
toimitus@perussuomalaiset.fiJÄRJESTÖ
Perussuomalainen 

2/2017

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi


koira. Ammatiltaan hän on 
ompelija ja harrastuksiin lu-
keutuvat kunnallispolitiikan 
lisäksi sukututkimus, kuoro-
laulu, mielipidekirjoittelu ja 
ompelukoneiden keräily. 

Hussi toimii myös varajä-
senenä Siuntion vammais-
neuvostossa auttaen ja neu-
voen ystäviä ja tuttavia 
vammaisasioissa. Lisäksi hän 
on Siuntion sukututkijoiden 
puheenjohtaja ja Marttojen 
toiminnassa mukana.

- Vaikka olen vain varajäsen, 
pyrin kuitenkin olemaan ak-
tiivisesti kokouksissa muka-
na. Siuntion uuden vammais-
neuvoston kanssa kaikki on 
toiminut hyvin. Asioista pys-
tytään keskustelemaan ja nii-
tä on saatu viedyksi eteen-
päin. Ehdokkaana minulle 
tärkeimpiä asioita ovat vam-
maisoikeudet ja niiden toteu-
tuminen, totta kai myös van-
husten oikeudet ja kunnan 
asiat yleisemmin, Hussi ker-
too.

Vantaalla ei 
kunnioiteta lakeja

Vantaalainen Lasse J. Eva 
menetti molemmat jalkansa 
jo vuonna 1949. Siihen aikaan 
ei ollut mahdollisuutta jäädä 
kotiin tekemättä mitään, jo-
ten Evan tie vei monenlaisten 
töiden kautta kauppatekni-
kon ammattiin ja yrittäjäksi. 
Hän on myös paralympiata-
son urheilija ja paralympia-
voittaja lajeinaan uinti, lento-
pallo ja viisiottelu. 

Urheilijan pohjakunto aut-
toi Evaa jaksamaan raskaalla 
työuralla vanhuuseläkkeelle 
saakka, mutta viime vuonna 
74-vuotiaan Evan alaselkä ro-
mahti ja hän joutui pyörätuo-
liin. Töiden ohella hän teki 
myös vapaaehtoistyötä eri-
tyisesti vammaisten hyväksi, 
joka jatkuu edelleen.

- Vilpitön haluni on tulla va-
lituksi tai päästä edes lauta-
kuntiin vaikuttamaan, joko 
sosiaali- ja terveyslautakun-
taan tai kaupunkisuunnitte-
lulautakuntaan, jotta Vantaal-
la otettaisiin tulevaisuudessa 
paremmin liikuntavammai-
set huomioon. Tällä hetkel-
lä Vantaan sosiaalitoimes-
sa ei kunnioiteta lakeja, vaan 
vammaisilta ja omaishoitajil-
ta yritetään karsia heille kuu-
luvia tukia, Eva sanoo.

Sosiaali- ja terveys-
puoli kuntoon

Vantaan Perussuomalais-
ten 1. varapuheenjohtaja Tei-
jo Kakko sairastui tyypin I 
diabetekseen vuonna 1966, 
vasta kaksivuotiaana. Sydä-
men ohitusleikkaukseen hän 
joutui ensimmäisen kerran 
vuonna 1999, ensimmäiseen 
varvasamputaatioon vuonna 
2000, dialyysihoidot alkoivat 
vuonna 2002, ensimmäiseen 
sääriamputaatioon hän joutui 
vuonna 2004 ja siirtomunuai-
sen Kakko sai vuonna 2005. 

Vaikeasta diabeteksesta 
huolimatta metallialalta sai-
raseläkkeellä oleva Kakko on 
pysytellyt aktiivisena poli-
tiikassa. Hän istuu Vantaan 
kaupungin varavaltuutettuna, 
sosiaali- ja terveyslautakun-
nan jäsenenä, Vantaan inva-
lidien hallituksessa, Vantaan 
vammaisneuvostossa sekä va-
paaehtoisena amputoitujen 
tukihenkilönä.

- Ykkösasioita minulle ovat 
vammaisten, vanhusten sekä 
sosiaali- ja terveyspuolen asi-
at. Olemme auttaneet monia 
ihmisiä, jotka ovat joutuneet 
taistelemaan oikeuksiensa 
puolesta, Kakko sanoo.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Vammaisuus ei ole este kuntavaaliehdokkuudelle eikä vaikutta-
miselle. Perussuomalainen-lehti tapasi neljä poliittisesti aktii-
vista kuntavaaliehdokasta, jotka omista vaikeuksistaan huoli-
matta jaksavat taistella myös heikompiosaisten puolesta.

Vammaisuus ei ole 
este vaikuttamiselle

JÄRVENPÄÄN Perussuo-
malaisten puheenjohta-
ja Kristian Kallio sairastaa 
vähitellen etenevää vaikeaa 
neurologista sairautta, lihas-
rappeumaa. Kolmatta vuotta 
paikallisyhdistyksen puheen-
johtajana toiminut Kallio ei 
ole antanut taudin hidastaa 
vauhtiaan.

- Joitain rajoitteita se tietys-
ti asettaa, mutta meillä Jär-
venpäässä on porukka niin 
hyvä, että kaikki auttavat toi-
siaan ja pyrimme toimimaan 
omien vahvuuksiemme kaut-
ta. Oma vahvuuteni on sii-
nä, että tulen hyvin toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa ja 
pystyn vielä sovittelemaan 
heitä keskenäänkin samaan 
tilaan. 

- Suuri kiitos on annettava 
Järvenpään Perussuomalai-
sille, jotka arvostavat minua 
ihmisenä ilman ylenkatsetta, 
tässä maailmassa kun vam-
maiset joutuvat usein taiste-
lemaan tavallista enemmän 
omasta paikastaan, Kallio sa-
noo.

Pienen ihmisen 
asialla

Perussuomalaisiin Kallio 
liittyi viitisen vuotta sitten, 
pitkän pohdinnan päätteeksi. 

PS-kuntavaaliehdokkaat 

Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaat Kristian Kallio, Teijo Kakko, Sinikka Hussi ja Lasse J. Eva näyttävät, että sisulla pääsee pitkälle. Myös sosiaali- 
ja terveysministeri Pirkko Mattila vieraili Kristian Kallion isännöimässä vaalitapahtumassa Järvenpäässä.

Tuolloin häntä sapetti suun-
nattomasti, kun perussuoma-
laisia aina lytättiin ja haukut-
tiin. Omalla kohdallaan hän 
ei olisi voinut harkita muita 
puolueita.

- Olen kuitenkin ihminen, 
joka arvostaa isänmaata, pe-
rinteisiä arvoja ja rehellis-
tä, suomalaista ihmistä. Vas-
tustan korruptiota ja oman 
edun ajamista muiden kus-
tannuksella. Koen Perussuo-
malaisten olevan pienen ih-
misen asialla ja niin haluan 
minäkin olla, auttaa niitä, jot-
ka ovat elämässään vieläkin 
huonommassa asemassa, Kal-
lio kertoo.

Kallio on syntynyt Yli-
torniolla, josta hän muutti 
17-vuotiaana Iisalmeen. Iisal-
messa hän asui 11 vuotta, jos-
ta erilaisten opiskelujen ynnä 
muiden käänteiden jälkeen 
päätyi pääkaupunkiseudul-
le 13 vuotta sitten. Aiemmin 
hän työskenteli ATK-alalla, 
mutta nykyään toimii eräässä 
globaalissa kuljetusliikkeessä. 
Kallio on myös työpaikkansa 
luottamusmies.

