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Perussuomalaisten naisjärjestö perustettiin Tampereella 2. maaliskuuta 
1996. Paljon on ehtinyt tapahtua kuluneiden vuosikymmenten varrella. 

PERUSSUOMALAISET Naiset viettivät 
20-vuotista taivaltaan juhlan merkeis-
sä Tampereella. Juhlaan oli saapunut 
yli 80 perussuomalaista naista ympä-
ri Suomea.

Tervetuliaismaljan kohotti itseoikeu-
tetusti yhdistyksen puheenjohtaja Mar-
ja-Leena Leppänen. Puheenjohtajistosta 
juhlan avauspuheen piti kansanedus-
taja Anne Louhelainen. Kansanedustaja 
Ritva “Kike” Elomaa puolestaan lauloi ti-
laisuuden alkumusiikkina koskettavan 
Äidin sydän -laulun juhlan musiikista 
pääosin vastanneen Jari & The Friends 
-yhtyeen säestämänä.

Varsinaisen juhlapuheen piti edus-
kunnan puhemies Maria Lohela. Hän 
onnitteli puheessaan perussuomalai-
sia naisia yhdistyksen 20-vuotisesta tai-
paleesta ja perussuomalaisten arvojen 
noudattamisesta, vaikka ulkopuoliset 
paineet ovatkin niitä vuosien saatossa 

usein kyseenalaistaneet.
Lohela piti myös tärkeänä sitä, että 

perusnaiset ovat kuunnelleet yhteis-
kuntamme heikompiosaisten ääniä ja 
kannusti tekemään niin tulevaisuudes-
sakin, vaikka harvat niitä ovat vaivautu-
neet kuuntelemaan.

Puhemies lupasi myös tukensa perus-
naisille ja kehotti heitä tukemaan toi-
nen toisiaan ollakseen yhdessä vah-
vempia. Hän rohkaisi naisia hakemaan 
vaativiakin paikkoja niin puolueessa 
kuin laajemmaltikin, ja kutsui perusnai-
set eduskuntaan tutustumaan puhe-
miehen ja kansanedustajan tehtäviin, 
kun eduskunta palaa takaisin remontoi-
tuun eduskuntataloon ensi vuonna.

Ennen juhlaruokailua kuultiin vielä 
Tuplakvartettia johtajanaan Simo Hau-
tamäki. Miehet esittivät viisi laulua, jot-
ka koostuivat humoristisista esityksistä 
vakaviin huipentuen veret seisautta-

Perusnaisia juhlittiin Tampereella

Perussuomalaiset 
naiset 20 vuotta

PS-Naisia juhlimassa kansanedustajat Arja Juvonen, Lea Mäkipää ja Martti Möl-
sä, eduskunnan puhemies Maria Lohela sekä kansanedustajat Anne Louhelainen 
ja Ritva Elomaa.

PERUSSUOMALAISET on kasvanut ja muuttu-
nut, ja Perussuomalaiset Naiset on kasvanut puolu-
een rinnalla.

- Kaikki Tampereen perustamiskokoukseen aikoi-
naan osallistuneet olivat entisiä SMP:n naisjärjestön 
jäseniä. Silloin ei uusia perussuomalaisia ollutkaan, 
muistelee jo 17 vuotta PS-Naisten puheenjohtajana 
istunut Marja-Leena Leppänen.

Taustalla vaikutti halu saada lisää naisia mukaan 
politiikkaan ja puolueen jäseniksi kaikkia keino-
ja käyttäen. Naisia on saatu houkuteltua toimintaan 
muun muassa järjestämällä erilaisia retkiä, matkoja 
ja muuta mukavaa yhteistoimintaa.

- Naisia on ollut vaikea houkutella juuri perussuo-
malaisten jäseniksi. Meillä on ollut vähän sellainen 
äijäpuolueen imago, Leppänen pohtii.

Valtava muutos kentällä

Perussuomalaiset Naiset eivät ole ns. naisasianai-
sia eivätkä halua eriytyä miehistä, saati toimia hei-
tä vastaan. Naisjärjestön tapana on aina ollut toimia 
yhteistyössä puolueen kanssa, ja kaikkiin kokouk-
siin on kutsuttu vieraiksi myös miehiä, vaikka ää-
nestys- ja puheoikeutta heillä ei ole ollutkaan.

- Kentällä on tapahtunut valtava muutos kulunei-
den vuosien aikana. Alkuvaiheessa ei naiskansan-
edustajista ollut tietoakaan, nyt meillä on yksitoista 
naiskansanedustajaa, naisministereitä ja jopa edus-
kunnan puhemieskin on nainen. Samoin kuntien ja 
kaupunkien valtuustoissa perussuomalaisia naisia 
on jo lähes kolmesataa, sanoo Leppänen.

Naisten suhteellinen osuus puolueessa on myös 
kasvanut kymmenestä prosentista kahteenkymme-
neenviiteen, vaikka kaikki puolueen naiset eivät ole 
naisjärjestön jäseniksi liittyneetkään. Puolueen me-
nestys on heijastunut myös naisjärjestöön.

Perussuomalaisissa 
ei naisia syrjitä

Naisjärjestön kantavaksi voimaksi ovat muodos-
tuneet hyvät ihmissuhteet ja hyvä porukka, jon-
ka kanssa on ollut mukava tavata ja keskustel-
la politiikasta ja vaikuttamisesta. Kokouksista 
saa voimaa ja puolueen naisista on tullut lä-
heisiä toisilleen. Eripuraista sakkia PS-Nai-
set eivät ole.

- Kohokohtia ovat olleet toinen toistaan 
paremmat vaalitulokset. Eräs henkilö-
kohtaisia huippuhetkiäni oli se, kun 
kuulin Maria Lohelan tulleen vali-
tuksi eduskunnan puhemieheksi. Se 
oli sykähdyttävä hetki, menin ai-
van kananlihalle. Olin kyllä asiaa 
Timo Soinille ehdottanut ja ky-
synyt Lohelalta suostumusta, 
mutta en kuuna päivänä oli-
si uskaltanut kuvitellakaan, 
että se oikeasti toteutuisi. 
Kiitos siitä puoluejohdolle, 
että tekivät näin radikaalin 
ratkaisun. Meidän puolu-
eessamme ei tosiaan naisia 
syrjitä, Leppänen iloitsee.

PS-Naisissa ei ole ollut tapa-
na luottaa gallupeihin. Tulevai-
suutta katsotaan valoisin mielin 
ja kuntavaaleihin tullaan tekemään 
niin hyvä ja vahva vaalityö, että ainakin 
saavutetut asemat säilytetään.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

vaan Finlandiaan. Esityksen päätteeksi 
juhlayleisö antoi ansaitut aplodit seisaal-
taan. Illan pääesiintyjä Jari & The Friends 
lämmitteli vielä naisia lauluillaan, kunnes 
juhlijat pääsivät vihdoin nauttimaan pöy-
dän antimista. Ruokia sulateltiin pitkin il-

taa rennosti tanssin pyörteissä virvokkei-
ta nauttien ja kuulumisia vaihtaen.

TEKSTI MIKA VALKAMA
KUVA OUTI VIRTANEN
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Ministerivierailu Loimaalla
SOSIAALI- ja terveysministe-
ri Pirkko Mattila sekä työmies 
Matti Putkonen vierailivat Loi-
maalla. Koleasta syyssäästä 
huolimatta väkeä oli saapunut 
paikalle jututtamaan ministeriä, 
ja juttua riittikin koko puolitois-
tatuntisen ajan. Loimaan Perus-
suomalaisten väki sai tuttuun 
tapaan keittää kahvia runsaas-
ti ja tapahtumamme sai jälleen 
paljon positiivista palautetta 
kuntalaisilta.

Toritapahtuman jälkeen siir-
ryimme Loimaan yhdistyksen 
aktiivien, Perussuomalaisten 
Varsinais-Suomen piirin pu-
heenjohtajan Janne Ason, työ-
mies Putkosen sekä ministeri 
Mattilan kanssa Suomen maa-
talousmuseo Sarkaan, jossa 
ruokailimme ja keskustelimme 
oman väen kesken ajankohtai-
sista asioista.

Ministerin vierailu Loimaan 
kaltaisessa pienessä maaseu-
tukaupungissa ei ole aivan jo-
kapäiväistä. Kuntalaiset koki-
vat tärkeäksi saadessaan kertoa 
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Sähköinen vaalityökalu käytössä

Perussuomalaisten sähköinen vaalityö-
kalu helpottaa ehdokkaiden ilmoittau-
tumista kuntavaaliehdokkaaksi sekä 
mahdollistaa ehdokastietojen ylläpidon 
ajasta ja paikasta riippumatta. 

Näin ilmoittaudut 
kuntavaali-
ehdokkaaksi

PALVELUA käytetään hen-
kilökohtaisilla PS-tunnuk-
silla, jotka saa rekisteröityä 
käyttöön puolueen verkkosi-
vujen etusivulta. 

- Ehdokkaaksi ilmoittaudu-
taan osoitteessa: https://eh-
dolle.perussuomalaiset.fi/. 
Sivun toiminnot on suunni-
teltu siten, että ne ohjaavat il-
moittautumisessa. Kun eh-
dokkaan ilmoittautuminen 
on hyväksytty, täydentää eh-
dokas vaalityökaluun omat 
vaaliteemansa sekä valoku-
vat, jonka jälkeen hän saa 
käyttöönsä puolueen sivuille 
sähköisen esittelysivun, ker-
too vaalityökalusta vastaava 
projektisuunnittelija Jaana 
Vesterinen-Prähky. 

