsuomen satamissa. Onko
tuo periaate edelleen käytössä, ja koskeeko rahtausrajoitus myös Perämeren satamia? Vai onko merirahti
tehty esimerkiksi väylä- ja satamamaksuilla maantierahtia kannattamattomammaksi?
Kemissä on myös rautatie. Eikö rautatierahti olekaan niin edullista kuin on haluttu uskotella? Vai onko
VR tarkoitushakuisesti hinnoitellut rautatierahdin
myös itse harjoittamaansa maantierahtia kalliimmaksi?
En usko, että kuljetuksen tilannut Stora-Enso olisi
valinnut itselleen kalliimman vaihtoehdon.
Lähtökohtaisesti tieliikenne saadaan ehdottoman
turvalliseksi vain estämällä liikenne kokonaisuudessaan tai pudottamalla nopeudet nollaan. Kaikissa
muissa vaihtoehdoissa on aina mukana niin tekninen
kuin inhimillinen tekijä. Parhaimmillakin turvajärjestelyillä voidaan vain alentaa riskiä, mutta niiden pettäessä vaikutukset ovat ainakin sattuman oikusta turman uhreiksi joutuneiden osalta peruuttamattomat.
Poliittisilla päätöksillä ja tariffeilla on mahdollisuus
oleellisesti vähentää tilanteita, joissa massaltaan epäsuhtaiset liikennevälineet ja ihmiset kohtaavat katastrofaalisella tavalla. Kuka noita ilmeisen tarpeellisia
muutoksia vastustaa?
Jorma Uski
PerusS:n Keski-Suomen piirisihteeri

Miksi suomenruotsalaiset
eivät äänestä RKP:ta!
Ruotsalaisen kansanpuolueen (RKP) entinen puheenjohtaja ja ministeri oli huhtikuun Helsingin Sanomien
kuukausiliitteessä huolissaan siitä, että suomenruotsalaiset eivät aina viitsi äänestää RKP:ta. Syy miksi
minä en äänestä RKP:ta löytyy saman lehden sivulta
5, jossa toimittaja Helena Savela toteaa, että
tulevaisuudenkuvaamme kuuluu kuitenkin sellainenkin kehitys, että Suomesta tulee vähitellen eurooppalaiseen malliin monikulttuurinen yhteiskunta, jossa
ruotsin kieli lopulta on vain yksi kieli muiden
vähemmistökielien joukossa. Minun mielestäni RKP
on esim. Eva Biaudet etunenässä ollut yksi
pääpukareista tämän tulevaisuusvision mahdollisessa
toteutumisessa.
Kim Lindblom, Helsinki

Radiolinjan
Happy Hour
Miksi Radiolinjan Happy Hour –kampanja jouduttiin
keskeyttämään kahden voimassaolotunnin jälkeen? Ei
kai vain käynyt niin, että kampanjoinnin henkilöt eivät tulleet kysyneeksi keneltäkään verkonhallinnan
vastaavilta henkilöiltä ohjeita kampanjaansa? Tai kävikö niin, että vuoden vaihteessa yli 900 irtisanottujen joukkoon kuului tämänkin alan kaikki
tietäjät?
Tyyne Hyvärinen

Miksi sairas ei saa
ajoissa hoitoa?
Kuka päättää viime kädessä tässä maassa siitä, että
sairas ei saa hoitoa ajoissa, että tutkimuksiin ei pääse
läheskään ajoissa, että tarvittaviin leikkauksiin ei pääse kuin kuukausien jonottamisen jälkeen?
Miksi hoitureita on pilvin pimein aina Norjan työmarkkinoita myöten, miksi lääkäreitä ei kouluteta tarpeeksi?
Potilaita kuolee hoidon puutteessa niin kuin pula-aikana ihmisiä kuoli ruuan puutteeseen.
Älkää puhuko budjetista, ne voidaan ylittää tarvittaessa. Rahaa tässä maassa on.
Vaadin suoraa vastausta, en hyväksy kapulakielistä
selontekoa.
Auli Kangasmäki
kunnanvaltuutettu
Lemi
Sairaalakiusatun vaimo

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Lääkärikoulutukseen
mieskiintiöt pakollisiksi
Lääkäripula koettelee varsinkin pieniä kuntia ja kaupunkeja
rankalla kädellä. Pienet paikkakunnat joutuvat turvautumaan
isoon palkka porkkanaan houkutellakseen tyhjille vakanssipaikoille osaavia lääkäreitä. Lainsäädännössähän henki on se,
että kaikki hoitoa tarvitsevat henkilöt on hoidettava, ketään ei
saa jättää ilman asianmukaista hoitoa.
Lääkärikoulutukseen hakeutuu suuri osa naispuolisia henkilöitä ja valmistuneitten lääkäreiden haaveena on saada työpaikka jostakin suuresta kaupungista, jossa on erilaisia kunnallisia palveluita kävelymatkan päässä. Muista kulttuuritarjonnasta puhumattakaan, joita suurissa kaupungeissa on
joka lähtöön ja makuun.
Naisten kynnys lähteä maaseutupaikkakuntiin vakituiseen työhön on mielestäni huomattavasti korkeammalla kuin
miesten. Ehdotankin lääkärikoulutukseen viidenkymmenen
prosentin mieskiintiöitä. Haluan pienten paikkakuntien saavan lääkäripaikkansa täytettyä, ilman kunnalle kalliiksi tulevia maaseutulisiä.
Miesten sijoittuminen lääkärin virkoihin pienille paikkakunnille on huomattavasti helpompaa ja yhteiskunnalle taloudellisempaa kuin naisten. Yhteiskuntahan ei voi lähteä sanelemaan
paikkoja, joihin valmistuneen henkilön pitää mennä töihin, se
on ja tulevaisuudessakin sen pitää olla vapaaehtoista.
Kiintiöimällä miespaikat lääkärikoulutukseen voimme vain ohjailla mahdollista sijoittumishalukkuutta.

Harri Lindell
Huittinen
PerusS:n 2. varapuheenjohtaja

EU:lla tehtävää
Vaikka EU:n uusissa valtioissa pystyttäisiin lisäämään
taloudellista kasvua - mikä tietysti lisää yhteenlaskettuja tuloja – mutta se ei vähentäisi silti köyhyyttä. Sen
vähentämiseksi tarvitaan myös inhimillistä kasvua.
Näin on, sillä tuloksellisuudesta päättävät edelleenkin
sosiaaliset instituutiot ja mm EU:n poliittiset päätökset.
Jorma E. Taivainen, Vantaa

Olen ylpeä
PerusS:n kansanedustajat Halme, Soini ja Vistbacka,
puhutte oikea asiaa ja suoraa puhetta. Olen teistä kolmesta oikein ylpeä.
Irja Paljakka, Helsinki

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Soini
ihmisoikeuksista

Timo Soini
Kansanedustaja
Perussuomalaisten puolueen
puheenjohtaja
Kuva: Tommi Laukkanen

Valtioneuvoston eli
Vanhasen-Kalliomäen
hallituksen selonteko
Suomen ihmisoikeuspolitiikasta kirvoitti
31.03.2004 PerusS:n
ryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Timo Soinin
käyttämään
lähetekeskustelussa
seuraavan kriittisen ja
ajankohtaisen
ihmisoikeuksia
puoltavan ryhmäpuheenvuoron, jonka
aluksi Soini totesi,
ihmisoikeuskysymyksen
olevan aina ajankohtainen asia.

- Kun jossain päin maapalloa otetaan tässä kysymyksessä askel
eteenpäin, tulee samaan aikaan
usein takapakkia jossakin muualla.
Myös Suomen osalta löytyy aina
joitakin ongelmakohtia, vaikka kokonaisuutena tarkastellen olemmekin varsin ongelmaton maa ihmisoikeuksien loukkausten osalta.
Perussuomalaisten mielestä on
hyvä ratkaisu, että koko eduskunta pääsee nyt keskustelemaan tästä tärkeästä asiasta varsinkin, kun
aikaisemmat ulkoministerin ihmisoikeuspoliittiset selvitykset on annettu vain ulkoasiainvaliokunnalle, jossa ryhmällämme ei ole
edustusta.

USA pitää ihmisiä
”apinahäkeissä”
Maailman valtapolitiikan yksinapaistuminen USA:n voimapolitiikan seurauksena on johtanut
siihen, että käytännössä se yksin
pyrkii määrittelemään sen, missä ja
milloin oikeata ihmisoikeuspolitiikkaa toteutetaan. Varsinkin syksyllä 2001 tapahtuneen terrori-iskun jälkeen maa on ottanut omaaloitteisesti globaalin ihmisoikeuspoliisin valtuudet itselleen.
Tästä ovat esimerkkeinä Afganistanin- ja Irakin-operaatiot, joihin
se ei ole kysynyt eikä saanut yksiselitteistä valtuutusta. Onkin täysin perusteltua kysyä, toteutuvatko ihmisoikeudet paremmin
nyt, kun USA pitää ihmisiä
“apinahäkeissä” Guantanamon tukikohdassa vuosia ilman syytteen
nostamista ja ilman oikeudenkäyntiä. On myös täysin auki, pidetäänkö näitä oransseissa puvuissa
köpötteleviä ihmisiä siviileinä vai
sotavankeina. Suomen hallituskin
on näissä asioissa kohtuullisen
vähäpuheinen aina YK:ta myöten.
Myös Kiina-ilmiö jyllää. Suomen kauppamiehiä ja poliitikkoja
eivät Kiinan ihmisoikeustilanne ja
teloitukset näytä huolettavan.
Massayhteiskunnat ovat maailmanlaajuisesti katsoen ihmisoikeuksien kehitysmaita.