”Let’s make Järvenpää 
great again”

Järvenpäässä ehdokashan-
kinta on kiivaimmillaan hel-

mikuun loppuun saakka, ja 
Kallio on painanut muiden 
Järvenpään Perussuomalais-
ten kanssa hartiavoimin töitä 
tavoitteiden saavuttamisek-
si. Omaa vaalityötään hän ei 
haastatteluhetkellä ollut ehti-
nyt miettiä vielä yhtään.

- Ilman muuta tarkoitus on 
tehdä tolkun ihmisen poli-
tiikkaa pienen ihmisen eteen, 
Suomea ja suomalaisia unoh-
tamatta. Hieman Donald 
Trumpia mukaillen: ”Let’s 
make Järvenpää great again.” 
On pyrittävä olemaan positii-
vinen ja luomaan uskoa vaa-
lityöhön kautta Suomen, sil-
lä pienistä puroista syntyvät 
suuret virrat ja pienetkin teot 
ratkaisevat. 

- Tsemppiä kaikille vaa-
leihin! Uusia näkökulmia ja 
-kantoja on tuotava rohkeasti 
esiin. Eivät asiat ole niin huo-
nosti kuin media väittää, sa-
noo Kallio.

Vammaisoikeudet 
etusijalle

Vuonna 1966 Kirkkonum-
mella syntynyt Sinikka Hussi 
Siuntiosta sairastaa MS-tau-
tia. Hussi on ollut naimisissa 
vuodesta 1989 ja hänen per-
heeseensä kuuluu aviomie-
hen lisäksi kaksi tytärtä ja 
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Peruspositiivinen tulosvaroitus 
kuntavaaleihin Kuusamossa
KUUSAMON Perussuomalaiset 
ry:n kuntavaalipäällikkö, kau-
punginvaltuutettu ja kaupun-
ginhallituksen jäsen Joukamo 
Kortesalmi on jättänyt julkisuu-
teen peruspositiivisen tulos-
varoituksen. Kuusamossa Pe-
russuomalaisten kuntavaalien 
ehdokaslista on paisumassa 
jopa laajemmaksi kuin viime 
vaalien ehdokasennätyksessä.

Tilanne vaikuttaa nyt vahvasti 
siltä, että viime kunnallisvaalien 
38 ehdokkaan kokonaismäärä 
tullaan ylittämään aivan näinä 
hetkinä, vaikka aikaa ehdokkai-
den keruulle on vielä kolmisen 
viikkoa jäljellä. Kortesalmi ou-
nastelee, että lopullinen ehdo-
kasmääräluku on kaksinumeroi-
nen ja alkaa numerolla 4.

Kuusamo on menestynyt 
myös puolueen mittakaavas-
sa menestyksekkäällä ehdo-
kashankinnallaan. Kuusamon 
Perussuomalaiset voitti reilus-
ti Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piirin ehdokashan-
kintakilpailun, missä Kortesalmi 
oli kerännyt henkilökohtaisesti 
eniten kuntavaaliehdokkaita.

Perussuomalaisilla on Kuu-
samossa koko piirin alueel-
la - jotakin pienkuntaa lukuun 
ottamatta - kaikista suurin suh-
teellinen ehdokasmäärä väestö-
pohjaan verrattuna. Lukumää-
räisesti Kuusamoa edellä, mutta 
vain hienoisesti, on ainoastaan 
Oulu, joskin siellä väestöpoh-
ja on 12 kertaa suurempi kuin 
Kuusamossa.

Jos viime kunnallisvaaleissa 
puhuttiin Kuusamon ihmees-
tä, niin nyt Kuusamo on perus-
suomalaisten mittapuussa jo 
suorastaan käsittämätön käsi-

te, kun lähes pimeimmässä ke-
pun ytimessä tehdään loistavaa 
perussuomalaista kenttätyötu-
losta. 

Edellisissä kunnallisvaaleis-
sa Kuusamo ampaisi suoraan 
viiden PS-valtuutetun valtuus-
topaikkakantaan ja nyt on ou-
nasteltavissa vielä lisää paikko-
ja. Yksikään perussuomalaisille 
Kuusamossa annettu ääni ei siis 
mene hukkaan. 

Ilmeistä on, että perussuo-
malaisten asema paikkakun-
nan toiseksi suurimpana kunta-
puolueena tulee entisestäänkin 
vahvistumaan. Ehdokashankin-
taa jatketaan kiihtyvällä tahdil-
la aivan viimeisiin minuutteihin 
saakka. Myös PS-telttatoimin-
ta on erityisen aktiivista paikka-
kunnalla.

Kuusamon Perussuomalaiset 
ry:n hallitus hyväksyi pitkän liu-
dan uusia kuntavaaliehdokkaita 
jo aikaisemmin hyväksyttyjen li-
säksi. Myös uusia jäseniä tulee 
koko ajan, joten paikallisyhdis-
tyksen jäsenmäärä on vahvalla 
kasvu-uralla.

Kuusamon Perussuomalais-
ten hallitus hyväksyi kokoukses-
saan julkilausuman, jossa edel-
lytettiin kaupungin siirtyvän 
viipymättä nuoria lapsiperheitä 
tukevaan toimintaan muun mu-
assa ottamalla käyttöön PS:n ja 
erityisesti Vuokko Käsmän (ps./
sit.) koko valtuustokauden aja-
man kotihoidontuen kuntalisän 
ja vauvarahan viisinkertaistami-
sen perussuomalaisten Tarmo 
Tynin ja Tapio Lämsän tekemän 
kuntalaisaloitteen pohjalta.

Kuusamon Perussuomalaiset

KOUVOLAN Seudun Perus-
suomalaiset ry:n koko valtuus-
toryhmä, sen varahenkilöt ja 
perussuomalainen kaupun-
ginhallituksen jäsen Liisa Sula-
nen asettuvat ehdolle kunta-
vaaleissa. 

Valtuustoryhmässä toimivat 
Jari Lindström, Jari Käki, Sep-
po Nikkanen, Pertti Paloranta ja 
Antti Eskelinen. Varavaltuutet-
tuina toimivat Kari Hänninen, 
Petri Saloranta, Miia Parkkinen, 
Juha Ripattila ja Jorma Ruippo.

Perussuomalaisten Kouvo-
lan valtuustoryhmän järjestäy-
tymiskokous pidettiin 5.2.2017. 
Valtuustoryhmän puheenjoh-
tajana jatkaa Jari Käki. Varapu-
heenjohtajana Seppo Nikkanen 
ja sihteerinä Kari Hänninen.

Perussuomalaisten valtuusto-
ryhmä toivoo yhteistyön jatku-
van yli puoluerajojen tulevalla-
kin valtuustokaudella. Pyrimme 
jatkossa säilyttämään mahdol-
lisimman pitkälle nykyiset sosi-
aali – ja terveys sekä koulutus-

palvelut, vapaa-aikapalveluita 
unohtamatta. Eli työtä ja haas-
tetta riittää. Tuleva maakunta-
uudistus tuo haasteita ja toi-
vomme, että työ yhteisen 
maakunnan eteen jatkuisi kai-
kesta huolimatta. ”Tehää yhes 
Kymenlaaksos” ja  sovussa jos 
sopii.

Perussuomalaisten Kouvolan 
valtuustoryhmä

PERUSSUOMALAISTEN Varsi-
nais-Suomen piiri ry:n piirihal-
litus piti järjestäytymiskokouk-
sensa Loimaalla. Kokouksessa 
valittiin piirin 1. varapuheen-
johtajaksi Lauri Heikkilä Mart-
tilasta, 2. varapuheenjohtajak-
si Tuija Ketonen Loimaalta sekä 

3. varapuheenjohtajaksi Taisto 
Penttilä Turusta. Piirisihteerinä 
jatkaa Sirkku Saarinen Laitilas-
ta. Piirin taloudenhoitajaksi va-
littiin Satu Anttila Nousiaisista ja 
varataloudenhoitajaksi Juhani 
Pilpola Liedosta.

