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Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 
kesäkokous pidettiin tänä vuonna Porissa. 
Kokouksen lomassa ryhmä tapasi koulu-
laisia, paikallisia yrittäjiä ja torikansaa, 
joita ministerit ja kansanedustajat 
jututtivat Porin lisäksi lähiseudun 
eri paikkakunnilla.

Tervetuloa 
Poriin!

Ari Jalonen toimi 
eduskuntaryhmän 
kesäkokouksen 
isäntänä

TEKSTIT SUOMEN UUTISET • KUVAT MATTI MATIKAINEN

Kansanedustaja Simon Elo jutteli Eija Kiiskisen kanssa, joka 
sanoi seuranneensa politiikkaa jo opiskeluajoistaan saakka. 
– Olin itse ehdokkaana viime kunnallisvaaleissa. Seuraavien 
vaalien osalta tilanne on vielä auki, Kiiskinen sanoi. Jatkuu seuraavalla aukeamalla

Perussuomalaisten eduskuntaryhmää isän-
nöi ansioituneesti porilaiskansanedustaja 
Ari Jalonen. – Porissa on saatu paljon asioita 
aikaan ja kannatus näyttää hyvältä myös tu-
levia kuntavaaleja ajatellen, Jalonen kertoi.

Ulvilasta Poriin saapunut Irmeli Korpela 
tapasi ensimmäistä kertaa perussuomalaisten 
puheenjohtajan, ulkoministeri Timo Soinin. 
– Juttelimme ajankohtaisista poliittisista 
kysymyksistä. Oli kiva jutella kerrankin Soinin 
kanssa. Meillä on yhteinen kotiseututausta, 
sillä olemme kumpikin Tyrvään seudulta 
kotoisin, Irmeli Korpela sanoi.

Porin kaupunginvaltuuston perussuomalai-
sedustajat Arto Nurmi ja Marko Järvinen 
juttelivat työ- ja oikeusministeri Jari Lindströ-
min kanssa. Kuvassa myös Markku Palomäki. 
– Mielestäni on hyvä, että ministerit pitävät 
yhteyttä kansalaisiin uusien sähköisten kana-
vien kuten Twitterin välityksellä. Ministeri 
Lindström on ollut tässä hyvin mukana, pori-
laiset arvioivat.
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Eduskunnan puhemies Maria Lohela jutteli Porin perussuomalaisvaikuttajien Marian-
ne Ostamon, Jorma Rinnemäen, Tommi Salokankaan, Petri Ahon, Petri Hurun ja Arto 
Nurmen kanssa. – Hallituksen politiikassa alkaa olla tekemisen meininki ja nyt asioita 
tapahtuu nopeasti. Myös paikallistasolla Porissa perussuomalaisilla on vahva asema, 
Arto Nurmi totesi tyytyväisenä. 

Puolustusmi-
nisteri Jussi 
Niinistö tapasi 
porilaisen Toni 
Jalosen, joka sa-
noi seuraavansa 
perussuoma-
laista politiik-
kaa hyvinkin 
tarkasti. – Pe-
russuomalaiset 
on kansanomai-
nen, lähellä 
kansaa oleva 
puolue, joka 
pitää heikompi-
en asiaa. Hyvä 
niin, Jalonen 
kehui.

Huittisten kaupunginvaltuutettu Seija Multanen ja kansan-
edustaja Martti Mölsä olivat yhtä mieltä siitä, että perus-
palvelujen ja sote-palvelujen turvaaminen on perussuoma-
laisille tärkeää. Huittisten valtuustossa on vahva, kuuden 
valtuutetun PS-ryhmä. Kuvassa myös kansanedustaja 
Leena Meri.

Yli 50 vuotta kuorma-autoilijana toimi-
nut Kalevi Yli-Korpela tapasi Huittisissa 
kansanedustaja Arja Juvosen. - Olen itse 
jo eläkkeellä, lopetin ammattiautoilijan 
työt kolme vuotta sitten ja myin kaluston. 
Poikani jatkaa nyt alalla. Tulin tänne tapaa-
maan kansanedustajia, Yli-Korpela kertoi.

Kansanedustaja Laura Huhtasaari arvioi, 
että Porin Perussuomalaisten hallituksen 
jäsen Anssi Salmi tekee pitkän uran politii-
kassa. – Anssi on näitä puolueemme tule-
vaisuuden kykyjä, Laura Huhtasaari tiesi.

Eläkkeellä oleva kelloseppä Raimo Laakso-
nen lahjoitti Huittisissa ulkoministeri Timo 
Soinille kellon, jonka taulussa on Soinin 
kuva. - Olen tehnyt muitakin tällaisia hen-
kilökohtaisia kelloja, Laaksonen sanoi. - Nyt 
voidaan siis siirtyä Soinin aikaan, ulkominis-
teri kiitti lahjasta.

“Gallupit eivät näy kentällä” Lisää Porin kesäkokouksesta: 
www.suomenuutiset.fi

Kansanedustaja Juho Eerola tapasi Porin 
PS-vaikuttajiin kuuluvan Marianne Osta-
mon. – Kesä meni urheillessa, punttisalilla ja 
lenkkipolulla. Nyt on hyvä taas aloittaa työt 
eduskunnassa. Syksyllä bändimme Suuri 
Tuntematon myös julkaisee uuden levyn, 
Juho kertoi.

Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa ja Porin PS-kaupun-
ginvaltuutettu Ismo Läntinen ovat tunteneet toisensa jo 
kauan yhteisen urheilu- ja liikuntaharrastuksen takia. 
– Urheilu yhdistää ihmisiä. Olemme molemmat myös muka-
na Valtion liikuntaneuvostossa, joka on opetus- ja kulttuuri-
ministeriön liikunta-asioiden asiantuntijaelin, Kike sanoi.



3

toimitus@perussuomalaiset.fiJÄRJESTÖ

Johannes Nieminen

Vantaan kuntapolitiikassa kuohuu. Kaupunki joutuu kutsu-
maan valtuuston ylimääräiseen kokoukseen Tuomelan kou-
lun lakkauttamista koskevassa kiistassa.

Tuomelan koulun lakkautus-
uhka kuohuttaa Vantaalla

TILANNE on poikkeukselli-
nen, sillä on melko harvinais-
ta, että valtuusto kutsutaan 
ylimääräiseen kokoukseen. 

Sivistystoimen säästöjen 
vuoksi Vantaalla päätettiin 
lakkauttaa Hevoshaan ja Tuo-
melan koulut kuluvan val-
tuustokauden aluksi. Tuome-
lan koulusta kehkeytyi isompi 
kansalaisliike, koska kysees-
sä on terve rakennus ilman 
home- tai sisäilmaongelmia.

- Perussuomalaiset vastus-
tivat Tuomelan koulun lak-
kauttamista alusta pitäen. 
Koulun lakkauttamista vas-
tustaneet kuntalaisaktiivit al-
koivat kerätä nimiä koulun 
lakkauttamista koskevaan 
kuntalaisaloitteeseen, joi-
ta kertyikin yli 5 000, kertoo 
perussuomalaisten valtuus-
toryhmän puheenjohtaja Jo-
hannes Nieminen Vantaalta.

Vitkuttelua ja 
porsaanreikiä

Kuntalaki edellyttää, että 
riittävän kannatuksen saavut-
taneet kuntalaisaloitteet kä-
sitellään valtuustossa kuuden 
kuukauden sisällä. Vantaalla 
vielä noudatettavassa vanhas-
sa kuntalaissa on kuitenkin 
porsaanreikä, jota kaupun-
ginhallituksessa tulkittiin si-
ten, ettei aikarajaa olisi, jos 
asiaa ei katsota valtuuston 
toimivaltaan kuuluvaksi.

- Äkkiseltään voisi pää-
tellä tällaisen laajan kunta-
laisaloitteen päätyvän au-
tomaattisesti valtuuston 

käsiteltäväksi. Meillä se tun-
gettiin opetuslautakuntaan 
kesäkuussa, mutta vedettiin 
pois listalta, sanoo Nieminen.

Valtuusto 
ylimääräiseen 
kokoukseen

Kesäkuussa valtuustoryh-
mät sopivat, että kaupun-
ki valmistelee toimintamal-
lin, jonka pohjalta suuren 
suosion saavuttaneita kun-
talaisaloitteita käsitellään. 
Kaupunginhallituksessa kui-
tenkin linjattiin, että aloi-
te tulee käytännössä vain 
tiedoksi valtuustolle ja kä-
sitellään edelleen lautakun-
nissa.

- Tämä ei ollut meidän lin-
jauksemme mukaista, joten 
äänestytimme asian. Mei-
dän mielestämme näin suu-
ret asiat pitäisi aina käsitel-
lä valtuustossa. Tästä johtuen 
käytimme kuntalain sallimaa 
tapaa kutsua valtuusto kool-
le ylimääräiseen kokoukseen 
käsittelemään kyseistä kun-
talaisaloitetta, Nieminen ker-
too.

Kuntalaisten 
mielipidettä 
kuunneltava

Esityksen laatija ja ensim-
mäinen allekirjoittaja oli kau-
punginvaltuutettu Timo Au-
vinen, joka sai tuekseen 26 
allekirjoitusta. Kuntalain mu-
kaan se riittää ylimääräisen 

kokouksen koollekutsumi-
seksi, eli lakkautusasia on nyt 
käsiteltävä valtuustossa vii-
meistään syyskuussa.

- Jos yli viisituhatta kunta-
laista, kaksi prosenttia van-
taalaisista, on halunnut 
tämän asian valtuuston kä-
siteltäväksi, niin mielestäni 
se pitää valtuustossa käsitel-
lä. Sitä varten tein tämän esi-
tyksen. Tuomelan koulura-
kennusta tullaan kuitenkin 
varmasti tarvitsemaan vielä 
monta vuotta ainakin väestö-
tilana, koska muissa kouluis-
sa joudutaan tekemään kor-
jauksia sisäilmaongelmien 
takia, sanoo Auvinen.

Tervettä rakennusta 
järjetöntä purkaa

Tuomelan koulun lakkaut-
tamista ovat halunneet kaik-
kein eniten sosialidemokraa-
tit. Myös kokoomus on ollut 
lakkauttamisen kannalla, 
mutta heillä mielipiteet ovat 
hajaantuneet. Selkeimmin 
Tuomelan koulua ovat puo-
lustaneet perussuomalaiset 
ja vihreät. Varsinkin demarit 
ovat suhtautuneet hyvin nih-
keästi koko kuntalaisaloite-
käytäntöön, sotiihan se osit-
tain heidän ideologiaansa, 
edustuksellista demokratiaa 
vastaan antamalla kuntalai-
sille suoran vaikuttamiskana-
van. Demarien lisäksi myös-
kään vasemmistoliiton tai 
kristillisdemokraattien val-
tuutetuilta ei herunut allekir-
joituksia Auvisen esitykselle.

- Syitä siihen, miksi vastus-
tamme Tuomelan koulun lak-
kauttamista, on oikeastaan 
kaksi. Ensinnäkin tervet-
tä rakennusta olisi järjetön-
tä mennä purkamaan samalla 
kun meillä on useita koulu-
ja, joissa on vakavia sisäil-
maongelmia. Jokin käyttö ra-
kennukselle olisi löydettävä. 
Meille perussuomalaisille on 
tärkeää myös kuntalaisaloite-
käytäntö. Kun on haluttu, että 
kuntalaisilla on muitakin vai-
kuttamiskeinoja kuin vaaleis-
sa äänestäminen, ja yli kaksi 
prosenttia on halunnut tämän 
asian valtuuston käsiteltäväk-
si, on siinä niin vahva signaa-
li, että sitä pitää kuunnella, 
Nieminen toteaa ja jatkaa:

- Meidän mielestämme kun-
talaisaloite on edustuksellis-
ta demokratiaa täydentävä 
malli. Jos kuntalaisten mieli-
pidettä tässä asiassa ei kuun-
nella, se osittain vesittää koko 
kansalaisaloitemallin, joka 
varsinkin sosialidemokraa-
teille tuntuu olevan ongel-
mallinen.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Mattila 
avasi 
markkinat 
Iissä

Harri Sanaksenaho kukit-
ti Iin Perussuomalaisten 
edustajana tuoreen sosi-
aali- ja terveysministeri 
Pirkko Mattilan. 
Kuva: Sinikka Jylhä

Perussuomalaiset vastustavat vahvasti Tuomelan koulun lakkauttamista, jota ajavat erityisesti Vantaan demarit. 
Kuvan koulu ei liity artikkeliin. Kuvituskuva.