Pakolaisia virtaa EU:n
uusista jäsenvaltioista –
Miksi EU ei tee mitään?
Euroopan unionin perusperiaatteisiin kuuluu myös ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kansalaisten
tasavertaisuus ja yhdenvertaiset
oikeudet. Näihin ymmärtääksemme
ovat myös tulevat jäsenmaat sitoutuneet liittyessään EU:n jäseniksi. Nyt kuitenkin myös Suomeen virtaa sadoittain romaneja
muun muassa Slovakiasta, josta
on 1.5. tulossa unionin jäsenvaltio.
Onkin perusteltua syytä kysyä,
miksi EU:n taholta vaietaan tästä
ristiriidasta. Miksi EU ei ryhdy
yhtä ponnekkaisiin toimiin romani-
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väestönsä oikeuksia sortavia jäsenmaita kohtaan kuin se ryhtyi
silloin, kun se asetti Itävallan boikottiin vapaissa vaaleissa ihmisten tahdon pohjalta nimetyn hallituksen nimittämisen jälkeen?
Mikäli Slovakiassa sorretaan
sen omia kansalaisia, niin kuin nyt
väitetään, on se EU:n tasoinen ihmisoikeuskysymys. Tämän ongelman ratkaisuna ei ole turvapaikkarumba ympäri Eurooppaa, vaan
asioiden kuntoon saattaminen
Slovakiassa.

Kunnissa rikotaan
vammaispalvelulakia –
Miksi KHO:n langettavia
päätöksiä ei noudateta?
Suomen sisälläkin on ihmisoikeuksiin liittyviä epäkohtia ja epäoikeudenmukaisuuksia. Eräs näistä
on vammaisten henkilöiden oikeudet, joihin puututaan myös selonteossa. Periaatteessa Suomessa
ovat vammaisten asiat kohtuullisessa kunnossa, mutta käytännössä ne eivät aina toteudu tarkoitetulla tavalla.
Esimerkiksi vammaispalvelulain
periaatteellinen oikeus saada palveluja ja tukea normaalin elämän
mahdollistaviin apuvälineisiin on
olemassa, mutta sen toteutuminen
vaihtelee asuinkunnasta riippuen.
Osa kunnista epää kylmästi
vammaispalvelulain mukaiset oikeudet asukkailtaan ja jättää huomioimatta jopa korkeimman hallinto-oikeuden langettavat päätökset. Tämä johtuu siitä, etteivät
nämä oikeudet olekaan niin sanottuja subjektiivisia oikeuksia.
Tässä olisi hallituksella ja eduskunnalla suuri työsarka kynnettävänään, jotta myös vammaisten
oikeudet toteutuisivat maassamme perustuslain määrittelemien
vuonna 1995 hyväksyttyjen perusoikeuksien mukaisesti.

Mitä tapahtuu henkilölle,
joka kieltäytyy
kansalaisvelvoitteista?
Hallituksen selonteossa puututaan totaalikieltäytyjien ja siviilipalvelusta suorittavien oikeuksiin.
Mielestäni tämä on puolestaan
sitä näennäisproblematiikkaa, jolla
peitellään edellä esille ottamiani
todellisia epäkohtia.
En näe mitään mieltä siinä, että
joku selviäisi käytännössä kahdeksan tunnin päivittäisenä työnä
suoritettavasta siviilipalvelusta
samassa ajassa kuin henkilö, joka
suorittaa asepalvelustaan käytännössä kellon ympäri raskaissakin
kenttäolosuhteissa. Siviilipalvelun
pitempi kesto verrattuna asepalveluun on mielestämme täysin perusteltua.
Mitä totaalikieltäytyjiin tulee,
kysyn vain, mitä tapahtuu henki-

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

lölle, joka kieltäytyy muista kansalaisvelvoitteista kuten esimerkiksi
veronmaksusta. Siitä langetetaan
lain mukainen tuomio veronkierrosta ja verot peritään vaikka väkisin. Miten asepalvelus eroaa tästä
velvollisuudesta?

”Älä tapa”
Arvoisa puhemies! Tämä seuraava kappale edustaa omia näkemyksiäni. Sanon sen selvyyden
vuoksi, koska pidän täällä ryhmäpuhetta, että tämä kappale ei ole
ryhmän virallinen kanta.
Ensimmäinen ihmisoikeus on oikeus elämään. Ihmiskunnan merkittävin ihmisoikeus löytyy käskystä “Älä tapa”, sillä se sisältää
ihmisen oikeuden elää. Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta on
merkittävää, että ymmärrämme,
että jos vaadimme joitakin oikeuksia itsellemme, joudumme antamaan samat oikeudet muille. Jos
vaadin oikeutta elää, joudun antamaan myös saman oikeuden muille.
Haluan tämän asian täällä henkilökohtaisesti todeta, vaikka abortti
on Suomessa täysin laillinen. Sitä
lakia ei minun sydämeeni ole kirjoitettu. Tässä asiassa olen Suomessa ja EU:ssa ja omassa
eduskuntaryhmässänikin vähemmistönä.
Joskus tuntuu hieman kummalliselta, että yhteiskunnassa vaahdotaan adoptioista ja siitä, kenelle
adoptio-oikeus pitää myöntää ja
kenelle ei. Sama pätee hedelmällisyyshoitoihin. Sitten meillä puhutaan yleisesti ei-toivotuista lapsista. Mielestäni käsite on loukkaava ja leimaava. Kenellä meistä
on oikeus kutsua jotakin toista eitoivotuksi?
Meillä on voimassa poliittinen
päätös siitä, että oikeus elämään
on kiinni raskausviikoista. Pidän
erittäin tärkeänä sitä, että lääkäreillä pitää jatkossakin olla oikeus
kieltäytyä abortin tekemisestä ja
siihen osallistumisesta. Tämä oikeus on minun mielestäni aivan
perustavaa laatua oleva ihmisoikeuskysymys.

PerusS ei hyväksy rasismia
eikä tyttöjen
sukupuolielinten silpomisia
Sitten viralliseen Perussuomalaiseen kantaan: Kulttuurin ja uskonnon ja perinteiden nimissä ei
saa harjoittaa syvästi epäinhimillisiä tyttöjen ympärileikkauksia.
Pääsäännön pitää olla, että Suomessa eletään Suomen lakien mukaan. Emme hyväksy rasismia emmekä kenenkään sortamista ihonvärin, terveyden, vakaumuksen tai
muun vastaavan syyn perusteella.
Yhtä tarkkoja olemme siitä, ettei
millään järjestöllä puhumattakaan
jollakin aatesuunnalla tai poliitti-
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sella puolueella ole oikeutta leimata toisia puolueita tai aatesuuntia.
Erityisen paheksuttavaa perusteeton leimaaminen on korkeassa ja
arvostetussa poliittisessa asemassa olevilla tahoilla.

Ulkoministeri Tarja Halosen
työn tuloksena PerusS ei
ole muukalaisvihamielinen –
Leimasinkirveet jouduttiin
hautaamaan
Tanskalainen sosialistipoliitikko
Henning Gjellerod leimasi muutama vuosi sitten puoluettamme Euroopan tasolla muukalaisvihamieliseksi. On Suomelle kunniaksi,
että silloiset kansanedustajat
vasemmistoliiton Jaakko Laakso ja
SDP:n Tarja Kautto tuolloin
oikaisivat tämän virheellisen tiedon.
Nykyinen tasavallan presidentti
Tarja Halonen, joka toimi silloin ulkoministerinä, antoi silloin vastauksen ed. Vistbackan kirjalliseen
eduskuntakyselyyn ja siinä selvät
ohjeet, ettei Suomessa sallita minkään poliittisen tahon perusteetonta leimaamista ei maamme rajojen sisäpuolella eikä niiden ulkopuolella.

Ylivelkaantuneille
annettava ihmisoikeudet
Köyhyys ja taloudelliset vaikeudet vaikeuttavat ihmisoikeuksien
toteutumista. Suomessakin on satojatuhansia köyhiä.
Yksi ongelmaryhmä ovat ylivelkaiset ihmiset, jotka joutuvat vuodesta toiseen elämään toimeentulominimillä ja ankaran henkisen
paineen alaisena. On erittäin kyseenalaista ihmisoikeuksien kannalta, jos tällaisessa asemassa olevat ihmiset eivät saa avattua edes
pankkitiliä. Millä he voivat asiansa
hoitaa?