Edellä mainittujen lisäksi piirin 

työvaliokuntaan vuonna 2017 
kuuluvat Pirjo Lampi Turusta, 
Juhani Pilpola Liedosta, Olli-Pek-
ka Ahokas Vehmaalta, Berit Suo-
mi Kemiönsaarelta ja Kari Vas-
tamäki Raisiosta. Kokouksessa 
hyväksyttiin myös maakunnalli-
nen kuntavaaliohjelma.

KEMIN Perussuomalaiset järjes-
tivät tapahtuman Ystävänpäivä-
nä. Tapahtumassa jaettiin 150 
suukkoa ja kahvia meni noin 7 
litraa. Myös mehua ja pikkulei-
piä oli tarjolla.

Tapahtumassa tavoitettiin 

noin 250 henkilöä, joista yksi lu-
pautui kuntavaaliehdokkaak-
si. Sää oli todella suotuisa eikä 
pakkastakaan ollut.

Kemin Perussuomalaiset

Kouvolassa koko valtuustoryhmä ehdolle 

Varsinais-Suomen Perussuomalaiset järjestäytyi
Kemissä jaettiin suukkoja

PUHEENJOHTAJA Timo Soini 
kävi suorittamassa Mikkelin Pe-
russuomalaisten vaalitoimis-
ton avajaiset. Soinille annettiin 
tilaisuudessa kannanotto: “Me 
allekirjoittaneet toivomme ja 
osaltamme tuemme Timo Soi-
nia asettumaan ehdolle puo-
lueemme puheenjohtajavalin-
taan Jyväskylän kokouksessa.” 

Allekirjoittajina olivat Mikke-
lin Perussuomalaisten puheen-
johtaja Raimo Heinänen, ehdo-
kas Harri Kivinen, vaalipäälliikö 
Aimo Ollikainen, Etelä-Savon 
piirin puheenjohtaja Kati Käh-
könen ja piirisihteeri/puoluehal-
lituksen jäsen Outi Virtanen.

Etelä-Savon piirin porukka 
tempaisi myös Joroisissa johto-

tähtenään Kike Elomaa. Joroisis-
sa vietettiin karaoke-iltaa, jonka 
musiikista vastasivat Juvan Pe-
russuomalaisten puheenjohtaja 
Reijo Paunonen ja Kike. Lauan-
taina jatkettiin piirihallituksen 
kokouksella.

Outi Virtanen

Vaalitoimisto avattiin Mikkelissä

Mikkelin vaalitoimiston avajaisissa Timo Soini, Raimo Heinänen, Reijo Paunonen, Outi 
Virtanen ja Harri Kivinen. Kuva: Outi Virtanen
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Eduskunta avasi Suomi 100 -juhlavuoden jalkauttamalla kansan-
edustajat kouluihin ja oppilaitoksiin eri puolilla Suomea. Perus-
suomalaiset kansanedustajat kertovat saaneensa koululaisilta ja 
opiskelijoilta monenlaisia evästyksiä.

Kansanedustajat 
jalkautuivat kouluihin

EDUSKUNNAN puhemies 
Maria Lohela avasi Kansan-
edustajat kouluissa -tapah-
tuman vierailullaan Vantaan 
Länsimäen koulussa aamu-
päivällä yhdessä muutaman 
kansanedustajan kanssa.

- Avasin Kansanedustajat 
kouluissa -tapahtuman Van-
taan Länsimäen koulussa. 
Avauspuheeni jälkeen kol-
me vantaalaista kansanedus-
tajaa osallistui paneeliin. Sen 
jälkeen tutustuimme kouluun 
ja osallistuimme lounaalle. 
Kaiken kaikkiaan tapahtuma 
oli erittäin onnistunut. Kou-
luvierailuja tehtiin lukuisia, 
joillekin edustajille niitä ker-
tyi kymmeniä, Lohela kertoo.

Riittääkö 
kaikille töitä?

Länsimäen koulussa Maria 
Lohelan kanssa vieraili myös 
Mika Niikko. Niikko aikoo 
jatkaa kouluvierailujen teke-
mistä teemavuoden kunniak-
si koko kevään ajan.

- Kyselytunnilla nousi esil-
le muun muassa se, että lap-
set suhtautuvat tulevaisuu-
teen monissa asioissa paljon 
positiivisemmin kuin aikuiset 
ja päättäjät, jotka usein näke-
vät kaikessa vain negatiivisia 
puolia. Oppilaat olivat myös 
huolissaan siitä, riittääkö kai-
kille tulevaisuudessakin töitä, 
kun yhteiskunta automaation 
myötä nopeasti muuttuu. Tu-

- Nämä opettajat ja ohjaajat olivat niin iloisia ja ihania! 
Arja Juvonen kertoi vierailustaan Keskuspuiston ammat-
tiopistossa Espoon Leppävaarassa.

Hyvinkääläiskouluissa vieraillut Leena Meri kertoo oppilaiden kyselleen häneltä kansanedustajan työstä ja palkasta.

levaisuudessa täytyy varautua 
siihen, että eläkeikään men-
nessä täytyy kouluttautua 
useampaan ammattiin, poh-
tii Niikko.

Vuokrat 
pienemmiksi

Kansanedustaja Laura 
Huhtasaari vieraili Porin 
Kristillisessä koulussa.

- Sellaista viestiä sain, että 
vuokrat pienemmiksi ja nais-
ten terveyssiteet ilmaisek-
si. Eräs seitsenvuotias oli sitä 
mieltä, että jokaiselle per-

heelle pitäisi antaa sata eu-
roa rahaa. Vierailu oli todella 
onnistunut ja koululaiset tosi 
kyseleväisiä ja kiinnostunei-
ta, huolestuneitakin tulevai-
suudesta, Huhtasaari sanoo.

Valmistautuneita 
nuoria

Ritva ”Kike” Elomaa kävi 
pitämässä neljä tunnin esi-
tystä kahtena päivänä kaikille 
Maskun Hemmingin yläkou-
lun 9-luokkalaisille, Kaari-
nan Valkeavuoren koululla, 
Mynämäen ja Salon lukioissa 

sekä SAMOKin Lähtölauka-
us-risteilyllä.

- Opiskelijoiden kysymykset 
vaihtelivat urheilu-urastani 
koiriin, brexitiin ja nuorison 
vaikutusmahdollisuuksiin, 
laidasta laitaan ja kaikkea sil-
tä väliltä. He olivat valmis-
tautuneet todella hyvin ja 
olin tosi iloinen heidän osoit-
tamastaan kiinnostukses-
ta. Hieman yllättävää oli, että 
yksikään kysymys ei liittynyt 
maahanmuuttoasioihin, Elo-
maa kertoo.

”Suomessa kaikki 
on mahdollista”

Kaj Turunen vieraili Sa-
vonlinnan ammatti-insti-
tuutissa, Linnalan kansa-
laisopistolla Savonlinnassa, 
Kerimäen koululla sekä Sa-
vonlinnan lyseolla. Vaikka 
Kansanedustajat kouluissa 
-tapahtuma virallisesti päät-
tyikin tammikuussa, aikoo 
Turunen vielä käydä myös 
Savonlinnan normaalikoulus-
sa helmikuussa.

