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Oikeaa joulua 
etsimässä
LIENEE merkki lähestyvästä keski-iän kriisistä, kun näin 
joulun alla huomaan pysähtyväni usein miettimään 
omaa lapsuuttani ja jouluja kaamoksen keskellä Tornio-
jokivarressa. Kuinka joulupöytä notkui äidin itse tekemiä 
herkkuja, joista en pienenä ymmärtänyt mitään.

LIPEÄKALA oli kammottavaa ja haisi pahalle. Ja mik-
si pöydässä piti malttaa istua monta tuntia, vaikka pukki 
saattaisi tulla milloin tahansa? Muistan myös äitini isäl-
le saamat, perinteeksi muodostuneet “raivarit” joulu-
aattoaamuna. Silloin sitä lähinnä kauhisteli, mutta näin 
vanhemmiten on huomannut itselläkin pinnan helposti 
kiristyvän tuon miesväen kanssa,  joka yrittää kyllä meil-
läkin auttaa, osaamatta lukea ajatuksiani. Kumma juttu.

ITSE huomasin asettaneeni omille jouluilleni samat, el-
len jopa korkeampia tavoitteita kuin muistojeni jouluilla 
lapsuudessani. Kuinka täydellisiä ne olivatkaan ja kuinka 
pystyisin itse samaan? Vasta aikuisena tajusin, että lap-
suuteni joulupöydässä kaikki oli äitini itse tekemää. Siinä 
kun sitten ruuhkavuosina yrittää vääntää torttutaikinaa 
alusta alkaen itse ihmetellen,  miten tortuista tulee niin 
littanoita, voi käydä monta epätoivon ajatusta mielessä. 
Sen lisäksi, että kaikki kaapitkin pitäisi siivota, askarrella 
joulukortit, laittaa kaikki jouluruuat itse ja jossain välissä 
pitäisi myös kiertää kaikki sukulaiset ja tuttavat.

SUURIMMAT haasteet ja ajatukset asetamme itse omis-
sa mielissämme. Yritämme tavoitella sitä täydellistä kiil-
tokuvajoulua, jonka muistamme ehkä omasta lapsuu-
destamme tai luemme aikakauslehden kannesta. Itse 
pelkäsin, ettei omille lapsilleni muodostu mitään joulu-
perinteitä, kun sähläsimme edestakaisin uusperhepyhiä 
- välillä siellä ja välillä tuolla. Mutta kävikin aivan päin-
vastoin. Nyt kun itse on vähän löysännyt pipoa, suurim-
mat vaatimukset tulevatkin jo aikuisilta lapsilta. Olette-
han jouluna kotona, jos tulemme? Onhan sauna lämmin 
aattoaamuna? Mennäänhän ruuan jälkeen taas hautaus-
maalle, onhan meillekin taas omat kynttilät? 

KUINKA tärkeää se on välillä pysähtyä, katsoa itseään ja 
omaa elämäänsä hivenen kauempaa. Ja huomata, että 
jokainen meistä on omanlaisensa omine virheinemme - 
ja silti ihan kelpoja. Suurimmat kriisit aiheutamme hel-
posti itse tekemällä asioista suurempia ja pelottavampia 
kuin ne oikeasti ovatkaan. Asetamme rimat niin korke-
alle, että emme voi niitä ikinä saavuttaa ja sitten mureh-
dimme sitä, miten taas epäonnistuimme. Niin joulun vie-
tossa kuin myös työssä ja politiikassakin.

KIITOS kaikille teille, puolueemme väelle, kuluneesta 
vuodesta. Olemme kulkeneet melkoisen matkan yhdes-
sä, eikä reitti aina ole ollut helppo. Olkaamme itsellem-
me armollisia. Autetaan lähimmäisiämme ja niitä, joil-
la ei ole ketään. Pysähdytään jouluun. Muistellaan sitä 
suurta tarinaa, minkä joulu kertoo. 

Riikka Slunga-Poutsalo
puoluesihteeri
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Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi lokakuussa uuden 
yleiskaavan, joka ohjaa kaupungin maankäyttöä ja kaavoi-
tusta pitkälle tulevaisuuteen. 

Yleiskaava kuohuttaa 
Helsingissä

YLEISKAAVAN sisältö ja 
valmisteluprosessi ovat he-
rättäneet kaupungissa vilkas-
ta keskustelua. Monet aktii-
viset kansalaiset ja lukuisat 
kaupunginosayhdistykset 
ovat kritisoineet yleiskaavaa 
monista eri syistä. 

Kaupunginvaltuustossa 
yleiskaava hyväksyttiin kui-
tenkin selkein luvuin – to-
sin vasta pitkän keskustelun 
jälkeen. Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä esitti yleis-
kaavaa palautettavaksi val-
misteluun, mutta esitys meni 
läpi äänin 63-10 (11 tyhjää). 
Yleiskaavan puolesta äänesti-
vät Helsingin valtapuolueet: 
kokoomus, vihreät, sosiaali-
demokraatit ja vasemmisto-
liitto.

 
Viheralueet ja 
Malmin lentokenttä 
rakentamisen kohteena

 
Etenkin vihreille yleiskaa-

van hyväksyminen oli kova 
pala, koska uusi kaava naker-
taa ennen näkemättömällä ta-
valla Helsingin luontoarvoja. 
Paloheinän-Torpparinmä-
en kaupunginosayhdistyksen 
puheenjohtaja Veli-Pekka 
Kantanen pitää yleiskaa-
van suurimpina ongelmi-
na viheralueiden tuhoamista, 
kaupunkibulevardien ra-
kentamista sekä Malmin len-
tokentän rakentamista.

- Yleiskaavan toteutues-
sa ihmisten mahdollisuus 
nauttia luonnosta ja virkis-
tysalueista vähenee. Myös 
harrastusmahdollisuudet vä-
henevät. 

Perussuomalaiset ovat vas-
tustaneet Helsingissä tiukasti 
sekä Malmin lentokentän että 
kaupungin keskeisimmän vi-
heralueen, keskuspuiston ra-
kentamista. Kaupunginval-
tuusto äänesti yleiskaavan 
ohessa molempien kohtalosta 
erikseen. Ensin Malmin len-
tokentän rakentamisesta pää-
tettiin äänin 56-22, sitten kes-
kuspuiston kaventaminen 
hyväksyttiin äänin 55-30. Tu-
los oli monelle kaupunkilai-
selle iso pettymys.

”Demokratian 
irvikuva”

Perussuomalainen Helsin-
ki ry:n puheenjohtaja Mark-
ku Saarikangas arvostelee 
voimakkaasti yleiskaavan val-
mistelua.

- Koko valmisteluproses-
si oli salamyhkäinen, peitte-
lyä ja poliittista junttaamista. 
Valtapuolueet jättivät täysin 
huomioimatta kansalaismie-
lipiteen yleiskaavan valmiste-
lussa. Demokratiasta on jäl-
jellä enää sen irvikuva. 

Huomiota on herättänyt 
myös Helsingin valtapuolu-
eiden kiire saada yleiskaa-
va valmiiksi ja hyväksytyksi 
kaikissa kaupungin toimi-
elimissä ilman viivytyksiä. 
Saarikankaan mukaan syy-
nä yleiskaavan kiireelle on lä-
hestyvät kuntavaalit.

- Valtapuolueet eivät uskal-
taneet jättää asioita vaalien 
yli. Siksi yleiskaava runnot-
tiin nopeasti läpi. 

Myöskään Veli-Pekka Kan-
tanen ei ole tyytyväinen ta-

paan, jolla yleiskaavaa val-
misteltiin.

- Valmisteluprosessi ei 
vastaa käsitystäni demo-
kraattisesta menettelystä. 
Kansalaisia eikä kaupungin-
osayhdistyksiä ei huomioi-
tu riittävästi. Heitä kuultiin, 
mutta ei kuunneltu.

Vaihtoehto 
yleiskaavalle?

Yleiskaavaa on pidetty on-
gelmallisena etenkin sen 
kunnianhimoisten asunto-
rakentamistavoitteiden ta-
kia. Yleiskaavassa ennakoi-
daan Helsingin asukasluvun 
voimakasta kasvua: asukas-
luku pyritään nostamaan vä-
hintään 860 000 asukkaaseen 
vuoteen 2050 mennessä. Hel-
singissä asuu tällä hetkellä 
hieman yli 600 000 henkilöä.