Poliittinen kilpailu ja
mielipiteet olkoot vapaita
Ihmisarvoinen elämä kuuluu kaikille, ja on paikallaan, että näistä asioista perusteellisesti keskustellaan maan korkeimmalla foorumilla
täällä eduskunnassa.
Ymmärrä oma tilasi ja anna arvo
toisellekin on hyvä periaate. On
myös aina hyvä muistaa, että kun
osoitamme sormella toista ihmistä,
neljä sormea osoittaa itseämme
kohti. Helpointa on aina vaikuttaa
omaan toimintaansa.
Poliittinen kilpailu ja mielipiteet
olkoot vapaita. Hyvä ihmisoikeustilanne on myös oivallinen kansainvälinen kilpailutekijä. Näinä
kilpailukyvyn ylikorostamisen aikana tämä on myös syytä huomata.

11

PerusS:n EU-vaaliehdokkaita
EU-vaalien yhdyshenkilö valittu

PerusS:n puoluehallitus on nimennyt kolme EU-vaaliehdokasta. He ovat PerusS:n
Nuorten puheenjohtaja, ylioppilas Vesa-Matti Saarakkala (Kurikka), Luxemburgissa
EY-tuomioistuimessa työskentelevä filosofian maisteri Pekka Sinisalo (Helsinki) sekä
yrittäjä Ari Halme (Vantaa), joka on kansanedustaja Tony Halmeen veli. Kaksi ehdokasta nimetään myöhemmin PerusS:n ja Kristillisdemokraattien yhteiseen vaaliliittoon.
”PerusS:n linjana EU-vaaleissa on ajaa EU:ssa suomalaisten etua häpeilemättä ja
selkä suorana”, sanoo puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini.
”Kansallista etua on ajettava viimeiseen saakka, on oltava itsekeskeinen EU:ssa,
korostaa varapuheenjohtaja”, PerusS:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka.
”EU:ssa tehdään tärkeämpiä päätöksiä kuin Arkadianmäellä”, muistuttaa lisäksi
PerusS:n varapuheenjohtaja Vaili K. Jämsä.

PerusS:n puoluehallitus valitsi 11. maaliskuuta filosofian tohtori Jussi
Niinistön Nurmijärveltä Perussuomalaisten projektisihteeriksi seitsemän
kuukauden määräajaksi alkaen huhtikuun alusta. Ensi vaiheessa
Niinistön tehtävänä on rakentaa ja koordinoida puolueen asettamien
ehdokkaiden kampanjaa mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi ensi kesäkuussa pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa.
Jussi Niinistö (s. 1970) on toiminut aiemmin muun muassa Suomalaisuuden liiton toiminnanjohtajana ja historiantutkijana. Niinistöön saa EU-vaaliasioissa yhteyden numerosta 050-5767239 tai
sähköpostilla jussi_niinisto@hotmail.com

- Puotilan reserviupseereiden hallituksen jäsen 1998-2000
- Helsingin sotilasläänin paikalliskomppanian ja paikallisosaston päällikkö 19972003
- Maanpuolustuskoulutuksen toiminnassa
kurssien johtajana ja kouluttajana

Miksi olen ehdolla eurovaaleissa
Opettajankoulutukseni ja työkokemukseni
kautta minulla on kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Nykyisessä työssäni
olen tutustunut Euroopan unioniin sisältäpäin ja tiedän ne ongelmat ja toiveet, jotka
koskettavat muitakin EU-kansalaisia kuin
meitä suomalaisia. Luonteeltani olen itsenäinen, isänmaallinen ja huumorintajuinen
Perussuomalainen. Katson, että minulla on
historian ja yhteiskunnallisten kysymysten
tuntijana annettavaa Suomen hyväksi vaikka en ajakaan rallia tai ole TV:stä tuttu.
Vaalilauseeni on:
SUOMI ESIIN EUROOPASSA!
www.pekkasinisalo.net

Pekka Markus
Sinisalo

Vesa-Matti
Saarakkala

- syntynyt 1969 Helsingissä
- filosofian maisteri, Helsingin yliopisto 1999
- historian ja yhteiskuntaopin opettaja
- reservin luutnantti
- koti Helsingin Puistolassa
- naimisissa Birgitan kanssa

- Synt: 24.3.1984 Kurikassa

Kielitaito

Perhe

- järjestyksessä suomi, englanti, ruotsi,
ranska, saksa

tyttöystävä

Koulutus
ylioppilas

Sotilasarvo
jääkäri

Kielitaito
Harrastukset

- englanti ja pakkoruotsi

- historia, kävelyretket, koripallo, sähly, tanssimisen opettelu, gastronomia, matkustelu,
maanpuolustustyö ja - hiljaa hyvä tulee - uskonnon opettajan pätevyyden hankkiminen

Harrastukset
- historia, lehtien lukeminen ja niihin kirjoittaminen, jääkiekko, rullaluistelu, uinti ja laskettelu

Työkokemus
historian ja yhteiskuntaopin opettajana sekä
erityisopettajana pääkaupunkiseudulla. Sen
lisäksi työhistoriaani kuuluu toimiminen
koululaisten kesäleiriohjaajana, hotelli- ja
ravintola-alalla sekä telakalla, sairaalassa,
siivoojana ja lehdenjakajana.
Tällä hetkellä työskentelen Euroopan Yhteisöjen tuomioistuimessa Luxemburgissa ja
sivutoimisesti opetan Luxemburgin Suomikoulussa.

Luottamustehtävät
- Suomi-Luxembourg-seuran puheenjohtaja
2003- Luxemburgin Suomi-koulun hallituksen
jäsen 2002- Paikallisosastojen tuki ry:n hallituksen
jäsen 2000-2003
- Suomalaisuuden liiton hallituksen jäsen
1997-2002
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Työkokemus
Työharjoittelijana ala-asteella sekä urheiluvälineliikkeessä, kesätöissä nurmikonleikkaajana sekä autonpesijänä. Lisäksi
lehdenjakamista vapaaehtoistyön.

Tällä hetkellä

Ari Halme

Kotiuduin armeijasta tammikuussa 2004,
teenjärjestötyötä
puolueessa,
johdan
Perussuomalaisia Nuoria ja luen yliopiston
pääsykokeisiin (valtio-oppi).
Email: v_m_saarakkala@hotmail.com

Ammatti
Yrittäjä

Kotipaikka
Vantaa
Tony Halmeen veli
Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Eurovaalit
Perussuomalaiset päättivät pitkän harkinnan jälkeen lähteä mukaan europarlamenttivaaleihin. Päätös mukaan lähtemisestä
Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

syntyi, kun suuri osa kannattajistamme ja
jäsenistämme oli sitä mieltä, että mukaan on
mentävä, niin vastenmielistä kuin EU:n kehitys on viime vuosina ollutkin. Kaduilta
huutelemalla ei voi ainakaan vaikuttaa.
Tähän asti on nimetty kolme ehdokasta
viidestä. Kristilliset asettavat vaaliliittoon yhteensä viisitoista ehdokasta kahdestakymmenestä. Perussuomalaisten tavoitteena näissä
vaaleissa on tarjota kansalle uskottava EUkriittinen vaihtoehto. Se on meidän velvollisuutemme. Olemme näissä vaaleissa itsenäisen Suomen ja suomalaisten ainoa toivo.
Voimme vain toivoa, että EU-kriittiset kansalaiset lähtevät vaaliuurnille ja äänestävät rohkeasti meitä. Tiedän, että monen tekee mieli
nostaa kädet pystyyn ja antautua Eurokratian edessä tai mennä ja antaa äänensä suurten puolueiden isolla rahalla ratsastaville ehdokkaille. Näin ei toivottavasti kuitenkaan
käy. Meidän kampanjamme on pieni, mutta
aatteellinen ja isänmaallinen.
Eurooppaan lähdemme ajamaan röyhkeästi oman maamme etuja, kuten muut
EU:n jäsenet Suomea lukuun ottamatta ovat
tähänkin asti tehneet. Suurin osa päättäjistämme Euroopassa on ajanut vain omia etujaan ja myötäillyt Brysselin byrokraattien
mielipiteitä. Vastalauseita ei ole jätetty. Kaikki
on nielty purematta ja tuloksena on se, että
nyt maha on kuralla. On uskoteltu, että
saamme virastot ja komissaarinpaikat. Vaan
kuinka on käynyt? Meille ei ole annettu yhtään mitään. Kouraan on lyöty ainoastaan jäsenmaksu, jota on osaltamme korotettu lisää.
Kun kaikki maat ajavat EU:ssa vain omaa
etuaan, varmistuu samalla se, ettei EU:sta kovin helposti pystytä tekemään liittovaltiota.
EU:n tulevaisuuskonventissa viime vuonna suomalaisedustajat, etenkin Teija Tiilikainen, oli hiljaa kuin hiiri, kun Suomen etuja
poljettiin. Ilmankos, olihan Tiilikainen Lipposen hallituksen edustaja ja siis liittovaltio-Lipposen kätyri. Byrokraatti vailla poliittista vastuuta. Tulevaisuuskonventti luonnosteli EU-perustuslain, johon piti voida
tehdä muutoksia vielä hallitusten välisessä
konferensissa viime syksynä. Näin ei kuitenkaan ollut. Viimeiset muutokset tuohon nyt jo kirjaksi painettuun - perustuslakiehdotukseen tehtiin pienessä kabinetissa viime vuoden keväällä ranskalaisten ja saksalaisten toimesta, suljettujen ovien takana.
Tuo perustuslaki on keskittävä ja se liittovaltioisi sekä militarisoisi EU:n. Se ei ole
kansanvaltainen ja sen tietävät myös EUherrat. Siksi useissa maissa järjestetäänkin
EU-perustuslaista kansanäänestys. Mutta
ei meillä Suomessa. On nimittäin selvää, että
täällä moinen vedätys ei enää menisi läpi.
Siksi Perussuomalaisten mielestä asiasta on
järjestettävä kansanäänestys.Milloin kansanäänestystä sitten tarvitaan, jos ei nyt?
Laman aikana vielä ymmärsi, että kun
kunnolla vedätettiin ja luvattiin, tottakai
osa kansasta hurahti EU:hun ja äänesti
puolesta. Asiaa auttoi vielä, kun silloinen
pääministeri Esko “maaseudun pelastaja”
Aho käänsi keskustalaisten päät. Siinä on
nyt maanviljelijöidemme kiittäminen kepua.
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Kannattaa miettiä sitä, kun täyttelee tukilomakkeita. Harmi vain, että kaikki viljelijät
eivät ole keskustalaisia. Asiasta kärsivät
myös muut kuin kepulaiset. Paljon pitää
maaseudun keskustaväkeä opettaa, ennen
kuin mitään tapahtuu. Seuraavaksi onkin
edessä peltojen paketointi. Jokohan jäsenkirja sitten vaihtuu? Tuskinpa, sillä saamieni
tietojen mukaan keskustalaisuus tulee jo äidinmaidossa.
Hajanainen EU näyttää taas löytäneen
yhteisen sävelen. Nyt marssitaan terrorismia vastaan. Viime huiputuskokouksessa
Isot pojat päättivät, että jos johonkin EUmaahan isketään, ovat muut velvollisia antamaan apua. Myös ns. sotilaallista apua.
Löydettiin uusi takaportti, jota kautta voidaan luoda yhteinen puolustus.
Jos sama tahti jatkuu, on todennäköistä,
että perustuslakikin runnotaan pian läpi.
Vain kansalaisten vastarinta ja kansanäänestyksen kielteiset tulokset voivat jarruttaa
asiaa. Kansa voi vaikuttaa, mikäli sille annetaan mahdollisuus. Ruotsi on tästä hyvä
esimerkki. Siellä Euro-raha ei mennyt läpi,
vaan kansa hylkäsi sen viime syksynä. Se
oli järkevä päätös. Hinnat eivät ole laskeneet
euron myötä toisin kuin luvattiin. Ne ovat
nousseet. Vientiteollisuus on joutunut vaikeuksiin vahvan euron takia. Ja kaiken lisäksi on menetetty omaa päätösvaltaa. Jotkut toiset kuin suomalaiset päättävät nyt
raha-asioistamme.