PERUSSUOMALAINEN sosi-
aali- ja terveysministeri Pirk-
ko Mattila avasi Iin Wanhan 
Haminan markkinat. Pääla-
van sijasta markkinat avat-
tiin poikkeuksellisesti Iin 
Perussuomalaiset ry:n tel-
talla, jossa ministerin lisäk-
si puheensa pitivät kunnan 
sekä yrittäjien edustajat. Iin 
Perussuomalaiset kukitti-
vat kunnanhallituksen jäsen 
Harri Sanaksenahon johdolla 
tuoreen ministerin.

- Puheissa tuli esiin yli puo-
luerajojen alueen eri päättä-
jien tyytyväisyys paikalliseen 
ministeriin, Sanaksenaho 
kertoi.

Perussuomalaisten teltal-
la eivät näkyneet maksetut 
gallupit, vaan Perussuoma-
lainen-lehteä jaettiin satoja 
kappaleita, kuten myös PS-il-
mapalloja.

- Nämä markkinat olivat 
perussuomalaisten näkökul-
masta suurin menestys lä-
hihistoriassa. Tästä on hyvä 
jatkaa kohti kuntavaaleja, 
Sanaksenaho painotti.

Jari-Pekka Teurajärvi

Perussuomalainen 
10/16 ilmestyy 
21.10.2016
Aineistot ja lehti-
tilaukset viimeistään 
11.10.2016 
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Paikkakuntansa äänikuningas

Hakkarainen vieraili 
Kuusamossa

Presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt talousneuvokseksi 
yrittäjä Väinö Hernesniemen Juuan kunnasta. 

Väinö Hernesniemestä 
talousneuvos

YRITTÄJYYDEN puoles-
tapuhujana tunnettu Väinö 
Hernesniemi oli viime kun-
nallisvaaleissa kuntansa ää-
niharava 135 äänellä - ilman 
aikaisempaa vaalikokemusta. 
Hänen yrityksensä VS Tur-
va-aidat Oy on rakentanut 
muun muassa lähes kaikki 
teiden varsilta löytyvät riis-
ta-aidat Suomessa.

Hernesniemi syntyi Kes-
ki-Pohjanmaan Kannuksessa 
kahdentoista lapsen pahnu-
een toiseksi nuorimmaise-
na. Köyhällä maatilalla piti 
lastenkin lähteä maatalo-
ustöihin heti kun kynnel-
le kykenivät. Painetta lisäsi 
entisestään, kun kaksitoista-
vuotiaan Väinön isä kuoli ta-
paturmaisesti, joten olosuh-
teiden pakosta koulunkäynti 
jäi vähiin.

- Armeijan kävin Kaar-
tin pataljoonassa, sen jäl-
keen kiersin sekalaisia töitä 
tehden. Olen ollut ratatöis-
sä, turkistarhalla rehumes-
tarina, toimittajana, valtion 
4H-neuvojana ja turkisneu-
vojana Itä-Suomen alueella, 
Hernesniemi muistelee.

Vain työtä tekemällä 
voi pärjätä

Hernesniemestä tuli turkis-
tarhaaja niihin aikoihin, kun 
tarhaajien elinkeinoa alettiin 
jo ajaa ahtaalle valtion yhä 
kovenevien määräysten ja 
”kettutyttöinä” tunnettujen 
aktivistien toiminnan seu-

rauksena. Kun valtiolta tuli 
määräys tarhojen aitaami-
seksi, sai Hernesniemi aja-
tuksen alkaa valmistaa tar-
haajille aitoja perustamansa 
Saher-aidat Oy:n kautta.

- Mutta kun yli puolet tar-
haajista joutui lopettamaan 
elinkeinonsa kustannussyis-
tä, olimme vähän aikaa ih-
meissämme, mitä tämän ai-
tahomman kanssa tehdään. 
Päätimme alkaa valmistaa 
riista-aitoja. Lähes kaikki 
Suomen suurimmat 25 vuo-
den aikana tehdyt riista-ai-
dat ovat VS Turva-aidat Oy:n 
rakentamia, sanoo Hernes-
niemi.

35-40 ihmistä työllistävä 
yritys harjoittaa myös muun 
muassa sahatavaran kylläs-
tämistä. Yrityksen vuotuinen 
liikevaihto on noin 8 miljoo-
naa euroa. Hernesniemellä 
on vaimo ja kaksi lasta, joista 
poika jatkaa yhtiön toimitus-
johtajana. Isä toimii edelleen 
hallituksen puheenjohtajana.

- Monia kuoppia ja ongel-
mia on ollut matkassa, mutta 
jo lapsena sain sellaiset eväät 
elämään, että vain työtä te-
kemällä pärjää tässä maail-
massa, jos pärjää. Tänä päi-
vänä on jo vähän helpompi 
hengittää, mutta rikasta ja 
monipuolista elämä on ollut, 
Hernesniemi kertoo.

Juuan ääniharava

Perussuomalaisuuden Her-
nesniemi on saanut oikeas-

taan jo isänperintönä, vaikka 
ei varsinaisesti politiikkaan 
nuorempana lähtenytkään. 
Pientilallisen poikana hän 
sai huomata, miten paljon 
enemmän isojen ääni pai-
naa tässä maailmassa, mutta 
ammatissaan turkisneuvoja-
na hänen täytyi pitää kyntti-
läänsä vakan alla.

Viime kunnallisvaaleissa 
perussuomalaiset saavuttivat 
Juuassa suuremman vaalitu-
loksen kuin missään muual-
la koko valtakunnassa. Her-
nesniemi sai 135 ääntä ja oli 
kuntansa ääniharava jo en-
simmäisellä yrityksellä. Hän 
on Juuan kunnanhallituksen 
1. varapuheenjohtaja.

- Yrittäjän vinkkelistä näyt-
tää siltä, ettei täällä juu-
ri mitään saada aikaisek-
si, Hernesniemi harmittelee 
kunnallisen päätöksenteon 
tehottomuutta.

Kateus rasittaa 
monia

Yrittäjyyden puolestapu-
hujana tunnetun Hernesnie-
men mukaan valtion pitäisi 
tulla vastaan paljon enem-
män, jos yrittämisen edel-
lytyksiä Suomessa halutaan 
parantaa. Nyt yrittäjäksi al-
kavalta häviää turvaverk-
ko kokonaan, jos hänellä ei 
ole rahaa tai omaisuutta ta-
kanaan.

- Kauniita puheita kyllä pi-
detään, mutta ei yritysmaa-
ilma niin helppoa ole. Sii-

- Monia kuoppia ja ongelmia on ollut matkassa, mutta jo 
lapsena sain sellaiset eväät elämään, että vain työtä tekemällä 
pärjää tässä maailmassa, Väinö Hernesniemi painottaa.

nä pitää ihmisen revetä niin 
moneksi ja tehdä hevosen-
kengän muotoista päivää, 
jos meinaa pärjätä, varsinkin 
aloittelevan yrittäjän. 

- Myös koko asenneilma-
piiri saisi muuttua, sillä vie-
läkin törmää ihmisiin, jot-
ka pitävät yrittäjiä työläisten 
riistäjinä. Kateus rasittaa 

monia, jotka eivät yrityselä-
mää tunne. Valtion pitäisi 
tulla vastaan selvästi enem-
män, antaa vakuuksia niil-
le, joilla ei ole valtavaa omai-
suusmassaa omasta takaa, 
Hernesniemi pohtii.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PENTTI KALLINEN

Kuusamon syysmarkkinoilla vierailleen Teuvo Hakkaraisen kanssa PS-teltalla Raimo Puolakan-
aho Taivalkoskelta, Kimmo Karjalainen, Tarmo Tyni, Ahti Moilanen Utajärveltä, Krista Pouta-
nen, Joukamo Kortesalmi, Tapio Lämsä ja Hannu Manninen.

MAASEUTU- ja metsätalousyrit-
täjä Joukamo Kortesalmen Kuu-
samoon kutsuma sahuri ja kan-
sanedustaja Teuvo Hakkarainen 
viihtyi mainiosti Koillismaan 
kansan parissa Kuusamon syys-
markkinoilla.

Juttuseuraa kansanmiehellä 
riitti jatkuvana jonona. Teuvo oli 
kenttätyöpaikalla jo puolitois-
ta tuntia ennen puoltapäivää, 
joten viidensadan kilometrin 
päästä oli pitänyt lähteä liik-
keelle jo aamulla ani varhain.

Kuusamon Perussuomalais-
ten teltalla päivystivät perus-
kaupunginvaltuutetut Joukamo 
Kortesalmi, Kimmo Karjalainen 
ja Krista Poutanen.  Tämän li-
säksi kansan tavattavissa olivat 
toiminnanjohtaja Tapio Läm-
sä, paikallisyhdistyksen sihtee-
ri Tarmo Tyni ja paikallisaktiivit 
Matti Jurmu sekä Hannu Man-
ninen.

Kaksipäiväinen markkinata-
pahtuma jopa ylitti paikallisten 
asettamat ennakkotavoitteet 
niin jäsen- kuin ehdokashankin-
nankin suhteen. Kuusamon Pe-
russuomalaisilla on nyt kasassa 
jo reilusti yli puolet viime kun-
nallisvaalien ehdokasmäärästä. 
Niin paikalla vieraillut Perussuo-
malaisten Pohjois-Pohjanmaan 
piirin vaalipäällikkö Ahti Moila-
nen kuin puolueen paikallinen 
vaalipäällikkö Kortesalmikin oli-
vat erittäin tyytyväisiä markki-
natuloksiin.

Kansanedustaja Hakkaraisel-
le rynnättiin kertomaan maa-
hanmuuttokriittisiä mielipiteitä 
siihen malliin, että on ilmisel-
vää puoluekahlitun median va-
likoineen paikallisen keskuste-
lun kovin yksipuoliseksi. Myös 
perussuomalaisten ajama auto-
veron alennus puhututti myön-
teisessä hengessä, samoin 

puolueen taksilinjauksista tuli 
selvää kiitosta.

Maksetut valhegallupit saivat 
taas pitkän nenän, sillä turuil-
la ja toreilla puolueen vetovoi-
ma on vain entisestäänkin kas-

vanut. Kansa kyllä tietää eikä 
se ole omaa äänioikeuttan-
sa markkinamiesten galluphar-
hautukselle luovuttanut. Myös 
perussuomalaisiin kohdistettu 
someraivo vaikuttaa pienen it-

seensä pettyneen piirin masi-
noimalta, mistä teltalla ei näky-
nyt edes vähäistä merkkiä.

Kuusamon 
Perussuomalaiset
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Heikki Hurstista 
Vuoden äijä 2016 

Synttärijuhlat Auran torilla

Perussuomalaiset Köpingin markkinoilla

Perussuomalaiset Ylivieskan 
kauppojen yössä

PERUSSUOMALAISTEN miesjär-
jestö Perusäijät ry nimesi Vuo-
den äijäksi toiminnanjohtaja 
Heikki Hurstin Helsingistä. Pal-
kitsemistilaisuus järjestettiin 
torstaina Veikko ja Lahja Hurstin 
perustaman Hurstin Apu -hy-
väntekeväisyysjärjestön toimiti-
lassa Helsingin Kalliossa. 