Lisäksi työkalu tarjoaa eh-
dokkaan käyttöön erilaisia 
pohjia esimerkiksi käynti-
korttien, esitteiden ja lehti-
mainosten yms. tekemiseen.

PS-tukipalvelut 
yhdistysten tukena 

PS-tukipalvelut auttaa pai-
kallisyhdistyksiä ja vas-
tuuhenkilöitä kaikissa yh-
distysten verkkosivuihin, 
vaalityökaluun ja näiden 
käyttäjäoikeuksiin liittyvis-
sä kysymyksissä. Toiminnan 
tarkoitus on varmistaa, että 
kenttä saa sähköisistä palve-
luista täyden hyödyn ja että 
työkalujen käyttö sujuu par-
haalla mahdollisella tavalla.   

- Vaaleihin on aikaa enää 
puoli vuotta, joten nyt vii-
meistään kannattaa hypä-
tä mukaan pelikentälle ja ot-
taa vaalityökalu käyttöön. Ja 
jos oman yhdistyksen verkko-
sivut vielä puuttuvat, ne kan-
nattaa laittaa saman tien tila-
ukseen. 

- Yhdistysten verkkosivut 

ja vaalityökalu ovat helppo-
käyttöisiä ja niiden tilaus-
prosessi nopea. Kun saam-
me tilauspyynnön, hoidamme 
tarvittavat prosessit täältä kä-
sin kuntoon muutamassa päi-
vässä ja annamme samalla 
käyttöönotosta ohjeita sekä 
neuvontaa, projektisuunnit-
telija kertoo.

Ota yhteyttä! Jaana Vesteri-
nen-Prähky, p. 040 661 6919, 
tuki@perussuomalaiset.fi

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT PS JA 
      MATTI MATIKAINEN

Pirkko Mattila

https://ehdolle.perussuomalaiset.fi

Jaana Vesterinen-Prähky

VIHERVASEMMISTO, dema-
rien vetämänä, haluaa kaikin 
keinoin saada perussuomalai-
set ulos hallituksesta. On sel-
vää, ettei demarivaikutteisten, 
edellisten hallitusten tekemiä 
virheitä hetkessä korjata. Pe-
russuomalaisia tarvitaan hal-
lituksessa, että saadaan kurssi 
oikenemaan niin taloudes-
sa kuin yhteiskuntapolitiikas-
sakin. Muutamat loikkaukset 
puolueesta eivät asiaa muuta, 
vaikka media tuokin ne varsin 
näyttävästi esille.

Demarijohtoinen ajatusmal-
li on saanut aikaan yhteiskun-
nassa muutoksia huonoon 
suuntaan. Yleisesti koetaan, 
ettei kansalaisilla ole yhteis-
kunnallisia velvollisuuksia. On 
vain saavutettuja oikeuksia, 
joita pyritään lisäämään tai 
ainakin niistä pidetään kyn-
sin hampain kiinni. Valta on 
paljolti siirtynyt työmarkki-
najärjestöille, joiden tavoit-
teena on vain saavutettujen 
etujen säilyttäminen työs-
sä oleville jäsenilleen. Tärkeis-
tä yhteiskunnallisista asiois-
ta neuvotellaan vuosikausia ja 
tarvittavat päätökset siirtyvät. 
Erittäin huonona esimerkkinä 
eläkeuudistus, jonka vuosia 
kestäneet neuvottelut eivät 
juuri johtaneet mihinkään.

Kielteinen asenne yrittämi-
seen ja yritysilmapiiriin on 
heikentänyt halua ryhtyä yrit-
täjäksi. Investointihalukkuus 
on vähentynyt ja investoidaan 
sinne, missä työvoimakulut 
ovat pienemmät. Työmarkki-
najärjestöt eivät tosissaan ha-

lua keskustella työehtojen 
paikallisesta sopimisesta.

Presidentti Tarja Halosen 
kahdellatoista presidenttivuo-
della on ollut mittaamatto-
man suuri vaikutus talouden 
ja yhteiskuntamoraalin nykyi-
seen heikkoon tilaan. Halosen 
globaalisuus nähtiin suoma-
laisen perinteisen, kansalli-
sen kulttuurin vastakohtana. 
Ihannoitiin kaikkea muual-
ta tulevaa. Solmittiin eturin-
tamassa kaikkia mahdollisia 
ja mahdottomia kansainväli-
siä sopimuksia, joista on ollut 
Suomelle vain haittaa ja ku-
luja. Halattiin koko maailmaa. 
Unohdettiin terve, kansallinen 
itsekkyys. Luotiin edellytykset 
maahanmuutolle säätämällä 
maahanmuuttoon houkutte-
levia lakeja ja määräyksiä.

Perussuomalaisia tarvitaan 
hallituksessa, jotta näitä vir-
heitä voitaisiin korjata ja vält-
tää jatkossa. 

Jopa Pohjalaisen päätoimit-
taja antoi pääkirjoituksessaan 
(26.9.) myönteisen lausunnon 
perussuomalaisten tähänas-
tisesta hallitustyöskentelys-
tä. Vallan myötä tulee vastuu, 
jota vaikeina aikoina on ta-
vallista raskaampi kantaa. An-
saittu palkinto odottaa, kun 
onnistuu hyvin Suomen nos-
tamisessa. Perussuomalais-
ten kannatus on jo nyt nou-
su-uralla.

Risto Suni
varavaltuutettu (ps.), Vaasan 
Perussuomalaisten hallituksen 
jäsen  

Perussuomalaisten linja 
on Suomen parhaaksi

huolensa erityisesti sote-uudis-
tuksesta ja Loimaan aluesairaa-
lan tulevaisuudesta suoraan mi-
nisterille.

Tuija Ketonen (pj.)
Loimaan Perussuomalaiset ry
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Kuusamossa tungosta 
kuntavaalilistoille

Turun PS ajaa nuivaa 
maahanmuuttopolitiikkaa

Kuntavaaliehdokkaita 
valittiin Siikajoella Ota uusi 

vuosi 
vastaan 
Pietarissa

NIMITYKSIÄ

In memoriam
Annikki Jalava eli pitkän ja värikkään elämän

KUUSAMON Perussuomalais-
ten kuntavaaliehdokaslistoille 
on nyt aivan ennennäkemätön-
tä tungosta. Yhdistyksen vaali-
päällikkö Joukamo Kortesalmi 
iloitsee tilanteesta.

Ilmeisesti koko vaalikauden 
jatkunut tunnollinen tehtävien-
hoito kaupunginvaltuustossa ja 
-hallituksessa alkaa tuottaa tu-
losta. Puhelin soi ja sähköposti 
laulaa, maksetut valhegallupit 
voi jättää omaan arvoonsa.

Kiteytettynä ja kansalaispa-
lautteen kertomana tilanne on 
se, että PS on pystynyt tarjoa-
maan paikallisasukkaille aino-
an todellisen vaihtoehdon ke-
pu-kokoomuksen vaillinaiselle 
valtapolitiikalle ja kepun sane-
lupolitiikkaan perustuneelle 
teennäiselle kunnalliskonsen-
sukselle.

Kortesalmi ounastelee jo kes-
kustapuolueen vuosisataisen 
paikallisen yksinvalta-aseman 
murentumista. Kun yksinval-
tapuolue ei enää auta, on aika 
luottaa perussuomalaisten pe-
lastavaan voimaan.

Kuusamon Perussuomalaisten 
ehdokaslistalla on jo nyt kolme 

viidesosaa viime kuntavaalien 
ehdokasmäärästä, vaikka listo-
jen sisäänjättöön on vielä kuu-
kausimitalla aikaa.

Kuusamon Perussuomalaisten 
selkeänä tavoitteena on asettaa 
ensi kuntavaaleihin laajempi 
ja monipuolisempi ehdokaslis-
ta kuin viime kunnallisvaaleissa 
oli tarjolla. 

Kortesalmen mukaan myön-
teisesti kehittynyt poliittinen 
tilanne edellyttää tavoitteen-
asetteluksi selkeän vaalivoiton 
hakemista. Perustähtäimessä 
on 6-8 valtuustopaikkaa ny-
kyisen viiden sijaan, edellyttä-
en tietysti, että valtuuston koko 
säilyy nykyisen suuruisena.

Oman henkilökohtaisen kam-
panjansa Kortesalmi on jo 
aloittanut. Nyt käydään pit-
kä kampanja, ollaan esillä ja ta-
vattavissa. Vaalien siirto syksyn 
työhuippusesongista hiljai-
simpaan mahdolliseen aikaan 
oli Kortesalmelle riemuvoitto. 
Kaikki suunnitelmat ovat jo ai-
kapäiviä sitten olleet valmiina.

Kuusamon Perussuomalaiset

SOSIAALITURVAPERUSTEINEN 
maahanmuutto luo Turkuun va-
kavia ongelmia: katurikollisuut-
ta, ulkomaalaislähiöitä, talou-
dellista rasitusta, työttömien 
määrän kasvua ja ääri-islamilai-
suutta.

Turku auttaa jo kokoonsa näh-
den tarpeeksi turvapaikanha-
kijoina tullutta väestönosaa. Jo 
joka kymmenes turkulainen pu-
huu äidinkielenään muuta kuin 
suomea tai ruotsia. Turun ase-
ma yhtenä Suomen suhteelli-
sesti suurimmista siirtolaiskes-
kittymistä vahvistuu edelleen 
pikavauhtia ja työtön ulkomaa-
laisväestö kasvaa.