Nyt kun EU laajenee maihin, joista vielä paria
viikkoa ennen jäsenyyttä virtaa elintasopakolaisia Suomeen, voi jokainen arvata, mitä jatkossa on luvassa. En ihmettelisi, vaikka EU:ssa
tehtäisiin jatkossa päätös, että Suomen tulee
olla jokin pakolaisten loppusijoituspaikka. Täältä voimme sitten viikkojen kestityksen jälkeen
veronmaksajien rahoilla lähettää heidät takaisin
sinne, mistä lomamatka alkoi!
Jos joku tulee tänne tekemään töitä, niin tervetuloa, mutta verotkin pitää muistaa sitten
maksaa. Usein vain on niin, että tänne tullaan
tekemään pimeää työtä tai sitten työt muuten
vain tehdään hämärän aikaan.
Itse lähdin ehdokkaaksi eurovaaleihin, koska
haluan omasta puolestani olla mukana siinä rintamassa, joka puolustaa omaa maataan loppuun asti. Niin kauan kun puolustettavaa on.
Näinhän armeijassakin opetettiin. Haluan myös
erityisesti olla nuorten ehdokas.
EU vaikuttaa tulevaisuuteemme, halusimmepa
sitä tai emme. Itse haluan sen vaikuttavan tulevaisuuteemme mahdollisimman vähän. EU ei ole
oman sukupolveni rakentama uljas järjestelmä.
Se on vanhojen kätyreiden kyhäämä uusi Neuvostoliitto (=Eurostoliitto), johon kaikkien pitäsi liittyä. Toivottavasti tällekin korttitalolle käy
niin kuin tapana on.

Tuomioistuimen
väärinkäyttöä?

Alpo Ylitalo
Puoluehallituksen jäsen
PerusS:n Keski-Pohjanmaan
piirin puheenjohtaja, Kokkola

Vesa-Matti Saarakkala
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset Nuoret
PerusS:n puoluehallituksen jäsen

Vesa-Matti Saarakkala
EU-vaaliehdokas, PerusS:n Nuorten puheenjohtaja:
Politiikka ei kiinnosta nuoria. Niinhän yleisesti ajatellaan. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita. Nuoret ovat kiinnostuneet yhteiskunnallisista asioista ja vaikuttamisesta. Monet
nuoret miettivät yhteiskunnallisia asioita itsekseen ja keskustelevat niistä kaveripiireissä. Lisäksi useat nuoret osallistuvat
erilaisten puolueista riippumattomien, epäsuorasti poliittiseen päätöksentekoon vaikuttavien yhteiskunnallisten liikkeiden toimintaan. Suuri osa nuorista samastuu tavalla tai toisella johonkin yhteiskunnan osaryhmään, ja nuorilla on mielipiteitä useista
asioista, kuten ympäristökysymyksistä, sotilaallisesta liittoutumiskysymyksistä, hyvinvointivaltion tehtävistä ja koulutusjärjestelmästämme. Nuorilla on halu vaikuttaa.

vain seurata sivusta, kun vallanpitäjät ja merkkihenkilöt tekevät päätöksiä puolestamme ja ohjaavat maailmanlaivaa haluamaansa suuntaan.
Ottamalla osaa päätöksentekoon, osallistuu itse
maailmanlaivan ohjaamiseen. Ja kun tarpeeksi
moni niin tekee, kurssi voi todella muuttua. Tapoja osallistua on monia, ja se on hyvä. Mutta
laivan kurssiin voi vaikuttaa vain menemällä
mukaan laivaan. Sen ulkopuolelta ei kurssia voi
muuttaa.

Sen sijaan nuoret eivät koe tämänhetkistä poliittista kulttuuria omakseen. Kulttuuria, jossa aatteellisuus on kadonnut ja tapa,
jolla politiikkaa tehdään näivettynyt. Nuoret ovat turhautuneita, kun he kokevat vaikutusmahdollisuutensa globalisoituneessa, pörssitalouden hallitsemassa maailmassa yhä pienemmiksi. Nuorille ei olla valmiita
antamaan todellista päätösvaltaa. Äänestää silti vain pitäisi. Se ei kuitenkaan nuorille riitä. Emme halua, että muut määrittelevät
jonkun tietyn ajankohdan, jolloin on lupa
sanoa sanansa. On voitava vaikuttaa joka
päivä ja joka hetki. Haluamme, että meidät
otetaan mukaan pöytiin, joissa todelliset
päätökset tehdään.

Silloin kun nuorelle tulee mieleen, että asioihin voisi ehkä vaikuttaa, on yhteiskunnan ja
sen eri organisaatioiden tarjottava nuorelle vaikutusmahdollisuus. Nuoria on kuunneltava ja
heille on annettava tilaa. Heidät on integroitava
järjestelmään. Otettava mukaan laivaan. Vain
laivalla nuori voi oppia, miten sitä ohjataan. Jos
näin ei tehdä, nuoria ei enää kiinnosta koko laiva. He turhautuvat ja rakentavat oman laivansa.
Mikäli yhteiskunnan ja maailman perintöä halutaan vaalia, on laivan vanhan miehistön aktiivisesti pyrittävä rekrytoimaan uutta miehistöä. Silloin ei jouduta törmäyskurssille, jossa kahdella eri
aluksella on vastakkaiset kurssit ja ne törmäävät
toisiinsa. Silloin on myöhäistä.

Puolueen, jossa vaikutan, valitsin itse ilman painostusta. Perheessäni ei ole muita
poliitikkoja, ei myöskään suvussani. Ylioppilaskirjoitusten aikaan osallistuin aktiivisesti Raimo Vistbackan eduskuntavaalikampanjaan. Menestys vaaleissa antoi
potkua myös muuhun toimintaani. ylioppilaskirjoituksetkin menivät hyvin. Uusia
ystäviä on tullut paljon. Päätin, että haluan jatkossa olla mukana yhä enemmän.
Sain paikan puoluehallituksessa viime kesänä. Se oli hieno hetki. Viime syksynä minut valittiin johtamaan viime vuodet talviunta nukkunutta nuorisojärjestöämme Perussuomalaisia Nuoria. Tässä välissä kävin myös armeijan Kajaanissa. Sieltä
päästyäni olen taas pystynyt vaikuttamaan niin paljon, kun mielenkiintoa on riittänyt. Nuorten toiminta on lähtenyt todenteolla käyntiin.