Perusäijien puheenjohta-
ja Harri Ahonen kiitti Heik-
ki Hurstin osuutta hyvänteke-
väisyystyössä, joka parhaiten 
tunnetaan elintarvikkeiden ja-
kamisesta vähävaraisille. Viime 
vuosien aikana tapahtunut yh-
teiskunnallinen muutosilmiö 
näkyy rakenteissa ja entisen 
laajan keskiluokan kaventumi-
sena. Avun tarvitsijoiden mää-
rä on lisääntynyt ja laajentu-
nut. Heikki Hursti on vastannut 
Hurstin Avun toiminnasta isän-
sä poismenon (2005) jälkeen. 

Kiitospuheenvuorossaan 
Hursti esitti tyytyväisyyten-
sä järjestönsä laupeustyön vii-
me vuosien aikana saamasta 
huomiosta aina tasavallan pre-
sidenttiä myöden. Helsingin 
kaupunki vastaa toiminnan ti-
lakustannuksista, ja yritysten 
sekä yksityisten ihmisten lah-
joittamien varojen ansiosta on 

voitu vastata koko ajan kasva-
neeseen avustustarpeeseen. 
Hurstin Apu jakaa elintarvikkei-
ta kahtena päivänä viikossa. Jo-
kaisessa jakotapahtumassa voi-
daan antaa ruokapaketti noin   
3 200:lle avun tarvitsijalle. Hurs-
ti kiteytti järjestetyn vapaaeh-
toistoiminnan lähtökohdaksi 
”rakkauden ihmisiä kohtaan”. 

Palkitsemistilaisuudessa pe-
rusäijiä edustivat puheenjoh-
tajansa lisäksi mm. varapu-
heenjohtaja Markus Jukarainen, 
hallituksen jäsen Mikko Wik-
stedt sekä Perussuomalainen 
Helsinki ry:n puheenjohtaja 
Markku Saarikangas. Palkinto-
kahveilla Wikstedt lausui Saa-
rikankaan hymyillen nyökyttä-
essä: ”Näinä aikoina tällainen 
laupeuden työ vastaa parhaal-
la tavalla käsitystämme äijämäi-
sestä toiminnasta”. 

Aikaisemmin palkitut Vuo-
den Äijät ovat pakinoitsija Jallu 
Nenonen Kotkasta (2013), kei-
häslegenda Seppo Räty Tohma-
järveltä (2014)  ja kansantaitei-
lija Jaakko Teppo Joensuusta 
(2015).

Perusäijät ry

AURAN torilla oli unikeonpäi-
vänä 2016 synttärit, kun Auran 
Perussuomalaiset ry:n torita-
pahtumavastaava Ilkka Soukka 
täytti vuosia.

Auran Iltatoria pitkään pi-
täneet Anna-Leena ja Markku 
?????? olivat tuoneet paikalle 
Auran Perussuomalaisten omis-
taman toriteltan. Leila ja Juhani 
Hannula paistoivat tuomassaan 
teltassa auralaisille räiskäleitä. 
Kahvia oli tarjolla ja myös säm-

pylöitä. Päivemmällä Ilkka tar-
josi kaikille keitettyjä perunoita, 
kuumia, höyrytettyjä makkaroi-
ta, keitettyjä kananmunia sekä 
vihanneksia omakustannushin-
taan.

Paikalla oli lietolainen kun-
nanvaltuutettu Marko Friberg, 
joka tuli torille tosi vanhalla, 
hienoon kuntoon entisöimäl-
lään Scania -kuorma-autolla. 
Kansanedustaja Ritva Elomaa 
juhlisti tilaisuutta.

Suuret kiitokset järjestelyistä 
on myös lausuttava pöytyäläi-
selle Eino Pölläselle kuin myös 
Auran kunnanvaltuutettu Mar-
ko Valkamalle, joka lainasi perä-
kärryä kuljetuksiin sekä keitto-
välineitä. Hienoa, että auralaisia 
oli tullut paikalle juhlimaan run-
sain joukoin.

Auran Perussuomalaiset

HEINÄKUUN viimeisenä vii-
konloppuna järjestettiin nyt jo 
38. kerran perinteiset Köpingin 
markkinat Vaasan Tervajoella. 
Yli 180 eri alojen torimyyjää vä-
rittivät kaksipäiväistä tapahtu-
maa, jossa välillä satoi ja välil-
lä paistoi. 

Perussuomalaisia ei oikukas 
sää kiusannut, sillä näillä mark-
kinoilla perussuomalaiset ovat 
sananmukaisesti kuin kotiken-
tällään. Viime kuntavaaleissa 
perussuomalaisten ääniosuus 
oli Tervajoella huikeat 38,4 pro-
senttia ja sen aisti koko kaksi-
päiväisen tapahtuman ajan. 

Perussuomalaisten osastolla 
oli tekemisen meininkiä, eivät-
kä punavihreän median syöt-
tämät gallup-harhat uponneet 
kävijöihin. Päinvastoin uskot-
tiin perussuomalaisten isän-
maan eteen tekemään työhön, 
ja kannustettiin jatkamaan hy-
vää työtä.

Vaasan Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Jukka Mäkynen viit-
tasi kintaalla kaiken maailman 

gallupeille.
- Ennemmin tai myöhemmin 

kansa tulee tajuamaan perus-
suomalaisen työn merkityk-
sen. Toisin kuin muut puolu-
eet, niin me emme hallituksessa 
tee puoluepolitiikkaa, vaan työ-
tä koko kansan hyväksi. Perus-
suomalaiset peukalonjäljet ovat 
jo nyt tuottaneet tulosta, vaikka 
oppositio demarien johdolla ja 
punavihreän median myötävai-
kutuksella haluaa kaikin tavoin 
vääristää työmme tulokset. 

Tervajoen Kuuttilasta kotoi-
sin oleva kaupunginvaltuutet-
tu Mauri Ollila on mies paikalli-
sen menestyksen takana. Mauri 
tunnetaan markkinoilla ja mikä 
tärkeintä, häneen luotetaan.

- Yleispolitiikan sijasta olen 
ennemminkin keskustellut tääl-
lä kuntapolitiikasta. Vähänkyrön 
asema osana Vaasaa puhuttaa 
edelleenkin, ja nyt seurataan 
erityisen tarkasti vanhan Vä-
hänkyrön kunnan puolella mitä 
tapahtuu tulevien kuntavaali-
en jälkeen. Kansanedustaja Ma-

ria Tolppasen loikka demarei-
hin oli myös puheenaiheena, ja 
se kyllä otettiin vastaan raskaa-
na petoksena äänestäjiä koh-
taan. Suuttumus on hyvin lie-
vä ilmaisu.

Mustasaaren Perussuoma-
laisten vahva mies Micael Wes-
terholm kiitti myös osaltaan 
markkinoiden erinomaista tun-
nelmaa.

- Täällä oli paljon kävijöitä 
myös kotikunnastani. Kävim-
me monen äidinkielenään ruot-
sia puhuvan mustasaarelaisen 
kanssa rakentavia keskusteluja 
ja sain erinomaista henkilökoh-
taista palautetta. Perussuoma-
laiset saivat jopa kiitosta halli-
tustyöskentelystään. Olen myös 
aivan varma siitä, että kunta-
vaaleissa meillä on täällä Poh-
janmaalla kaikki mahdollisuu-
det tehdä hyvä tulos. Ainakin 
palaute Köpingin markkinoilta 
lupaa todella hyvää.

Juha Rantala

Köpingin markkinoilla oli Vaasan yhdistyksen teltalla hymy herkässä. Jukka Mäkynen, Micael 
Westerholm, Mikael Ö, Jouni Helle, Marja-Leena Mäkynen ja Mauri Ollila olivat hyvillään saa-
dusta palautteesta ja kannustuksesta. Kuva: Juha Rantala

Heikki Hursti vastaanotti Vuoden äijä –tittelin perusäijien 
puheenjohtaja Harri Ahoselta.

YLIVIESKAN seudun Perussuo-
malaiset osallistuivat Kauppo-
jen yö -tapahtumaan. Matti Vii-
tala oli saapunut Haapajärveltä 
paistamaan lättyjä ja Anna-Kaa-
rina Kuorikoski Kaustiselta jaka-
maan Perussuomalainen-leh-
teä.

– Matin lätyt on todettu alu-
een parhaiksi ja Anna-Kaarina 
on varmasti Suomen tehokkain 

Perussuomalainen-lehden jaka-
ja toritapahtumissa. Lehden ha-
lusi mukaansa reilut 400 kansa-
laista ja lättyjä meni sitä tahtia 
kuin ehdittiin paistaa, toteaa 
Ylivieskan seudun Perussuo-
malaisten puheenjohtaja Tar-
mo Hirvelä.

Jari-Pekka Teurajärvi
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Perussuomalaiset 
Oulun Suurmessuilla

Kemissä juhlistettiin uutta 
mattolaituria

POHJOISSUOMEN messut ry 
juhli 65-vuotista taivaltaan Ou-
lun Suurmessuilla. Myös pe-
russuomalaiset osallistuivat 
perinteisille messuille. Perus-
suomalaisten Pohjois-Pohjan-
maan piiri ry:n puheenjohtaja 
Jari-Pekka Teurajärvi oli tehnyt 
messujärjestäjille aloitteen, jos-
sa ehdotettiin kaikkien puoluei-
den sijoittamista samalle mes-
sukadulle. Ehdotus laitettiinkin 
heti täytäntöön.

- Ajattelin, että kansalaisil-
la olisi turvallista tulla poliitti-
sen puolueen teltalle ilman lei-
mautumista yhden puolueen 
kannattajaksi, mikäli kaikkien 
puolueiden osastot ovat rin-
nakkain. Haastattelin messu-
jen aikana kaikkien puolueiden 
edustajia ja he kaikki kokivat 
järjestelyn onnistuneeksi, ker-
too Teurajärvi.

Kolmipäiväiset messut olivat 
perussuomalaisten osalta pii-
rin organisoimat, mutta kaikki 
oululaiset paikallisyhdistykset 

osallistuivat omalla talkoopa-
noksellaan toteutukseen. Mes-
suilla on ollut talkoolaisia aina 
myös koko laajan piirin alueel-
ta, koska näin on myös mes-
suvieraita. Perussuomalaisista 
kansanedustajista tavattavissa 
messuilla olivat Kaj Turunen ja 
Ville Vähämäki.

- Saimme paljon evästystä 
kunnalliseen, maakunnalliseen 
sekä valtakunnalliseen poli-
tiikkaan. Joku tuli myös kerto-
maan, että olemme kääntäneet 
takkimme joka asiassa. Pyysin 
tätä henkilöä nimeämään yh-
den asian, jossa takki on kään-
tynyt. Hänelle ei tullut mieleen 
edes yhtä asiaa. Kerroin takin-
käännön olevan median muok-
kaama mielikuva ja näytin listan 
perussuomalaisten saavutuk-
sista hallitustaipaleella. Muuttui 
ääni kellossa, kommentoi Teu-
rajärvi.

Perussuomalaisten Pohjois-Poh-
janmaan piiri ry

Kuvassa PS Naisten aluevastaava Sinikka Jylhä ja Perussuo-
malaisten Pohjois-Pohjanmaan piirisihteeri Tanja Paakkola. 
Kuva: Jari-Pekka Teurajärvi

- Suomi ei voi toimia koko maailman sosiaalitoimistona ennen kuin omien sakkien asiat 
on hoidettu kuntoon, demareiden puoluehallituksen sanelupolitiikkaan kyllästynyt Mika 
Kankaansyrjä sanoo.

Tapahtumassa mukana olleet Anneli Rantala, valtuutettu Har-
ri Tauriainen ja kulttuurilautakunnan jäsen Eila Tauriainen. 
Kuva: Heli Laakkonen

KEMIN Perussuomalaiset jär-
jestivät kauniissa syyssääs-
sä Paavonkarin venesatamassa 
tempauksen. Tapahtumalla juh-
listettiin perussuomalaisten te-
kemän valtuustoaloitteen läpi-
menoa. 

