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Työ, yrittäminen, välittäminen
  Mitä teen ja mitä sanon, sen pidän ja uskallan

Timo Soini on monenmielestä ristiriitainen persoona, hänestä joko tykkää 
tai ei - mutta sanotaan mitä sanotaan niin sanansa Timo Soini pitää ja 
uskaltaa olla oma itsensä.

Siitä on kohta 20 vuotta kun 
Timo Soini tuli Perussuo-
malaisten puheenjohtajaksi 
vuonna 1997. Silloin puolue 
oli yksi pienimmistä, yhden 
kansanedustajan puolue.

- Kyllä jokainen ymmärtää, 
että tällaisen kasvavan puo-
lueen peräsimessä tulee vas-
taan paljon uutta ja opettavaa. 
Alusta asti, jo 1970-luvulla 
olen uskaltanut sanoa mil-
tä minusta tuntuu ja ottanut 
kantaa asioihin, aloittaa Timo 
Soini itse.

- Ainoastaan kantaa ottamal-
la ja tuomalla asioita esille, 
voidaan asioita käsitellä ja 
saada aikaan muutoksia. Siksi 
äänestäminenkin on tärkeää, 
jokaiselle aikuisella suoma-
laisella on mahdollisuus tuoda 
oma mielipide esille oman eh-
dokkaansa kautta.

100% samaa mieltä?

- Politiikassa, niinkuin elä-
mässä ei kyse ole aina samaa 
mieltä olemisesta. Harva mi-
nunkaan kanssani kaikesta 
samaa mieltä on. Mutta jos 
löydät mielipiteistäni ja aja-

tuksistani asioita, joista ajat-
telet samalla tavalla, olemme 
jo lähellä.

- Tosiasiat pitää ottaa tosi-
asioina ja asioista pitää voida 
keskustella. Jokaisella meillä 
on mielipide ja asioista saa 
olla erimieltä. Ei se tarkoita 
välttämättä että ei tiedä asiois-
ta, jos on eri mieltä, sanoo 
Timo.

Timo Soini puhuu asiaa ot-
taessaan puheessaan esille 
Suomen köyhät, Suomessa on 
miljoona ihmistä, joka tienaa 
tuhat euroa kuukaudessa ja 
lisäämällä tälle väestön osalle 
esimerkiksi 100€ kuukaudes-
sa tuotetaan koko Suomelle 
enemmän töitä ja hyvinvoin-
tia, kuin jos se sama rahamää-
rä menisi yritysjohtajien ja 
yritysten tileille.

- Suomi nousee tavallisten 
suomalaisten työn ja kulutuk-

sen kautta. Tässä yhteiskunta 
voi olla mukana tukemassa 
niitä mahdollisuuksia, joita 
tarvitaan muutoksen saami-
seksi.

- Tottakai yhteiskunnallisten 
toimintojen lisäksi Suomessa 
tarvitaan myös markkinatalo-
utta, ja näistä kahdesta muo-
dostuu yhdessä toimiva koko-
naisuus.

- Kansanedustajan tehtävänä 
on kansalaisen edustaminen. 
Joskus se tarkoittaa lakien 
muuttamista, joskus rahojen 
uudelleenohjausta. Mutta pe-
rusajatus pysyy samana.

Ihmistä puolustaen

- Meidän pitää asettaa ihmi-
nen asioiden edelle. Monesti 
byrokratiassa ja politiikassa-
kin kuulee sanottavan ”se ei 
ole oikea tapa”.

- Ei ole sellaista asiaa tai la-

kia kuin ”oikea tapa” on vain 
poliittisesti tehtyjä päätöksiä, 
joista voi olla eri mieltä.

Timo Soini, Perussuomalais-
ten puheenjohtaja, on monesti 
ollut asioista eri mieltä ja us-
kaltanut sen sanoa julkisesti.

- Pitää kuunnella itseään ja 
olla pelkäämättä esittää mieli-
piteitään ja olla eri mieltä.