- Opiskelijat halusivat tietää 
kansanedustajan työstä. Sen 
lisäksi kävimme keskustelu-
ja siitä, miten asioihin voi vai-
kuttaa sekä koulutuksesta ja 
koulutusjärjestelmästä. Kan-
nustin nuoria asettamaan ta-
voitteita ja päämääriä. Suo-
messa on kaikki mahdollista, 
kun on tavoitteita ja jaksaa 
tehdä niiden eteen työtä, sa-
noo Turunen.

Leikkaukset eivät 
näy kentällä

Jani Mäkelän vierailukoh-

teita olivat Saimaan ammatti-
opisto Sampo Imatralla, Jout-
senon Opisto sekä Kesämäen 
yläaste Lappeenrannassa. 
Varsinkin ammattiopisto-
käynti oli hyvin valaiseva.

- Vaikka poliittisissa kes-
kusteluissa kauhistellaan sitä, 
miten toisen asteen koulu-
tuksesta muka leikataan, on 
kentällä henki aivan toinen. 
Sampolla on mietitty selke-
ät konseptit, miten opiske-
lijat saadaan koulutettua ja 
työllistettyä tulevaisuudessa-
kin muuttuvilla työmarkki-
noilla. Joutsenon Opisto on 
mielenkiintoinen esimerk-
ki siitä, miten itsenäinen kan-
sanopistokin voi pärjätä mo-
nipuolisen koulutustarjonnan 
ansiosta, vaikka valtion tuet 
ovatkin vähentyneet. Kesä-
mäen yläasteelta jäi päällim-
mäiseksi mieleen, miten reip-
paita ja kypsiä oppilaat tänä 
päivänä ovat, Mäkelä kertoo.

”Wanhojen tanssi 
sujui vielä”

Leena Meri kävi Hyvin-
käällä Sveitsin lukiossa, Ta-
painlinnan koulun yläas-
teella, ammattioppilaitos 
Hyriassa sekä Aseman kou-
lulla 4-luokkalaisia tapaa-
massa.

- Oppilaat kyselivät työ-
päivän pituudesta, edusta-
jan työstä ja myös palkasta. 
Neljäsluokkalaiset toivoivat 
koulun pihaan uutta kiipei-
lytelinettä ja samana iltana 
esitinkin Hyvinkään kaupun-
ginvaltuustossa heidän toi-
veensa. Vastaanotto oli myön-
teinen, joten on hyvinkin 
mahdollista, että teline tulee. 
Osallistuin myös wanhojen 
tanssien harjoituksiin luki-
ossa. Hyvin meni tanssi vielä 
minultakin, Meri sanoo.

Hoitoalalla on 
aina töitä

Arja Juvonen kävi puhu-
massa Kirkkonummella Om-
nian ammattiopistossa ja 
Helsingin Diakonissalaitok-
sella sekä Stadin ammatti-
opistossa Malmilla ja Kes-
kuspuiston ammattiopistossa 
Espoon Leppävaarassa.

- Hoitotyön opiskelijat ovat 
huomanneet, että harjoitte-
lupaikoissa oli välillä kiirettä, 
mutta myös mahdollisuuksia 
kehittää hoitotyötä enemmän 
asiakaslähtöiseksi. Hyvän 
työpaikkaohjauksen merki-
tystä ja tärkeyttä korostettiin. 
Keskusteluissa tuli myös sel-
väksi se, että hyvä hoito ei ole 
rahasta kiinni, vaan tärkein-
tä on kokea oma ammatti tär-
keäksi ja mielekkääksi. Ala 
on antoisa, mutta hoitotyötä 
on tehtävä täydestä sydämes-
tä. Töiden loppumista ei pe-
lätä, vaan opiskelijat kokivat, 
että hoitajille tulee olemaan 
töitä aina ja kaikkialla, kertoo 
Juvonen.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT KANSANEDUSTAJAT
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Perussuomalaiset Naiset antaa taloudellista tukea 
tulevien kuntavaalien naisehdokkaille yhteismainoksen 
muodossa. PS-Naiset haluavat näin kannustaa kaikkia 
naisjäseniään lähtemään mukaan ehdokkaaksi.

Tuki on suuruudeltaan 100 € per naisehdokas ja 
se koskee myös sitoutumattomia ehdokkaita. 
Tuki maksetaan yhteismainoksesta, jossa saman 
kunnan naisehdokkaat ovat mukana. Jos ehdokkaita 
on esimerkiksi 6, on summa 600 €.

Mikäli maksatte mainoksen itse etukäteen, tulee laskun 
ja ilmoituksen kopiot sekä laskun maksajan tilitiedot toi-
mittaa naisjärjestön taloudenhoitaja Auli Kangasmäelle, 
Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki.

Lehti voi myös laskuttaa suoraan naisjärjestöä, jos se 
on mahdollista. Lasku lähetetään samaan osoitteeseen. 
Naisjärjestö haluaa laskut toimitettavaksi viimeistään 
kuluvan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Parhain terveisin ja hyvää vaalimenestystä kaikille!

                  Marja-Leena Leppänen (pj.)
                  Perussuomalaiset Naiset ry 

TUKEA PERUSSUOMALAISTEN 
NAISEHDOKKAILLE

Me-kirja kulki 
Jyväskylään ja Kuopioon

SUOMEN PERUSTA

AJATUKSIA PERUSSUOMALAISUUDESTA

M A T I A S  T U R K K I L A ,  A R T O  L U U K K A N E N  &  S I M O  G R Ö N R O O S

SOSIAALI ja terveysministe-
ri Pirkko Mattila joutui heti saa-
vuttuaan Keuruun Megamar-
ketin kahviossa keuruulaisten 
tenttiin. Välillä kiinnostuneita 
oli ihan jonoksi saakka, toki oli 
Mattilalla tilaisuus myös keskus-
tella kahden kesken halukkai-
den kanssa.

Keskustelutunnin aikana kävi 
laaja joukko ihmisiä kertomas-
sa mietteitään päivänpolttavis-
ta asioista ministerin kanssa. 

Ilahduttavaa oli, että paikalle oli 
tullut myös useita muiden puo-
lueiden valtuutettuja, yhteiset 
asiat kiinnostavat puolueesta 
riippumatta.

Mattilan vierailu jatkui Keu-
ruun kaupunginjohtajan tarjo-
amalla lounaalla, missä hänelle 
luovutettiin kirje ministeriöön 
vietäväksi. Kirjeessä esitetään 
mm. sosiaalityöntekijöiden am-
mattipätevyyden lieventämis-
tä työvoiman saatavuuden ta-

kaamiseksi.
Lounaalle osallistuivat kan-

sanedustaja Teuvo Hakkarainen, 
Keuruun kaupungin johtoryh-
mää, valtuuston puheenjoh-
tajistoa sekä tietysti paikallisia 
perussuomalaisten kaupungin-
valtuutettuja.

Ministeri Mattila ehti myös tu-
tustua Keuruun museon taide-
näyttelyyn.

Keuruun Perussuomalaiset

OULU menestyy, kun ymmär-
retään kehittää koko Oulua ta-
sapuolisesti. Tällöin ihmisil-
lä on aito mahdollisuus valita, 
haluaako asua kaupunkimai-
sessa miljöössä vai maalais-
maisemassa. Tämä oli myös 
tavoitteena, kun yhdistymis-
sopimusta kirjoitettiin.

Tällä hetkellä Oulussa ollaan 
vellovassa tilassa koulupal-
veluiden suhteen. Vaikka vii-
me kesäkuussa kouluverkosta 
päätettiinkin reuna-alueita-
kin kunnioittavalla tavalla, jak-
savat monet edelleen kyseis-
tä päätöstä ehdollistaa. Tuo 
päätös syntyi valtuustossa ää-

nin 36-31. Siis 31 valtuutettua 
Oulussa kannatti virkamiesesi-
tystä, joka oli heikentämässä 
koulupalveluita varsinkin reu-
na-alueilla.