Valtuustoaloite koski uuden 
matonpesupaikan perustamis-
ta Kemiin. Valtuustoaloite meni 
läpi vuoden 2016 talousarviota 
laadittaessa ja elokuun lopussa 
paikka oli vihdoin valmis. Kau-
punginhallituksen jäsen Harri 
”Perusjätkä” Tauriainen oli pai-
kalla paistamassa makkaroi-
ta, ja hän myös leikkasi nauhan 

poikki avajaisten kunniaksi. 
Mukana oli perussuomalais-

ten kaupunginvaltuutettuja 
sekä lautakuntien jäseniä. Ylei-
sölle oli tarjolla lisäksi kahvia ja 
mehua sekä perheen pienim-
mille perusilmapalloja, joita 
jaettiinkin runsaasti. Tapahtu-
maan osallistui suuri joukko ih-
misiä, jotka kiittelivät kyseisen 
aloitteen tekemisestä, koska se 
tuli todella tarpeeseen. Alueel-
la on paljon omakotitaloja ja 
muuta asutusta.

Kemin Perussuomalaiset

Viimeinen niitti oli maahanmuuttajiin liittynyt paimenkirje.

Kauhavalaisvaikuttaja 
vaihtoi demarit 
perussuomalaisiin
KAUHAVALAINEN kau-
punginvaltuutettu ja kau-
punginhallituksen jäsen 
Mika Kankaansyrjä siirtyy 
demareista perussuomalais-
ten riveihin.

Sitoutumattomana dema-
rien valtuustoryhmässä is-
tunut Mika Kankaansyrjä 
on valittu Kauhavan val-
tuustoon ryhmänsä ääniha-
ravana jo neljä kertaa, vii-
meksi 238 äänellä. Hänellä 
on myös useampia luotta-
mustoimia, kuten Kauhavan 
jäähallin ja Kauhavan Kau-
kolämmön puheenjohtajuu-
det, Kauhavan vuokra-asun-
tojen hallituksen jäsenyys ja 
valvojan paikka teknisessä 
lautakunnassa.

Nyt puolue vaihtuu, kos-
ka Kankaansyrjän mitta tuli 
täyteen SDP:n puoluehalli-
tuksen sanelupolitiikkaa.

– Kuntavaaleihin lähdin 
alun perin palokuntaharras-
tuksen myötä, kun halusim-
me oman miehen palolau-
takuntaan ja palolautakunta 
oli demarien paikka. Aina 
on ollut vähän kädenvään-
töä tuosta jäsenkirjasta, 
mutta ei sosiaalidemokraat-
tinen aate minulla koskaan 
niin sydäntä lähellä ollut, 
Kankaansyrjä kertoo.

Ei mikään 
sätkyukko

Nyt puoluehallituksesta 
tuli paimenkirje, jonka mu-
kaan ensi kuntavaaleissa 

kaikilla ehdokkailla on ol-
tava puolueen jäsenkirja ja 
heidän on sitouduttava hy-
väksymään maahanmuutta-
jat, eikä antaa heistä ”rasis-
tisia” lausuntoja.

– En oikein tiedä mitä sil-
lä tarkoitetaan, koska ei-
hän kukaan saa Suomessa 
antaa rasistisia lausuntoja 
muutenkaan. Mutta sen tie-
dän, että en aio lähteä min-
kään puoluehallituksen sät-
kyukoksi. Minulla on omat 
vahvat mielipiteeni, eikä 
mikään puoluehallitus niitä 
sanele, kun puoluehallitus 
ei ole minua valtuustoon ää-
nestänytkään, Kankaansyr-
jä jyrähtää.

Suomi ei voi olla 
koko maailman 
sosiaalitoimisto

Perussuomalaiset Kan-
kaansyrjä valitsi siksi, että 
on puolueen politiikkaa 
seuranneena kokenut ole-
vansa hyvin monissa asi-
oissa samoilla linjoilla. On 
häntä syytetty populismis-
takin, ja sanottu, että ”ethän 
sinä mikään aito demari ole, 
sinähän olet perussuoma-
lainen!”

– Ehkäpä olivat siinä oi-
keassa. Mutta ei Suomi voi 
toimia koko maailman sosi-
aalitoimistona ennen kuin 
omien sakkien asiat on hoi-
dettu kuntoon. Kauhaval-
la talous on maatalous- ja 
turkistarhauspainotteista, 

eikä näillä elinkeinoilla ko-
vin hyvin mene. Tosi paikan 
edessä ollaan ja se näkyy 
kyllä kaupungin taloudessa, 
sanoo Kankaansyrjä.

Kuntalaisten 
asialla

Saamansa palautteen ja fa-
cebook-tykkäysten perus-
teella näyttää siltä, että kau-
havalaiset äänestäjät eivät 
jätä miestä puolueen vaih-
tamisen jälkeenkään. Nyt 
perussuomalaiset nousi-
vat Kauhavalla kolmannek-
si suurimmaksi puolueeksi, 
seuraavissa vaaleissa saate-
taan hyvin olla jo kakkosia.

– Olen käsi sydämellä pyr-
kinyt aina olemaan nimen-
omaan kuntalaisten asial-
la ja kuuntelemaan heidän 
huoliaan. Täällä Pohjan-
maalla tykätään siitä, että 
asiat sanotaan suoraan eikä 
kierrellä ja kaarrella.

– Toivoisin, että Suomi 
saadaan taas nousuun ja 
vienti vetämään, ja pidetään 
hyvinvointivaltiosta kiin-
ni, vaikka perälauta vuo-
taakin. Suomi saadaan kun-
toon puhumalla ja asioita 
hoitamalla, ei mellakoimal-
la ja tappelemalla, ja siihen 
tarvitaan kaikkia puolueita, 
Kankaansyrjä pohtii.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
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Valtuutetut Oulun syysseminaarissa

Tervehdys Kokemäeltä!

Viestintäkoulutusta 
Pohjois-Pohjanmaalla

Mattilaa juhlittiin Muhoksella

OULUN Perussuomalaiset ry:n 
valtuustoryhmä ja hallitus ko-
koontuivat perinteisesti syysse-
minaariinsa Oulun kaupungin 
edustustiloihin Pehkolanlam-
melle. Seminaariin oli kutsut-
tu myös Haukiputaan Perus-
suomalaiset ry:n ja Kiimingin 
Perussuomalaiset ry:n edustajat.

Hyvähenkinen tapahtuma al-
koi Oulun Perussuomalaiset 
ry:n hallituksen kokouksella. 
Kokouksessa päätetiin julkais-
ta kolmen yhdistyksen yhteis-
työsopimukseen nojautuen 
toimialueellamme ja näissä yh-
distyksissä jo hyväksytyiksi tul-
leet yhdistysten ensimmäiset 
kuntavaaliehdokkaat. Hyväksyt-
tyjä nimiä annettiin tässä vai-
heessa julkisuuteen 28.

Seminaarin alussa valtuusto-
ryhmän puheenjohtaja Juha 
Vuorio kertasi Pehkolanlammen 

edustustilan historiaa ja terve-
tuliaismaljoiksi kohotetiin kau-
pungin salaisella reseptillä val-
mistetut tervasnapsit. Se veti 
osallistujien suut messingille.

Oulun Perussuomalaiset ry:n 
hallitukselle luovutettiin yhdis-
tyksen vaalia valmistelevan toi-
mikunnan vuoden 2017 kunta-
vaalien alkutahdiksi koostama 
raportti. Raportin vastaanotta-
nut puheenjohtaja Lare Inkala 
totesi dokumentin olevan ainoa 
laatuaan. Reilut kolmekymmen-
tä sivua sisältävän aineiston 
koostivat toimikunnan jäsenet 
Mia Pelkonen, Markku Hanhela, 
Krista Inkala, Jari Pirinen ja Han-
nu K. Taskila. Raportin toivotaan 
edesauttavan seuraavaa projek-
tia eli yhdistyksen kuntavaalioh-
jelman laatimista sekä antavan 
eväitä vaalikampanjointiin.

Kuntasihteeri Heimo Kontti-

nen toi puolueen terveiset kun-
tavaaleihin liittyvistä askelmer-
keistä. Isäntänä toiminut Juha 
Vuorio esitelmöi yhdistysten vä-
lisestä yhteistyöstä sekä muista 
olennaisista kuntavaaleihin liit-
tyvistä seikoista. Paikalla oli to-
tuttuun tapaan yhdistyksemme 
jäsen, kaupunginvaltuutettu, 
kansanedustaja Ville Vähämäki 
sekä Haukiputaan yhdistyksen 
puheenjohtaja Aaro Paakkari.

Virallisen ohjelman jälkeen 
saunottiin ja päivän kruunasi lo-
hisoppa kyytipoikineen. Pari-
kymmentä seminaarivierasta 
sai taas kerran nauttia kokous-
tamisen lisäksi luonnonrauhas-
ta, saunan lämmöstä sekä run-
saasta kestityksestä, joten kyllä 
nyt jaksaa.

Jari Pirinen, sihteeri
Oulun Perussuomalaiset ry

KESÄ on kääntynyt syksyyn ja 
monenlaista on Hongon Vihuril-
lekin kesän aikana tapahtunut. 
Hevonenhan ruunattiin kevääl-
lä - ja oman aikansa se ottaa en-
nen kuin vaikutus alkaa ja yli-
määräiset touhut ja pikkupojan 
elkeet jäävät pois. 

Alkukesästä hevonen intoili vä-
hän liikaa vielä ajossa ja sitten 
tuli sieraimista verta. Hevonen 
tutkittiin Porin hevosklinikal-
la, mutta onneksi mitään pysy-
viä vaurioita ei tullut. Ruuna sai 
hengityselimistöä tervehdyttä-
vää lisärehua, joka parantaa alu-
een verenkiertoa ja lisää samal-
la luonnollista vastustuskykyä. 
Suurimmaksi osaksi tämä lievä 
tukehtuminen johtui varsan ra-
kenteesta, koska sillä on erittäin 
lyhyt kaula, joka aiheuttaa sen, 
että hevosta hillitessä sen hengi-
tys voi ahtautua.

Löysimme kuitenkin avun asi-
aan ja hevoselle hankittiin kurk-
kutuki, jota käytetään ajossa. 
Sen jälkeen ei tuota ongelmaa 
ole ollut.

Jotta hevosen omistaminen ei 
- hyvät puoluetoverit - kävisi lii-
an helpoksi, niin ei tässä vielä 
kaikki. Heinäkuussa ruunan ravi 
ei ollut hyvää kovemmissa har-
joituksissa ja edessä oli nytkin 

Kolmen yhdistyksen yhteisseminaarissa valmistauduttiin ensi kevään kuntavaaleihin.

Pirkko Mattila sai onnittelut ja kukkatervehdyksen Paula 
Jukalta.

Koulutusporukkaa Oulussa: Markku Hanhela, Esa Paloniemi, 
Tanja Paakkola, ”Timo Soini”, Janne Koskela, Marja Nousiai-
nen ja Jari-Pekka Teurajärvi.

OPINTOKESKUS Pekasus jär-
jesti viestintäkoulutusta Oulus-
sa kouluttaja Marja Nousiaisen 
johdolla. Koulutuksen sisällös-
sä käytiin läpi poliitikon ja myös 
hieman puolueen imagon ja 
julkisen kuvan rakennusta, krii-
siviestintää, poliittisen skan-
daalin syntyä, eduskuntavaali-
tutkimuksesta saatuja tuoreita 
tuloksia sekä viestintävälinei-
den keskinäisiä eroja ja soveltu-
vuutta viestintään. Koulutuksen 
sisältöä oli painotettu kunta-
vaaliehdokkaalle sopivaksi. 

Koulutukseen osallistui kouralli-
nen innokkaita oppijoita.