Saarikangas pitää yleiskaa-
van rakentamistavoitetta yli-
mitoitettuna. Hänen mukaan-
sa Malmin lentokenttä tulisi 
säilyttää, keskuspuistoon ei 
saisi koskea ja raideliiken-
ne tulisi järjestellä aivan uu-
delleen. Helsingin perus-
suomalaisilla on korvaava 
vaihtoehto virkistysalueiden 
kaavoittamiselle: asuntora-
kentaminen ylöspäin.   

- Lisätään rakennuksiin 
kaksi kerrosta enemmän, jol-
loin saavutetaan riittävästi li-
säasuntokapasiteettia. Täl-
löin yhtään viheraluetta ei 
tarvitsisi tuhota, kertoo Saa-
rikangas.

TEKSTI TONI AHVA
      KUVA LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAINEN Helsin-
ki ry:n sääntömääräinen syys-
kokous järjestettiin Malmin työ-
väentalolla. Puheenjohtajaksi 
toiselle kaudelle 2017 valit-
tiin Markku Saarikangas. Yhdis-
tyksen ensimmäiseksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Nuutti 
Hyttinen ja toiseksi varapu-
heenjohtajaksi Marko Ekqvist. 

Tapansa mukaan yhdistys pal-
kitsi myös ansioituneita jäseni-
ään. Numeroidun ansiomerkin 
saivat tällä kertaa Marko Ek-
qvist, Pia Kopra, Heikki Korho-
nen ja Marja-Liisa Riipinen. Ai-
emmin vastaavan ansiomerkin 
ovat saaneet Rolf Sormo, Mikko 
Lahtiluoma ja Jarmo Keto.

Perussuomalainen Helsinki 

palkitsi standaarilla Marko Ek-
qvistin. Standaari myönnetään 
henkilölle, joka on toiminut 
monipuolisesti, pitkäjänteisesti 
ja erityisen ansiokkaasti yhdis-
tyksen toiminnan edistämiseksi.

Muita luottamushenkilöitä va-
littiin myös syyskokouksen yh-
teydessä. Yhdistyskokous valitsi 
sihteeriksi Krista Bisterin, toi-
minnanjohtajana jatkaa Anne 
Vuori, vaali- ja luottamushen-
kilövastaavana Pekka Tiusanen, 
osaamisvastaavana Erkki Saari-
nen, resurssivastaavaksi nimet-
tiin Juhani Strandén ja viestintä-
vastaavaksi Markku Salomaa. 

Perussuomalainen Helsinki ry

VARSINAISSUOMEN Perussuo-
malaiset pitivät sääntömääräi-
sen syyskokouksensa Oripään 
lentokentällä. Jäseniä saapui 
kokoukseen runsaasti ja heis-
tä äänioikeutettuja paikallisyh-
distysten virallisia kokousedus-
tajia oli 43. 

Kokouksen aluksi Oripään 
kunnanhallituksen puheenjoh-
taja Hannele Rouhainen toivotti 
kokousväen tervetulleeksi Ori-
päähän. Hänen jälkeensä ajan-
kohtaiskatsauksen piti ja ko-
kousväen kysymyksiin vastaili 
eduskuntaryhmän puheenjoh-
taja Sampo Terho. Sampon yh-
tenä tärkeimmistä viesteistä 
piirin väelle oli: ”Yksikään pe-
russuomalaisten poliittinen lin-
jaus ei ole muuttunut”.

Kokous valitsi yksimielises-
ti piirin nykyisen puheenjohta-
jan Janne Ason jatkamaan ensi 
vuonna puheenjohtajana. Ko-

Markku Saarikangas jatkaa 
Helsingin puheenjohtajana

Janne Aso jatkaa Varsinais-
Suomen piirin puheenjohtajana

kouksessa valittiin myös pii-
rihallitus seuraavalle kalente-
rivuodelle sekä vahvistettiin 
vuoden 2017 talousarvio ja toi-
mintasuunnitelma.

Tuija Ketonen (2.vpj.)
Perussuomalaisten 
Varsinais-Suomen piiri ry

Kuva: Sinikka Makkonen
Janne Aso

Tuleehan sinulle ministeri-
ryhmän uutiskirje? 

Perussuomalaisten ministeriryhmä lähettää uutiskirjeen 
puolueen jäsenille. Varmista, että saat perjantaisin 

lähetettävän kirjeen sähköpostilla.

Päivitä yhteystietosi ja sähköpostiosoitteesi: 
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

Kirje lähetetään vain sähköpostilla. Tarkista, että 
jäsenrekisterissä oleva sähköpostiosoitteesi on voimassa.
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Paimioon oma paikallisyhdistys

Ministeri Mattila ja kansanedustaja 
Kivelä vierailivat Tervolassa

PAIMION Perussuomalaiset pi-
tivät perustamiskokouksensa 
paikallisella Nesteellä. Paikal-

la olivat Seppo Rekikoski, Jari 
Seppälä, Ulla Kyynäräinen, Matti 
Mäkelä, Martti Mäkinen (ei osal-

listunut perustamiseen), Jarmo 
Toivonen ja kuvan ottanut Be-
rit Suomi.

SOSIAALI ja terveysministeri 
Pirkko Mattila sekä kansanedus-
taja Kimmo Kivelä piipahtivat 
jututtamassa tervolalaisia ih-
misiä ja kunnanisiä. Tuleva sote 
kuulosti olevan keskusteluissa 
tapetilla vahvasti. Tervolan pe-
russuomalaiset paistelivat mak-

karaa, tarjoten myös kahvia ni-
sun kera. Tulihan tuota nieltyä 
ja näkyi kelpaavan muillekin. 

Onhan se mukavaa, että isol-
ta kirkolta käydään joskus Ter-
volassakin. Varsinkin tällaisten 
maanläheisten ja helposti lä-
hestyttävien ihmisten vierai-

lut politiikan huipulta piristävät 
mieliä hetkeksi. Useat poliitikot 
ovat vieraantuneet jo kansalais-
ten arjesta. Valitettavasti.

Ari Saukko, Tervola

KEURUUN Perussuomalaisten 
syyskokoukseen toivat uutta 
puhtia lähestyvät kuntavaalit. 
Ennen varsinaisen kokouksen 
alkua puhuttivat lähestyvät 
kuntavaalit ja niiden ympärille 
liittyvistä asioista kertomaan oli 
paikalle saapunut Keski-Suo-
men vaalipäällikkö Pekka Ka-
taja. 

Todettiin, että ehdokasaset-
telu on Keski-Suomen kunnis-
sa lähtenyt hyvin käyntiin, niin 
myös Keuruulla. Keuruulla en-
simmäiset ehdokassuostu-
mukset on kirjattu jo menneen 
kesän lopulla ja tällä hetkellä ti-
lanne näyttää hyvältä. 

Voidaankin todeta, että aina-
kaan Keuruulla ei ole nähtävis-
sä sitä valtakunnallista kanna-
tuksen laskua, mikä on pitkin 
kulunutta vuotta leimannut 
puoluetta gallupeissa. Päinvas-
toin, yhteydenottoja halukkuu-
desta asettua tulevissa kun-
tavaaleissa ehdolle on tullut 
useita. Tästä voidaankin tode-
ta, että valtakunnalliset gallupit 

KUUSAMON Perussuomalaiset 
ry:n PS-teltta kohosi tällä kertaa 
sosiaali- ja terveysministeri Pirk-
ko Mattilan Kuusamoon suun-
tautuneen kuntavierailun yhte-
ydessä K-citymarket Kuusamon 
pihalle. 

Paikallisista puolueaktiiveis-
ta paikalle olivat kiirehtineet 
kaupunginvaltuutettu, kau-
punginhallituksen jäsen ja 
maakuntavaltuuston 3. varapu-
heenjohtaja Joukamo Kortesal-
mi, kaupunginvaltuutettu Kim-
mo Karjalainen ja Kuusamon 
Perussuomalaiset ry:n toimin-
nanjohtaja Tapio Lämsä.