Pakolaisen tulee paeta hen-
genvaaraa, ei etsiä parempaa 
elintasoa. Pakolaisuuden tarkoi-
tus on tilapäinen suoja ja paluu 
takaisin lähtömaahan. Kuiten-
kaan läheskään kaikki Turkuun 
turvapaikanhakijoina saapu-
neet eivät nykyjärjestelmässä 
palaa takaisin, vaikka eivät sai-
si Suomesta töitä ja vaikka hei-
dän lähtömaassaan ei olisi enää 
hengenvaaraa.

Perussuomalaiset ovat kulu-
neella valtuustokaudella teh-
neet lukuisia esityksiä ja muu-
tosehdotuksia Turun nykyiseen 
ulkomaalaispolitiikkaan.

Vastaanottokeskukset ovat 
huono tapa järjestää lisää turva-
paikanhakijoita, koska ne vaa-
rantavat asuinalueiden turvalli-
suuden. Vain perussuomalaiset 
vastustivat Turun kaupungin-
hallituksessa uusien vastaanot-
tokeskusten perustamista.

Siirtolaisten asumisen kes-
kittyminen esimerkiksi Varis-
suolle ja Halisiin on ilmiö, joka 
kasvaa näiden alueiden turval-
lisuusongelmana. Turvapaikan-
hakijoina tulleiden keskittymi-
nen omiin asuinalueisiinsa eli 
ghettoutuminen johtuu siitä, 
että tämä vieraskielinen väestö 
pyrkii mieluummin eriytymään 

suomalaisesta kulttuurista kuin 
sulautumaan siihen. Samaan ai-
kaan kantaväestön pako voi pa-
hentaa ghettoutumista.

Turun Perussuomalaiset edel-
lyttää, että turvapaikanhakijoi-
na tulleiden naisten ja tyttöjen 
uskonnonvapaus ja muut länsi-
maiset vapaudet toteutuvat.

Turun pitää rajoittaa siirtolai-
suutta käytettävissä olevin kei-
noin, esimerkiksi vähentämäl-
lä vastaanottokeskustoimintaa. 
Turun tulisi myös suurena kau-
punkina osaltaan vaatia val-
tiolta aktiivisia toimia siirtolai-
suuden vähentämiseksi. Turun 
tulee lopettaa kaikki erityisesti 
ulkomaalaisväestöä houkuttele-
vat palvelut ja antaa etusija pal-
veluissa Suomen kansalaisille, 
jotka veronmaksajina kustanta-
vat palvelut.

Turun tulee luopua monikult-
tuurisuustavoitteistaan strate-
gioissa ja ohjelmissa. Sen sijaan 
Turun tulee pyrkiä terveeseen 
kansainvälisyyteen, kuten turis-
miin, tiedeyhteistyöhön ja kau-
pankäyntiin. Kansallismielisyy-
den ja kansainvälisyyden välillä 
ei ole ristiriitaa.

Paperittomien eli toisin sa-
noen maassa laittomasti olevi-
en terveydenhuoltoa ei Turussa 
tule jatkaa. Vain perussuoma-
laiset vastustivat kaupunginval-
tuustossa paperittomien siir-
tolaisten terveydenhuollon 
laajentamista.

Turun ei pidä rakentaa kirjas-
toa Somalimaahan samalla kun 
pieniä paikallisia aluekirjastoja 
suljetaan vastaavansuuruisten 
säästöjen vuoksi. Vain perus-
suomalaiset vastustivat kau-
punginhallituksessa kirjaston 
rakentamista Somalimaahan.

Tuomas Tähti (pj.)
Turun Perussuomalaiset 

SIIKAJOEN Perussuomalaisten 
sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin Revonlahdella Tauko-
kartanon kokoustilassa. Koko-
uksessa nuijaa puheenjohtaja-
na heilutti Henna Kupsala.

Vuoden 2017 hallituksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Saila 
Juutilainen ja hallituksen jäse-
niksi tuli valituksi: Martti Eskola, 
Mauri Krankkala, Henna Kupsala, 
Jari Ojala ja Erkki Turpeenoja.

Ennen syyskokousta pidetys-
sä hallituksen kokouksessa hy-
väksyttiin Perussuomalaisten 

ensimmäiset kuntavaaliehdok-
kaat Siikajoelle. Hyväksytyiksi 
tulivat: Martti Eskola, Saila Juu-
tilainen, Mauri Krankkala, Risto 
Niemelä, Jari Ojala, Erkki Turpee-
noja ja Petri Turunen.

Ehdokasasettelun todettiin 
olevan hyvällä tolalla, lisää eh-
dokkaita hyväksytään seuraa-
vissa hallituksen kokouksissa. 
Uusiakin ehdokkaita mahtuu 
vielä hyvin mukaan.

Siikajoen Perussuomalaiset ry

Kuvassa paikalla olleita ehdokkaita: Mauri Krankkala, Jari Ojala, Martti Eskola, Petri 
Turunen, Saila Juutilainen ja Erkki Turpeenoja.

PITKÄÄN SMP:n, perussuoma-
laisten ja Oikeutta Eläkeläisil-
le -yhdistyksen toiminnassa 
vaikuttanut Annikki Jalava kuo-
li Tampereella 17.9.2016. An-
nikki oli syntynyt Saarijärvellä 
7.9.1921.

Isän kuollessa hän oli kuuden 
vuoden ikäinen. 14-vuotiaana 
Annikki lähti Helsinkiin ”lapsen-
piiaksi”. Siitä tulikin hänen am-
mattinsa. 

Annikki koulutti itsensä las-
tenhoitajaksi. Tuossa ammatissa 
hän työskenteli kotimaan lisäksi 
Ruotsissa, Kanadassa ja USA:ssa. 
Erityisesti Annikin mieleen jäi 
työskentely Helsingin Lastenkli-
nikalla Arvo Ylpön alaisuudes-
sa. Ennen eläköitymistään hän 
työskenteli pitkään tamperelai-
sessa lastenkodissa.

Politiikka kiinnosti Annikkia 
ja hän osallistuikin poliittiseen 
toimintaan jo SMP:n aikana, ol-
len mm. kansanedustajaehdok-

kaana. Perussuomalaisten toi-
mintaan Annikki osallistui heti 
puolueen alusta alkaen ja oli jä-
senenä koko ajan, osallistuen 
aktiivisesti myös Perussuoma-
laisten Naisten toimintaan. Oi-
keutta Eläkeläisille -yhdistyksen 
perustajajäsenenä ja innokkaa-
na toimijana Annikki oli tärkeä 
tekijä myös lomakeskus Rauha-
lan toiminnassa.

Annikki Jalava siunattiin Tam-
pereen Kalevan hautausmaan 
kappelissa. Perussuomalaisten 
Naisten kukkalaitteen laskivat 
Helena Ojennus ja Helena Hiltu-
nen ja Oikeutta Eläkeläisille –
yhdistyksen kukkalaitteen Onni 
Hiltunen ja Reijo Ojennus.

Eri järjestöjen jäsenet ja toi-
minnassa mukana olleet jättä-
vät Annikille siunaavat jäähy-
väiset siunaustilaisuuden virren 
sanoin: ”Kun taival päättynyt on 
päällä maan, käyn luokse Jee-
suksen, riemuun ihanaan. Ei 

SAVONLINNAN perussuo-
malaiset järjestävät mat-
kan Pietariin 30.12.2016-
2.1.2017. 
  Linja-autot lähtevät Sa-
vonlinnasta ja Helsingistä. 
Matkajärjestelyt hoitaa Ete-
lä-Savon matkat Ky. Varaa 
matkasi 16.11. mennessä, 
sillä paikkoja on rajallisesti. 
  Matkan toteutuminen 
edellyttää vähintään 30 
lähtijää. Tervetulleita ovat 
muutkin kuin perussuoma-
laisten jäsenet. 
  Matkan hinta alk. 469€/
hlö (omalla viisumilla 394€), 
johon sisältyy bussikulje-
tukset, ryhmäviisumi, ma-
joitus 3 yötä x 2hh (90€ lisä-
maksusta 1hh), 3 aamiaista, 
opastettu kiertoajelu ja 
matkanjohtajan palvelut. 
  Lisätietoja: Erkki Rakkolai-
nen, p. 050 559 4855.

TURKU • Turun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräisessä syyskoko-
uksessa tehtiin henkilövalintoja vuodelle 2017. Yhdistyksen nykyi-
nen puheenjohtaja Tuomas Tähti jatkaa tehtävässään. Hallitukseen 
valittiin myös Ritva “Kike” Elomaa, Risto Forsberg, Pirjo Lampi, Veik-
ko Lehtonen, Mikael Miikkola, Timo Rumpunen, Erkki Sinkko, Martti 
Sipilä, Kai Sorto ja Kimmo Tarke.

tuska yltää voi, kirkkaana lau-
lu soi. Käyn aina Herrani koh-
ti sinua.”

Reijo Ojennus
Oikeutta Eläkeläisille ry

Pirkko Mattila
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PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi

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.

VUONNA 2004 tuli uusi yhden-
vertaisuuslaki, jolla pantiin voi-
maan EU:n syrjintädirektiivit. 
Kuten tapana on ollut, Suomen 
lainsäätäjä lisäsi vielä lakiin 
kaikki mahdolliset kiellot, käs-
kyt, pääsäännöt ja poikkeukset. 

Lähtökohta syrjintään, häi-
rinnän kielto kuulostaa hyväl-
tä. Mutta tarkempi tarkaste-
lu osoittaa, että laki ei olekaan 
niin tasa-arvoperiaatteen mu-
kainen kuin oikeusvaltiossa 
kuuluisi olla.