- Koulutus on tarpeen meille 
jokaiselle. Aina löytyy uutta nä-
kökulmaa, vaikka olisikin val-
miiksi asiantuntija jollakin osa-
alueella. Olemme onnekkaita, 
että meillä on kokenut viestin-
täalan ammattilainen koulut-
tajana, kommentoi Perussuo-
malaisten Pohjois-Pohjanmaan 
piirin puheenjohtaja Jari-Pekka 
Teurajärvi.

Jari-Pekka Teurajärvi

MUHOKSEN torin valtasi ke-
säisen sään lisäksi leppoisa ja 
odottava tunnelma lauantai-
aamuna. Muhoksen Perussuo-
malaiset järjestivät juhlan Pirk-
ko Mattilan ministerinimityksen 
kunniaksi. Tapahtumassa tar-
joiltiin kenttäaktiivien Paula Ju-
kan ja Seija Pirttikosken valmis-
tamaa hernekeittoa. Tunnetusti 
herkullinen keitto teki hyvin 
kauppansa ja päivän päätteeksi 
perustykistä keittoa olikin nau-
tittu noin 250 annosta.

Ministeri Mattilan lauantai-
aamu oli kiireinen, sillä hän kävi 
avaamassa Iin Wanhan Sata-
man messut ennen Muhokselle 
saapumista.  Kello 11.30 yleisön 
eteen kaarsi Jouko Heinon mu-
seorekisteröity Plymouth, ta-
kapenkillä tuore sosiaali- ja ter-
veysministeri. 

Tuore ministeri kertoi uuden 
pestin alun olleen työntäytei-
nen ja haastava. Hyppäämi-
nen liikkuvaan junaan ja sote-
uudistus ovat pitäneet tuoreen 
ministerin kiireisenä. Terveh-
dyspuheessaan Mattila jakoi kii-
tosta henkilökohtaisten syiden 
vuoksi sivuun jääneelle Hanna 

Mäntylälle hyvin hoidetusta mi-
nisterikaudesta. Mattila pala-
si myös puheessaan poliittisen 
uransa alkuajoille ja erityiset kii-
tokset sai pitkän linjan muhos-
lainen kuntapoliitikko Paula 
Juka siitä, että houkutteli hänet 
aikoinaan mukaan politiikkaan.

Ministerillä riitti onnittelijoita 
niin kukkien kuin asioiden kera. 
Kaikki saivatkin onnitella uutta 
ministeriä kättelyin ja halauk-
sin. Pirkko myös ohjeisti paikal-
le tulleita olemaan yhteydessä 
jatkossakin rohkeasti kun asi-
aa tulee. Paikalle saapuneiden 
ihmisten keskuudessa mieli oli 
tyytyväinen ja iloinen kotikylän 
ministeristä. Perussuomalais-
ta mallia näyttää myös ministe-
ri Mattila , joka on jo valmiina 
myös tuleviin kuntavaaleihin.

Muhoksen torilta ministeri 
suuntasi yhdessä Muhoksen Pe-
russuomalaisten kanssa vielä 
vierailulle Kylmälänkylälle, jon-
ne oli myös kerääntynyt jouk-
ko ihmisiä tapaamaan uutta mi-
nisteriä.

  
Petri Holm & Petteri Juka 

klinikkareissu. Tällä kertaa me-
nimme Turkuun erittäin koke-
neen eläinlääkärin vastaanotol-
le. Hevosen jalat tutkittiin ja 
kuvattiin erittäin tarkasti, ja sitä 
jopa ajettiin tämän vuoden

Kuninkuusraviareenalla Tu-
run Metsämäessä. Diagnoosin 
mukaan ruuna ei ole vielä ni-
velistään valmis oikein koviin 
harjoituksiin, ja samalla niveliä 
piikitettiin kortisonilla. Suositus 
oli, että lääkitys uusitaan syksyl-
lä. Nämä ovat kuitenkin aivan 
normaaleja hoitotoimenpitei-
tä ravihevosille, jotka joutuvat 
”treenaamaan” vähän enemmän 
kuin ihmisurheilijat. Eli ei kanna-
ta pelästyä, hevoselle pyritään 
antamaan mahdollisimman hy-
vät lähtökohdat juoksijaksi. 

Muuten hevonen on ihan kun-

nossa ja ensi talvi onkin ehkä 
tärkein treeniaika sen uralla, jol-
loin pitäisi luoda hyvä pohja-
kunto. Ajossakin varsa toimii 
nyt aika mukavasti ja alkaa koh-
ta olla valmis ottamaan suurta 
omistajajoukkoaan vaikka pik-
ku ajelulle. Ihan kivasti hevonen 
on ainakin täällä omassa maa-
kunnassa kiinnostanut, mutta 
varsahan se vielä on suomenhe-
voseksi ja aikaa menee ennen 
kuin hän on aikuinen. Mutta ai-
kaahan meillä on, ja jos joku 
asia jäi askarruttamaan, niin vas-
taan mielelläni sähköpostilla ky-
selyihin.

Ja vielä muistutus: kai liputitte 
6.9. suomenhevosen päivänä?

Kauko Ketola, Kokemäki
kauko@horseteamketola.com
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PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA

Näin kirjoitat 
palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla 
korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita 
mukaan kirjoittajan yhteystiedot, 
jotka jäävät vain toimituksen tietoon. 

Toimitus voi otsikoida ja lyhentää 
kirjoituksia. 
Lähetä mielipiteesi osoitteella: 
toimitus@perussuomalaiset.fi tai 
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

JOS rasisti tykkää enemmän 
omenoista kuin banaaneis-
ta, ovatko omenat silloin huo-
nompia kuin banaanit? Sil-
lä rasistihan on aina väärässä. 
No, ei tietenkään. Suomalai-
nen suvaitsevaisto propagoi 
kuitenkin usein juuri tällaisel-
la taktiikalla. Jos haluat tie-
tää, ovatko omenat parempia 
kuin banaanit, sinun täytyy 
itse tutkia ja maistella niitä. Ja 
vaikka olisitkin eri mieltä, ra-
sisti on silti oikeassa. Kysees-
sä on nimittäin mielipide-
kysymys, jossa jokainen on 
oikeassa.

 Jos rasisti on kauppias, joka 
ei myy banaaneja, koska hän 
ei tykkää niistä, hän ei toi-
mi rasistisesti. Koska kysees-
sä ovat banaanit, eivät ih-
miset. No, ihmisiähän ei toki 
saa myydä ollenkaan. Jos ra-
sisti ei palkkaa mustia mie-
hiä kassalle töihin sen vuoksi, 
että hän haluaa palkata vain 
kassaneitejä, hän ei toimi ra-
sistisesti. Hän kylläkin toimii 
syrjivästi, koska syrjii miehiä 
työhönotossa, mutta se ei ole 
rasismia. Rasismi on nimittäin 
syrjintää, jonka syynä on rotu, 
ihonväri tai etninen tai kan-
sallinen alkuperä. 

Mielipidekysymys ei ole ra-
sismia. Mielipiteiden harkitse-
mattomalla esittämisellä voi 
syyllistyä kiihotukseen kan-
sanryhmää vastaan, mutta se, 
että joku on jotain mieltä, ei 
ole rasismia. Rasismi on aktii-
vista tai passiivista toimintaa. 
Syrjintä, joka johtuu esimer-
kiksi seksuaalisesta suuntau-
tumisesta, iästä, sukupuolesta 
tai poliittisesta mielipiteestä 
on väärin, mutta sellainen ei 
ole rasismia. 

Rasismia käytetään nyky-
ään aivan holtittomasti hauk-

kumaleimana. Ennakkoluulo 
ei ole rasismia. Jos ennakko-
luulo tiedostetaan luuloksi, se 
on hyödyllinen turvallisuus-
keino. Jos taasen sitä ei tun-
nisteta luuloksi, se ei silloin-
kaan ole rasismia, vaan yhtä 
vaarallinen kuin muukin har-
haluulo. Esimerkiksi harha-
luulo siitä, että maahanmuut-
to on hyväksi yhteiskunnalle 
riippumatta siitä, mitkä ovat 
siirtolaisuuden syyt. Harha-
luulot voivat johtaa syrjivään 
toimintaan.

Se, että avoimesti rasisti-
nen henkilö on jotain miel-
tä jostakin, ei tarkoita, että 
hän olisi väärässä. Hän, joka 
väittää rasistin olevan vää-
rässä ilman todisteita, syyllis-
tyy mustamaalaukseen. On 
sanottu, että suurin osa niis-
tä, jotka äänestivät Britanni-
an EU-eron puolesta, eivät ole 
rasisteja, mutta kaikki rasis-
tit äänestivät sen puolesta. Ei 
ole mitään perusteita väittää, 
että yli puolet kansasta olisi 
rasisteja. 

Myöskään EU-eropuolen 
voitto ei oikeuta brittirasisteja 
toiminaan rasistisesti muun-
maalaisia kohtaan. Jos poliit-
tista keskustelua taloudelli-
sista tai kulttuurisista aiheista 
yritetään rajoittaa sillä, että 
pelätään rasismia, silloin tu-
kahdutetaan demokratiaa. Se, 
että jonkun mielestä somalia-
lainen kulttuuri on huonompi 
kuin kiinalainen tai suomalai-
nen kulttuuri, ei tee hänestä 
rasistia. Se, että jonkun mie-
lestä kristinusko on parem-
pi kuin islaminusko, ei tee 
hänestä rasistia - eikä edes 
uskontojen syrjijää.

Mika Kivimaa (ps.)
rasismin vastustaja, Kokkola

OULUSSA muovijätteitä ei ole 
voinut kierrättää ekopisteil-
le syksyn 2012 jälkeen, jolloin 
muovin erilliskeräys ekopis-
teiltä ja Oivapisteiltä lopetet-
tiin. Muovi oli laitettava sekajät-
teen eli polttokelpoisen jätteen 
joukkoon ja sekajätteet poltet-
tiin Laanilan ekovoimalaitok-
sessa. Muutos vaikutti kunta-
laisiin jätemaksujen nousuna, 
koska suurin osa sekajättees-
tä on muovia. Roskakori täyttyi 
nopeammin ja roska-auto täy-
tyi tilata useammin tyhjennys-
käynnille.

Vuoden 2016 alusta alkaen on 
vastuu muovijätteen keräykses-
tä siirtynyt kunnilta pakkaus-
ten tuottajille. Rinki Oy on teol-
lisuuden ja kaupan perustama 
ja omistama palveluyhtiö, jon-
ka tehtävänä on rakentaa kier-
rätyspisteitä ja toimittaa muovit 
uusiokäytettäviksi. Oulun kau-
punki ulkoisti vastuunsa muo-
vijätteen keräyksestä suoraan 
veronmaksajillensa vuosina 
2012-2016 ja sai samalla mak-

sutonta polttoainetta ekovoi-
malaansa.

Muovi soveltuu hyvin kierrä-
tykseen eikä sen prosessoimi-
nen uudestaan vaadi paljon 
energiaa. Muovin energia-arvo 
on lähes öljyä vastaava, jolloin 
siitä voidaan poltettaessa saada 
ihmisille välttämättömiä tuot-
teita, kuten sähköä tai lämpöä. 
Kannattaako muovi sitten kier-
rättää vai toimittaa sekajättee-
nä roska-auton mukana Laani-
laan poltettavaksi?

Kuluttaja maksaa muovinke-
räyksen jo ostaessaan muoviin 
pakatun tuotteen kaupan hyl-
lyltä. Poltettavaksi toimitettuna 
veronmaksaja tarjoaa maksu-
tonta energiaa ekovoimalaitok-
seen, mutta maksaa itse roska-
astian tyhjennyksen.