Ministeri Mattilan terveiset 
Kuusamoon olivat, että maa-
kunnat eivät voi sote-uudis-
tuksessa jättää alueita täysin 
heitteille. Mattila uskoi leikkaus-
toiminnan säilyvän Kuusamos-
sa. Maakunta ei hänen mukaan-
sa voi jatkossa hoitaa kaikkea. 
”Koillismaalla palvelujen säily-
mistä puoltavat etäisyydet ja 
väestöpohja”, kiteytti ministe-
ri Mattila.

Tunnin pituisen telttatilaisuu-
den jälkeen ministeri Mattila 
jatkoi kuntavierailuaan työlou-
naalle ja tapaamiseen Kuusa-

mon kaupungin johdon kanssa.
Ruokapöytäkeskusteluissa 

käytiin laajalti läpi Kuusamon 
kaupungin tämänhetkistä tilan-
netta eri elinkeinojen ja palve-
luvarustuksen suhteen, maa-
kuntauudistusta ja valmisteilla 
olevaa sote-ratkaisua Kuusa-
mon silmin nähtynä sekä visioi-
tiin uusista tulevaisuuden pai-
kallisista kasvusuunnista.

Kuusamon perusaktiivit puo-
lestaan valottivat päivän mit-
taan vaalipäällikkö Kortesalmen 
johdolla ministeri Mattilalle pai-
kallisten kuntavaalivalmiste-
luiden edistymistä. Puolueväki 
on käymässä luottavaisin mie-
lin kohti vaalikenttiä, sillä ehdo-
kashankinta on edistynyt jopa 
suunniteltuakin nopeammas-
sa tahdissa. 

Perussuomalaisväreissä ole-
vat toriteltat tulevat näkymään 
Kuusamon katukuvassa talven 
aikana tämän tästä. Nykyisiä 
perusvaltuutettuja on lähdös-
sä edelleen ehdolle ja heille on 
löytynyt kiitettävästi myös uu-
sia haastajia.

Kuusamon Perussuomalaiset

Kuntavaaliasiaa ja henkilövalintoja Keuruulla

Ministeri Mattila kävi 
kuntavierailulla Kuusamossa

ALAJÄRVI
Alajärven Perussuomalaiset 
teki syyskokouksessaan hen-
kilövalinnat kaudelle 2017 . 
Yhdistyksen puheenjohta-
jana jatkaa Turo Kalliomaa. 
Hallituksen jäsenmääräk-
si päätettiin 7 jäsentä ja vali-
tuiksi tulivat Jukka Kangastie, 
Orvo Kantonen, Timo Kivimä-
ki, Markku Leppäkangas, Anne 
Matokangas, Raimo Vistbacka 
ja Pertti Väänänen.

ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalai-
set valitsivat syyskokoukses-
saan Raili Varon yksimielisesti 
jatkamaan yhdistyksen pu-
heenjohtajana.  Hallituksen 
muodostavat lisäksi Sami Lai-
ne, Juha Ihalainen ja Juha Kal-
liomäki.

LAIHIA
Laihian Perussuomalaiset ry 
valitsi syyskokouksessaan yh-
distyksen uudeksi puheen-
johtajaksi vuodelle 2017 yk-
simielisesti 31-vuotiaan 
myynnin ammattilaisen Piia 
Riikin. Hallitukseen valittiin 
myös Pentti Kananoja, Pasi 
Laakso, Jukka Jänisoja, Asko 
Salminen, Jyrki Pihlajamaa ja 

Heikki Latva-Nikkola. Sihtee-
riksi valittiin Merja Ujanen.

SATAKUNNAN PSNAISET
Satakunnan Perusnaiset ry:n 
syyskokous valitsi Kristiina 
Heinosen jatkamaan yhdis-
tyksen puheenjohtajana vuo-
delle 2017. Hallituksen muiksi 
jäseniksi valittiin Sofia Lat-
vajärvi, Seija Multanen, Min-
na Jortikka, Raili Arola ja Mar-
ja Malen.

SEINÄJOKI
Seinäjoen Perussuomalaiset 
valitsivat syyskokouksessaan 
yksimielisesti puheenjohta-
jakseen vuodelle 2017 Marko 
Kähösen. Kähösen lisäksi hal-
litukseen valittiin Tellervo Tu-
lisalo, Mika Ojala, Päivi Hel-
le, Juhani Kaukosalo ja Sirkka 
Kumpula.

VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuoma-
laiset tekivät henkilövalinto-
ja vuodelle 2017. Yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkaa Mik-
ko Nurmo. Hallitukseen va-
littiin myös Minna Kamppari, 
Ritva Räisänen, Kimmo Seppä-
lä ja Ossi Sivula.

HENKILÖVALINTOJA

voidaan jättää omaan arvoonsa 
ja keskittyä vain keuruulaisten 
hyvinvointiin tähtäävään kunta-
vaalitulokseen. 

Paljon on jo tehty. Mutta pal-
jon on vielä edessä ja varsinai-
nen vaalityö päättyy vasta, kun 
äänestysuurnat kumotaan ään-
tenlaskua varten. 

Sääntömääräinen syyskokous 
valitsi hallituksen puheenjoh-
tajaksi vuodelle 2017 Harri Ok-
sasen ja muiksi jäseniksi Timo 
Tuomisen, Petri Heinosen, Joo-
nas Röppäsen ja Ari Pohjosen. 

Hallituksen varajäseniksi tulivat 
valituiksi Sinikka Piikkilä, Kaar-
lo Arppe, Voitto Kaipainen sekä 
Eero Saastamoinen. 

Kokouksen päätyttyä kolme 
henkilöä allekirjoitti suostu-
muksen kuntavaaliehdokkaak-
si. Keuruulla toivotaan erityises-
ti nuorten ja naisten lähtevän 
runsain määrin ehdokkaaksi, 
että saataisiin uusia näkemyksiä 
kunnalliseen päätöksentekoon.

Petri Heinonen, 
Keuruun Perussuomalaiset ry
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Kanta-Hämeen PerusNaiset 
aloitti toimintansa 

Terveiset Oulusta!

Moilasesta Pohjois-Pohjanmaan 
piirin uusi puheenjohtaja

Vastaanotettavien 
kiintiöpakolaisten määrää 
tulee vähentää

KANTAHÄMEEN PerusNaiset 
ry:n perustamis- ja järjestämis-
kokous pidettiin Hämeenlinnas-
sa. Hallituksen jäseniksi valit-
tiin Kirsi Kauppi Hattulasta, Sini 
Ojanen Janakkalasta, Mira Kul-
mala Jokioisilta sekä Anne Han-
nula-Lundberg ja Susanna Hieta-
nen Hämeenlinnasta. Sihteeriksi 
valittiin Satu Huhtanen Janak-
kalasta ja taloudenhoitajaksi 
Pirkko Heimo Hämeenlinnasta. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Lulu Ranne Hämeenlin-
nasta ja varapuheenjohtajaksi 
Heidi Selenius Riihimäeltä. Va-
linnat olivat yksimielisiä.

Kanta-Hämeen PerusNaisten 
päämääränä on toimia kanta-
hämäläisten etujen ajajana ja 
innostaa naisia toimimaan puo-
lueen riveissä. Yhdistys tulee ot-
tamaan aktiivisesti kantaa ajan-
kohtaisiin asioihin ja osallistuu 
koko maakunnan alueella erilai-
siin tapahtumiin. Hallitus päät-
ti, että yhdistykseen voi liittyä 
maksutta ja kannustaakin kai-
kenikäisiä naisia liittymään kas-
vavaan joukkoonsa. 

Lulu Ranne (pj.)
Kanta-Hämeen PerusNaiset ry

PÄIVÄ alkaa olla lyhyimmillään 
ja valon rippeet päivisin käy-
vät vähiin, samoin hupenee aika 
tälle toimintakaudelle. Yhdis-
tyksemme toimintavuosi on ol-
lut tapahtumarikas ja monivi-
vahteinen. 

Olemme purjehtineet toimin-
tavuotemme “kipparimme” Lare 
Inkalan johdolla karikoista sel-
viten ja tuleva kuntavaalivuosi 
mennään hallituksen osalta lä-
hes samoilla soutajilla. 