Ei pienestä lannistu

Toukokuussa 53-vuotta täyt-
tävä Timo Soini on osallistu-
nut vaaleihin monella tasolla: 
kunnallis-, eduskunta-, euro-
parlamentti- sekä presiden-
tinvaalit ja tottunut kamppai-
lemaan, vaikkei ensimmäsillä 
kerroilla onnistuisikaan.

- Politiikassa kuten elämässä 
pitää olla oma itsensä, ja kun 
näin pitkälle tällä ulkonäöllä 
varustettu mies on päässyt, 
niin kai sitä joku on ollut osit-
tain samaa mieltäkin, sanailee 
Timo.

Tosiasiat tosiasioina

Timo Soini on erikoinen 
suomalainen myös siinä, että 
hän on kristitty katolilainen, ja 
omien sanojensa mukaan hän 
ei ole ollut eikä tullut ketään 
käännyttämään.

- Jokaisen usko on jokaisen 
ihmisen oma henkilökohtai-
nen asia. En minä halua olla 
kenenkään piispa tai pappi, 
vaan kansanedustaja.

- Minulla on aina ollut toi-
minnassani maanläheinen ja 
käytännönläheinen linja - jos-
kus ehkä hieman raamikaskin 
ja suoria mielipiteitä, sellai-
nen minä olen, kertoo Timo.

Timo myöntää, että on tilan-
teita, joissa ei kannata aivan 
suoraan töksäyttää ajatuksi-
aan ilmoille vaan pehmentää 
sanomistaan ja ajatella, miten 
itse haluaisi asian kuulla.

- Minusta on hienoa löytää 
asioista se positiivinen puoli 
eikä aina etsiä niitä  huonoja 
ja negatiivisiä asioita. Löytä-
mällä hyviä asioita, ihmiset 
jaksavat kuunnella ja puhua 
vaikeistakin asioista- ja tästä 
olen saanut kiitosta keskuste-
lukumppaneiltani.

Kaikki vie aikansa

- Mitään ei tässä elämässä 
saa sormiaan napsauttamalla 
vaan sen eteen pitää olla val-
mis tekemään töitä ja pysy-
mään kannassaan.

Poliittisen uransa aikana 
Timo on jo tähän mennessä 
useammankin kerran huo-
mannut, kuinka ihmisten en-
simmäinen ajatus ja mielipide 
muuttuu, kunhan hän saa lisää 
tietoa asiasta ja alkaa itsekin 
ajatella.

- Muutetaan sitten verotusta 
tai työaikoja tai energiapoli-
tiikkaa, vie päätöksenteko ja 
muutokset aikaa. Mitä suu-
rempia rakenteita lähdetään 
muuttamaan, sitä kauemmin 
aikaa menee demokratiassa.

Oma historia meillä on 
jokaisella

Timo Soini on kotoisin Rau-
malta ja puhuu itsestään jätkä-
nä. Hän kertoo, kuinka hänellä 
on yhä paljon kavereita ja ys-
täviä, jotka ovat aivan tavalli-
sia suomalaisia, duunareita.

- Ei se ole minua ihmisenä 
muuttanut, että olen ollut mel-
kein 20 vuotta yhden suoma-
laisen puolueen puheenjohta-
ja. Jos se jotain on muuttanut 
niin tehnyt entistä rohkeam-
maksi ja päättäväisemmäksi, 
miettii Timo.

Työtä, työtä, työtä

- Suomalainen haluaa tehdä 
työtä, näin uskon ja näin se 
asia on. Tottakai aina on jot-
kut jotka vain haluavat ottaa 
rusinat pullasta.

- Mutta eihän tässä nyky-
tilanteessa ole mitään järkeä 
kun 15-20 vuotiaista suoma-
laisista miehistä 15% ei ole 
koulussa eikä töissä. Mikä 
heidän tulevaisuutensa on? 
Kyllä tämä maa tarvitsee to-
dellisen muutoksen.

- Suomessa puhutaan syr-
jäytyneistä, minä käännän sen 
toisinpäin- meillä on syrjäy-
tettyjä.