Itse hain aktiivisesti paikkaa laivasta. Halu
päästä mukaan laivaan oli kova ja huomasin
pian, että sitä ohjaava miehistö olikin valmis ottamaan minut mukaan. Aloitteellisuutta toivoisi
silti enemmän laivassa jo olevilta. Kaikki eivät
jaksa etsiä omaa paikkaansa yhteiskunnallisessa toiminnassa vaan heitä on pyydettävä mukaan. Kun lähdin mukaan, tajusin, että kaikki on
mahdollista kun hyppää kyytiin. Olin ehkä 17-

Jatkossa aion hankkia pätevyyttä valtiotieteellisestä tiedekunnasta yliopistosta.
Sinne pyrin ensi kesänä. Se on oma henkilökohtainen projektini, josta toivon jatkossa olevan hyötyä myös muille. Seuraava
iso yhteinen projektimme on kuitenkin Europarlamenttivaalit. Nekin pidetään kesällä.
Kaikki mukaan äänestämään! Ja kaikki mukaan yhteiseen päätöksentekoon!

Itse kiinnostuin poliittisesta toiminnasta
jo yläasteikäisenä. Historiantunnit ja yhteiskuntaoppi herättivät mielenkiintoni. Tajusin, että historiahan on ennen kaikkea
politiikan historiaa. Historian tapahtumat
ovat kaikki jollain tavalla sidoksissa politiikkaan ja vallankäyttöön. Ymmärsin, että
historian kulkuun voi vaikuttaa. Ei pidä

PerusSuomalainen
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Tästähän on kysymys myös politiikassa. On
tunnustettava olemassa olevat järjestelmät ja
organisaatiot ja pyrittävä muuttamaan niiden
toimintaa ja toimintatapoja. On mentävä mukaan laivaan. Kun oppii tavat, jolla laivaa ohjataan, voi muutos kulkusuunnassa tapahtua nopeastikin.

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

vuotias, kun liityin mukaan poliittiseen
puolueeseen. Koin, että Perussuomalaiset
olivat laivassa niitä, jotka ohjasivat laivaa
siihen suuntaan, mihin minäkin sitä halusin ohjata. 18-vuotiaana menin ensimmäisen kerran mukaan piirikokoukseen EteläPohjanmaalla. Minusta tuli piiritoimikunnan jäsen ja siitä lähtien olen käynyt kokouksissa. Jo sitä ennen olin kirjoitellut
paljon lehteen ja eri poliittiset puolueet
olivat minulle kohtuullisen tuttuja. Aloin
ymmärtää yhä paremmin politiikkaa, ennen kaikkea sen suuria linjoja.

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi

Monelle tv-katsojalle tuli kuva rikollisista Anneli Jäätteenmäelle ja Martti Manniselle luetun syytekirjelmän kuulemisen jälkeen. Maallikosta syytteet kuulostivat pikkutarkoilta ja aiheellisilta. Puolustuksen
puheenvuoroissa ne alkoivat kyseenalaistua. Mannisen asianajaja Matti Vuori leimasikin ne yksilöimättömiksi - jopa poliittisiksi. Jäätteenmäen tyyni ja asiallinen
esiintyminen teki syytteestä vähintäänkin
kyseenalaisen. Oliko jokin salaista, mikä oli
vahinko ja kuka sen oli kärsinyt?
Televisiosta saattoi todeta, että kokeneet
puolustusasianajajat olivat paneutuneet
huolella tutkinta- ym. aineistoon. Puolustettavien yhteiskunnallinen asema ja julkisuus
vaikuttavat heidän työhönsä. Niinpä oikeusoppineet ovat antaneetkin esiintymisestä
huippuarvosanoja. Juttu on saanut jo nyt
kohtuuttoman julkisuuden.
Alkupuheenvuorojen jälkeen alkoi kehittyä vaikutelma oikeuden väärinkäytöstä. Seuraavina päivinä lehtien monet pääkirjoittajat asettuivat Jäätteenmäen puolelle, mutta eivät kuitenkaan Mannista
vastaan. Asiakirjojen salattavuus oli
maallikolle täysin käsittämätöntä. Miksi ja
milloin ne oli leimattu salaisiksi? Jäätteenmäen todistajana kuullun professorin mukaan leimat olivat turhaan.
- Presidentti Koivisto on todennut salailusta yleensä, että asiakirjat tahtovat
jäädä lukematta sittenkin, vaikka ne julistetaan salaisiksi. Epämääräinen ohjeistus
ja mieltymykset ohjaavat salattavuustarvetta. Aamutv:ssä ex-oikeusasiamies
Pirkko K. Koskinen oli asiakirjojen mahdollisimman suuren julkisuuden kannalla.
Hänen mukaansa julkisuus on demokratian oleellinen osa.
Lipposen toiminnasta syntyneiden
asiakirjojen tulee olla julkisia. Muistammehan diktaattorin otteet ja aloitteellisuuden
Itävalta-boikotin synnyssä. Hän välttyi
nipin napin oikeuteen joutumiselta, kun
Mauri Pekkarinen havitteli paikkaa Suomen pankissa. Pekkarinen sai Kepun
nuoret kansanedustajat vetämään nimensä pois ns. Neittaanmäen paperista, kun
tämä halusi selvittää Lipposen toimien
laillisuuden. Lipponen pelastui, mutta
presidentti Halonen ei kuitenkaan nimittänyt Pekkarista.
Ministeri Suvi Anne Siimes teki
31.3.2000 Aktiv Hansa Oy:n ja C & A Finland Oy:n kanssa kaupan, jolla myytiin
76.000 kpl, yht. 12 miljardia markkaa Arsenalin saatavia 5% arvolla saatavien määrästä. Velallisille ei annettu mahdollisuutta
vapautua veloistaan maksamalla tuon
5%. Moni yrittäjä olisi voinut jatkaa ja
työllistää työttömiä. Sen sijaan pelureille
annettiin tilaisuus kiusata kansaa. Mukana
on maksettujakin saatavia, jotka velallinen
joutuu maksamaan vielä uudelleen, koska
kauppaan sisältyy klausuuli, jonka mukaan koko 12 miljardin markan kauppa lankeaa valtion maksettavaksi, jos se vaikeuttaa saatavien perintää. Miksi päätös on
julistettu salaiseksi 25 vuoden ajaksi?
Presidentti Koivisto järjesti 6.5.1992 linnassaan oikeuspoliittisen konklaavin, missä käsiteltiin pankkien ja velallisten asemaa lamanjälkeisissä oikeudenkäynneissä.
Tutkija Kalevi Kannus pyysi kesällä 2002
kopioita kokouksen asiakirjoista itselleen.
Presidentti Tarja Halonen ei suostunut
luovutuspyyntöön, mutta hän julisti pöytäkirjat salaisiksi Koiviston pyynnöstä
30.7.2002. Lisätietoja löytyy Kalevi Kannuksen nettisivuilta. Eräs törkeimmistä
kansaa koskettavista salailuista liittyy Natura 2000-ohjelmaan. Sen jälkien peittelyssä on mm. poistettu uhanalaisluetteloita
valtioneuvoston arkistosta 46 mappia, jotka ovat korvattu toisilla mapeilla ja tiedoilla. Poistetut on julistettu salaisiksi.
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Suomi,
Pohjolan NOKIA-landia
Sevón:
Kuntapalvelut riittävät vain vanhuksille (STT 12.01.2004)
jopa 90 prosenttia merkittävimpien yritysten
osakkeista. Siksi suurin osa voitoista valuu
ulkomaille, lähinnä rapakon taakse Yhdysvaltoihin. Ainakin bisneksestä amerikkalaiset ymmärtävät paljon enemmän kuin eurooppalaiset.