Kirkkotorin koulutuskeskuk-
sessa pidetyssä syyskokoukses-
sa valittiin puheenjohtajaksi yk-
simielisesti Lare Inkala ja muiksi 
hallituksen jäseniksi Juha Vuo-
rio, Anne Snellman, Vaili Jäm-
sä-Uusitalo, Seppo Paakkari, 
Olli Rudgren, Seppo Leskinen ja 
Jari Pirinen. Syyskokouksen pu-
heenjohtajana toimi luotetta-
vaan tapaansa kutsuvieraamme,  
Pohjois-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtajaksi valittu Ahti Moi-
lanen.

Yhdistyksellemme on hankit-
tu uusi teltta, kuomuperäkärry, 
oma esite ym. Jäsenistöllemme 
olemme tarjonneet vapputa-
pahtuman, kevättapahtuman 
Oulu-laivalla ja viimeksi perin-

teisen pikkujoulun ravintola 
Poijussa.

Tupailloisamme ovat tänä 
vuonna vierailleet useiden alo-
jen ammattilaiset pitämässä lu-
entoja eri aiheista. Yleiskes-
kustelua on käyty värikkäästi 
päivänpolitiikasta sekä muista 
ajankohtaisista asioista ja joskus 
asian vierestäkin. Kaffeet nisun 
kera on aina palkintona jokai-
selle osallistujalle.

Valtuustoryhmän ja kaupun-
ginhallituksen jäsenemme ovat 
pitäneet meidät ajan tasal-
la kaupunkimme asioista. Kym-
menet valtuustoaloitteet ja 
kannanotot ovat luettavissa yh-
distyksemme sivuilta. 

Kuntavaalit ovat tulossa. Hy-
viä ehdokkaita on tullut jouk-
koomme tasaista tahtia, mutta 
listalla on vielä tilaa aatemaail-
maamme eteenpäin vieville, jo-
ten kutsu ehdokkaaksi, vaali-
työhön sekä aktiivitoimijaksi on 
voimassa.

Kiitokset kaikille yhdistyksem-
me ja puolueemme jäsenille ku-
luneesta vuodesta. 

Jari Pirinen, sihteeri, 
Oulun Perussuomalaiset ry

PERUSSUOMALAISTEN Poh-
jois-Pohjanmaan piiri ry järjes-
ti sääntömääräisen syyskokouk-
sensa Raahessa. Piirin uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin 1. va-
rapuheenjohtajana toiminut 
Ahti Moilanen. Puheenjohtajuus 
koskee sekä loppuvuotta 2016 
että koko vuotta 2017.

Eduskunnan kuulumiset ko-
kousväelle toi kansanedusta-
ja Ville Vähämäki. Kuntavaalei-
hin liittyviin kysymyksiin vastasi 
Vähämäen lisäksi kuntasihteeri 
Heimo Konttinen.

Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri otti kantaa 
julkilausumassaan alueemme 
sairaalapalveluiden säilyttämi-
seen. Perussuomalaiset ovat 
huolissaan alueen sairaalapal-
veluiden tulevaisuudesta. Toi-
mintojen jatkuminen Ylivieskan 
Visalassa, Raahen sairaalan ki-
rurgisella osastolla sekä Oulas-
kankaan synnytysosastolla on 
vaarassa. Esimerkiksi Raahen ja 

SUOMEEN saapuvien turvapai-
kanhakijoiden määrä on ollut 
ennennäkemätön, mistä myös 
Turku on joutunut ottamaan 
osansa. Maanpuolustukseen 
kykenevät nuoret miehet ovat 
kulkeneet ja kulkevat edelleen 
läpi Euroopan aina Pohjoismai-
hin asti paremman elintason 
toivossa. Vaikka saapuvien tur-
vapaikanhakijoiden määrä on 
hidastunut, se ei ole pysähty-
nyt. Myönteisiä turvapaikka-
päätöksiä saaneita sijoitetaan 
juuri nyt ympäri Suomea.

Perussuomalaisten Turun val-
tuustoryhmän mielestä Turun 
tulee vähentää vastaanotetta-
vien kiintiöpakolaisten määrää. 
Perussuomalaiset eivät voi hy-
väksyä, että Turku leikkaisi esi-
merkiksi koulutuksesta, kun 
pienentämällä vastaanotetta-
vien kiintiöpakolaisten määrää 
kaupunki voisi tehdä noin mil-
joonan säästöt. 

Perussuomalaiset pitävät 
myös monikulttuurisuusneu-
vostoa hyvänä säästökohteena, 
ja ehdotammekin sen lakkaut-
tamista. 

Perussuomalaisille on tärkeää, 
että Turussa turvataan perus-
koululaisten oppiympäristö pi-
tämällä ryhmäkoot nykyisellään 
ja turvallisina. Ryhmäkokoihin 

tarvittavat eurot säästäisimme 
vähentämällä kiintiöpakolais-
ten määrää. Osana maahan-
muuttajien kotouttamista, op-
pimisen edistämistä ja kaikkien 
oppilaiden turvallisuutta ehdo-
tamme, että peruskoulujen luo-
kissa saa olla enintään 30 % vie-
raskielisiä oppilaita.

Perussuomalaiset pitävät vas-
tuuttomana korottaa kaupun-
ki emon tai konsernin johdon 
palkkoja nykyisessä taloustilan-
teessa. Turussa on kasvava ky-
syntä vanhuspalveluille, ja me 
perussuomalaiset haluamme-
kin ohjata varoja ennemmin nii-
hin kuin poliitikoille tai pako-
laisille.

Luottamushenkilöiden kesti-
tyskuluja tulee leikata 30 %. Ha-
luamme myös poistaa kaupun-
ginhallituksen jäsenten turhat 
tarkkailijapaikat lautakunnista.

Perussuomalaiset ehdottavat 
myös muun muassa rollaattoria 
käyttäville vapautusta Fölin lin-
ja-autolipun maksuvelvollisuu-
desta, konsulttikuluja avoimiksi 
eri toimipisteiden talousarviois-
sa ja sitä, ettei hoitajamitoitus-
ta lasketa.

Perussuomalaisten 
Turun valtuustoryhmä

Hyvä perus-
suomalaisten jäsen

Muistathan päivittää muuttuneet 
yhteystietosi!

Osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite - jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 tai 
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

Iloisia Oulun Perussuomalaisia ensiapukoulutuksessa 
EA 1 -kortit käsissään.

Perusäijien puheen-
johtajuudesta luopuva 
Harri Ahonen luovutti 
äijien tunnustuksen 
Pauli Ruotsalaiselle.

PERUSSUOMALAISTEN 
miesjärjestö Perusäijät ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidettiin jalkaväkimuse-
on ritarisalissa Mikkelissä. 
Kokouksessa tehtiin muun 
muassa henkilövalinnat 
sekä hyväksyttiin toiminta-
suunnitelma ja talousarvio. 

Yhdistyksen perustaja ja 
pitkäaikainen puheenjoh-
taja Harri Ahonen ilmoit-
ti luopuvansa yhdistyksen 
vetovastuusta työkiireiden 
vuoksi. Uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin Mikko Wik-
stedt Espoosta. Ensimmäi-
seksi varapuheenjohtajaksi 
valittiin Markus Jukarainen 
Kuopiosta, 2. varapuheen-
johtajaksi Markku Saarikan-
gas Helsingistä ja  3. vara-
puheenjohtajaksi Janne 
Aso Kaarinasta. Hallituk-
sen muut jäsenet ovat Kari 
Surakka Joensuusta, Sami 
Mäkelä Kaustiselta, Pasi Sa-
lonen Vihdistä ja Hannes 
Ruokokoski Lappeenran-
nasta. 

Yhdistys palkitsi kokouk-
sen alussa Pauli Ruotsalaisen 
ansiokkaasta ja äijämäisestä 
työstä puolueen hyväksi. 

Perusäijät

SIIKAINEN
Siikaisten Perussuomalais-
ten syyskokouksessa nimet-
tiin Kauko Ylikoski edelleen 
jatkamaan puheenjohta-
jana. Muiksi jäseniksi hal-
litukseen valittiin Susanna 
Järvenpää, Tiina Klemelä-
Ruohomäki, Hannu Hauta-
mäki ja Paavo Tuulensuu.