Nyt puhutaan, että koulu-
verkkopäätökseemme ”jou-
dutaan” palaamaan uuden 
valtuuston myötä. Tällainen 
keskustelu aiheuttaa epävar-
muutta alueilla, joihin heiken-
nykset olivat kohdistumassa. 
Varmasti tontin ostaja miettii 
kaksi kertaa, uskaltaako reu-
na-alueen maalaismaisemaan 
rakentaa tulevaa kotiaan. Mi-
ten pitkä koulumatka lapsille 
muodostuukaan?! Meidän val-

tuutettujen tulee olla päätök-
sissämme vastuullisia, ja pit-
källe tulevaisuuteen katsovia. 
Tähän pitää myös kuntalaisten 
voida luottaa.

Seuraavat kuntavaalit tulevat 
olemaan kohtalon kysymys 
reuna-alueille. Valitaanko val-
tuustoon koko Oulua raken-
tavia valtuutettuja, vai vain 
keskusta-Oulua kehittäviä, ja 
toisaalta reuna-alueita näivet-
täviä?! Siinäpä kysymys!

Anne Snellman
kaupunginvaltuuston ja -halli-
tuksen jäsen (ps.), Oulu

PERUSSUOMALAISET syntyi 
SMP:n raunioilta ja on kahden-
kymmenen vuoden aikana kas-
vanut siihen kokoon, mitä se on 
tänään. Tie on ollut pitkä ja vai-
kea. Puheenjohtajamme Timo 
Soinin ja kumppanien ansios-
ta on monien vaiheiden ja parin 
jytkyn jälkeen noustu hallitus-
puolueeksi. Tämä on loista-
va suoritus.

 Olen itse suhteellisen nuo-
ri puolueen jäsenenä. Tulevat 
kuntavaalit ovat käsittääkseni 
historiamme tärkeimmät. Sen 
takia muistuttaisin sanonnasta 

“puolueemme menee yhdessä 
eteenpäin”.

Olemme olleet jo pitemmän 
aikaa vahvasti toisten puoluei-
den ja median härskin arvoste-
lun kohteena. Ymmärrän tämän 
hyvin, mutta meidän täytyy 
esiintyä ja olla sen kaiken ylä-
puolella.

Matkan varrella olen ha-
vainnut puolueemme jäsen-
ten irtiottoja mediassa, joka on 
johtanut aikaisemmin mainit-
semaani mediamylläkkään. Tä-
män johdosta toivon, että tu-
levia kuntavaaleja ajatellen 

jäsenemme esiintyvät mediassa 
ja somessa kieli keskellä suuta, 
jotta saisimme kolmannen jyt-
kyn tulevissa vaaleissa.

Koska olemme iso puolue, toi-
von, että puolueessamme mah-
dolliset erimielisyydet pysyvät 
puolueen sisällä, koska muuten 
annamme aseet medialle ja so-
melle meidän mollaamiseksi.

Yhdessä eteenpäin ja voitam-
me vaalit!

Seppo Naukkarinen
kuntavaaliehdokas

Ministeri Mattila vieraili Keuruulla

Oulussa velloo

Yhdessä eteenpäin

Paikallislehden toimittaja haastattelemassa ministeri Mattilaa. Kuvassa myös perussuo-
malaisten valtuutettu Harri Oksanen. Kuva: Petri Heinonen

”MUISTA sinä ministeri meitä 
eläkeläisiä ja vähäväkisiä siel-
lä Helsingissä” oli viesti, jolla Jy-
väskylän kävelykadulla tulleet 
ihmiset tervehtivät ministeri 
Pirkko Mattilaa. Edellisenä ilta-
na Mattila oli tavannut paikal-
lisia PS-vaikuttajia Hotelli Al-
bassa, missä Suomen Perusta 
-ajatuspajan toiminnanjohtaja 
Simo Grönroos ja puheenjohtaja 
Arto Luukkanen esittelivät juuri 
ilmestynyttä Me-kirjaa. 

Jyväskylän aktiivien kanssa pi-
detty tupailta aloitettiin maa-
kuntalaululla ja kirjaesittelyllä, 
jossa puhuttiin siitä, miksi me 
olemme juuri tässä puolueessa, 
mitä me oikein olemme ja mitä 
me emme ole. Jyväskyläläiset 
eivät ole tuppisuita ja siksi kes-
kustelu käynnistyi vilkkaana. 

Lähestyvien kuntavaalien ai-
heiden lisäksi luvassa oli kotois-
ta keskustelua Keski-Suomen 
tilanteesta ja ehdokasasettelus-
ta puheenjohtaja Juha Vimpa-
rin johdolla. Nyt näyttää siltä, 
että Jyväskylässä päästään vaa-
leihin isommalla joukolla kuin 
viimeksi. 

Reippaan ja hyvähenkisen 
keskustelun lisäksi päästiin 
myös tenttaamaan ministeriä 
sote-asioista. Mattilan kohtaa-
minen antoi uskoa asiaan: oli 
hyvä saada kuulla asioita suo-
raan ministerin suusta eikä vain 
huhupuheena. Parasta kokoon-
tumisessa oli kuitenkin se, että 
paikalla oli mukana uusia kiin-
nostuneita ihmisiä, jotka täytte-
livät jäsenkaavakkeita. Puolue 
uudistuu ja kasvaa!

Joukko kohtasi jyväskyläläi-
siä seuraavana aamuna Jyväs-
kylän kävelykadulla. Vaali-in-
nostus oli nousemassa ja se 
näkyi myös kysymyksissä. Ihmi-
set olivat saapuneet huolellises-
ti ennalta valmistettujen kysy-
mysten kanssa - ja he antoivat 

suoraa palautetta. Demokratia 
toimi käytännössä ja ministeri 
sai tietää, mitä kansalaiset ajat-
televat. 

Sote-asioista huolestuneet jy-
väskyläläiset kertoivat myös 
muita huolenaiheitaan ministe-
rille, joka kuunteli ja keskuste-
li yhteisistä asioista. Kylmä tuu-
li ei haitannut reipasta menoa, 
sillä mukana oli myös puolu-
een vanha taistelija Kauko Tuu-
painen, joka mikrofonin kanssa 
haastatteli ja rupatteli paikalle 
tullutta väkeä. 

Me-kirjaa esiteltiin myöhem-
min samana iltana myös Kuo-
piossa, jossa paikalliset nuoret 
olivat organisoineet ns. Sawot-
ta-illan. Illan esiintyjinä olivat 
Simo Grönroos, Arto Luukka-
nen ja PS-Nuorten puheenjoh-
taja Samuli Voutila. Ilta oli sa-
volaisen välitön ja kuuma eikä 
ollut sellaista asiaa, josta ei oli-
si keskusteltu. Tupaillan paras-
ta antia oli Voutilan vilpitön ja 
avoin tunnustus: ”Olen perus-
suomalainen siksi että rakas-
tan maatani.” Näyttää siltä, että 
Kuopio valmistautuu kuntavaa-
leihin toiveikkaalla ja rohkeal-
la mielellä!

Arto Luukkanen

Hyvä perussuomalaisten jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi!

Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite - jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099 tai jasenasiat@perussuomalaiset.fi

mailto:jasenasiat@perussuomalaiset.fi


LIISA STOLT uskoo perus-
suomalaiseen sanomaan ja 
oikeudenmukaisuuteen, vaik-
ka media ja poliittiset vasta-
pelurit kuinka toisin yrittävät 
todistella.