Koska muovijätteestä on mak-
settu etukäteen kierrätysmak-
su, kannattaa se mielestäni sil-
loin kierrättää. Tällöin kuluttaja 
säästää jätehuoltomaksuis-
sa, koska roska-auton tarvitsee 
käydä harvemmin. Ennustankin 

muovijätteen kierrätyksen kiris-
tävän kilpailua jätehuoltoyritys-
ten keskuudessa, koska asiakas-
käynnit tulevat vähentymään. 
Tämä voi aiheuttaa myös pai-
neita korottaa jätehuoltomak-
suja.

Mikäli muovin haluaa kierrät-
tää, pakkaukset pitää tyhjen-
tää ja tarvittaessa puhdistaa. 
Puhtauden hyvä lähtökohta on, 
että pakkausjätettä voi sellaise-
naan säilyttää vaikka pitempiai-
kaisesti kotona. Pakkausten tu-
lisi olla myös kuivia.

Ekopisteitä löytyy Suomen 
taajama-alueilta varsin katta-
vasti ja muovipakkauksen ke-
räyspisteitä lisätään koko ajan. 
Oulun 42 ekopistettä sisältää 
tällä hetkellä vain 11 muovinke-
räysastiaa, mutta tilanne para-
nee koko ajan. Kaikilta ekopis-
teiltä löytyy lisäksi keräysastiat 
kartonkipakkauksille, lasipakka-
uksille sekä metallille.

Jari-Pekka Teurajärvi (ps.)
Oulu

Rasisti on aina väärässä

Muovia voi taas kierrättää

Paatero on oikeassa
ENTISEN poliisiylijohtajan Mik-
ko Paateron mukaan sisäisen 
turvallisuuden ohjelmat ja stra-
tegiat sekä niitä seurannut re-
surssien kohdentaminen ovat 
menneet pilalle liian pehme-
yden ja maailmojen syleilyn 
vuoksi.

Olen täysin samaa mieltä ex-
poliisiylijohtajan kanssa. Kiel-
teisen turvapaikkapäätöksen 
saaneet henkilöt ovat uhka si-
säiselle turvallisuudelle. Heidät 
pitäisi viivyttelemättä siirtää 
suljettuun vastaanottokeskuk-

seen, jonka jälkeen vasta voi-
si tehdä valituksen päätöksestä 
hallinto-oikeuteen. Päätökses-
tä valittaminen hallinto-oikeu-
teen ei tätä uhkaa poista.

Kielteisen päätöksen saanei-
den joukossa on henkilöitä, 
joilla on hyvin suuri vaara ryh-
tyä - samanmielisten keskuu-
dessa - rikosten tai jopa terro-
ristien johtamalle tielle. 

Nyt hallinto-oikeuden pää-
töstä odottava voi vapaas-
ti seikkailla missä vain ja suun-
nitella esim. rikosta, jolla voisi 

välttyä maasta poistamiselta. 
Hallinto-oikeuden kielteisen 
päätöksen jälkeen maasta kar-
kottaminen olisi toimeenpan-
tava välittömästi. 

Mahdollisen myönteisen 
päätöksen myötä vasta läh-
dettäisiin kotouttamaan ja 
hakemaan kuntapaikkaa, opis-
kelemaan kieltä tai työharjoit-
telupaikkaa jne.

Ari Prihti
Punkalaidun
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LÄNSIMAINEN arvoyhtei-
sö elää itsepetoksessa. Siviile-
jä lahdataan maailmassa sys-
temaattisesti, mutta edelleen 
puhumme yksittäistapauksista. 
Isis saavuttaa jalansijaa Euroo-
passa – jopa syntyperäiset kan-
salaiset lähtevät sotilaiksi sen 
riveihin – ja edelleen me väi-
tämme heidän kaikkien olevan 
sekavia yksilöitä, jotka ovat tie-
toisesti pahan puolella.

Me emme halua tunnustaa, 
että koko maailma ei yksin-
kertaisesti jaa arvojamme de-
mokratiasta, vapaudesta ja 
henkilökohtaisesta koskemat-
tomuudesta. Siinä missä mei-
dän maailmassamme siviilin 
kuolema on yksilöity ja hirveä 
tragedia, on se Isisin kirjois-
sa vain numeerinen voitto oi-
kean uskon puolesta taistele-
ville. Länsimainen moraali ei 
ole universaalia. On naiivia aja-
tella niin.

On tärkeää ymmärtää, että 
se, mitä me Isisin toiminnas-
sa luonnehdimme pahuudek-
si, on pahuutta nimenomaan 
länsimaisesta näkökulmasta. 
Terroristien filosofiassa se on 
puhdasoppisuutta. Isis-terro-
risti ei usko toimivansa pahuu-
den puolella, vaan on omaksu-
nut kieroutuneen näkemyksen 
oikeasta ja väärästä, ja levittää 
omaa kammottavaa arvomaa-
ilmaansa samanlaisena totuu-
tena kuin me ihmisoikeuksia. 

Me ajattelemme yhä vir-
heellisesti, että terroritekoon 
ryhtyvän täytyy olla poikke-
uksellisen häiriintynyt yksit-
täistapaus. Ei tarvitse. Hänen 
tarvitsee vain olla kasvanut 
sellaisessa moraaliympäris-
tössä, jossa ihmishengelle – 
etenkään väärää uskonryh-
mää edustavalle – ei anneta 
minkäänlaista arvoa. Terroris-
teille ihmisten lahtaaminen 
ei ole eläinten metsästämis-

tä kummempi teko. Terroristi-
järjestöt eivät usko ihmisoike-
uksiin eivätkä tunne pienten 
jesidityttöjen kauppaamises-
ta seksiorjiksi tippaakaan huo-
noa omaatuntoa. Terroristit ei-
vät ole yksittäistapauksia, vaan 
heillä on yhteisön tuki taka-
naan.

Sodassa terrorismia vastaan 
on tunnettava ensin vihollisen-
sa. Valitettavasti länsimaissa ei 
vieläkään ymmärretä, että vi-
hollinen ei ole hajanainen ko-
koelma sekalaisia kirvesmur-
haajia ja pommimiehiä vaan se 
arvoyhteisö, joka levittää omaa 
sairasta käsitystään oikeasta ja 
väärästä. Tällä hetkellä vahvin 
tällainen yhteisö on Isis, ja sii-
hen on laskettava kuuluvaksi 
myös kaikki sen ideologiaa tu-
kevat ryhmittymät.

Terroristi ei nimittäin ole vain 
se, joka tappaa Isisin nimeen. 
Terroristi on myös se, joka 
omassa yhteisössään ja roolis-
saan puolustaa muiden har-
joittamaa ääri-islamilaista väki-
valtaa. Meidän tulee rangaista 
ankarimman mukaan terroris-
tijärjestössä toimimista, sellai-
sen rahoittamista tai sellaisen 
ideologian levittämistä. Näi-
hin syyllistyneet ulkomaalaiset 
on automaattisesti karkotetta-
va, eikä esimerkiksi sotimaan 
lähteneitä aivopestyjä Isis-so-
tilaita voi ikinä ottaa Euroop-
paan takaisin. Euroopan on säi-
lytettävä länsimaiset arvonsa, 
eikä se onnistu pelkästään rau-
han, rakkauden ja hashtagien 
voimalla.

Käynnissä on paljon laajem-
pi ongelma kuin satunnaisten 
hirmutekojen sarja. Käynnis-
sä on kahden arvomaailman 
taistelu, jota meillä ei ole va-
raa hävitä.

Tiina Palovuori (2. vpj.)
Perussuomalaiset Nuoret

ENSI kevään kuntavaalit ovat 
herättäneet demarien vete-
raanikansanedustajat. He ovat 
oivaltaneet, että puolueen kan-
natus voisi nousta samoilla 
eväillä kuin millä se aikoinaan 
laski. Matti Pitkon kolumnin 
mukaan (10.8.16 AL) kansan-
edustaja Eero Heinäluoma on 
keräämässä ryhmää leikatun in-
deksin korjauksen kannattajiksi.

Väestörekisterikeskus vahvis-
ti viime kesänä puolueettoman 
Suomen Senioriliike ry:n vireil-
le paneman eläkeindeksiä kos-
kevan kansalaisaloitteen kan-
natusilmoitusten viralliseksi 
lukumääräksi 84 820. Lakialoi-
te viedään eduskunnan käsit-
telyyn marras-joulukuun vaih-
teessa. Se saattaa hyvinkin 
ehtiä eduskuntakäsittelyyn en-
nen kevään kuntavaaleja. Kan-
sanedustajien suhtautuminen 
1,5 miljoonan äänioikeutetun 
eläkeläisen tärkeimpään asiaan 

saattaa vaikuttaa myös kunta-
vaalien äänestyskäyttäytymi-
seen, vaikkei siitä kunnissa pää-
tetä.

Vuonna 1996 Lipposen halli-
tus heikensi eläkeindeksiä ja se 
on sen jälkeen ollut jatkuvas-
ti esillä. Edellisellä vaalikaudel-
la perussuomalaisten kansan-
edustaja Kauko Tuupainen teki 
sitä koskevan kehitysaloitteen, 
mutta siihen ei löytynyt riittä-
västi kannatusta. 

Työeläkeyhtiöiden eläkekas-
sojen tuotot ovat kehittyneet 
hyvin - tämän vuoden alku-
puolta lukuun ottamatta. In-
deksiremontti säästäisi sosiaa-
limenoja ja toisi verotuloja. Se 
korjaisi myös sosiaalisen oikeu-
denmukaisuuden omatunto-
häiriön.

Esko Järvenpää 
eläkeläinen

Kahden 
arvomaailman taistelu

Vaalikampanja on alkanut

Malmin lentokenttä tulee säilyttää 
MALMIN lentokentän tilanne 
on puhuttanut jo pitkään Hel-
singissä. Helsingin valtapuolu-
eet eli kokoomus, vihreät ja de-
marit haluaisivat lakkauttaa 
kentän. Sen sijaan perussuoma-
laiset ovat aktiivisesti kampan-
joineet kentän säilyttämisen 
puolesta. Elokuussa syntyi Mal-
min lentokentän säilyttämistä 
ajava kansalaisaloite Lex Malmi, 
joka on saanut hetkessä jo yli 
30 000 kannattajaa.

 Lentokenttäalue on ainutlaa-
tuinen kulttuurin, harrastus-
toiminnan ja virkistysmahdol-
lisuuksien näkökulmasta. Sen 
tuhoaminen olisi röyhkeää kan-
sallisen kulttuuriperinnön vä-

heksymistä - ja lisäksi helsin-
kiläisten tahdon jyräämistä: 
helsinkiläisten selvä enemmis-
tö kannattaa kentän säilyttä-
mistä ilmailukäytössä. Keväällä 
tehdyn mielipidetutkimuksen 
mukaan vain 13 prosenttia pää-
kaupunkiseudun asukkaista ha-
luaa Malmin lentoaseman tilal-
le asuntoja. 

Malmin lentoaseman säilyt-
täminen on tärkeää turvalli-
suus- ja pelastussyistä. Raja-
vartiolaitos, Pelastuslaitos ja 
Poliisi käyttävät kenttää lento-
tukikohtanaan. Malmilta läh-
tee vuosittain merkittävä määrä 
meripelastus-, etsintä- ja sai-
raankuljetuslentoja. Malmi on 

oleellinen myös kriisinsietoky-
vyn näkökulmasta: pääkaupun-
kiseudulle tarvitaan varakenttä 
kriisinaikaisen huoltovarmuu-
den turvaamiseksi.

Malmi on liikennemääriltään 
ylivoimaisesti Suomen toiseksi 
vilkkain lentokenttä. Se tarjoaa 
suoraan ja välillisesti yli 600 työ-
paikkaa. Kaiken kaikkiaan lento-
kentällä on suuri merkitys koko 
pääkaupungin kilpailukyvylle ja 
vetovoimalle.