Perusäijät 
palkitsivat 
Pauli 
Ruotsalaisen

Pyhäjoen alueilla on näkyvis-
sä sekä työpaikkojen että väes-
tömäärän kasvua, jolloin sairaa-
lapalvelujen jatkuvuus pitäisi 
turvata. Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piiri edel-
lyttää, että sairaalapalvelut yllä-
pidetään koko maakuntamme 
alueella.

Pohjois-Pohjanmaan piiri 

HENKILÖVALINTOJA
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  Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: 

HELSINKI
Perussuomalainen Helsin-
ki ja valtuustoryhmä tarjo-
avat jouluglögit Helsingin 
Asema-aukiolla perjantai-
na 16.12. klo 15-18. Helsingin 
perussuomalaisia tavattavis-
sa myös Haagan joulutorilla 
lauantaina 17.12. klo 10-13. 
Tervetuloa!

KUOPIO
Kuopion seudun Perussuo-
malaiset toivottavat kaikille 
rauhallista joulua ja onnellis-
ta uutta vuotta 2017. Joulu-
korttien sijaan tarjoamme 
perinteiseen tapaan joulu-
puuroa Kuopion torilla lau-
antaina 17.12. klo 10 alkaen. 
Puuroa jaetaan niin kauan 
kuin sitä riittää. Paikalla on 
tavattavissa myös perussuo-
malaisten valtuutettuja, luot-
tamushenkilöitä ja aktiiveja. 
Tervetuloa!

RAUTJÄRVI
Ministeri Pirkko Mattila tavat-
tavissa Etelä-Karjalassa lauan-
taina 17.12. klo 10 Rautjärven 
kunnantalon valtuustosalissa. 
Mukana myös kansanedus-
tajat Jani Mäkelä ja Kai Turu-
nen. Tule kuulemaan ja ta-
paamaan perussuomalaisten 
ministeriä ja kansanedustajia!

TURKU
Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ja Turun Perus-
suomalaiset järjestävät yhtei-
sen joulupuurotapahtuman 
Turun kauppatorilla lauantai-
na 17.12. klo 10–13. Torilla on 
tavattavissa perussuomalai-
sia päättäjiä ja kuntavaalieh-
dokkaita. Puuro- ja kahvitar-
joilu. Tervetuloa! 

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset 
toivottavat kaikille rauhallis-
ta joulua ja onnellista uutta 
vuotta 2017. Tarjoamme pe-
rinteiseen tapaan joulupuu-
roa kävelykadulla lauantai-
na 17.12.2016 klo 11 alkaen. 
Puuroa jaetaan niin kauan 
kuin sitä riittää. Paikalla on 
kansanedustaja Kari Kulmala 
ja joensuulaisia valtuutettu-
ja sekä luottamushenkilöitä. 
Tervetuloa!

TAMPERE
Joulunalun tapaaminen Tam-
pereen Tammelantorilla lau-
antaina 17.12. klo 11 alkaen. 
Tampereen valtuustoryhmä 
tarjoilee keittoa. Tervetuloa!

RUOKOLAHTI
Ministeri Pirkko Mattila ta-
vattavissa Etelä-Karjalassa 
lauantaina 17.12. klo 12.30 
Ruokolahden kunnanta-
lon valtuustosalissa. Mukana 

myös kansanedustajat Jani 
Mäkelä ja Kai Turunen. Tule 
kuulemaan ja tapaamaan pe-
russuomalaisten ministeriä ja 
kansanedustajia!

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Pe-
russuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pide-
tään lauantaina 17.12. klo 14 
Ravintola Zuupalassa, Pek-
kasenkatu 14, Lappeenranta. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

IMATRA
Ministeri Pirkko Mattila tavat-
tavissa Etelä-Karjalassa lauan-
taina 17.12. klo 14.30 Imatran 
kaupungintalon valtuustosa-
lissa. Mukana myös kansan-
edustajat Jani Mäkelä ja Kai 
Turunen. Tule kuulemaan ja 
tapaamaan perussuomalais-
ten ministeriä ja kansanedus-
tajia!

OULU
Kansanedustaja Ville Vähä-
mäki tarjoaa jouluruuan vä-
hävaraisille Aleksinkulmas-
sa (Aleksanterinkatu 9) 22.12. 
klo 11 alkaen siihen asti kun 
ruokaa riittää. Tarjolla kink-
kua, perunoita, peruna- ja 
porkkanalaatikkoa, rosollia, 
kahvia ja kahvileivät. Klo 12 
alkaen ruokailu kaikille kan-
salaisille avoin. Paikalla kan-
sanedustaja Vähämäki ja 
ministeri Pirkko Mattila. Ter-
vetuloa!

LOHJA
Lohjan Seudun Perussuoma-
laiset ovat torilla lauantaina 
7.1.2017 klo 9–13 sekä lau-
antaina 21.1.2017 klo 9–13 
herkullisin eväin. Tervetuloa 
tapaamaan kuntavaaliehdok-
kaita!

JUANKOSKI
Kuopion seudun Perussuo-
malaiset ovat lauantaina 
7.1.2017 Juankosken toril-
la makkaraa paistamassa ja 
toivottamassa juankoskelai-
set tervetulleiksi Kuopioon. 
Olemme torilla klo 10-12. Tar-
jolla on makkaraa ja karkkia 
sekä ajankohtaista materiaa-
lia. Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry 
täyttää 20 vuotta tiistaina 
17.1.2017. Merkkipäivää juh-
listetaan kahdella tavalla: en-
sin pidämme kauppatoril-
la telttatapahtuman ja illalla 
on kutsuvierastilaisuus Turun 
kaupungintalolla. Kauppato-
rilla olemme klo 10-13. Terve-
tuloa juttelemaan ja kahvit-
telemaan!

Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA

Näin kirjoitat 
palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla korkein-
taan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kir-
joittajan yhteystiedot, jotka jäävät 
vain toimituksen tietoon. Toimitus voi 

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

Unohdetun kansan esiinmarssi

Susipolitiikan on muututtava

YHDYSVALTOJEN presidentin-
vaalit ovat ohitse. Kansa on pu-
hunut, vaalitulos on vahvistettu 
ja uutta hallintoa muodoste-
taan. Vaalituloksesta ei ole va-
litusoikeutta, mutta sen analy-
soinnille on sijansa.

Vaalikampanjoinnin aikana 
merkille pantavaa oli valtame-
dian yksipuolinen ja vahvasti 
asenteellinen julkaisupolitiikka 
niin siellä kuin täälläkin. Erityi-
sesti Suomessa maan pääleh-
det pitävät vaaleja hämmästyt-
tävästi esillä sivukaupalla olevin 
vaalikoostein. 

Vaalituloksen selvittyä alkoivat 
superselittelyt – todelliset valta-
median peruutusviikot. Siihen 
kuuluivat kiinteästi mukaan kai-
kenlainen vääristely ja väistely. 
Suomen johtavista poliitikoista 
oikeastaan vain puoluejohtaja, 
ulkoministeri Timo Soini osoit-
ti todelliset valtiomiestaitonsa 
kannanotoissaan – niin ennen 
vaaleja kuin niiden jälkeenkin.

Yhdysvaltojen presidentinvaa-

lit olivat yksi etappi lisää sivisty-
neen maailman aseettomille ja 
verettömille kansannousuille – 
populististen puolueiden ja po-
liitikkojen voittokululle. Jo nyt 
on selvää se, että muutos ei tule 
jäämään vielä tähän. Lisää on 
luvassa ja roppakaupalla.

Kansan sana kukisti kertahei-
tolla sekä puolue-eliitin että 
herraskaisen itseään parem-
mistona pitävän suppean her-
raluokan. Valtakoneisto unohti 
epäviisaasti sen, että etuoikeu-
tetuillakaan ei ole äänestysla-
puissa eliittikertoimia.

Tällaista vanhavennamolaista 
sydäntä tietysti lämmittää suun-
nattomasti, kun erilaiset tutki-
jat ja dosentit vaalien jälkeen 
analysoivat unohdetun kansan 
esiinmarssista jopa Amerikan 
mantereella asti.