Nimittäin etniseen alkupe-

rään perustuva syrjintäkielto 
on muuta syrjintäkieltoa laa-
jempi siten, että se on voimassa 
myös sosiaali- ja terveyspalve-
lujen sekä sosiaaliturvaetuuksi-
en osalta.

Tietyt vähemmistöt nautti-
vat siten etnisiä erioikeuksia 
sairaanhoidon, kuntoutuksen, 
sairaankuljetuksen, hammas-
huollon, erikoissairaanhoi-
don, mielenterveyspalveluiden, 
kasvatus- ja perheneuvonnan, 
kotipalvelujen, asumispalve-
lujen, laitoshuollon, perhehoi-

don, omaishoidon tuen jne. 
suhteen. 

Kyseisessä laissa tuli voimaan 
myös ns. käännetty todistus-
taakka. Siten esimerkiksi epäil-
lyn työnantajan on kyettävä 
osoittamaan, ettei ole luonut 
sellaisia kiellettyjä ilmapiirejä-
kään. Asiasta on ollut entisen 
syyttäjän Ritva Santavuoren jut-
tu Ilta-lehdessä (22.3.2004). Kor-
jatkaa, jos olen oikeassa.

Seppo Passinen
Lapua

Etniset erioikeudet

Palkkatuki takaisin kolmannen sektorin käyttöön
POHJOIS-KARJALAN työttö-
myysluvut ovat maan pahim-
mat, erityisesti pitkäaikaistyöt-
tömien määrä on kasvanut. 
Työministeriön linjaama palk-
katuen kohdistaminen yrityk-
siin - kolmannen sektorin si-
jasta - on tuonut meille uuden 
huomattavan ongelman niin 
pitkäaikaistyöttömien kuin 
kunnan taloudenkin suhteen.

Pitkäaikaistyöttömien oli ai-
emmin (vielä 2-3 vuotta sitten) 
mahdollisuus työllistyä palk-
katuella kolmannelle sektorille 
ja yhdistyksiin vuodeksi. Heil-
le oli tarjolla työllisyyttä ja ar-
kipäivän selviytymiseen koh-
dennettuja tukitoimenpiteitä. 
Nyt palkkatuki kohdennetaan 
pääsääntöisesti yrityksiin työl-
listettäville, eli muuta kautta 
työllistyminen on käytännössä 
mahdotonta.

Ongelmana yrityksiin työl-
listämisessä on se, ettei työ-
paikkoja ole yrityksissä tarjolla 
- eikä lähivuosina tule ole-
maankaan. Joensuun kaupunki 
epäonnistui jälleen kerran työl-
listämispuuhissaan ja joutuu 

nyt maksamaan jokaisesta pit-
käaikaistyöttömästä Kela-mak-
sun palautusta. Se on muiden 
työttömyydestä aiheutuvien 
kulujen vuoksi noin 10 miljoo-
naa euroa veronmaksajien ra-
haa tältä vuodelta. Se vastaa 
yhtä kunnallisveroprosenttia, 
koska kaupunki ei ole pystynyt 
työllistämään työttömiä palk-
katuella työministeriön linjaus-
ten mukaisesti.

Kolmannen sektorin puolel-
la olisi mm. paikallinen työttö-
mien yhdistys voinut työllistää 
vuoden aikana 100–150 hen-
kilöä erilaisiin, oikeisiin työteh-
täviin (mm. kuljetus-, myynti-, 
keittiötyö- ja sähkölaitealal-
le) ja tarjota monimuotoista 
työkokeilua sekä muuta kun-
touttavaa toimintaa. Tämä ei 
ole ollut mahdollista em. syis-
tä johtuen.

Onko tässä mitään järkeä? 
Eikö palkkatukilinjausta saa 
muutettua? Yritimme Pohjois-
Karjalan työttömien yhdistyk-
sen avulla kertoa asiasta helmi-
kuussa täällä Joensuussa, kun 
työministeri Jari Lindström kävi 

piiritoimistollamme. Ilmeisesti 
yhdistyksen painoarvo ei riittä-
nyt, mutta ahdinko syvenee ja 
vastaavaa ongelmaa on esiin-
tynyt muuallakin Suomessa.

Nykyinen linjaus pahentaa 
koko ajan pitkäaikaistyöttömi-
en tilannetta ja estää yhä use-
amman työllistymisen käytän-
nössä ainoaan paikkaan, eli 
kolmannen sektorin tarjoamiin 
työtehtäviin. Kyseessä on Poh-
jois-Karjalaa ja erityisesti Jo-
ensuuta koskettava ongelma, 
jonka ratkaisemiseen tarvitaan 
jokaista Pohjois-Karjalaa edus-
tavaa kansanedustajaa yli puo-
luerajojen.

Aikovatko nykyinen valtuus-
to, kaupunginhallitus ja muut 
kunnan johtavat virkamiehet 
antaa ongelman paheta, vai 
löytyykö yhteistä tahtoa laittaa 
vahva viesti siitä, että palkkatu-
en myöntäminen annettaisiin 
takaisin kolmannelle sektorille, 
jolta se on otettu pois? 

Juhani Vuorela
Joensuun Perussuomalaiset ja 
Aktiiviset Työtähakevat ry (vpj.)

YHDEKSI kirkkovuoden lä-
heisimmiksi muodostuneista 
pyhistä on muodostunut nyt 
marraskuun alussa vietettävä 
pyhäinpäivä. Silloin erityises-
ti saamme muistella ennen 
meitä poisnukkuneita toivon 
mukaan pyhien joukkoon 
päässeitä rakkaitamme.

Kaikilla meillä on näitä lä-
heisiämme perille päässei-
tä, jotka Ilmestyskirjan mu-
kaan seisovat valkopukuisena 
joukkona Kristuksen valtais-
tuimen edessä voitonpalmut 
käsissään ylistysvirttä veisa-
ten. Aivan kuten kirkon alku-
ajalta peräisin olevassa virres-
sä sanotaan: ”Autuaat levossa 
lepäävät/ Odottain tuloa Her-
ran, He kuolon varjossa vii-
pyvät/Vain hetken kiitävän 
verran, Kun heidät haudasta 
kutsutaan/He käyvät juhlaan-
sa valoisaan, On siellä kirkka-
us suuri. Halleluja!”

Tämä joukko on todella nii-
tä autuaita, ikionnellisia, joik-
si Jeesus vuorisaarnassaan lu-
ettelee hengellisesti köyhät, 
murheelliset, hiljaiset, van-
hurskautta janoavat, laupiaat, 
puhdassydämiset, rauhan-
tekijät ja vainotut. Mutta me 
kaikki olemme näitä Juma-
lan edessä köyhiä, “sillä me 
emme ole maailmaan mitään 
tuoneet, emmekä myöskään 
voi täältä mitään viedä”. Näin 
maallisenkin omaisuutemme 
osalta, mutta myös hengel-
lisen pääomamme suhteen 
olemme kerjäläisiä, joilla on 
rikas Isä antamassa kaiken, 
mitä tarvitsemme. Me saam-
me pyytää ja ammentaa kaik-
kea tarvitsemaamme taivas-

ten valtakunnan varastoista.
Näin omien puutteittem-

me ja syntisyytemme tun-
teminen on ajamassa meitä 
Armahtajan luo. Hän on ris-
tinkuolemallaan sovittanut 
syntimme. Hän tuntee tar-
peemme ja on valmis meitä 
auttamaan. Ja siksi meiltä ei 
Jumalaan turvaavina puutu 
mitään. Köyhyydessämmekin 
on kaikki mitä tarvitsemme. 
Ja saamme jo täällä ajassa 
huonoudestammekin huoli-
matta ja murheittemmekin 
keskellä olla tässä autuaiden 
matkasaatossa, juhlakulku-
eessa, joka johtaa perille asti. 
Sinne jo perille päässeiden 
autuus on Jumalan esteetön-
tä katselua. Mutta me näem-
me vasta kuin kuvastimessa, 
arvoituksen tavoin, mutta sil-
loin kasvoista kasvoihin, nyt 
tunnemme vajavaisesti, mut-
ta silloin olemme tunteva täy-
dellisesti, niin kuin meidätkin 
täydellisesti tunnetaan heik-
kouksinemme ja puutteinem-
mekin.

Saamme yhtyä kiitosvirteen 
täällä ja siellä perillä: ”Elä-
mä ja elämä ja iankaikkinen 
elämä, tuolla voiton maas-
sa ja taivahassa on iankaikki-
nen elämä/Jeesuksen kanssa 
yhteys on iankaikkinen elä-
mä. Se alkaa täällä jo maiden 
päällä ja kestää iäti taivaassa/
Alku on tällä autuudella, lop-
pua ei ole ikänä. Iankaikkises-
ti siellä ei ole sielujen ikävä.”

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Pyhäin 
matkasaattoon
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Pyhäin 
matkasaattoon

■  Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: tapahtumat@perussuomalaiset.fi

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
lauantaina 22.10. klo 14 piiritoimistol-
la, Niskakatu 2 K1. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

NURMES
Nurmeksen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään sunnuntaina 23.10. klo 13 kau-
pungin kerhohuoneella, Karjalankatu 
12. Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Mukana piirisihteeri Jari Turpei-
nen. Tervetuloa!

HÄMEENLINNA
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään sunnuntaina 23.10. klo 14 am-
mattiopisto Tavastian auditoriossa, 
Hattelmalantie 8. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa.