- On se sitten työnteko tai 
yrittäminen, niin sen pitää olla 
Suomessa mahdollista ja sen 
on tehtävä mahdolliseksi.

Intohimolla - yhdessä

- Olen intohimoinen polii-
tikko, joka uskoo ajamiinsa 
asioihin, eikä peräänny.

- Minulla on ollut aina tarve 
viedä asioita eteenpäin ja olen 
löytänyt siihen oman lajini.

Timo Soini on uskovainen, 
ja kertoo saavansa voimia ju-
malalta, mutta saarnamies hän 
ei ole.

- Olen kansanedustaja, joka 
vie yhteisiä, suomalaisia 
asioita eteenpäin ja saa aikaan 
muutoksia. Olen siinä jo osit-
tain onnistunut, mutta vielä on 
paljon tekemättä.

Tulevaisuutta tehdään 
nyt

Nuorisotyöttömyys, ihmis-
ten toimeentuloon liittyvät 
ongelmat, yrittäjyys, toisista 
välittäminen.

- Meillä on Suomen mitta-
puussa nuori puolue ja monta 
mielipidettä. Ja jos kaikki oli-
sivat aina samaa mieltä, mi-
tään muutoksia ei tapahtuisi.

Uskalla äänestää

Timo kertoo, kuinka hän on 
useammin kuin kerran ollut 
keskusteluissa, jossa aiheena 
on, että ei kannata äänestää.

- Jos et ole minun kanssani 
samaa mieltä, sanon älä ää-
nestä minua. Mutta mene ja 
äänestä jotain toista. Tärkein-
tä on että käytät äänesi omalle 
edustajallesi - kansanedustaji-
en tehtävä on edustaa Suomen 
kansaa. Ei pidä siirtää omaa 
äänestämistään seuraaville 
vuosille, vaan on äänestettävä 
nyt, kuunneltava omaa mieli-
pidettään.

- Minä menen päivä kerral-
laan ja sitä toivon muiltakin 
ihmisiltä. Päätöksenteossa-
kin tulisi ottaa ensisijaisesti 
huomioon ihminen tänään ja 
huomenna eikä kymmenen 
vuoden päästä.

- Sitkeyttä tarvitaan ja työn-
tekoa. Meidän puolueen kaut-
ta Eduskuntaan on tullut mui-
takin kuin vain ”sileäkätisiä” 
ihmisiä ja meissä ja minussa 
on rosoa.

- Olen ylpeä Suomesta ja 
meidän demokratiasta ja vaik-
ka me poliitikkoina olemme 
välillä eri mieltä, ei se tarkoita 
ettenkö arvoistaisi heidänkin 
työtään. Kuten sanoin, asiois-
ta saa olla eri mieltä eikä ole 
sellaista asiaa kuin ”se oikea 
tapa”, muistuttaa Timo.

- Jokaisella suomalaisella on 
oikeus kattoon pään päällä ja 
leipään pöydässä. Kun saa-
daan perusasiat kuntoon niin 
sen jälkeen tulevat vähitellen 
kaikki muut; koulutus, ter-
veydenhuolto yms. Suomen 
tulevaisuus lähtee perustan 
kuntoonlaittamisesta ja siinä 
työssä minä haluan olla muka-
na tulevaisuudessakin.

- Meillä on monessa asias-
sa aivan väärä suunta ja kat-
sontakanta ja varsinkin tässä 
maamme peruspohjassa on 
korjaamisen varaa, että kai-
killa olisi elämisen perusta 
kunnossa.

- Tämä on miljoonan miehen 
puolue, miesten joita naiset 
rakastavat.” menkää äänestämään,

     vain osallistumalla voi vaikuttaa”

” Kansanedustajan tehtävä
  on edustaa kansalaista”

” Suoruus ja reiluus,
    ihmiset haluavat sitä minulta
    ja sitä he ovat 
        tottuneet saamaan”

” On pystyttävä 
      olemaan
       oma itsensä”
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Vaalilehdessämme ollutta virhettä Timo Soinin ehdokas-
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Hyvityksenä virheestämme, julkaisemme Timo Soinin 
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