Jo historia on osoittanut sen, 
että kansan syvien rivien lähti-
essä liikkeelle muuritkin kaatu-
vat. Kansan ääni oli tällä kertaa 
vastaisku valtamedian tarjo-

amalle valmiiksi pureskellulle ja 
jo ennakkoon julistetulle vaali-
tulokselle.

Vuoden 2011 eduskuntavaa-
leissa tapahtunut Suomen po-
liittisen historian suurin puolue-
kannatusmuutos, iso Jytky, on 
heijastunut maailmalla moneen 
kolkkaan Brexitin kautta aina 
Donald Trumpin tornadoon.

Muualla ja erityisesti Suomes-
sa on valmistauduttava Jytkyn 
jatkumiseen myös kuntatasol-
la. Trumpin esimerkki osoittaa 
kouriintuntuvasti sen, että mikä 
on Yhdysvalloissa mahdollista, 
on tehtävissä myös Suomessa ja 
jopa Kuusamossa.

Päätöksentekoni pohjaksi en 
tarvitse sen paremmin puolue-
eliitin kuin valtamediankaan tai 
gallup-laitosten ohjailua. Luo-
tan vakaasti siihen, että myös 
sinä osaat päättää aivan itse.

Joukamo Kortesalmi (ps.)
kaupunginvaltuutettu, Kuusamo

HÄIRIKKÖSUSIEN pihakäynnit 
ovat lähes kolminkertaistuneet 
viime vuodesta. Luonnollinen 
ruoka on loppunut metsistä ja 
tämän vuoksi susi tulee pihapii-
reihin etsimään syötävää. Täl-
lainen toiminta ei ole normaa-
lia suden käyttäytymistä, mutta 
ei myöskään suden oma syy. 
Syy on Suomessa harjoitettavan 
suurpetopolitiikan, erityises-
ti suden kohdalla. Viranomai-
set vähättelevät susien määrää 
kannanotoissaan. Samalla he 
vähättelevät susialueella asuvia 
ihmisiä ja petoyhdysmiesten te-
kemää talkootyötä, tuhansia il-
maisia suden vuoksi ajettuja ki-
lometrejä. 

Ymmärrän toisaalta hyvin, 
että lukuisat petoyhdysmiehet 
susialueilla ovat ryhtyneet lak-
koon Luonnonvarakeskuksen, 
Luken, viimeisimmän susiarvi-
on vuoksi. He eivät enää mer-
kitse susien jälkiä Tassu-suur-
petojärjestelmään. Tämä ei ole 
kuitenkaan pidemmän pääl-
le kenenkään etu, vähiten koi-
ralla metsästystä harjoittavien 
ja susialueilla asuvien ihmisten. 
Emme voi jäädä jatkossa pel-
kästään viranomaisten havain-
tojen varaan. 

Vaikka suden kannanhoidol-
lista metsästystä on harjoitet-
tu jo kaksi vuotta, susien määrä 
on kasvussa. Luke laskee susi-
laumat siten, että se puolittaa 
ns. rajalaumojen määrän. Näitä 

rajalaumoja on suurin osa susi-
laumoista, Kiteeltä Kainuuseen. 
Samalla voitaneen todeta, ettei 
Suomella ole omaa susipopu-
laatiota, vaan yhteinen susikan-
ta Venäjän kanssa eli uhanalai-
sesta eläimestä on turha edes 
puhua.

Venäjän ja Suomen välillä kul-
kee erittäin voimakas raja su-
sien kohdalla. Venäjällä mak-
setaan sudesta tapporaha. 
Samaan aikaan Suomessa on 
sudelle muodostumassa suo-
jeltuja reservaatteja, ja sudes-
ta ei saa kriittisesti edes puhua, 
vaikka elämä ja toiminta suun-
nitellaan susien ehdoilla. Tämä 
pätee niin lasten koulunkäyn-
tiin, harrastuksiin, riistanhoi-

toon kuin kotieläinten elinkei-
non harjoittamiseen.  

Metsästäjäliiton hallitus erosi 
luottamuspulaan Porin liittoko-
kouksessa 19.11.2016. Taustal-
la olivat pitkään jatkuneet nä-
kemyserot piirien ja hallituksen 
välillä. Hallitukselta oli kadok-
sissa ymmärrys, keitä varten he 
ovat olemassa. Samalla voita-
neen miettiä, kuka ministeriö-
tä johtaa: ministeri, Luke vai eri 
luonnonsuojelujärjestöt. Hei-
luttaako susi häntää vai hän-
tä sutta? 

Kari Kulmala, 
kansanedustaja (ps.),
maa- ja metsätalousvaliokunnan 
jäsen
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Maahanmuuttajia Suomeen – miksi?
NOIN vuosi sitten maahan-
muuttokeskustelu kärjistyi 
maahanmuuton kannattajien 
ja vastustajien väliseksi väit-
telyksi. Valtamediat asettuivat 
melko selkeästi kannattajien 
puolelle, jolloin maahanmuu-
ton vastustajien medioiksi 
muodostui uusia, vaihtoehtoi-
sia informaatiokanavia. Vas-
takkainasettelu vain lisääntyi 
puolueellisen tiedonvälityk-
sen vuoksi eikä vieläkään ole 
osattu tarttua olennaisiin ky-
symyksiin.

Tarvitseeko Suomi oikeas-
ti maahanmuuttajia? Toiseksi, 
millä edellytyksillä pakolaisten 
vastaanottaminen voi olla jär-
kevää? Sen sijaan, että puolus-
tetaan tiukasti omaa ennak-
koasennetta, on hyvä miettiä 
perusteluja. En ota tässä jutus-
sa ollenkaan kantaa pakolai-
suuden syihin, vaan käsittelen 
aihetta Suomen näkökulmas-
ta.

Tarvitseeko Suomi maahan-
muuttajia? Tällainen kysy-
mys on hyvin yksinkertainen, 
mutta silti siihen ei ole juu-
ri edes yritetty vastata. Tieten-
kään Suomi ei tarvitse maa-

hanmuuttajia. Olemme tulleet 
omillamme toimeen 100 vuot-
ta ja miksi ei jatkossakin. Päi-
vänselvä asia.

Toinen seikka on se, että pit-
källä tähtäimellä meidän on 
pysyttävä kärryillä maailman 
menossa. On tiedettävä, min-
kälaisessa maailmassa eläm-
me. Firmojen on tiedettävä, 
minkälaisia tuotteita maail-
malla tarvitaan. Sama pätee 
moneen muuhunkin toimin-
taan kuin tuotteiden ja palve-
lujen vientiin. Siksi pitää olla 
kosketuspintaa muihin kult-
tuureihin. Mutta sekään ei 
vaadi esimerkiksi kiintiöpa-
kolaisten vastaanottoa, kuten 
jotkut väittävät.

Millä edellytyksillä pakolais-
ten vastaanottaminen on jär-
kevää? Pakolaisten vastaanot-
tamisessa on järkeä Suomen 
kannalta silloin, kun lähtökoh-
taisesti he tulevat tänne vain 
väliaikaista suojelua varten. 
Nyt turvapaikan saaneille ope-
tetaan suomea ja heille anne-
taan joku alemman tason kou-
lutus. Eli heistä koulutetaan 
matalapalkkatyöläisiä. Tästä 
seuraa, että heidän olisi vaikea 

elättää itsensä koulutusta vas-
taavalla työllä ja suomen kie-
len taidolla omassa kotimaas-
saan, vaikka he haluaisivatkin 
muuttaa takaisin. Siksi ei ole-
kaan ihme, että he jäävät Suo-
meen nauttimaan kattavasta 
sosiaaliturvasta. 

Suomeen otettavat pako-
laiset kannattaisi tietenkin 
kouluttaa toimimaan oman 
maansa parhaaksi. Siis lähin-
nä opettajiksi ja insinööreik-
si. Täällä Suomessa he ehtisi-
vät oppia kristillisiin arvoihin 
perustuvan yhteiskuntajärjes-
telmän perusperiaatteet ja oli-
sivat palatessaan kykeneviä 
auttamaan omaa kotimaataan. 
Tämä vähentäisi pakolaisuu-
den tarvetta pitkällä tähtäi-
mellä, kun nykyisistä pakolai-
suuden lähtömaista tulisikin 
jopa vastaanottavia maita.