SIILINJÄRVI
Siilinjärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään maanantaina 24.10. klo 18 Siilin-
järven kunnantalolla, Kasurilantie 1. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa kokoukseen jäsenyydestä 
kiinnostuneet sekä vanhat jäsenet!

LOIMAA
Loimaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään keskiviikkona 26.10. klo 17 Pe-
mamek Oy:n tiloissa, Lamminkatu 47, 
Loimaa. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat sekä sääntömuutos. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ennen koko-
uksen alkua tutustumme Pemamek 
Oy:n toimintaan, minkä jälkeen aloi-
tamme varsinaisen kokouksen. Ter-
vetuloa!

LIPERI
Liperin Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään tors-
taina 27.10. klo 18 Ylämyllyn Shellin 
kabinetissa, Ylämyllyntie 77, Ylämyl-
ly. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

VETELI
Vetelin Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään per-
jantaina 28.10. klo 19 Räyringin Moni-
toimitalolla, Finniläntie 7. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kokoukses-
sa ovat äänioikeutettuja jäsenet, jot-
ka ovat maksaneet puolueen jäsen-
maksun kuluvalta ja viime vuodelta. 
Tervetuloa!

PAIMIO
Kaarinan seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 29.10. klo 12 Paimi-
on Nesteen kokoustiloissa, Ajurintie 
1, Paimio. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Äänioikeutettuja ovat ne, 
jotka kokouksen alkamiseen men-
nessä ovat maksaneet Kaarinan seu-
dun Perussuomalaiset ry:n jäsenmak-
sut. Yhdistyksen jäsenmaksun (10 e) 
voi maksaa tilillemme FI89 4714 0010 
0261 43 ja viestikenttään oma nimi, 
vuosi ja merkintä ”jäsenmaksu”. Jos 
suoritatte maksun vähän ennen ko-
kousta, otattehan todisteen tilisiir-
rosta mukananne kokoukseen, kiitos. 
Tervetuloa!

MUURAME
Keski-Suomen Perusnaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
lauantaina 29.10. klo 14 Muuramen 
kunnantalolla, Virastotie 8. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 

koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään lauantaina 29.10. klo 14 Mo-
nitoimitalo 13:n Wivi Lönn -salissa, 
Satakunnankatu 13. Käsitellään sään-
tömääräisten asioiden lisäksi vuo-
den 2017 kunnallisvaaleja. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu 
klo 13. Kokouksessa ovat esitys- ja ää-
nioikeutettuja ne yhdistyksen jäsenet, 
jotka ovat maksaneet puolueen jä-
senmaksun 14.10.2016 mennessä.

KIURUVESI
Kiuruveden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään sunnuntaina 30.10. klo 13 Hotel-
li-Ravintola Peltohovissa, Asematie 9. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana puheenjoh-
taja Juha Tapaninen. Paikallisyhdis-
tyksen hallitus kokoontuu klo 12.30. 
Kahvitarjoilu pullan kera. Tervetuloa!

SONKAJÄRVI
Sonkajärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään sunnuntaina 30.10. klo 15 Son-
kajärven virastotalolla. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

KARJAA
Raaseporin seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 30.10. klo 18 ABC 
Karjaa -kabinetissa. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset ry:n syys-
kokous pidetään sunnuntaina 30.10. 
klo 14 Vantaan SRK-auditoriossa, 
Unikkotie 5 C. Jäsenmaksut on mak-
settava viimeistään 24.10. Sääntö-
määräiset syyskokousasiat. Koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

KÄRSÄMÄKI
Kärsämäen seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 30.10. klo 14 
Konttilassa. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous ja kuu-
kausikokous pidetään sunnuntaina 
30.10. klo 17 Hotelli Alban isossa ka-
binetissa, Ahlmaninkatu 4. Käsitellään 
sääntömääräiset- ja valtuustoasiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 30.10. klo 18 Kotkan 
kaupungintalossa, Kustaankatu 2. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

PERHO
Perhon Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 30.10. klo 19 Eila ja Toi-
vo Mäkelän huvilalla, Salamajärventie 
454, Kauhalampi. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kokouksessa muka-
na kansanedustaja Reijo Hongisto ja 
piirin puheenjohtaja Arto Pihlajamaa. 
Tervetuloa!

PETÄJÄVESI
Petäjäveden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään keskiviikkona 2.11. klo 19 St1:llä, 
Karikontie 1, Petäjävesi. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

LAUKAA
Laukaan Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
keskiviikkona 2.11. klo 18 Laukaan 
Kuntalassa, Laukaantie 14. Käsitellään 

sääntömääräiset asiat ja päätetään 
luottamushenkilömaksusta. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa.

KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 3.11. klo 17 Ravintola 
B:ssä, Peltomiehentie 47. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!

JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään torstaina 3.11. klo 18 Rekikatu 
1:n kokoustilassa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään tors-
taina 3.11. klo 18 Liedon kunnantalol-
la. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

HEINÄVESI
Heinäveden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään perjantaina 4.11. klo 18 Ker-
manrannantie 2:n alakerran sauna-
osastolla, käynti takaa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa! 

OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään lau-
antaina 5.11. klo 13 Kirkkotorin kou-
lutuskeskuksessa, Asemakatu 5. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. Hal-
litus kokoontuu ennen syyskokousta 
klo 12. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KUHMOINEN
Kuhmoisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään lauantaina 5.11. klo 18 Pihlaja-
koskella, Närväntie 968. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään sun-
nuntaina 6.11. klo 14 Espoon valtuus-
totalolla, Espoonkatu 5. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään sunnuntaina 6.11. klo 16 Pitkä-
järven vapaa-ajankeskuksessa, Urhei-
lutie 15. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MERIKARVIA
Merikarvian Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään sunnuntaina 6.11. klo 16 Ravin-
tola Rantahuoneella. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat ja keskustellaan 
tulevista kunnallisvaaleista. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Avoin ti-
laisuus, kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KARVIA
Karvian Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään sun-
nuntaina 6.11. klo 18 Rauno ja Kaija 
Hautaluomalla Karvian Kantissa, Kor-
pisalo 23. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään keskiviikkona 9.11. klo 18 Jär-
jestötuvalla, Rantatie 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!

MUURAME
Muuramen Perussuomalaiset ry:n 

sääntömääräinen syyskokous ja var-
sinainen kuukausikokous pidetään 
torstaina 10.11. klo 17 Muuramen val-
tuustosalissa. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 11.11. klo 18 Ti-
roli-salissa, Rovakatu 2, käynti Hal-
lituskadun puolelta. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.

RAAHE
Raahen Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään per-
jantaina 11.11. klo 18 Pattijoen Tekni-
sessä Palvelukeskuksessa, Ruskatie 1, 
Pattijoki. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

VAASA
Vaasan Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään lau-
antaina 12.11. klo 16 Liikennemyy-
mälä ABC:n kabinetissa, Kiitokaari 2. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 13.11. klo 12 Hannuksen 
koululla. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen kokoonkutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
maanantaina 14.11. klo 17 kirjasto 
Leijassa, Koivumäentie 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

IMATRA
Imatran Seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 17.11. klo 18 Imatran 
Uimahalli/Urheilutalossa, Kotipolku 
2. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
keskustellaan ajankohtaisista asioista. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään torstaina 17.11. klo 18 Äänekos-
ken kaupungintalolla, Hallintokatu 4. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. Ää-
nioikeus kokouksessa on jokaisel-
la yhdistyksen varsinaisella jäsenellä, 
joka on maksanut kuluvalta ja sitä ai-
kaisemmalta vuodelta määrätyn Ää-
nekosken Perussuomalaiset ry:n jä-
senmaksun 31.10.2016 mennessä 
yhdistyksen pankkitilille. Tervetuloa!

ALAJÄRVI
Alajärven Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
perjantaina 18.11. klo 18 Alajärven 
kaupungintalolla. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa.

LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 20.11. klo 16 
Ideaparkin Coyote & Grill -ravinto-
lan kokoustilassa. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kaikilla, jotka ovat 
maksaneet puolueen ja Lempäälän 
Perussuomalaisten jäsenmaksun ku-
luvalta sekä edelliseltä vuodelta vii-
meistään 31.10.2016, on äänioikeus. 
Otathan jäsenkorttisi mukaan!

TEUVA
Teuvan Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään sun-
nuntaina 20.11. klo 14 kokoushuone 
Tähdessä vanhan kunnantalon yläker-
rassa. Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana halli-

tus. Tervetuloa!

RAISIO
Varsinais-Suomen PerusNaiset ry:n 
sääntömuutos- sekä sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään tiistaina 
22.11. klo 18 Raision kaupungintalon 
valtuustosalissa, Nallinkatu 2. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömuutosasiat 
sekä syyskokouksen sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 23.11. klo 18.30 
Kahvila Nandassa, Savilahdenkatu 12, 
Mikkeli. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

SALO
Salon seudun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömuutos- sekä sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään torstaina 
24.11. klo 18 Salon kaupungintalolla, 
Tehdaskatu 2. Käsitellään sääntömuu-
tosasia sekä syyskokouksen sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

POHJOIS-KARJALA
Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan 
piiri ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 29.10. klo 12 
Tikkarinne-kampuksella, Tikkarinne 9, 
Joensuu. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Tervetuloa!

KYMI
Perussuomalaisten Kymen piiri ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pide-
tään lauantaina 12.11. klo 13 Lap-
peenrannan Kehruuhuoneella, 
Kristiinankatu 20. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana piirihallitus. Ennen kokous-
ta ruokailu klo 12 ja toritapahtuma 
Lappeenrannan satamassa klo 10.30-
11.45. Tervetuloa!