Markku Paukku
FM, historian opettaja
Mikkelin Perussuomalaiset

“Kaikki lakisääteiset kuntapalvelut voitaneen tulevaisuudessa turvata vain vanhuksille kuntien rahapulan vuoksi. Näin
arvelee
sisäasiainministeriön
kuntaosaston ylijohtaja Cay Sevón Helsingin
Sanomien haastattelussa. Työikäisten,
nuorten ja koululaisten palvelut jouduttaisiin Sevónin mukaan hoitamaan vapaammin järjestelyin.
Syynä peruspalveluiden järjestämisen
hankaloitumiseen on kuntien alijäämäinen
talous. Sevón uskoo, että alijäämäisyys jatkuu koko kuntasektorilla vuoteen 2007
saakka satojen miljoonien eurojen vuositasolla. Ylijohtaja povaa mm. kuntaliitosten
jatkumista ja kunnallisverotuksen kiristymistä.
- Nyt ei näy helppoja ulospääsyteitä.
Kaikki hankkeet tuottavuuden edistämiseksi kunnissa tuottavat vasta muutamien
vuosien päästä, Sevón sanoi.”
Bruttokansantuote on kasvanut 1990-luvun lopulta lähtien niin että kohisee. Herrojen mukaan “Suomella ei koskaan ole
mennyt näin hyvin kuin nyt.” Suomella on
ollut suunnaton onni saada maahamme Nokia, tietotekniikan jättiläinen. Joka suhteessa Suomi on muka edistyksen ja hyvinvoinnin eturintamassa. Ja PAH !
Nokia ja useat muut yritykset repivät
suurvoittoja vuosi vuoden jälkeen. Voisi kuvitella, että Suomen yhteiskunta rypisi rahassa. Miksi sitten kuitenkin julkista sektoria jatkuvasti leikataan. Päinvastoin kuin Sevón antaa ymmärtää, vanhukset jätetään
suurelta osin oman onnensa nojaan, vanhat
ja sairaalloiset ihmiset joutuvat toimimaan
puolisoidensa omaishoitajina. Raha ei muka
riitä! Syöpäsairaita, joilla asiallisella hoidolla
voisi olla vielä vuosia elinaikaa, siirretään
helposti terminaalihoitoon jotta syntyisi
säästöjä. Poliisinvirkoja jätetään täyttämättä,
koska valtiolla ei kuulemma ole rahaa, ja niin
edelleen.
Minne ne rahat oikein menevät?
Ensinnäkin Suomen yritysten osakkeista
on suurin osa ulkomaalaisomistuksessa,
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Toinen syy Suomen yhteiskunnan köyhtymiseen on mieletön tuhlaaminen. Poliitikkojen korruptiomatkat, Helsingin musiikkitalohanke, ynnä muut ovat pilipalitouhua verrattuna esimerkiksi valtion omistaman Soneran “umtsi-bumtsi”-sekoiluihin: valtion
omistamalta Soneralta paloi 4,3 miljardia euroa pelkästään Saksan UMTS-hankkeeseen!
Koska Soneran osakkeiden arvo uhkasi romahtaa, valtio hyvää hyvyyttään teki laajoja tukiostoja, joilla osakekurssi saatiin keinotekoisesti pidettyä edes kohtuullisella tasolla. Sittenhän Sonera saatiin uitettua ruotsalaiselle Telialle. Paavo Lipponen vielä
kehtasi kehua eduskunnassa, että “Sonera
on ollut menestystarina”.
Eikä Sonera ole ainoa tapaus, esim. Elisa
(eli entinen Helsingin Puhelinyhdistys)
poltti kuulemma rahaa Saksan seikkailuissaan noin parin miljardin mummonmarkan
edestä. Ja tappioita alettiin kattaa irtisanomalla satoja työntekijöitä Suomessa. Sehän
on sanomattakin selvää, että tappiot aiheuttaneet johtajat saivat jatkaa suojatyöpaikoissaan yhtiössä.
Joku voisi kysyä, miksi ihmeessä suomalaiset puhelinyhtiöt ylipäätänsä lähtevät
seikkailemaan ulkomaille. Ekonomipojut voisivat pelata keskenään Monopoli-peliä, jos
heitä noin leikityttää. Rakennelkoon mökkejä ja hotelleja niin maan perusteellisesti omille tonteilleen, sen sijaan että oikeassa reaalimaailmassa haaskaavat miljarditolkulla
muiden rahoja.
Suomessa on kehitetty uskomaton verkosto korruptiorahan siirtämiseen veronmaksajilta yrityksille. Ns kehittely- ja tutkimusrahaa siirrellään miljoonatolkulla salaa
kaikenmaailman Tekesin ja Sitran ynnä muiden organisaatioiden kautta. Julkisten varojen siirtelyä ei kerrota kansalle yrityssalaisuuteen vedoten. Eräs Yleisradion toimittaja
joutui oikeusteitse hakemaan tietoa tästä
herrojen sossusta. Yritystukiaiset kansan
verta juo, verorahoinhan yritystuetkin rahoitetaan.

noin 2.000 euron kustannukset kuukaudessa. Toisin sanoen verokiila on noin 1.000
euroa.
Maailman korkeimmasta verokiilasta on
aiheutunut maailman korkeimmat työttömyysluvut: vain 5 miljoonan asukkaan
maassa on 300.000 työtöntä (+ piilotyöttömät). Vai tiedättekö jonkun toisen kehittyneen teollisuusmaan, jossa on näin kova
työttömyys? (Suomen hallitus on ruvennut
käyttämään työttömien määrää laskiessaan
Tilastokeskuksen suoranaisia valheita, työvoimaviranomaisten tilastoihin voinee vielä
toistaiseksi luottaa (http://www.mol.fi).)
Ja aina vain hullummaksi menee. Suomesta karkaa teollisia työpaikkoja Kiinaan asti.
Uusien EU-jäsenmaiden (Itä-Eurooppa ja
Turkki) työvoimakustannukset ovat keskimäärin yksi kuudesosa EU:n nykyisten jäsenmaiden keskimääräisistä työvoimakustannuksista. Niinpä EU:n itälaajentumisen
seurauksena Suomesta karkaa yrityksiä ItäEuroopan halpatuotantomaihin, sieltä tulvii
miljoonia nöyriä halpatyöläisiä Euroopan ja
Suomenkin rakennustyömaille. No saammehan sitten “lisää siirtolaisia Suomen kroonista työvoimapulaa lievittämään”!!!
Samat tyypit, jotka 1980-luvun lopussa ja
1990-luvun alussa olivat aiheuttamassa
Suomen kaikkien aikojen pankkikriisiä, ovat
nyt viemässä Suomea uuteen lamaan. Suomalaiset ottavat ennätystahtia uusia lainoja
pankeista. Edellisen pankkikriisin aiheuttamat vauriot on häthätää saatu maksettua, ja
uutta pankkikriisiä ollaan jo täyttä päätä rakentamassa.
Suomessa on superlahjattomalla tavalla
yhdistetty toisiinsa sosialismin (pikkutarkka
säätely, aidon demokratian puute, ihmisten
holhoaminen) ja kapitalismin huonot puolet.
Suomessa on mielestäni aina vain enemmän
avoimesti fasistisia piirteitä. Suomesta on
tullut aito luokkayhteiskunta. Meillä on neljä yhteiskuntaluokkaa: 1. työttömät ja muut
syrjäytetyt, 2. pienellä palkalla töitä paiskivat työläiset, 3. ylipalkattu byrokraatti- ja
teknokraattiluokka (korkeat virkamiehet,
Nokian insinöörit ja ekonomit), ja 4. huipulla pieni ja super-rikas omistava luokka (josta voi täydellä syyllä käyttää nimeä mafia).

Eduskunnan
suullisella
kyselytunnilla
01.04.2004 PerusS:n kansanedustaja Tony
Halme puuttui talousrikostutkintaan.
Tony Halme: - Niin sanottuun harmaaseen
talouteen liittyy läheisesti myös talousrikosten
tutkintaruuhka, jonka edessä poliisi on nykyisillä
voimavaroilla lähes voimaton, ja tutkinta-ajat pitenevät edelleen. Suomi lienee saanut jo EY-tuomioistuimesta tämän tyyliseen asiaan liittyvän
tuomion. Lisäksi julkisuudessa olleiden tietojen
mukaan apulaisoikeuskansleri Jonkka on puuttunut talousrikostutkintatilanteeseen Helsingin osalta. Kysyn asianomaiselta valtioneuvoston jäseneltä: Aikooko nykyinen hallitus puuttua talousrikostutkintatilanteeseen muutoin kuin esittämällä
erilaisia kannanottoja niin sanotun iltakoulun tai
muiden vastaavien neuvottelutilaisuuksien pohjalta? Eikö ainut ratkaisu ole lisätä talousrikostutkijoiden määrää runsaalla sadalla tutkijalla, kuten
maaherra Kosken työryhmä on ehdottanut?
Sisäasiainministeri Kari Rajamäki: Viime
vuonna sisäasiainministeriön ja hallituksen toimesta tehtiin palkkauksellista houkuttelevuutta
korjaavia toimenpiteitä: Perustettiin kaksitoista
uutta rikostutkijan vakanssia ja perustettiin laittoman työvoiman valvontaan yhdeksän hengen
yksikkö Krp:n yhteyteen. Erityisesti 10.3. hallituksen iltakoulussa linjattiin lainsäädännöllisiä
toimenpiteitä, joita sisäasiainministeriön vastuulla erityisessä työryhmässä ryhdytään valmistelemaan. Viikko sitten olen nimennyt tätä koskevan työryhmän toimeksiannon. Tarkoitus on talousrikostutkinnan johtoryhmälle esitellä jo 4.6.
mennessä konkreettisia lainsäädäntöhankkeita.
Tony Halme: Kun väitetään, että yksi talousrikostutkija tuo valtiolle lähes kaksinkertaisen määrän tuloja verrattuna palkkamenoihin, niin eikö jo
valtiontaloudellisista syistä olisi järkevää palkata
välittömästi lisää tutkijoita? Nyt on jo esitetty
käsityksiä siitä, että vero- ym. viranomaiset eivät
enää olisi halukkaita tekemään edes tutkintapyyntöjä poliisille, koska tutkinta joka tapauksessa viivästyy vuosilla, jolloin asioiden selvittämisellä ei ole juurikaan merkitystä, koska hankittu
taloudellinen hyöty on pystytty tekijöiden toimesta siirtämään siten, ettei sitä enää mahdollisen
rikostutkinnan aikana saada takavarikoitua. Millä
tavoin hallitus ja erityisesti valtiovarainministeri
näkee asian valtiontalouden näkökulmasta?
Sisäasiainministeri Kari Rajamäki: Hallitus
on iltakoulussaan yhteiskunnan moraalisen ja yhteiskuntamme taloudellisen perustan näkökulmasta pitänyt talousrikollisuuteen puuttumista tärkeänä. Näistä 12 uudesta vakanssista kolme suunnataan Helsinkiin. On myös arvioitava, millä tavalla
talousrikostutkinnassa myös muiden viranomaisten toiminta on aiheuttamassa viiveitä. Tähän tulee
myös oikeusministeriön, valtiovarainministeriön,
kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön
edustus tähän pikaiseen työryhmään, joka käy
näitä lainsäädäntöhankkeita konkreettisesti läpi.
____________________________________