Tätä olisi mielestäni syytä 
miettiä. Lähihistorian virhei-
tä ei kannata toistaa, meillä on 
liikaa huonosti kotoutuneita 
maahanmuuttajia. 

Matti Anttonen
Vaasan Perussuomalaisten 
puheenjohtaja 2017

Ota yhteyttä!
Jäsen- ja PRH-asiat, yhteystietojen 

päivittäminen:

Suvi Karhu, p. 040 631 7099, 
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

 Ehdokaskone tai kotisivut:

Jaana Vesterinen-Prähky, p. 040 661 6919, 
tuki@perussuomalaiset.fi

 Kuntavaalit:

Ossi Sandvik, p. 0400 926 908, 
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

ja
Heimo Konttinen, p. 040 631 3440, 

heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi

 Piirin raha-asiat:

Eija Ihatsu-Repo, p. 040 630 8773, 
laskenta@perussuomalaiset.fi

 Koulutus:

Pekasus/Lasse Lehtinen, p. 06 873 358, 
suupohjanlaki@kotinet.com

LEIKKAA JA OTA TALTEEN!

Älkää pelätkö
ME nykyisin - ja ehkä juuri nyt 
entistäkin enemmän - moni-
en pelkojen keskellä elävinä 
saamme osaksemme autuaan 
vaihtokaupan JOULUN LAPSEL-
TA. Hän ottaa kannettavakseen 
syntimme, pelkomme ja kaikki 
heikkoutemme lahjoittaen an-
teeksiantamuksen ja kaikki tai-
vaan tavarat. 

Jouluevankeliumissa en-
keli rohkaisee pimeässä yös-
sä kedon paimenia: “Älkää pe-
lätkö!” Syytä oli ollut pelkoon. 
Yössä ympärillä hiipivät pedot 
ja karjavarkaat. Nyt he kuuli-
vat sanoman: “Ei tarvitse pe-
lätä. Saatte kuulla sanoman, 
joka rauhoittaa ja se oli enke-
lin viesti: Minä ilmoitan teille 
ilosanoman, suuren ilon koko 
kansalle.”

 Ilo olikin harvinainen sen 
ajan Israelissa. Nauru oli kuol-
lut. Maa koki jatkuvasti val-
latun ja miehitetyn maan ra-
situksia. Ei ollut helppoa olla 
juutalainen roomalaisten hal-
litsemassa maassa. Ja lisäk-
si paimenet saivat jatkuvasti 
kokea omantunnon syytök-

siä, etteivät he voineet täyttää 
kansansa pyhän lainsäädän-
nön kaikkia pikkutarkkoja hie-
nouksia. Ja tämä kaikki täyt-
tyi enkelin viestissä: “Teille on 
syntynyt Vapahtaja”. Ja he sai-
vat mennä katsomaan ja tote-
amaan todeksi juuri syntynyt-
tä lasta. Häneen Jumala kätki 
pelastuksen koko täyteyden. 
Hän toteutti ihmissuvun vuosi-
tuhantiset toiveet pelastuksen 
ajan koittamisesta. 

Meillä tämän päivän joulun 
viettäjillä on myöskin monia 
pelkoja ja usein ilokin on kau-
kana pohtiessamme oman ai-
kamme monia voittamattomil-
takin tuntuvia ongelmia, niin 
omassa maassamme kuin laa-
jemminkin koko maailmassa. 
Mutta huolimatta kaikista syn-
kistä näkemyksistä ympäril-
lämme Joulun sanoma on to-
dellisuutta: “Älkää pelätkö”. 

Me saamme uskoa, ettei hius-
karvakaan putoa päästämme 
Jumalan sallimatta, sillä Hän 
pitää edelleen maailman oh-
jaksia käsissään. Saamme us-
koa, että Betlehemissä synty-

nyt JOULUN LAPSI on meidän 
Vapahtajamme. Hän kasvoi 
viisaudessa, iässä ja armos-
sa. Hän julisti Jumalan rakkau-
den evankeliumia ja osoitti 
puheensa todeksi sovittamal-
la ristinkuolemallaan meidän 
syntimme. Ja hän elää ja hal-
litsee iankaikkisesti. Hänen vä-
kevän kätensä taluttamina 
saamme turvallisesti vaeltaa ja 
hänen kunniakseen saamme 
tänäkin vuonna viettää joulua 
lapsuudesta asti totutuin mo-
nin juhlallisin menoin. 

Nämä ovat niin suuria asioita, 
että vain vähän voimme niis-
tä ymmärtää. Mutta kuitenkin 
sydämemme on täynnä kiitos-
ta ja ylistystä. Saamme yhtyä 
enkelten jouluhymniin: “Kun-
nia olkoon Jumalalle korkeu-
dessa ja maassa rauha, ihmisil-
le hyvä tahto.”

 Näin JEESUS-LAPSEN siunaa-
maa lämpöä, ilo ja rakkautta 
joulujuhlaamme ja koko elä-
määmme! 

Anssi Joutsenlahti 
rovasti

VIIME vuonna tuli meille Ruot-
sista yli 32 000 siirtolaista. Koh-
ta osalle viranomaiset anta-
vat luvan jäädä maahan. Silloin 
perustelut siihen ovat mitä ne 
ovat. Julkisuudessa puhutaan 
tulevaisuuden työvoimasta ja 
väestön vanhenemisesta.

Mutta mitä samanaikaisesti te-
kevät sellaiset isot maat, kuten 
Japani ja Etelä-Korea? Vuonna 
2014 Japani myönsi pakolais-
statuksen 11 hakijalle. Maa on 
myös YK:n jäsen ja siellä asuu 
126 miljoonaa asukasta. Meidän 
periaatteidemme mukaan Japa-
nin täytyy olla tyhmä ja julma, 
kun se ei hyväksy muualta maa-
ilmasta väkeä omien veronmak-
sajiensa ylläpidettäväksi. 

Samana vuonna Etelä-Korea 
otti vastaan yhteensä 24 pako-
laista. Tämäkin maa on YK:n jä-
sen ja siellä asuu 51 miljoona 
asukasta. Mutta hekin mieluum-
min jakavat hyvinvoinnin omille 
kansalaisille kuin siirtolaisille.

Samoin Euroopassa monet 
maat, kuten Unkari, Puola ja 
Tsekki menevät eteenpäin eri 
opein kuin meillä Suomessa. 
Niissä maissa ei hyväksytä ny-
kyistä massiivista maahanmuut-
toa Afrikasta ja islamilaisista 
maista. Siellä ei nähdä tarpeelli-
seksi päästää maahan runsaasti 
sopeutumisongelmallisia ihmi-
siä, joille eurooppalainen elä-
mäntapa on vierasta. 

Saksassa nykyisistä maahan-
muuttajista 90 % eivät ole ti-
lastojen mukaan kelvollisia 

työmarkkinoita varten. Luulta-
vasti Suomessa suhde on sa-
maa luokkaa. Siten pääosa in-
vaasiosta pysyy koko ikänsä, 
kuolemaansa asti meidän sosi-
aaliturvamme varassa. Näin he 
syövät yhteiskuntamme varoja, 
joita kansalaiset veroina mak-
savat - tai otamme velkana ul-
komailta. Tämä kustannuserä 
voi romuttaa viimeistään Suo-
men talouden ja ryöstää tulevil-
ta sukupolvilta tulevaisuuden. 
Sen ymmärtämiseen ei mieles-
täni tarvita korkeampaa mate-
matiikkaa.

Nykyinen invaasio Suomeen 
ei korjaa meidän väestö- ja ta-
lousongelmiamme, vaan tekee 
niistä entistä vaikeampia. Jo nyt 
lisääntynyt rikollisuus ja vähi-
tellen myös muutokset naisten 
asemassa tulevat vahvistumaan 
islamisaation myötä.

Miten joku voi kuvitella, että 
ihmiset, jotka tulevat Afganis-
tanista tai Irakista, missä noin 
puolet väestöstä on lukutai-
dotonta, voivat kehittää tule-
vaisuuden Suomea? Maamme 
noin tuhannen vuoden aika-
na rakennettu moderni yhteis-
kunta on vaarassa tuhoutua. 
Voisimme ottaa opiksemme 
maista, joissa asiat hoidetaan 
ympäröivää todellisuutta unoh-
tamatta ja kansalaisten turvalli-
suutta ja tulevaisuutta vaaran-
tamatta.