- Liityin perussuomalaisiin 
vuonna 2011 luettuani lehdis-
tä puolueen edustajien kir-
joituksia. Ne vastasivat täy-
sin omaa maailmankuvaani. 
Sitten näin lehdestä kokous-
ilmoituksen ja päätin lähteä 
kuunteluoppilaaksi. Kauaa ei 
minun tarvinnut puolueeseen 
liittymistä miettiä, sillä olin 
tullut mukaan aivan oikeaan 
porukkaan. Ja sitä paitsi tuol-
loinen yhdistyksemme pu-
heenjohtaja, nyt edesmen-
nyt Harri Leppälä, oli eräs 
ihanimpia ihmisiä joita olen 
koskaan tavannut.

Liisan mottona on aina ol-
lut, että jos leikkiin lähtee, 
myös leikin kestäköön.

- Olen sellainen ihminen, 
että jos sitoudun johonkin, 
katson velvollisuudekse-
ni myös toimia ja tehdä töitä 
asian eteen. Huomasin, että 
viihdyin erinomaisesti eri-
laisissa toritapahtumissa ja 
markkinoilla ihmisten paris-
sa. Saa keskustella ja vaihtaa 
ajatuksia. 

- Sitten Rantalan Juha 
ideoi vuosia sitten tuon puo-
lueen lehden jakamisen eli 
luukuttamisen vaasalaisiin 
kotitalouksiin. Se oli toinen 

asia, josta innostuin välittö-
mästi. Lehden luukuttaminen 
on varsinaista hyötyliikuntaa 
parhaimmillaan; kunto nou-
see ja saa viedä hyvää asiaa 
eteenpäin, Liisa kertoo.

Liisan panos onkin niin 
puolueelle kuin yhdistyksel-
lekin Vaasassa korvaamaton. 
Liisa jakaa vuosittain lehtiä ja 
esitteitä toistakymmentätu-
hatta kappaletta (kyllä luit oi-
kein)! Satoi tai paistoi, pakas-
ti tai porotti.

Hyvää palautetta

Liisa on ammatiltaan teol-
lisuuslaborantti ja nauttii nyt 
ansaittuja eläkepäiviä. Hänel-
le liikunta on merkittävä osa 
elämää. 

- Olen aina harrastanut kä-
velyä, ja sen lisäksi olen ollut 
kolmisenkymmentä vuotta 
mukana avantouimareissa. Ja 
kyllä nämä liikunnalliset har-
rastukset ovat pitäneet minut 
terveenä ja hyvävoimaisena. 
Harvemmin sitä on tullut sai-
rastettua. 

Liisa on lehtinensä jo tuttu 
näky Vaasan katukuvassa.

- Perussuomalaisten lehti-
en jakaminen on otettu to-
della hyvin vastaan ja olen 
saanut tätä kautta jo paljon 
uusia tuttuja ja hyvää palau-
tetta. Viimeksikin eräs nais-
henkilö tuli oikein kädestä 
pitäen kiittämään lehdestä ja 

käymistämme keskusteluista. 
Aina ei tarvitse olla ihmisten 
kanssa samaa mieltä, mutta 
tällainen kanssakäyminen lä-
hentää eri näkemyksiä, Lii-
sa tietää.

Vaasa on kaunis 
kaupunki

Liisa on paljasjalkainen vaa-
salainen, eikä malta olla ke-
humatta kaupunkia ja sen 
kauneutta.

- Iso avarat puistikot ja me-
rimaisema ovat sellaista, joita 
muualta saa hakemalla hakea. 
Myös kaksikielisyys on vain 
rikkautta.

Liikunnan lisäksi Liisa har-
rastaa lukemista ja tietys-
ti hän seuraa aktiivisesti päi-
vän tapahtumia uutisten ja 
ajankohtaisohjelmien kautta. 
Suuri sija sydämessä on eri-
tyisesti lapsilla ja lastenlap-
silla.

- Perussuomalaisten kautta 
olen ollut mukana  lukuisissa 
luottamustoimissa. Olen tänä 
päivänä mukana myös hyvän-
tekeväisyystoiminnassa, sa-
noo antoisia ja välillä jopa 
kiireisiä eläkepäiviä viettävä 
Liisa, jonka elämänasentees-
sa olisi mallia monelle nuo-
remmalle.

TEKSTI JA KUVA 
      JUHA RANTALA
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Vaasalainen Liisa Stolt on puolueaktiivi vailla vertaa. Juuri sellai-
nen työmyyrä, jonka kuka tahansa puolue ottaisi toimintaansa mie-
lellään mukaan. 

Perussuomalaiset on 
ihmisen näköinen puolue

Lähetä kuva perus-
suomalaisten toriteltalta!
PERUSSUOMALAINENLEHTI julkaisee torikuvia perus-
suomalaisten vaaliteltoilta. Lähetä kuva toritapahtumasta, 
jossa näkyy vaaliteltta ja toriväkeä/ehdokkaita 6.3. mennessä: 
toimitus@perussuomalaiset.fi
VARMISTATHAN, että kuvan koko ja laatu kestävät 
painamisen. Kuvan mukaan paikkakunnan nimi.

Vaasalaisaktiivi Liisa Stolt:

HATTULA
Hattulan Perussuomalaiset teki 
syyskokouksessaan henkilöva-
linnat kaudelle 2017. Yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi valittiin 
Kirsi Kauppi ja hallituksen var-
sinaisiksi jäseniksi Jaana Laine 
ja Ari Sarusto sekä varajäseniksi 
Heikki Hakala ja Seppo Hatunen. 

Vaalipäällikkönä toimii Seppo 
Söderlund.

RÄÄKKYLÄ
Rääkkylän Perussuomalaisten 
puheenjohtajana jatkaa kan-
sanedustaja Kari Kulmala, va-
rapuheenjohtajana toimii Tee-
mu Kamppuri ja sihteerinä ja 

rahastonhoitajana Esa Turunen. 
Muut hallituksen jäsenet ovat 
Elsa Kamppuri, Matti Hännikäi-
nen, Pia Meuranen sekä Arvo 
Tikkanen. Hallituksen varajä-
senet ovat Raimo Silvennoinen, 
Helena Silvennoinen, Seija Paja-
rinen, Kirsi Kärnä, Pauli Koponen 
ja Pekka Toropainen.

HENKILÖVALINTOJA

Perussuomalainen vaa-
salaisaktiivi Liisa Stolt ei 
malta jättää luukuttamis-
keikkoja väliin.

Laihian Perussuomalaiset nostattivat joukkuehenkeä yh-
teisellä illanvietolla, jossa yhdistyivät huvi ja hyöty. 
Kuva: Juha Rantala 

LAIHIAN Perussuomalaisilla on 
erinomainen tapa kokoontua 
pari kertaa vuodessa porukal-
la yhteiseen tilaisuuteen, jossa 
nostatetaan joukkuehenkeä ja 
kirjataan tavoitteita. Illanvietos-
sa yhdistyy huvi ja hyöty. 

Tällä kertaa laihialaiset ko-
koontuivat Jokisalon Hoviin, 
jossa läpikäytiin kaikki kunta-
vaaleihin liittyvät asiat aina eh-
dokasasettelusta vaalilauta-
kuntapaikkoihin, tavoitteisiin 
ja kampanjointiin. Kävipä pai-
kalla myös valokuvaaja kuvaut-
tamassa kaikki siihen saakka 
ehdolle lähteneet kuntavaalieh-
dokkaat. 