VARSINAIS-SUOMI
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen 
piiri ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 12.11. klo 13 
Oripään lentokentällä, Hirvikosken-
tie 290. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Opastus Hirvikoskentieltä. 
Kahvitarjoilu ja äänioikeuden tarkas-
tus alkaen klo 12.30. Tervetuloa!

POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjan-
maan piiri ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 20.11. 
klo 13 Pattijoen teknisessä palve-
lukeskuksessa, Ruskatie 1, Pattijoki 
(Raahe). Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Valtakirjojen tarkastus sekä 
ruokailu kello 12 alkaen.

KESKI-SUOMI
Perussuomalaisten Keski-Suomen pii-
ri ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 20.11. klo 12 
Paunun koululla, Paununtie 1, Jämsä. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana piirihallitus. 
Tervetuloa!
 
UUSIMAA
Perussuomalaisten Uudenmaan pii-
rin sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 20.11. klo 16 Es-
poon valtuustotalossa, Espoonkatu 
5. Kokousta ennen kahvitarjoilu. Ko-
kouksessa arvovaltainen puhuja puo-
luejohdosta. Kokouksessa käsitellään 
sääntöjenmukaiset syyskokousasiat. 
Kaikki Uudenmaan ja Helsingin Perus-
suomalaiset ovat tervetulleita koko-
ukseen. Kokouksen koollekutsujana 
piirihallitus. Tervetuloa!

Kokoukset & 
tapahtumatPS

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

PiiritPS
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KYSYIN Turun korkealta virka-
mieheltä: ”Montako kokousta 
teillä on viikoittain?” Hän pu-
disti päätään: ”Viikoittain? Päi-
vittäin viidestä kymmeneen.”  
Aikoinaan hallintokunnilla oli 
yksi kokoushuone. Nyt niitä 
kullakin toimialalla on useita. 
Kaupunkia johdetaan koko-
ustamalla - diskuteeraamal-
la - kuten Ruotsissa. Sanomat 
singahtelevat. Lausuntoja ja 
selvityksiä pyydetään. Haala-
ri- ja esiliinaporras eivät näe 
pomoja livenä. Digitaaliaikana 
on ajauduttu ojasta allikkoon. 

 Jos kokouksissa ollaan viite-
nä päivänä viikossa 3 tuntia, 
se on vuodessa 4 työkuukaut-
ta! Nyt tuoreessa kilpailuky-
kysopimuksessa on sovittu 24 
tunnin vuosittaisesta työajan 
pidentämisestä. 

Jos matkoihin käytetään tun-
tikin päivässä, ollaan vuodes-

sa jo 30 työpäivää reissussa. 
Sitoutuminen työhön ja työai-
kaan ovat eri asioita. 

 Ei ole tätä päivää, että semi-
naareja järjestetään erämaas-
sa tai laivoilla. Suuret intiaani-
päälliköt kiiruhtavat pitämään 
samoja esityksiään useisiin eri 
tilaisuuksiin. Se turhauttaa, 
maksaa ja “syö miestä”.

Usein kokouksissa vain pis-
täydytään, jotta kuitataan 
palkkio ja ehdittäisiin seuraa-
vaan. Turhia henkilöitä osal-
listuu, sillä jos kutsua ei ole 
saanut, sitä pidetään arvon-
alennuksena, jopa syrjintänä. 
Kallista turhaa kokousväkeä 
on liikaa.

Ennen vanhaan jotkut po-
liitikot mursivat kokouskir-
jekuoren vasta kokouksessa. 
Nykyään asiakirjat välittyvät 
tietokoneisiin. Esityslistaan 
perehtyneisyyden voi aistia 

passiivisuudesta. Byrokrati-
aamme riivaa aikasairaus. Kii-
reestä on tullut viemärirotta. 

Toimimme hektisessä bis-
nesympäristössä. Talouden 
lainalaisuudet vaikuttavat yhä 
enemmän siihen, miten hyvin-
vointimme rahoitetaan. Tie-
dottaminen ja päätöksenteko 
ovat nopeutuneet, mutta bu-
liminen hallintokoneisto elää 
ihan omaa jähmeää elämään-
sä. Miten vastata tuohon kil-
pailukykyongelmaan? Aihe on 
arka, sillä kokouspalkkiot ovat 
merkittävä osa puolueiden 
elinvoimaa. 

Turun apparaatti tarvitsee 
yhtä jämäkkää reformia kuin 
Luther ja Agricola toteuttivat 
500 vuotta sitten.

 
Mikael Miikkola
turkulainen veteraani-
poliitikko (ps.)

Kaupungin kukkaro kuntoon!

Merkillinen tapaus!
LIEDOSSA otettiin kahteen 
kunnan päiväkotiin tilapäiseksi 
sijaiseksi henkilö, jota ei ole tar-
kastettu tartuntatautilain mu-
kaisesti.

Kävi niin, että mainittu tilapäi-
nen työntekijä sairasti tarttuvaa 
keuhkotuberkuloosia, joka pal-
jastui vasta maaliskuun 2016 al-
kupuolella. Tämä oli altistanut 
101 päiväkotilasta näissä kah-
dessa päiväkodissa. Mainittu si-
jainen on TYKS:ssa hoidossa. 
101 lasta jouduttiin tutkitutta-
maan TYKS:n toimesta. Tulok-
sista riippuu, mikä on tilanne. 
Estolääkitys on mahdollinen 
pitkäksi aikaa, samoin TYKS:n 
erityishuoneissa hoito (6 kk).

Suomen rikoslain 44 luku: Ter-
veyttä ja turvallisuutta vaa-
rantavista rikoksista, 2 § Ter-
veydensuojelurikkomus: Joka 
tahallaan tai törkeästä huoli-
mattomuudesta...kohta 2): tar-
tuntatautilain (583/1986) tai 
sen nojalla annetun säännök-
sen vastaisesti jättää noudatta-
matta yleisvaarallisen tartunta-
taudin leviämisen estämiseksi 
annettua säännöstä tai yleistä 
tai yksittäistapausta koskevaa 
määräystä, on tuomittava, joll-
ei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, ter-
veydensuojelurikkomuksesta 
sakkoon tai vankeuteen enin-
tään kolmeksi kuukaudeksi.

Kunta vetoaa peruspalvelu-
ministeri Liisa Hyssälän vuonna 
2003 allekirjoittamaan määrä-

yskokoelmaan, jossa jaotellaan 
sijaiset pitkä- ja lyhytaikaisiin. 
Tämä jaottelu oli lainvastainen, 
koska vuoden 1986 lakia tulee 
noudattaa. Kunta ryhtyi lain rik-
komiseen mahdollisesti sääs-
tösyistä?

101 lasta alttiina tarttuvalle 
keuhkotuberkuloosille on kam-
mottava tapaus. Vanhemmat 
ovat lähes epätoivoisia, kos-
ka tauti voi puhjeta vasta myö-
hemmin, jopa vuosien päästä.

Kunta myös salaa tapauksen 
todella perusteellisesti. Kansa-
lainen ei voi tietää, minkälainen 
ihminen on kyseessä. Tämä on 
voinut vaikka ruokakaupan kas-
sajonossa tartuttaa muita, kos-
ka tauti leviää vain hengitysil-
man välityksellä. 

Taudin vaarallisuuden ta-
kia mainittu rikos on rikos-
lain kohdassa mainittu. Lain 
noudattamatta jättäminen on 
rangaistava teko. 101 lapsen 
tartuttamismahdollisuus on ri-
kollinen teko ja aiheuttaa mm. 
suuret kustannukset yhteiskun-
nalle sekä vanhemmille. Lisäk-
si taudin hoito ja lääkitys on 
vaivalloista ja tuskaista pienil-
le lapsille.

Erikoista on, että Lounais-Suo-
men poliisilaitos ilmoittaa nyt, 
ettei asiassa ole syytä epäillä ri-
kosta.

Hannes Heikkilä
kunnanvaltuutettu, dipl.ins., 
Lieto

OLEN aiemmin todennut, että 
nykymuotoinen eduskuntatyö - 
suomalainen parlamentarismi – 
on tullut tiensä päähän. Mikään 
ei ole muuttunut vuosien saa-
tossa. Eduskuntaryhmien edus-
tajat paasaavat samaa palturia 
vuodesta toiseen, riippuen sii-
tä, ovatko he hallituksessa vai-
ko oppositiossa. 

Otanpa nykymenosta muuta-
man esimerkin.  Käsitellessään 
Matti Vanhasen hallituksen esi-
tystä vuoden 2011 talousarvi-
oksi, oppositiossa olleet vasem-
mistopuolueet arvostelivat sitä, 
että kunnat eivät saaneet riittä-
västi valtionavustuksia. Demarit 
esittivät budjettiin 300 miljoo-
naa lisätukea kunnille. Vasem-
mistoliitto pani paremmaksi 
esittäessään lisätuen määräksi 
731 miljoonaa euroa.