Raimo Pappel
Turku

Haetaan joskus oppia muualta
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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
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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

Sordiino NatotrumpettiinOmalla rahalla tulevaisuuteen
OMA raha tarjoaa tien ulos 
nykyisestä umpikujasta. 
Oman rahan ja päätösvallan 
palauttaminen on välttämä-
töntä Suomen tulevaisuuden 
ja hyvinvoinnin kannalta.

Tässä kymmenen syytä ir-
tautua Euroopan unionista:

• Suomen itsenäisyyden pa-
lauttaminen. EU:n perustus-
lailla (Lissabonin sopimuksel-
la) unionista tuli liittovaltio ja 
Suomesta sen osavaltio.

• Suomen kansan palautta-
minen ylimmäksi vallan halti-
jaksi. EU-Suomessa ylin valta 
on unionin elimillä eikä Suo-
men kansalla.

• Aidon demokratian palaut-
taminen. EU-Suomen laeis-
ta säädetään valtaosa Brysse-
lissä ja ne menevät Suomen 
lain yläpuolelle. EU:ta ohjaa-
vat suuryritysten ja suurten 
jäsenmaiden edut.

• Sotien ja sotilasliittojen ul-
kopuolella pysyminen. Puolu-
eettomuuspolitiikka on paras 
turva Suomelle, sillä tosipai-
kan tullen suomalaiset joutu-
vat kuitenkin vastaamaan itse 
itsestään.

• Oikeudenmukaiseen yh-
teiskuntaan pyrkiminen. 
EU:ssa rikkaat rikastuvat ja 
köyhät köyhtyvät. Kasvavat 
EU:n nettomaksut vievät mil-
jardeja, jotka voitaisiin käyt-
tää peruspalveluiden paran-
tamiseen kotimaassa.

• Siirtyminen yltiökapita-
lismista kohti tervettä mark-
kinataloutta. Pääomien, 
yritysten ja työpaikkojen ra-
joittamaton siirtely maasta 
toiseen lisää työttömyyttä ja 
eriarvoisuutta.

• Oman talous- ja työllisyys-

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.

politiikan palauttaminen. 
Suomi imetään kuiviin osa-
na eurotaloutta, kun ulkomai-
seen omistukseen siirtyneet 
yritykset viedään pois maas-
ta. Oma raha rakentaisi talo-
utta ja tulevaisuutta kestäväl-
le pohjalle.

• Oman ruuantuotannon 
turvaaminen. Oma maata-
loustuotanto voidaan turva-
ta vain itsenäisessä Suomessa 
EU:n ulkopuolella.

• Kansainvälinen yhteistyö. 
EU-Suomi on sidottu sellai-
seen politiikkaan, joka riistää 
köyhempiä maita ja hyödyt-
tää harvoja. Itsenäinen Suomi 
voisi olla edelläkävijä YK:ssa, 
ympäristöasioissa ja rauhan 
rakentamisessa.

• Tulevien sukupolvien takia. 
Emme saa pettää tulevia su-
kupolvia sitomalla heitä EU-
valtioon. EU:n jäsenyys ei ole 
tuonut Suomelle mitään sel-
laista hyvää, jota emme olisi 
saaneet unionin ulkopuolella.

Kalevi Klemetti
Lahti

ITSENÄINEN Ukraina sai 
5.12.1994 turvatakuut Yhdys-
valloilta, Venäjältä ja Isolta-Bri-
tannialta luopuessaan alueel-
laan olleista ydinaseista. Venäjä 
tuli 16.3.2014 apuun kutsumat-
takin ja liitti Krimin valtioaluee-
seensa. Muut turvatakaajat seu-
raavat yhä katseella.

Rauhansopimusta Turussa 
tehtäessä 1812 Bernadotte tar-
josi Aleksanteri I:lle pohjoista 
Ruotsi-Suomea Oulun leveydel-
tä Jäämereen vaihtokauppana 
Ahvenanmaasta, mutta keisari 
sanoi: ”Njet!”. 

 Toisen maailmansodan kyn-
nyksellä 1939 Ruotsi nosti Ah-
venanmaan kysymyksen valtio-
päivilleen. Kun Molotov ilmoitti, 
että aihe on venäläisille mitä 
tärkein, sen käsittely loppui sii-
hen. Tuskin Vladimir Putinin ai-
kana Ahvenanmaan kansainvä-
lisistä sopimuksista muutetaan 
pilkkuakaan? 

 Jo kuopattu YYA-sopimus to-
disti, että Suomella on vain soti-
laallinen merkitys Venäjälle. Sen 
avaimenreiästä katsottuna Suo-
mi ei pääty Pohjanlahteen. 

 Viime pakkasilla Putin löi löy-
lyä ulkopolitiikan kiukaalle pai-

nostaessaan maahanmuuttajil-
laan sekä Norjaa että Suomea. 
Presidentti Sauli Niinistö sopi 
siihen kuuden kuukauden aika-
lisän. Moskovassa on kuitenkin 
miljoonia työttömiä ja rahatto-
mia siirtotyöläisiä. Sillä Venä-
jä voi tarvittaessa painostaa ja 
kiusata rajanaapureitaan.

 Maata ei tarvitse valloittaa so-
tilaallisesti voidakseen toteut-
taa imperialistista voimapoli-
tiikkaa, opetti jo Sunzi Kiinassa 
2000 vuotta sitten. Silloinkin 
sopimukset olivat vain harhaut-
tamiskeino. 

 Nato on eräs USA:n politiikan 
väline. Nyt amerikkalaista aja-
tusmaailmaa hallitsevat Kiina ja 
Tyynenmeren alue. Siinä kump-
panuus Venäjän kanssa on huo-
mattavasti tärkeämpää kuin yh-
teispeli eripuraisen EU:n kanssa.

Viisaat valtiomiehet eivät tor-
via toitottele ja käännä sel-
käänsä Venäjälle. Urho Kekko-
nen ”pani vinkkarin vasempaan, 
mutta kääntyi oikealle.” Ja lasti 
tuli silti turvallisesti perille.

Mikael Miikkola
turkulainen veteraani-
komentajakapteeni (ps.) 

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. 

VIIMEISIN tapaus EU-holhouk-
sesta Suomen kohdalla on hä-
vittäjähankinnat, jossa EU-täti 
tuli ojentamaan kansallisvalti-
ota, ettei vastakauppoja salli-
ta EU:n nimissä. Rikkidirektiivit 
jo muistetaan Suomen kohdal-
ta, samoin Suomen metsänhoi-
don ymmärtämättömyys hiili-
nieluna jne. 

Jos EU keskittyisi perusteh-
täviinsä ulkoisen ja sisäisen 
turvallisuutensa hoitoon ja 
vaalimiseen, se voisi jakaa kan-
salaisten yleisen hyväksynnän 
ja oikeutuksen. Liiallisella puut-
tumisella kansallisvaltion si-
säisiin asioihin ja luomalla uu-
sia omia ongelmia EU vähentää 
omaa uskottavuuttaan. EU ei 
ole saanut esim. veroparatiise-
ja kitkettyä edes omalla alueel-
laan ja EU-ulkorajat vuotavat 
järjestäytymättömästi. Eurossa 
on valuvika suhteessa eri euro-
maiden taloudelliseen tilaan.

EU-eliitti kriisi- ja huippuko-
koustaa näyttävästi kyllä, mutta 
kaikki yhteisillä varoilla. Kyse on 
monesti jälkikäteisestä reagoin-
nista eteen tuleviin ongelmiin. 
Miksei euro voisi olla jousta-
va esimerkiksi Kreikan kohdalla, 
rahan arvon liikkuessa tietyssä 
vaihteluvälissä ja mahdollista-
en sitä kautta joustavuutta eri-
laisten EU-maiden taloustilan-
teessa? 

Mahdollisuuksia olisi paljon 
moniin innovaatioihin. Näyttää 
kuitenkin siltä, että moniportai-
nen EU-koneisto on huono uu-
distumaan, kuten byrokratioil-
le usein käy.

Seppo Passinen
Lapua

EU-elitismi 
holhoaa
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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 !