Ja ettei lauantai-illan vietto 
olisi muodostunut liian asiapi-
toiseksi, niin välillä yhdistyksen 
naisten toimesta oli tarjolla vir-
vokkeita, kahvia ja kaiken kruu-
nannut illan sapuska eli kanaa 
tulisella sienipaprikakastikkeel-
la. Kuuluihan lauantaiehtoo-
seen tietysti myös saunominen. 

Tällaiset hengennostatusti-
laisuudet ovat tosi tarpeen. 
Kaikkien paikalle saapunei-
den mielipiteet huomioidaan, 
ei pelkästään ehdokkaiden. Eri-
tyisesti vanhempien, jo kauan 
kuntapolitiikassa mukana ollei-
den, mielipiteitä kuunnellaan 

tarkasti. Sieltähän tulee yleensä 
vain hyviä vinkkejä meille nuo-
remmille, naurahtaa Laihian Pe-
russuomalaisten puheenjohta-
ja Piia Riiki. 

Myös Asko Salminen oli tyy-
tyväinen näkemäänsä ja koke-
maansa. 

Meillä on koossa hyvä ja yh-
tenäinen porukka. Vaaleissa on 
ehdolla eri alojen osaajia ja tääl-
lä tehdään kovasti töitä vaali-
menestyksen eteen. Keskuste-
limme, mitkä asiat kuntalaisia 
puhuttavat ja kirjasimme vaa-
liohjelmamme näistä lähtökoh-
dista. Löimme myös lukkoon 
yhdistyksemme tapahtumaka-
lenterin eli mitä kaikkea vielä 
voimme tehdä ennen vaaleja. 
Hyvältä näyttää, näyttää, Asko 
Salminen kiitteli.

Laihian Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Riikiltä käy yh-
distyksen johtamisen lisäk-
si erinomaisesti paitsi kokkaus, 
niin myös kädentyöt. Siitä ovat 
osoituksena hänen tekemän-
sä perusvillasukat. Villasukki-
en lisäksi työn alla ovat samaan 
sarjaan laskettavat sormikkaat, 
rannekkeet sekä lapaset. Näin 
siis Laihialla! 

Juha Rantala 

Laihialla nostatettiin 
joukkuehenkeä 

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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torilla ja lauantaina 11.3. klo 
11-17 kauppakeskus Isossa 
Omenassa. Paikalla on kun-
tavaaliehdokkaitamme ja ny-
kyisiä kuntapäättäjiämme. 
Lämpimästi tervetuloa!

LOIMAA
Perussuomalaisia on tavat-
tavissa Loimaalla lauantaina 
4.3. klo 12-14. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalai-
set telttailee sunnuntaina 
5.3.2017 klo 9–15 Hakanie-
men maalaismarkkinoilla. 
Paikalla valtuutettuja ja kun-
tavaaliehdokkaita. Puolustus-
ministeri Jussi Niinistö vieraa-
na klo 11 alkaen. Tervetuloa 
juttelemaan kanssamme tu-
levaisuuden Helsingistä ja 
noutamaan tuore PS-lehti.

RYMÄTTYLÄ
Perussuomalaisia on tavatta-
vissa sunnuntaina 5.3. klo 10-
15 Nuottasilakkamarkkinoilla 
Rymättylän Röölässä. Terve-
tuloa!

NAANTALI
Perussuomalaisia on tavatta-
vissa sunnuntaina 5.3.2017 
klo 11-16 Naantalin Tuhka-
markkinoilla. Tervetuloa!

HELSINKI
Kansanedustaja Mika Niik-
ko osallistuu Nuoret ja tu-
levaisuus satavuotiaassa 
Suomessa -seminaarin pa-
neelikeskusteluun tiistaina 
7.3. klo 9.30-15.30 Musiikkita-
lo Black Boxissa, Mannerhei-
mintie 13 A, Helsinki. Kahvi-
tarjoilu alkaa klo 9, lounas klo 
12-13 ja päätöskahvit klo 15. 
Ilmoittautuminen 24.2. men-
nessä. Tilaisuuteen mahtuu 
150 ensin ilmoittautunut-
ta. Lisätiedot Leila Kaunishar-
ju, etunimi.sukunimi@tilas-
tokeskus.fi, p. 029 551 6369. 
Tilaisuus on maksuton. Ter-
vetuloa!

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalais-
ten tupaillat pidetään keski-
viikkona 8.3. ja 22.3. klo 18-
21 Järjestötuvalla, Rantatie 2.  
Kahvittelua ja jutustelua hy-
vien kuntavaaliehdokkaiden 
kanssa. Yllätysarvontaa. Ter-
vetuloa!

ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään keskiviik-
kona 8.3. klo 17 Äänekosken 
kaupungintalolla, Hallinto-
katu 4. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ko-
kouksessa ovat äänioikeutet-
tuja jäsenet, jotka ovat mak-
saneet jäsenmaksut kuluvalta 

ja viime vuodelta 7.3.2017 
mennessä yhdistyksen pank-
kitilille. Tervetuloa!

SEINÄJOKI
Etelä-Pohjanmaan Perusnai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään keski-
viikkona 8.3. klo 17 Seinäjoen 
ABC:lla. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Uu-
det ja vanhat jäsenet, terve-
tuloa!

AURA
Perussuomalaisia on tavat-
tavissa lauantaina 11.3. klo 
9-15 Auran markkinoilla. Ter-
vetuloa!

SALO
Kuntavaaliehdokkaita lau-
antaina 10-12.30 Salon toril-
la. Tule tapaamaan kuntavaa-
liehdokkaita, tarjolla lettuja 
ja politiikkaa.

TAMPERE
Tampereen Perussuomalai-
set mukana avoimessa sote-
seminaarissa lauantaina 11.3. 
klo 11-15 pääkirjasto Met-
son Kuusisalissa, Pirkankatu 
2. Missä mennään sote-uu-
distuksessa? Mikä on kunta-
päättäjän rooli uudistuksen 
jälkeen? Kahvitarjoilu.

TURKU
Perussuomalaisten Turun val-
tuustoryhmän tuumaustun-
ti pidetään sunnuntaina 12.3. 
klo 16–18 kaupunginkirjas-
ton Studio-salissa, Linnanka-
tu 2. Tilaisuus on avoin kaikil-
le. Valtuustoryhmän jäsenet 
kertovat kuntapoliittisesta 
työstään ja vastaavat yleisö-
kysymyksiin. Tervetuloa!

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään sunnuntaina 
12.3. klo 17 Kotkan kaupun-
gintalolla, Valtuustosali, 5.krs, 
Kustaankatu 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä 
valitaan hallitukseen uusi va-
rajäsen. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Käynti ta-
kaoven kautta. Tervetuloa!

VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään tiistaina 
14.3. klo 17 liikuntahallin ko-
koushuoneessa, Apiankatu 7. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Lämpimästi 
tervetuloa!

HELSINKI
Perussuomalainen Helsin-
ki varhaiskasvatuksen kunta-
vaalipaneelissa tiistaina 28.2. 
klo 17.30-19.30 Scandic ho-

telli Simonkentällä, Simon-
kenttä 9. Aiheena kasvatus 
ja koulutus. Helsingin Peru-
suomalaisten panelistina on 
Aleksi Niskanen. Kuntavaa-
lipaneeli myös keskiviikko-
na 15.3. klo 14-16 Hankenilla, 
Arkadiankatu 22. Aiheena ta-
lous ja koulutus. Paneeli käy-
dään ruotsiksi. Helsingin Pe-
russuomalaisten panelistina 
on Marika Sorja. Kolmas pa-
neeli pidetään torstaina 16.3. 
klo 10-11.15 Käpylän perus-
koululla, Mäkelänkatu 93. Pa-
nelistina Helsingin Perussuo-
malaisten Toni Ahva.