Päästessään seuraavana vuon-
na Jyrki Kataisen sixback-halli-
tukseen vasemmistopuolueet 
leikkasivat kuntien valtion-
osuuksia 631 miljoonaa euroa. 
Ääni muuttui siis kellossa, kun 
siirryttiin oppositiosta hallituk-
seen. Vuonna 2013 vasemmis-
topuolueiden turvin leikattiin 
valtionosuuksia vielä lisää 756 

miljoonaa euroa. 
Samoin kävi eläkeläisten osal-

ta. Nykyoppositiossa demarit 
puheenjohtajansa johdolla ar-
vostelevat hallitusta eläkeläis-
ten etuuksien leikkaamisesta. 
Kukaan ei halua muistaa val-
tiovarainministeri Antti Rinteen 
(sd.) aikaa, jolloin eläkkeitä piti 
korottaa 1,5 prosenttia, mut-
ta korotus jäikin 0,4 prosent-
tiin. Valtio ei hyötynyt ratkaisus-
ta, mutta yksityiset eläkeyhtiöt 
säästivät 270 miljoonaa euroa. 

Samainen hallitus, jossa va-
semmistopuolueet olivat muka-
na, leikkasi lapsilisiä kahdeksan 
prosenttia eli 110 miljoonaa eu-
roa. Onko oppositiolta unohtu-
nut sekin, että silloinen hallitus 
nosti kiinteistöverojen alara-
joja siten, että joka viides kun-
nanvaltuusto joutui tekemään 
korotuspäätöksen, josta johtu-
en kuntien kassaan kilahti 48 
miljoonaa euroa? Kunnat eivät 
kuitenkaan hyötyneet rahoista 
sentin senttiä, koska valtio nap-
pasi rahat itselleen vähentämäl-
lä kuntien valtionosuuksia 48 
miljoonalla eurolla.

Istuva oppositio arvostelee 
hallitusta myös lisävelan mää-

rästä.  Onko unohtunut, että 
hallitus, jossa vasemmistopuo-
lueet olivat mukana, kykeni ly-
hentämään valtion velkaa vuo-
den 2014 talousarviossa vain 
10,7 miljardia euroa, kun ensi 
vuoden talousarviossa laino-
jen kuoletukset, takaisinmak-
sut mukaan lukien,  mahdolliset 
pääomatappiot ovat 18,3 mil-
jardia euroa? Istuva hallitus ly-
hentää siis valtion lainoja lähes 
8 miljardia enemmän kuin edel-
täjänsä. 

Edellä olevilla esimerkeillä 
haluan kertoa, että politiikko-
jen toiminta eduskunnassa on 
yhtä ja samaa vuodesta toiseen. 
Ääni kellossa muuttuu sen mu-
kaan, ollaanko mukana hallitus-
työssä, vaiko sen ulkopuolel-
la. Olisiko aika siirtyä aiemmin 
esittämääni ”kaikkien puoluei-
den hallituksiin” eli samaan käy-
täntöön kuin peruskunnissa on. 
Ainakin paatosmainen palturin 
puhuminen minimoituisi.

Kauko Tuupainen
eläkeläinen, ex-kansanedustaja 
(ps.),  Jyväskylä

Paljon palturia eduskunnassa

PUOLUEVELJENI Pasi Salonen 
Vihdistä kiteytti Perussuoma-
laisten Uudenmaan piirin edus-
kuntavaalien avaustilaisuudes-
sa Vantaan Heurekassa vuonna 
2011: ”Pysäytä hulluus ja tee se 
parlamentaarisin keinoin”. Täs-
sä ovat perussuomalaisen po-
litiikan toimintamekanismi ja 
pyrkimykset, vaikka media pyr-
kiikin liittämään perussuoma-
laisiin ja puolueen äänestäjiin 
rasistista leimaa äänestyskäyt-
täytymisemme valinnoista. 

Perussuomalaisten pelkoon 
pitkäaikaisena suurpuolueena 
on tarttunut myös vasemmis-
tohenkinen kirjailija Pirjo Has-
sinen, joka on haistanut tuo-
tannolleen nosteen paikan ja 
medianäkyvyyden oljenkor-
ren. Hassisen Kalmari on vaa-
likirja, jolla hän hyökkää omia 
mielikuviaan vastaan, liittäen 
ne tarkoitushakuisesti perus-
suomalaisiin. Hassinen kertoo 
haastatteluissaan mielellään 
olevansa täynnä vihaa. Viha 
tuntuu kanavoituvan niitä suo-
malaisia kohtaan, jotka ovat ää-
nestäneet perussuomalaiset 
suurpuolueeksi ja mahdollista-
neet tiemme hallitukseen.

Savon Sanomien Pekka Jänt-
ti toteaa arviossaan Hassisen 
teoksesta mm. seuraavaa: “Vä-
kevästi rasisminvastainen Kal-
mari jää yksisilmäiseksi. Etenkin 
romaanin sivuteema – naisiin 

kohdistuva väkivalta – ajau-
tuu heti kummalliselle raiteelle, 
kun syypääksi valikoituu Suo-
men poliisi, joka on auktori-
teettitahona valtavan kaukana 
tilastokärjestä tässä asiassa. Oi-
keistopopulistien leipäpuu, ra-
kenteellisilla väkivaltaisuuksil-
laan kymmeniä miljoonia naisia 
sortava islam selviää Kalma-
rin myrskyisestä Aalto-malja-
kosta kritiikittä. Sen sijaan kan-
tasuomalainen mies hukuttaa 
ei-toivomansa vastasyntyneen 
avantoon, jos sille päälle sattuu. 
Tasapuolisuusvaatimusta tai-
teessa ei ole. Räikeät, inhon lii-
oittelemat heitot sektorin ohi 
suoraan katsomoon ovat käy-
pä keino paremman puuttees-
sa. Samanmieliset hurraavat, 
erimieliset paheksuvat. Eikä ku-
kaan muuta mielipidettään.”

Perussuomalaisena katson 
kuitenkin, että vain parlamen-
taarinen lähestymistapa on ai-
noa kannatettava toimintatapa 
maan epäkohtien kohentami-
seen, riippumatta siitä, ketkä 
hallituksen ja opposition muo-
dostavat. Äänioikeuttaan vaa-
leissa käyttäneiden leimaami-
nen millä tahansa negatiivisella 
argumentilla on yhteiskunta-
kelvotonta vihapuhetta, jolla ei 
tulisi olla tilaa Suomessa.

Mikki Nieminen (ps.)

Vihapuheella kirjallisuuden 
Finlandia-palkinto?
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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

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

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

Kaupungin kukkaro kuntoon!

Kirjelmä ministeri Niinistölle
OLEMME huolestuneina seu-
ranneet sotilaallisen jännityk-
sen lisääntymistä maailmalla, 
Euroopassa ja jopa Suomen lä-
hialueilla.

Viimeistään tässä tilantees-
sa on syytä muistaa, että Suo-
mella on itäisen naapurimme 
Venäjän kanssa yhteistä rajaa 
yli 1 300 kilometriä.  Suomen 
ei tule olla mukana toimissa, 
joilla lisätään sotilaallista jän-
nitettä rajoillamme ja lähialu-
eillamme eikä muuallakaan.  

Perinteisesti Suomella on ol-
lut hyvät suhteet Venäjän ja 
kaikkien lähialueidemme val-
tioiden kanssa sekä laajem-
minkin. Hyviä suhteitamme 
kaikkiin ilmansuuntiin on edis-
tänyt ja ylläpitänyt Suomen 
perinteisesti harjoittama puo-
lueettomuuspolitiikka.

Suomen harjoittaman puolu-
eettomuuspolitiikan lähtökoh-

ta on ollut se, että maamme 
tulee pysytellä suurvaltojen 
eturistiriitojen ulkopuolella.  
Suomen on ylläpidettävä oma, 
riittävä ja uskottava puolustus, 
jolloin jokaisen terveen suo-
malaisen nuoren miehen vel-
vollisuus on suorittaa varus-
miespalvelus.  Naisten osalta 
nykykäytäntö on hyvä.

Tämä puolueettomuuspoli-
tiikkamme on antanut mah-
dollisuuden tehdä laajamit-
taista kaupallista yhteistyötä 
lähinaapureidemme ja kaikki-
en valtioiden ja yritysten kans-
sa jokaiseen ilmansuuntaan.

Mielestämme Kainuulle ja 
koko Suomelle on tärkeää pi-
tää yllä sellaisia Venäjä-suhtei-
ta, jotka mahdollistavat mai-
demme ja yritystemme välisen 
kaupan ja matkailun kehitty-
misen nyt ja tulevaisuudessa.

Suomen ja suomalaisten on 

syytä toimia myös sen asian 
puolesta, että ulkopuolelta ei 
horjutettaisi Venäjän viralli-
sia hallintorakenteita. Poliitti-
sesti järjestäytynyt ja sisäises-
ti rauhallinen Venäjä, kaikkine 
puutteineenkin, on Suomen-
kin kannalta katsottuna tur-
vallisempi kuin sekasortoinen 
ja ei kenenkään hallinnassa 
oleva suurvalta.

Kajaanin Seudun Perussuo-
malaiset ry:n mielestä Suo-
men tulee siis harjoittaa 
sellaista ulko- ja turvallisuus-
politiikkaa joka edistää ja vah-
vistaa rauhanomaista kehitys-
tä koko maailmassa ja ennen 
kaikkea Euroopassa ja lähialu-
eillamme.

Timo Kananen (vpj.)
Kajaanin Seudun 
Perussuomalaiset ry

IISALMI
Sosiaali- ja terveysministe-
ri Pirkko Mattila vierailee Iisal-
messa 21.-22.10. Vierailu al-
kaa klo 15 Iisalmen kaupungin 
edustajien tapaamisella. Ylei-
sötilaisuus järjestetään perjan-
taina 21.10. klo 17 Kulttuuri-
keskuksen Karl Collan -salissa. 
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Mattila tapaa Iisalmessa myös 
Perussuomalaisten Pohjois-Sa-
von piirin väkeä klo 19. Lau-
antaina 22.10. Mattila on ta-
vattavissa Iisalmen torilla klo 
9.30–11. Paikalla myös kansan-
edustaja Kimmo Kivelä sekä 
paikallisia perussuomalaisia 
vaikuttajia.