Lasten sijaiskodit Tony
Halmeen huolena
Eduskunnan
suullisella
kyselytunnilla
18.03.2004 PerusS:n kansanedustaja Tony Halme puuttui lasten sijaiskotien ongelmiin.
Olen vieraillut viime aikoina useissa lasten- ja
nuorisokodeissa. Keskusteluissa henkilökunnan
kanssa on käynyt ilmi heidän huolensa osin laitospaikkojen riittävyydestä ja erityisestä siitä,
että hyviä sijaiskoteja ei ole tarjolla riittävästi ja
on vaarana, että ongelmakotien lapset joutuvat
äärimmäistapauksissa heitteille, koska yhteiskunnan toimesta ei pystytä tarjoamaan heille
turvallista kasvuympäristöä.
Arvoisa puhemies! Kysynkin: Onko asianomainen valtioneuvoston jäsen tietoinen näistä ongelmista, ja millä tavoin arvoisa ministeri katsoo asian tulevan hoidetuksi parhaiten lasten edun mukaisesti?
Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre
kertoi vastauksessaan asianomaisen ministeri Hyssälän olevan työmatkalla. Mönkäre arveli Hyssälän
olevan tietoinen sijaiskoteja koskevasta ongelmasta. Uskon, että kansallisessa sosiaalialan kehittämishankkeessa näihin asioihin ollaan puuttumassa,
mutta valitettavasti en pysty yksityiskohtaisemmin tästä vastaamaan. Edustajan kysymykseen
kyllä toimitetaan vastaus.

Onko siis ihme, että Suomessa on maailman korkeimmat palkkaverot ja samaan aikaan maailman korkeimmat arvonlisäverot.
Vai tiedättekö te toista maata, jossa ruuasta
joutuu maksamaan suoraa veroa valtiolle
melkein viidenneksen hinnasta (17 %), ja
vaatteista ynnä muusta melkein neljänneksen (22 %)? Korkeat arvonlisäverot aiheuttavat sen, että köyhät maksavat suhteessa
tuloihinsa enemmän veroja kuin rikkaat!
Palkkaverot ja sosiaalimaksut aiheuttavat
verokiilan työnantajan työvoimakustannuksiin ja Suomessa verokiila on maailman
huippuluokkaa. Esimerkki karkeasti laskien:
jos työntekijä saa nettopalkkana 1.000 euroa kuussa, hän aiheuttaa työnantajalleen

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi

Halme vaatii lisää
resursseja
talousrikostutkintaan

Sähköposti: peruss@perussuomalaiset.fi
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Vapaa Sana

Naapurin vaalin ”suklaa
vaalit”

sekä tuomarina
Taivalkoskella järjestettiin 10. Lumimieskisat 19.-21.03.2004.
Kisat olivat ensimmäistä kertaa maailmanmestaruustasoa.
Kilpailijoita oli Suomen lisäksi Virosta.
- Kisat on menneet hienosti, yleisöä oli paikalla kivasti,
kilpailut saavat jatkoa ja ensi vuoden kilpailuista tulee kaksipäiväiset, perjantai jää pois. Karsintaa on sitten lauantaina
niin, että jokaisesta lajista tippuu aina joku pois. Perjantai
kun on niin monella vielä työpäivä, niin ei tarvitse tämän takia ottaa vapaata tai toisinpäin. Lajit ovat periaatteessa aivan hyvät, pieniä muutoksia on tullut joka vuosi ja niin tulee varmasti olemaan jatkossakin. Tulemme jatkossakin pysymään näissä voimailulajeissa ja lajit järjestetään siten, että
kaikille lihasryhmille tulisi oma lajinsa. Kaikki lajit kuitenkin
tulevat jatkossakin liittymään lumeen, puihin ja metsään,
suunnittelee Tapio Räisänen, joka on ollut mukana lumimieskisatoiminnassa aivan alusta asti.
Taivalkosken lumimieskisat ovat rekisteröity tavaramerkki,
eikä muualla aitoja ja oikeita lumimieskisoja olekaan. Maailmanmestaruuskisat näistä tehtiin aivan sen takia, että odotettiin osanottajia myös Ruotsista ja Saksasta, kertoo Hotelli Herkon isäntä Juha Schroderus.
Mukana oli myös Perussuomalaisen puolueen kansanedustaja Tony Halme.
- Tony “Viikinki” Halmeen mukaan kutsuminen oli vähän
semmoinen heitto, mutta lopulta se sitten kuitenkin onnistui. Wemanin Kaitsulle iso kiitos suuren vieraan saapumisesta tänne Taivalkoskelle, laittelevat Schroderus ja Räisänen.
Kansanedustaja Tony Halme toimi kisojen avaajana ja
suojelijana sekä tuomarina.
- Kun minua tänne kysyttiin mukaan, niin sanoin, että
mikä ettei. Tulen jos pyydetään ja nyt samaan aikaan sattui
Perussuomalaisten piirikokouskin tänne. Kisojen avaajana
ja suojelijana minulta vaaditaan, että olen paikalla ja välillä
sitten pölisen jotain tuossa välissä, kuvailee Halme rooliaan.
- Kisoissa pojilla on jalat ja selkä aika kovilla noissa lajeissa, että kyllä kehonrakennuksella pärjää, mutta nivelvoimaa tarvitaan aika paljon. Yllättävän hyvin on kilpailijat pärjänneet ja aika tasaisesti menee. Eestiläinen poliisi, Kaido,
on kyllä sitkeä kaveri, Halme jatkaa.
- En näe kyllä estettä, miksei Taivalkoskella kisoja voisi
järjestää. Täältä on hyvät kulkuyhteydet ja pieniä kaupunkeja ympärillä. Ihmiset ovat maanläheisiä ja rehtejä, Halme
kuvailee.
Ensi vuonna Halme tulee itse kilpailemaan lumimies -tittelistä.
Nyt on inspiraatio treenatakin, kun tietää, että kisat on
vuoden päästä. Uskon, että voisin itsekin pärjätä, vaikka
ikää tuleekin ensi vuonna jo 42. Pääsee ainakin kokeilemaan
itseään. Koillissanomien lukijoille terveisiä, että älkää nukkuko tunneilla ja tehkää läksyt!
Vuoden 2004 lumimies –tulokset
1) Petri, “Möykky” Kinnunen, Suomi, 2) Kari Pulkkanen,
Suomi, 3) Tomi Illikainen, Suomi, 4) Kaido Vahesalu, Viro Jarno Kuukasjärvi, Suomi, 6 Sami Jansson, Suomi, 7) Jukka
Niskasaari, Suomi, 8) Kristjan Böttker, Viro
(Tietolähde: toimittaja Liisa Hirvonen, Koillissanomat,
2003.2004)
Lumimieskisat 2004 lajit:
- Tukkien lastaus
- Moottorikelkan veto
- Farmarikävelyssä
- Moottorikelkan nosto
- Rinnetaival umpihangessa
- Lumiseinän läpi kaivautuminen
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Velvoitetyöllistäminen
lailla uudelleen voimaan
Vastaus työttömyyden torjuntaan ja köyhyyden lisääminen valtiovallan taholta ja ehdotus sanktioille,
miten pysäytetään työpaikkojen kato Suomesta, mm
Viroon, Kiinaan ja muihin halpatyövoiman maihin.
Elektroniikan sopimusvalmistaja Elcoteqin Espoon
tehtaiden tammikuinen tapaus herätti todellisen närkästyksen, kun suomalaisia laitetaan työttömiksi (170
kpl) ja toiminta siirretään tähän ihmemaahan Viroon!
Suomalaisten Firmojen joukkopako ulkomaille olisi
estettävä valtiovallan toimesta laitettavalla uhkasakolla: 10.000 Eur / työntekijä, kun Firmat siirtävät toimintaansa halpatyövoiman maihin. Monelle firmalle ei tee
sen jälkeen haluja lähteä ulkomaille, koska valtio maksattaa niillä työttömäksi jäävien päivärahat.
Ei ole mahdoton ajatus alentaa firmojen työllistämiskustannuksia. Valtio pystyisi maksamaan kannustinrahaa, sellaisille firmoille, jotka ottavat pitkäaikaistyöttömän töihin. Kannatan velvoitetyöllistämistä,
minkä SMP:n ministeri Urpo Leppänen sai kerran aikaan, mutta se ei kelpaa enää Kepulle, eikä Kokoomukselle. Pudottuaan hallituksesta kokoomus tivaa
hallitukselta, miksi se ei ole työllistänyt 100.000 työtöntä. Kun kokoomus oli hallituksessa, mitään ei tapahtunut.
Jospa maksettaisiin hieman enemmän työttömyyspäivärahaa ja olisi otettava mitä tahansa työtä
vastaan ja sitä olisi kuntien ja valtion tarjottava! Onhan se järjetöntä, että päivärahaa maksetaan, eikä saa
tehdä mitään. Ihmisille olisi paljon mielekkäämpää tehdä jotain. Taitaa sairaita tulla mielenterveyspuolelle,
kun ihmisille ei pääsääntöisesti ole järjestetty tekemistä.
Uskon, että tänä vuonna 2004, työttömyys tulee
nousemaan Matti Vanhasen hallituksen ansiosta. Eihän hallitus ole saanut työttömyyttä kuriin! Olen samaa mieltä PerusS:n kansanedustaja Soinin kanssa,
siitä että Suomessa ei ole pulaa työvoimasta.