Toni Ahva (pj.)
Helsingin Perussuomalaiset 
Nuoret

SUURTEN suomalaisten jou-
kon kärkikymmenikköön kuu-
luu oikeutetusti uskonpuh-
distajamme Mikael Agricola. 
Hänen ansionsa ovat eittä-
mättä mittavat, eivätkä yksin 
uskonnon alueella. Uskonpuh-
distajaksemme tuskin olisim-
me voineet saada osuvampaa 
henkilöä.

Hän halusi johdattaa kan-
samme elävän kristillisyyden 
lähteille, ennen muuta Raa-
matun hengen sisäistämiseen. 
Hän välitti tulevienkin suku-
polvien kristityille isiemme 
kalleimman perinnön: nöyrän 
uskon, joka kuitenkin syvim-
mässäkin ahdistuksessa ja an-
karimpienkin vaivojen keskel-
lä tietää odottaa toivoen apua 
Herralta.

Uuden Testamentin suomen-
noksen jälkeen yksi Agricolan 
pääteoksista Rucouskiria Bib-
liasta välittää hänen syvälli-
sen kristillisen opetuksensa. 
Hän lähtee meidän ihmisten 
täydellisestä turmeltuneisuu-
desta:

“Oi sinä surkia lokasäkki, et-
kös näitä mielesäs äkkää, hai-
seva raato olevas ja matoin 
eväs kuoltuas.”

Mutta sulasta armosta Juma-
la kuitenkin armahtaa häneltä 
apua etsivää syntistä. Ja näin 
me kaikki olemme Jumalalle 
kelpaavia ilman omia ansioi-
tamme sen lunastuksen kaut-
ta, joka on Kristuksessa Jee-
suksessa. Ja uskossa saamme 
sen omistaa.

Rukouskirjansa alkuun Ag-
ricola on liittänyt rakkai-
ta raamatunkohtiaan, kuten 
esimerkiksi Jeesuksen vuori-
saarnan autuaiksi julistukset 
suloisena ja hyvänä matalal-
le laskeutuvana evankeliumi-
na hengellisen köyhyyten-
sä ja vaivaisuutensa tuntevan 
anojan sydämeen. Herran läs-
näolon odotus, hengen ikä-
vöiminen ja halajaminen Ju-
malan puoleen on jatkuva 
sielunvire. Uskomme on sekä 
omistavaa että etsivää, lepää-
vää ja kilvoittelevaa. Saamme 
kyllä omistaa kaikki ihanat lu-
paukset, mutta samalla jou-
dumme myös toivomaan ja 
odottamaan uutta ja parem-
paa elämää sitten perillä tai-
vaan kodissa.

Tällaisia nöyrän tien kulki-
joita me suomalaiset olem-
me paljolti olleet historiamme 

monien kovien kokemusten - 
ei vähinten ankarien sotiem-
me ansiosta. Näin tekee mieli 
myös sanoa meistä perussuo-
malaisista, joita ei suinkaan 
ole kohdeltu aikaisemmin eikä 
nytkään millään silkkihansik-
kailla. Rinta ei ole päässyt lii-
kaa röyhistymään, vaan on 
pysytty pienellä paikalla. Ko-
kemuksen kautta on omak-
suttu Jeesuksen kertomuk-
sesta kahdesta rukoilijasta, ei 
itseään ylistäneen fariseuk-
sen, vaan rintaansa lyöneen 
publikaanin osa. Hänhän ru-
koili nöyryydessä: ”Jumala, 
ole minulle syntiselle armolli-
nen.” Ja kuitenkin, Jeesuksen 
todistuksen mukaisesti, tämä 
publikaani meni kotiinsa van-
hurskaampana kuin se toinen 
rukoilija.

Otsakkeen virren säe kuu-
luu täydellisenä: ”Nöyryyden 
harva kalliiksi arvaa, vaikka on 
kalliimpi kuin koko maailma!” 
Saakoon Taivaallinen Isämme 
ja Vapahtajamme Jeesus Kris-
tus pitää meitä sillä paikalla.

 Anssi Joutsenlahti
rovasti, Kankaanpää

Nöyryyden harva kalliiksi arvaa
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HYVINKÄÄ
Hyvinkään Suurmarkkinat lauantai-
na 24.9. klo 9-15 Kauppakeskus Wil-
lassa, Torikatu 7. Paikalla kansan-
edustaja Leena Meri sekä paikallisia 
aktiiveja.

HELSINKI
PS Helsinki mukana Myllypuro-päi-
vässä 24.9. klo 10-14 Myllypuron os-
toskeskuksessa ja Malmin mark-
kinoilla lauantaina 22.10. klo 9-15 
Ylä-Malmin torilla.

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset ry:n 
jäsenet, jos olette kiinnostuneet 
osallistumaan Lapin piirin 10-vuo-
tisjuhlaan Kittilän Levillä 19.11, niin 
lisätietoja ja ilmoittautumisia ottaa 
vastaan (29.9. saakka) yhdistyksen 
sihteeri, joko s-posti: perttisaaski-
lahti@hotmail.com tai puh. 050-
3072455.

OULU
Oulun Perussuomalaisten viikoittai-
set tupaillat ovat palanneet ohjel-
mistoon. Tupailta tiistaisin klo 17-19 
piiritoimistolla Heinäpäässä, Tarkka-
ampujankatu 14. Kuntavaaliehdok-
kaaksi voi myös ilmoittautua piiri-
toimistolla ennen tupailtaa tiistaisin 
klo 15.30-16.30. Tilaisuuksien isän-
tinä ovat Jari Pirinen ja Seppo Paak-
kari. Tilaisuus on ilmainen ja avoin 
kaikille perussuomalaisuudesta 
kiinnostuneille. Tervetuloa!

UUSIKAUPUNKI
Uudenkaupungin Perussuomalai-
set mukana Uudenkaupungin Syys-
markkinoilla lauantaina 1.10. Terve-
tuloa tapaamaan! 

TURKU
Oikeutta Eläkeläisille Turun Osas-
to ry järjestää eläkeläisille vapaa-
muotoisia keskustelutilaisuuksia jo-
kaisen kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina klo 17 Turun Perussuoma-
laisten toimitilassa Leijonanluolassa, 
Kärsämäentie 31. Tilaisuuksiin toivo-
taan uusia osallistujia! Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 2.10. klo 15 Happy 
Housessa,  Ursininkatu 11. Kokouk-
sen koollekutsuja on yhdistyksen 
hallitus. Käsitellään sääntömääräiset 
syyskokousasiat. Tervetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset Tikku-
rilan Maalaismarkkinoilla sunnun-
taina 2.10. klo 10-14 ja Myyrmä-
en Maalaismarkkinoilla lauantaina 
15.10. klo 10-14.

LIETO
Liedon Perussuomalaisten teltta on 
taas Mikkelinpäivän markkinoilla 
sunnuntaina 2.10. klo 11-16. Terve-
tuloa keskustelemaan.

PERHONJOKILAAKSON PSNAISET
Perhonjokilaakson PerusNaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 2.10. klo 16 
Kortesjärven Avain Säästöpankin 
kerhohuoneella, Kaustintie 2. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. Hal-
litus kokoontuu klo 15. Tervetuloa!

KAUSTINEN
Kaustisen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 2.10. klo 18 
Kortesjärven Avain Säästöpan-
kin kerhohuoneella, Kaustintie 2. 

Sääntömääräisten asioiden lisäk-
si hallitus esittää, että valitaan tässä 
kokouksessa puheenjohtaja loppu-
vuodeksi ja vuodelle 2017. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. Ko-
kouksessa ovat äänioikeutettuja 
jäsenet, jotka ovat maksaneet puo-
lueen jäsenmaksun kuluvalta ja vii-
me vuodelta. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisia kunta-
vaaliehdokkaita toivotaan ilmoit-
tautumaan kuntavaalien 2017 kou-
lutusiltaan, joka pidetään tiistaina 
4.10. ja 18.10. klo 17-19.30 val-
tuustoryhmän kokoushuoneessa, 
Aleksanterinkatu 20. Tilaisuuteen 
otetaan 15 ensimmäistä ilmoittau-
tunutta. Ilmoittaudu Erkki Saarisel-
le viimeistään viikkoa aikaisemmin, 
erkkij.saarinen@kolumbus.fi tai puh. 
040 593 7383 (mielellään tekstari).

REVONLAHTI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään tiistaina 4.10. klo 18 Taukokar-
tanossa Revonlahdella, Kasitie 540. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa! 

SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään tiistaina 4.10. klo 18 Taukokar-
tanossa Revonlahdella, Kasitie 540. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

KUOPIO
Kuopion torilla järjestetään perintei-
set syysmarkkinat keskiviikkona 5. 
ja torstaina 6.10.2016. Kuopion seu-
dun Perussuomalaiset ovat paikal-
la molempina päivinä klo 9 alkaen. 
Tarjolla on mehua, keksiä ja karkkia 
sekä ajankohtaista materiaalia. Pai-
kalla on kaupunginvaltuutettuja, 
lautakuntien jäseniä sekä muita yh-
distyksen aktiiveja. Tervetuloa!

PIRKKO MATTILA KIERTÄÄ
Sosiaali- ja terveysministeri Pirk-
ko Mattila tavattavissa Tornion ja Si-
mon kunnissa perjantaina 7.10. klo 
17-18.30 sote-infossa Tornion kau-
pungintalolla ja klo 19.-20.30 La-
pin piirin PS-tapaamisessa sekä lau-
antaina 8.10. klo 10-11.30 Tornion 
markkinoilla PS-teltalla, klo 12.30-
13 Simon kunnanjohdon tapaa-
misessa kunnantalolla ja klo 13-14 
Simon Perussuomalaisten tapaami-
sessa ”PS-kioskilla”. Sote-infojen yh-
teydessä ministeri on toimittajien 
tavattavissa.

KESKISUOMEN PSNUORET
Keski-Suomen Perussuomalaisten 
Nuorten telttatapahtuma lauantai-
na 8.10. klo 14-16.30 Jyväskylän kä-
velykadulla.

KEITELE
Keiteleen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 8.10. klo 16 
Anu ja Ari Eevalalla, Viiontie 230 B, 
Kuusela. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

VARSINAISSUOMEN PSNUORET
Varsinais-Suomen Perussuoma-
laiset Nuoret ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään lauan-
taina 8.10. klo 15 Leijonanluolassa, 
Kärsämäentie 31, Turku. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Jos aiot-
te syyskokouksessa esittää jotakuta 
poissaolevaa henkilöä johonkin teh-
tävään (esim. hallituksen jäseneksi), 
varmistakaa etukäteen kyseiseltä 
henkilöltä joko suullisesti tai kirjalli-
sesti, että hän on suostuvainen ky-
seiseen tehtävään. Tervetuloa!

PIRKANMAAN PSNUORET
Pirkanmaan Perussuomalaiset Nuo-
ret ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 8.10. 
klo 18 LuonnonHyvän saunatilois-
sa, Sumeliuksenkatu 11, Tampere. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat 
ja tehdään henkilövalinnat vuo-
delle 2017. Valittu hallitus aloit-
taa toimikautensa heti. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kaikki jäse-
nemme ovat lämpimästi tervetullei-
ta syyskokoukseen!

LOHJA
Kuka päättää kuntasi asioista?     Voi-
sitko se olla sinä? Tule perussuo-
malaisten teltalle keskustelemaan 
kuntavaaliehdokkuudesta. Lohjan 
Perussuomalaiset herkullisin eväin
Lohjan syysmarkkinoilla sunnun-
taina 9.10. klo 10–16 ja lauantaina 
22.10. klo 8–13. Torilla tavataan!

LOHJA
Lohjan Seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 15.10. klo 15:30 
Villa Emiliassa, Järventaustantie 
164, Lohja. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kokouksen jälkeen 
jatkamme yhteistä illanviettoa. Ter-
vetuloa!