HELSINKI
Puolustusministeri Jussi Niinis-
tö ja perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Sampo Terho tavattavissa lau-
antaina 22.10. klo 11 Malmin 
markkinoilla perussuomalais-
ten teltalla. Terho tavattavis-
sa myös Itäkeskuksen Tallin-
nanaukiolla klo 13-14.

Kokoukset & 
tapahtumatPS

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

VANTAA
Tervetuloa Vantaan seurakun-
nan auditorioon Vantaan PS-foo-
rumiin keskiviikkona 26.10. klo 
18-20. Aiheena on terveyden-
huoltomme tulevaisuus. Paikalla 
ovat sosiaali- ja terveysministe-
ri Pirkko Mattila, perussuoma-
laisten eduskuntaryhmän toi-
nen puheenjohtaja Leena Meri 
ja kansanedustaja Arja Juvonen. 
Kahvitarjoilu. Tule kuulemaan ja 
kysymään, miten tulevat sote-
muutokset vaikuttavat meihin!

HELSINKI
Oikeus- ja työministeri Jari Lind-
ström vieraana Länsi-Helsingin 
PS-Foorumilla torstaina 10.11. 
klo 18-19.30 Ilkankulman koko-
ustilassa Pohjois-Haagassa, Il-
kantie 16B. Tervetuloa!

VANTAA
Tervetuloa Tikkurilan lukion au-
ditorioon Vantaan PS-foorumiin 
keskiviikkona 16.11. klo 18-20. 
Puhujina ovat oikeus- ja työmi-
nisteri Jari Lindström ja perus-
suomalaisten eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Sampo Terho. Sa-
malla on mahdollisuus tutustua 
Vantaan Perussuomalaisten vai-
kuttajiin.
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP 
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki,Puh. 0207 430 800 
www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi 
Puoluesihteerin assistentti • Sirje Haaranen
Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@perussuomalaiset.fi
Projektijohtaja • Ossi Sandvik 
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö (osa-aikainen) • Auli Kangasmäki 
Puh: 0400 917 352 • auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Eija Ihatsu-Repo
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi 
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809 
0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi 
Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Suvi Karhu • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 
Raimo Vistbacka • Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.fi
ETELÄ-SAVO 
Kati Kähkönen • Puh: 044 509 7653
kati.m.kahkonen@gmail.com
HÄME 
Matti Lintukorpi • Puh: 0400 403 277
mattilintukorpi@luukku.com
KAINUU 
Mikko Polvinen • Puh: 040 751 0297
mikko.polvinen@gmail.com
KESKI-POHJANMAA 
Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832
arto.pihl@kase.fi 
KESKI-SUOMI 
Tapani Mäki • Puh. 0400 204 453
tapani.maki@jkl.fi
KYMI 
Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747
ilpo@heltimoinen.fi
LAPPI 
Matti Torvinen • Puh: 0400 822 872
matti.torvinen@lexlappia.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Jari-Pekka Teurajärvi  • Puh: 040 807 3847 
teurajarvi@hotmail.com

PIRKANMAA 
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
POHJOIS-KARJALA 
Osmo Kokko • Puh: 0400 375 472
osmo.kokko@kolumbus.fi
POHJOIS-SAVO 
Pauli Ruotsalainen • Puh: 044 081 4224
pauli@pauliruotsalainen.net 
SATAKUNTA 
Anssi Joutsenlahti • Puh: 044 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
UUSIMAA 
Pekka M. Sinisalo • Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com 
VARSINAIS-SUOMI 
Janne Aso • Puh: 044 333 0112
perus.janneaso@gmail.com

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Marja-Leena Leppänen
Puh: 040 775 1757 
marja-leena.leppanen@perusnaiset.fi

Sihteeri • Iiris Peltomaa
Puh: 045 898 5400 • sihteeri@perusnaiset.fi 
www.perusnaiset.fi

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen 
Puh: 0400 988 960 • sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Pääsihteeri • Tony Leppäkoski
Puh: 040 653 2960 • sihteeri@ps-nuoret.fi 
www.ps-nuoret.fi

 
OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE 

Puheenjohtaja • Reijo Ojennus
Puh. 0400 984 238 • paakari@jippii.fi

OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 06 873 358 • suupohjanlaki@kotinet.com

PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504 • harri.ahonen@perusaijat.fi

PERUSYRITTÄJÄT

Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.fi

EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

MEP Jussi Halla-aho
Puh: +358 44 976 3628
jussi.halla-aho@europarl.europa.eu

Avustajat / Halla-Aho
Sanni Kulkki • Puh: +32 471 691 818
sanni.kulkki@europarl.europa.eu

Mikael Lith • Puh: +32 2 283 71 21
mikael.lith@auroparl.europa.eu 
Heikki Tamminen • Puh: +358 44 301 9791
heikki.tamminen@eduskunta.fi

MEP Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh: +358 50 512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu

Avustajat / Ruohonen-Lerner
Jani Parkkari • Puh. +32 2 28 37757
jani.parkkari@ep.europa.eu
Maria Sainio • Puh. +32 2 28 47757
maria.sainio@ep.europa.eu

MINISTERIRYHMÄ

ULKOASIAINMINISTERI
Timo Soini • Puh: 0295 350 000 (vaihde)
timo.soini@formin.fi

OIKEUS- JA TYÖMINISTERI
Jari Lindström • Puh: 02951 6001 (vaihde)
jari.lindstrom@om.fi

PUOLUSTUSMINISTERI
Jussi Niinistö • Puh: 358 295 16001 (vaihde)
jussi.niinisto@defmin.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERI
Pirkko Mattila • Puh: 0295 16001 (vaihde)
pirkko.mattila@stm.fi

PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Timo Soini
Puh: 050-511 3027 • timo.soini@ eduskunta.fi 

1. Varapuheenjohtaja • Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134 • jussi.niinisto@eduskunta.fi

2. Varapuheenjohtaja • Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126 • hanna.mantyla@eduskunta.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

MUUT JÄSENET:
Sampo Terho • Puh: 050 538 1674
sampo.terho@eduskunta.fi
Ilpo Heltimoinen • Puh: 044 501 7477
ilpo@heltimoinen.fi
Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
Mira Nieminen
mira.a.nieminen@gmail.com 
Juhani Pilpola • Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi
Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187
marke.tuominen@pp1.inet.fi
Outi Virtanen • Puh: 040 673 7523
outi.virtanen@perusnaiset.fi

 EDUSKUNTARYHMÄ

Sampo Terho Eduskuntaryhmän pj. (09) 432 3185
Ritva Elomaa Eduskuntaryhmän 1. vpj. (09) 432 3022
Leena Meri Eduskuntaryhmän 2. vpj. (09) 432 3165

    Juho Eerola  (09) 432 3013
Simon Elo  (09) 432 3018
Tiina Elovaara  (09) 432 3019
Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040
Reijo Hongisto  (09) 432 3046
Laura Huhtasaari  (09) 432 3045
Olli Immonen (09) 432 3049
Ari Jalonen  (09) 432 3050
Arja Juvonen  (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054
Kimmo Kivelä (09) 432 3075
Kari Kulmala  (09) 432 3070
Jari Lindström  (09) 432 3088
Rami Lehto  (09) 432 3087
Maria Lohela  (09) 432 3092
Anne Louhelainen  (09) 432 3096
Pirkko Mattila (09) 432 3102
Jani Mäkelä (09) 432 3109
Lea Mäkipää  (09) 432 3120
Hanna Mäntylä (09) 432 3126 
Martti Mölsä (09) 432 3128
Mika Niikko  (09) 432 3129 
Jussi Niinistö  (09) 432 3134
Pentti Oinonen  (09) 432 3131
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mika Raatikainen  (09) 432 3042 
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Veera Ruoho  (09) 432 3144
Vesa-Matti Saarakkala  (09) 432 3150
Sami Savio  (09) 432 3149
Timo Soini  (09) 432 3163
Ville Tavio  (09) 432 3177 
Kaj Turunen  (09) 432 3187
Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas 
050 574 1886 • antti.valpas@eduskunta.fi
Toimistosihteeri Päivi Ojala 
050 574 2515 • paivi.ojala@eduskunta.fi
Tiedottaja Meri Leppänen
050 574 2139 • meri.leppanen@eduskunta.fi
Eduskuntasihteeri Maria Aalto 
050 574 0217 • maria.aalto@eduskunta.fi
Sosiaali- ja terveysvaliokunta, Sivistysvaliokunta, Tarkastusvaliokunta
Talouspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen 
050 574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.fi
Valtiovarainvaliokunta, Talousvaliokunta, Tulevaisuusvaliokunta
Kansainvälisten asiain sihteeri Maija Karjalainen 
050 463 5942 • maija.karjalainen@eduskunta.fi
Ulkoasiainvaliokunta, Suuri valiokunta, Puolustusvaliokunta, kv-asiat
Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
050 574 0215 • iiro.silvander@eduskunta.fi
Maa- ja metsätalousvaliokunta, Ympäristövaliokunta, 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä Liikenne- ja viestintävaliokunta
Lainsäädäntösihteeri Jouni Westling 
050 462 8988 • jouni.westling@eduskunta.fi
Perustuslakivaliokunta, Lakivaliokunta, Hallintovaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