Tukea Kaunialan
sotavammasairaalalle
On häpeä, että Suomen valtio on lyönyt laimin kunniavelkansa sotiemme veteraaneille. Kun Kaunialan
sotavammasairaala on nyt suurissa vaikeuksissa ja
rahapulassa ja me suomalaiset saamme elää heidän
ansioistaan vapaassa ja turvallisessa Suomessa niin
ehdotan, että kun valtio ei kunnolla hoida, niin kukin
kansanedustaja tukisi ja maksaisi omasta palkastaan
vaikkapa 500 euro / kk Kaunialan kassaan.
Myös aloite niille naisille tunnustukseksi, jotka tekivät miesten töitä sillä aikaa, kun miehet olivat rintamalla. Tukin uitossa, miilun poltossa jne oli 16-vuotiaita tyttöjä. Heille rintamatunnus tai vastaava ja
vuonna 1925-26 syntyneille rintamatunnus, että he
pääsevät kuntoutukseen. Suomen kansa on jo kerännyt rahaa sairaaloille, kuntoutukseen ym. Myös artistit ovat laulaneet. Nyt on viimeinen iltahuuto meneillään. Pikaisia tekoja Kaunialan hyväksi.
Annikki Jalava, Tampere

Naturan sisältö salataan
Onko Natura-hanke esteenä elämiselle? Kansalaiset
eivät tunne Naturan sisältöä. Onko Natura talousmaa-aluetta, vai villieläinten temmellyskenttää? Huhu
kertoo, että se on viimeksi mainittua. Miksi Naturan
sisältö salataan? Siksikö, että tämä maa autioitetaan?
Laitetaan tukevasti hanttiini Tämä ei vetele!
Hilkka Salonen, Hämeenlinna

Perheviljelmä-maaseutua
ei saa tuhota
Kuuluuko politiikkaan väittää musta valkoiseksi, jolloin tulojen leikkaus ja työn lisäys onkin riemun aihe?
Suurnavetat ja pihatot lietteessä liukastelevine suurkarjoineen ovat luonnottomat jo pohjoisen talvenkin
takia. Piilotetaanko jätökset tulevaisuudessa samaan
luolaan kotimaisen ja keskisenkin Euroopan ydinjätteen
kanssa? Länsi-Eurooppa ja EU sekä Pohjois-Amerikka
muodostavat vain 15% maapallon väestöstä, mutta
ovat sitä tuhoavinta sorttia. Maamme ei ole minkään arvoinen ilman perheviljelmä-maaseutua, eikä se ole
myynnissä. Jos ette muuta voi, sanokaa EU:laisille, että
”en kommentoi”, kuten tarhoilla kävijät.
Jarkko Ruokoja, Laihia

kuvakulma

Tony Halme avaajana ja suojelijana

Omissa vaaleissamme eivät kaikki saa tasapuolisesti
aikaa ja palstatilaa asiansa esittämiseksi. Ei silmiä saa
sulkea demokratiavajeen edessä vedoten kauppapoliittisiin tms. suhteisiin. On sentään hupaisakin puoli,
saipahan moni äänestäjä varmaan pitkästä aikaa lapsillensa ”kompiaisen”. Ainahan sudet pukeutuu lampaiden vaatteisiin.
Ritva Huuskonen, Oulu

ESKON

Hikeä ja kyyneleitä
Lumimieskisoissa
Taivalkoskella

Surullisen surkuhupaisaa, mutta samalla myös vaarallista. Näen naapurin vaaleissa myös kotikutoisia yhtäläisyyksiä. Venäjän presidentille satelee onnitteluja: Kyllä
minä diplomatian ymmärrän, mutta että suljetaan silmät
demokratialta. ETYJ:n tarkkailijoiden olo oli yhtä tyhjän
kanssa. Omatkaan pesät eivät ole puhtaita. Sensuuri iskee suomalaisissakin tiedotusvälineissä.

Katsokaa hyvät Suomalaiset, ketä te äänestätte
seuraavissa kunnallisvaaleissa, sekä eduskuntavaaleissa. Nyt tarvitaan Vihtori Kosolan tapaista miestä,
joka ei jäänyt miettimään, että tarttis tehdä jotain.
SMP:n ministeri Urpo Leppänen pisti työllisyyden
käyntiin, sen jälkeen asiat ovat olleet huonossa hoidossa, kansa kurjistuu, mutta me Perussuomalaiset
tahdomme rakentaa tätä Pohjolan maata sisulla, eikä
vain puheille.
Pentti Kosonen, sihteeri, Iisalmen
Perussuomalaiset ry

Internet-sivut: www.perussuomalaiset.fi
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Tavoitteena yksi paikka:
Perussuomalaiset lähtevät selkeällä ja Suomen kansallisia etuja
puolustavalla linjalla EU-vaaleihin
misiin, paneeleihin ja eritoten vaikuttamiseen kaikkien mahdollisten tiedotusvälineiden kautta.
Perussuomalaiset näkevät Euroopan
Parlamentin tärkeänä osana vaikuttamista, jos kohta EU-kriittisenä puolueena katsommekin, että hallitusten välisen
yhteistyön tulee olla jatkossakin etusijalla. Vaikutuspaikat ovat arvokkaita, koska niitä on vähän.
Seuraavan parlamentin suurimmat
haasteet ovat EU:n samanaikainen syveneminen uuden perustuslain myötä ja laajentuminen peräti kymmenellä uudella
jäsenmaalla, mikä voi viedä koko järjes-

telmän kriisiin. Tämän kriisin ehkäiseminen on seuraavan EU-parlamentin suurin haaste. Parlamentilla on myös tekemistä siinä, ettei se tukehdu byrokratiaan, vaan pystyy keskittymään olennaiseen.
Perussuomalaisilla on viisi ehdokasta,
joista kolme on tässä vaiheessa nimetty.
Puolue on vaaliliitossa kristillisdemokraattien kanssa. Ehdokasasettelussa on
pyritty kattavuuteen, jotta erilaisten ihmisten näkökulma tulisi esiin. Kiintiöperiaatetta ei ole noudatettu. Haluamme
tarjota suomalaisille ehdokkaita, jotka eivät ole yli-innokkaita eurointoilijoita. Täs-

sä vaiheessa nimetyt ehdokkaat ovat
yrittäjä Ari Halme Vantaalta, puolueen
nuorisojärjestön puheenjohtaja VesaMatti Saarakkala Kurikasta ja Luxemburgissa EY-tuomioistuimessa työskentelevä Pekka Sinisalo.

LOMAKESKUS
RAUHALA

kuvakulma

Perussuomalaisten tavoitteena on yksi
paikka. Eurovaaliohjelma julkistettiin
PerusS:n puoluevaltuustossa 24. huhtikuuta. PerusS:n yleisenä EU-vaaliteemana teemana on, että puolueen asettamat ehdokkaat lähtevät häpeilemättä
ja selkä suorana puolustamaan Suomen
kansallisia etuja Euroopan unionissa.
EU:n budjetti ja väärinkäytökset on saatava kuriin sekä liittovaltiokehitys
ehkäistävä.
PerusS:n ehdokkaat käyvät kukin
omat kampanjansa, jotka koostuvat perinteiseen tapaan osallistumisesta eri
puolilla maata pidettäviin kansalaistapaa-

tarjoaa Perussuomalaiset rp:n
jäsenille lomia jäsenhintaan.

ESKON

Esim: täysihoito
5 vrk / 192,- eur
6 vrk / 212,- eur.
Jos omat liinavaatteet mukana vähennetään 7 euroa hinnasta.
Myös lyhytaikaiset yöpymiset jäsenhintaan.

Tilaan Perussuomalainen-lehden
Näytenumero, ilmainen
Vuositilaus 25 euroa, 12 numeroa

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Liity
Perussuomalaisten
jäseneksi!

Jäsenedut saat esittämällä Perussuomalaisten jäsenyyden ja maksamalla 5 euron vuotuisen kannatusjäsenmaksun Rauhalan kassaan,
saat kuitatun kannatusjäsenkortin,
joka oikeuttaa jäsenetuihin heti jo
vuoden 2004 aikana.

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

Voit tilata oheisella
kupongilla

Lomakeskus Rauhala sijaitsee tie
no: 13 varrella Saarijärven keskustasta n. 17 km Kokkolaan päin.
Osoite: Saprantie 6, 43270 Kalmari

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

-lehden
ystävällesi, joka ei vielä
ole jäsen!

Tiedustelut ja varaukset
puh 040 - 549 7457.

Lahjatilaus (maksajan tiedot kääntö- tai alapuolella)

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!

Puh. 040-506 4481
Fax (09) 8364 3900