UUDENMAAN PSNUORET
Uudenmaan Perussuomalaiset Nuo-
ret ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään 15.10. Järvenpäässä. Li-
sätietoja kokouspaikasta ja -ajasta 
nettisivuiltamme: www.ps-nuoret.
fi/uusimaa. Koollekutsujana hallitus, 
ruokatarjoilu. Tervetuloa!

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 16.10. 
klo 19 Kankaanpään kaupungin-
talon valtuustosalissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Paikallis-
yhdistyksen hallitus kokoontuu klo 
17.30 samassa paikassa. Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry ja Perus-
suomalaisten Varsinais-Suomen pii-
ri ry järjestävät yhteisen telttatapah-
tuman Turun kauppatorilla 17.10., 
jolloin vietetään asunnottomien 
yötä. Asunnottomien yö on joka 
vuosi 17.10., joten viikonpäivä vaih-
telee vuodesta toiseen. Tänä vuon-
na päivämäärä osuu maanantaille. 
Teltalla on tarjolla poliittista materi-
aalia sekä kahvia, teetä ja mehua. Li-
säksi paikalla tulee olemaan mak-
karaa ja grilli, jossa jokainen voi itse 
grillata makkaroita. Teltta on pystys-
sä klo 17-20 (jos sää on kovin huo-
no, teltta voidaan purkaa aiemmin-
kin). 

HEINOLA
Heinolan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään keskiviikkona 19.10. klo 18 Hei-
nolan ABC:n Heinola-kabinetissa, 
Työmiehentie 33. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään lauantaina 29.10. klo 14 Mo-
nitoimitalo 13:n Wivi Lönn -salis-
sa, Satakunnankatu 13. Käsitellään 
sääntömääräisten asioiden lisäk-
si vuoden 2017 kuntavaaleja. Kah-
vitarjoilu klo 13. Kokouksessa ovat 
esitys- ja äänioikeutettuja ne yh-
distyksen jäsenet, jotka ovat mak-
saneet puolueen jäsenmaksun 
14.10.2016 mennessä. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus.

  Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: 

Kokoukset & 
tapahtumatPS

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

Budjettiriihen sato 
kypsyi ajallaan

ALKUSYKSYN tiukan budjet-
tiriihen päätökset saatiin val-
miiksi kaavaillussa aikataulussa, 
vaikka paineita riiheen tuli etu-
käteen sekä hallituksen sisältä 
että sen ulkopuolelta. Verotus 
ei kiristy, mutta sen painopis-
te siirtyy työn ja yrittämisen ve-
rotuksesta kohti tupakkaveron 
kaltaisia haittaveroja. Budjet-
ti tuo mukanaan 515 miljoonan 
euron tuloveronalennukset, ja 
työntekijöiden ohella eläkeläis-
tenkin verotus kevenee ensi 
vuonna.

Budjettiriihessä tehtiin peri-
aatteellisesti merkittäviä pää-
töksiä. Perussuomalaisten 
esitys yli 60-vuotiaiden pitkä-
aikaistyöttömien päästämisek-
si eläkkeelle on moraalisesti tär-
keä kädenojennus työttömille. 
Päivähoitomaksut pysyvät koh-
tuullisina, pienituloisten osalta 
niitä jopa alennetaan. Rintama-
veteraanien maksuttomia kotiin 
annettavia avopalveluita laa-
jennetaan.

Sitä vastoin valtio ei myön-
nä Guggenheimille rahoitusta, 
vaikka eräät eturyhmät museo-
hanketta ankarasti lobbasi-
vatkin. Taloudellisesti kannat-
tamattoman Guggenheimin 
tukeminen ei millään muo-
toa voinut olla perusteltua, kun 
monesta muusta kohteesta jou-
dutaan leikkaamaan.

Yritykset ja erityisesti lukuisat 
pienyritykset muodostavat ta-
loutemme selkärangan, ja nyt 
varsinkin yksinyrittäjien toimin-
taedellytyksiä kohennetaan. 
Yritykset ovat aiemmin muun 
muassa joutuneet tilittämään 
arvonlisäveron suoriteperustei-
sesti, vaikka raha ei olisi vielä 
siirtynyt asiakkaalta yritykselle.

Jatkossa pienimmät yritykset 
maksavat arvonlisäveron vasta 
saadessaan maksun myymäs-
tään tuotteesta tai palvelusta, 
eikä niille siten enää aiheudu 
kohtuuttomia seurauksia asiak-
kaiden laskunmaksun viivästy-
misestä. Lisäksi hallitus toteut-
taa hallitusohjelman kirjauksen 
yrittäjävähennyksestä. Myös 
kotitalousvähennyksen määrä 
kasvaa ja auttaa parantamaan 
työllisyyttä.

Hallitukselle jää budjettiriihen 
päätöksistä huolimatta edel-
leen paljon tehtävää julkisen 
velan saamiseksi kuriin. Vanha-
sen kakkoshallituksen aikana 
alkanut nopea velkaantuminen 
ei ikävä kyllä ole vielä taittunut. 
Valtion ja kuntien toimintata-
voissa on jatkossa runsaasti te-
hostamisen varaa. Tämä koskee 
epäilemättä myös eduskuntaa.

Sami Savio
kansanedustaja (ps.)
Ylöjärvi

KAJAANIN vastaanottokes-
kuksen tapahtumat, jossa kan-
tasuomalainen mies joutui 
tapetuksi kahden turvapai-
kanhakijan toimesta, tuo esil-
le selkeän puutteen vastaanot-
tokeskusten toimintatavoissa. 
Kyseiset irakilaiset turvapaikan-
hakijat siirrettiin Kajaanin Otan-
mäkeen vasta viikko sitten, kos-
ka he aiheuttivat ongelmia 
toisessa keskuksessa.

Vastaanottokeskuksissa on 
turvapaikanhakijoita, jotka 
syystä tai toisesta eivät sopeu-
du ja heitä kierrätetään keskuk-
sesta toiseen. Tämä ei ole kui-
tenkaan oikea toimintatapa, 
kuten on nyt järkyttävällä taval-
la on tullut todistetuksi. 

 Jopa SPR on vaatinut paik-
kaa, johon ongelmatapauk-
set voitaisiin siirtää tiukemman 
valvonnan alle. Tarvitsemme-

kin pikaisesti paikan, johon näi-
tä sopeutumattomia henkilöitä 
voidaan sijoittaa. Keskus, jossa 
olisi tiukempi valvonta, työnte-
kijöillä riittävät valtuudet, liik-
kuminen rajoitettua ja joka si-
jaitsisi kaukana asutuksesta. 
Keskuksessa heille voitaisiin jär-
jestää tarvittaessa esimerkiksi 
vieroitushoitoa sekä psykiatri-
sia palveluita. 

Tällaisen keskuksen perusta-
misella alkaa olemaan jo kii-
re, sillä turvapaikkahakuproses-
sien pitkittyessä ja kielteisten 
päätösten määrän lisäänty-
essä ongelmatilanteet tule-
vat lisääntymään ja tunnelmat 
vastaanottokeskuksissa kiristy-
mään.

Rami Lehto
kansanedustaja (ps.)

Ongelmatapausten 
kierrättämiset vastaanotto-
keskuksissa lopetettava
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 

Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 

myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

Y H T E Y S T I E D O T RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 

Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n 

jäseneksi (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua). 

Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.

P A L V E L U K O R T T I

Kokoukset ja tapahtumat
Ilmoita yhdistyksesi kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään mennessä osoitteella: 

tapahtumat@perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, 
osoite, päivämäärä ja kellonaika. 

ILMOITA tilattavien lehtien määrä 

ja mihin tarkoitukseen lehdet ovat 

tulossa. Muista laittaa tilaukseen 

yhteystietosi ja lehtinippujen 

toimitusosoite. Laita mukaan myös 

vastaanottajan puhelinnumero. 

Toimitus varaa itselleen oikeuden 

päättää lehtitilausten määrästä ja toimituksesta.  

Tilaukset täytyy lähettää halutun numeron aineistopäivänä. 

Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

rä 

vat 

n 

yös 

en 

n 

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehteä 
voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun uudesta 
osoitteesta.

Hyvä perus-
suomalaisten 

jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet 

yhteystietosi (osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 tai 
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

KALASTUSLAKI ei ole uudis-
tuksen jälkeenkään millään ta-
voin yksiselitteinen tai helpos-
ti tulkittavissa. Paljon on tehty, 
mutta edelleen on paljon vielä 
tekemättä. Mielestäni kalasta-
maan pääsyn ja lupien saami-
sen tulee olla mahdollisim-
man helppoa. 

Tällä hetkellä voin kalastuk-
senhoitomaksun maksamalla 
kalastaa yhdellä vavalla lähes 
koko Suomessa. Minun tulee 
kuitenkin itse varmistaa, etten 
kalasta erityiskalastusalueella. 
Luvan ostamisen mukana ei 
tule myöskään ohjeita alueel-
la sijaitsevista saaliskiintiöis-
tä, alamitoista tai muista sään-
nöistä. Rajoitukset itse löysin 
parhaiten www.kalastusrajoi-
tukset.fi-sivustoilta.

Tein lakialoitteen verkkoka-
lastuksen helpottamiseksi tou-
kokuussa. En ole kaupallinen 
kalastaja, joten minulla on oi-
keus laittaa maksimissaan 240 
metriä verkkoja veteen. Se mi-
nulle riittää oikein hyvin. Jos 
kuitenkin haluamme naapu-
rini kanssa laittaa molempien 
kiintiöiden mukaiset 240 met-

rin verkot veteen samalla sou-
tukerralla, ne tulee kuljettaa 
tiukan laintulkinnan mukaan 
eri kerralla. Voimassa olevan 
lain mukaan muulla kuin kau-
pallisella kalastajalla ei saa olla 
edes veneessään enempää 
verkkoja kuin 240 metriä. Olen 
lakialoitteellani muuttamassa 
tätä nykyistä 240 metrin pyyn-
ti- tai venekohtaista rajoitusta 
kalastajakohtaiseksi.

Uusi kalastuslaki on tuonut 
hämmennystä myös vaellus-
kalavesistöjen koski- ja virta-
kalapaikkojen osalta. Vanhas-
sa laissa kalastuskielto koski 
lohen ja siian koski- ja virta-
paikkoja. Uudessa laissa vael-
luskalalla tarkoitetaan lohta, 
järvilohta, ankeriasta, nah-
kiaista, taimenta sekä nie-
riän, harjuksen ja siian vael-
tavia kantoja. Näitä jokia on 
maassamme satoja kilomet-
rejä. Maallikkotulkinnan mu-
kaan niissä ei saa enää pilkkiä 
tai onkia, joten perinteiset on-
kikilpailutkin ovat uhattuina. 
Olen pyytänyt kirjallisella ky-
symyksellä ministeriltä tarken-
nusta tämän lainkohdan tul-

kintaan. En millään usko, että 
pilkkiminen tai onkiminen 
näissä joissa vaarantavat em. 
kalakantoja.

Uusi kalastuslaki tarvitsee 
myös hiontaa siinä, miten ko-
titarvekalastajalle ja vesialuei-
den omistajille omissa vesis-
sään saadaan merkittävämpi, 
heille kuuluva omistusoikeu-
dellinen asema.

Oman haasteensa kalas-
tusharrastukselle on tuonut 
saimaannorpan vuoksi teh-
ty verkkokalastuskiellon laa-
jennus. Alueet, joissa norppia 
edelleen on, eivät ole rau-
hoitettuja ja alueet, missä ei 
norppaa ole ollut vuosikym-
meniin, on rauhoitettu. Kun 
kysyin tämän lisärajoituksen 
mielekkyyttä ja tarkoituksen-
mukaisuutta kirjallisella kysy-
myksellä ministeriltä, hän vas-
tasi lyhykäisyydessään, että 
alueet on rauhoitettu varmuu-
den vuoksi.

Kari Kulmala
kansanedustaja (ps.),
aktiivikalastaja Rääkkylästä

Selvyyttä kalastusasioihin
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