TAMPERE
Sosiaalialan korkeakoulutet-
tujen ammattijärjestö Talen-
tia ry:n jäsenjärjestö Pirkan-
maan Talentia ry järjestää 
vaalipaneelin torstaina 16.3. 
klo 17 Monitoimitalo 13:n 
Wivi Lönn -salissa, Satakun-
nankatu 13. Tampereen Pe-
russuomalaisten panelistina 
Erika Veltheim, sosiaalityön-
tekijä, YTM. 

HELSINKI
Länsi-Helsingin PS foorumi 
torstaina 16.3. klo 18-19.30 
Pohjois-Haagan yhteiskou-
lulla, Pietari Hannikaisen tie 
6. Aiheena ajankohtaiset po-
liittiset kysymykset. Vieraana 
Perussuomalaisten puheen-
johtaja, ulkoministeri Timo 
Soini. Tule mukaan kuunte-
lemaan ja keskustelemaan! 
Kahvitarjoilu. 

KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuoma-
laisten vaaliteltta Veikkolassa 
lauantaina 18.3.

TAIVASSALO
Perussuomalaisia tavattavis-
sa lauantaina 18.3. klo 10-14 
Taivassalon Salen edessä. Ter-
vetuloa!

ALASTARO
Perussuomalaisia tavattavis-
sa lauantaina 18.3. klo 12-14 
Alastarolla. Tervetuloa!

KÄRSÄMÄKI
Kärsämäen seudun Perus-
suomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 18.3. klo 14 Kont-
tilassa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään sunnun-
taina 19.3. klo 15 ravintola 
Karassa, Tulkkilantie 26. Käsi-
tellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

  Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: 

HANKO
Hangon Perussuomalaiset 
tavattavissa lauantaina 25.2., 
11.3. ja 18.3. klo 8-12 Han-
gon torilla. 

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset 
Myyrmäen toritapahtumassa 
lauantaina 25.2. klo 10-14 ja 
11.3. klo 10-16 Paalutorilla ja 
tiistaina 28.2. klo 16-18 Kor-
sossa. Tule tapaamaan Van-
taan Perussuomalaisten eh-
dokkaita!

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ry 
järjestää kuntavaalitapah-
tuman lauantaina 25.2. klo 
11–17 kauppakeskus Lippu-
laivassa. Paikalla on kunta-
vaaliehdokkaitamme ja ny-
kyisiä kuntapäättäjiämme. 
Lippulaivan ulkopuolella Lid-
lin vieressä on tarjolla mak-
karaa ja lisäksi olemme myös 
kauppakeskuksen sisällä. 
Lämpimästi tervetuloa!

TAMPERE
Valtuustoryhmän hernesop-
pajakelu lauantaina 25.2. klo 
11 Tammelantorilla. Paikalla 
eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Sampo Terho.

HELSINKI
Asukastalo Malmin toiminta-
keskus järjestää kuntavaali-
paneelin maanantaina 27.2. 
klo 9-11 toimintakeskuksen 
tiloissa, Kirkonkyläntie 2. Ai-
heina sote-asiat, terveyspal-
veluiden saatavuus ja hinta 
sekä liikunta. Helsingin Pe-
russuomalaisten panelistina 
on Marko Ekqvist. Maanantai-
na 20.3. klo 9-11 järjestettä-
vässä paneelissa aiheina kaa-
voitus- ja asuntoasiat sekä 
Malmin alueen kehitys, asu-
kastoiminta ja virkistysalu-
eet. Panelistina Helsingin Pe-
rusuomalaisten Anne Vuori.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
kuntavaaliehdokkaat 2017 
jalkautuvat metroasemille ja-
kaen kuntavaaliohjelmia ja 
esitteitä tiistaisin, keskiviik-
koisin ja torstaisin klo 7-9 ja 
15-17.

OULU
Oulun Perussuomalaisten 
viikoittaiset tupaillat jatku-
vat. Jutustelua hyvän seuran 
ja pullakahvien merkeissä 
ja mahdollisuus ilmoittau-
tua perussuomalaiseksi eh-
dokkaaksi huhtikuun 2017 
kuntavaaleihin. Tupailta klo 
17-19 piiritoimistolla Heinä-
päässä osoitteessa Tarkka-
ampujankatu 14. Tilaisuuksi-
en isäntinä ovat Jari Pirinen 
ja Seppo Paakkari. Tilaisuus 

on ilmainen ja avoin kaikille 
perussuomalaisuudesta kiin-
nostuneille. Tervetuloa!

HELSINKI
Kontulan PS foorumi tors-
taina 2.3. klo 18-19 Kontu-
lan Wanhalla postilla. Aihee-
na ajankohtaista Helsingissä. 
Vieraana kansanedusta-
ja, pormestariehdokas Mika 
Raatikainen. Kahvitarjoilu. 
Tule mukaan kuuntelemaan 
ja keskustelemaan!

TAMPERE
Keskustorin maalaismarkki-
nat perjantaina ja lauantai-
na 3.-4.3. klo 9-17 Tampereen 
Keskustorilla. Perinteisil-
lä maalaismarkkinoilla on 
myynnissä pääasiassa itse 
kasvatettuja ja valmistettu-
ja tuotteita. Vaalitorilta löy-
dät Tampereen Perussuoma-
laiset ja vierestä Pirkanmaan 
Perussuomalaiset Nuoret.

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään perjantaina 
3.3. klo 18 Tuusulan kunnan-
talolla, Hyryläntie 16. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tarjolla kahvia 
ja pientä suolaista ja make-
aa. Kokouksen jälkeen sau-
na. Oma pyyhe mukaan. Ter-
vetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset 
Myyrmäen toritapahtumas-
sa lauantaina 4.3. klo 10-14 
Paalutorilla ja Koivukylän Os-
toskeskuksessa, torstaina 9.3. 
klo 16-18  Martinlaakson to-
ritapahtumassa Martinlaak-
son Ostarilla ja tiistaina 14.3. 
klo 16-18 Hakunilan ostos-
keskuksella. Tule tapaamaan 
Vantaan Perussuomalaisten 
ehdokkaita!

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry 
järjestää lauantaina 4.3. klo 
13-15 koulutustilaisuuden 
PS:n turkulaisille kuntavaa-
liehdokkaille. Tapahtuma-
paikka on ravintola Koulun 
historianluokka, Eerikinkatu 
18, Turku.

LOHJA
Lohjan Seudun Perussuoma-
laiset ovat torilla lauantai-
na 4.3., 11.3. ja 18.3. klo 8–13 
herkullisin eväin. Tervetu-
loa tapaamaan kuntavaalieh-
dokkaita!

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ry 
järjestää kuntavaalitapahtu-
man lauantaina 4.3. klo 11–
17 kauppakeskus Espoon-

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

Näin kirjoitat 
palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla 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.

Autoilijat ja muut rikolliset 
GPS-seurantaan
OIKEUSVALTIOISSA rikollisten 
rangaistuksena käytetään GPS-
seurantaa. Diktatuureissa taas 
kehitellään seurantajärjestelmiä 
tavallisten kansalaisten ympäri-
vuorokautiseen valvontaan, jot-
ta toisinajattelijat voidaan tun-
nistaa ja eliminoida nopeasti. 
Kiinassa järjestelmää kutsutaan 
kansalaisten huolenpidoksi.

Suomessa hallitus suunnitteli 
GPS-seurantaa tavallisille autoi-
lijoille. Ilmeisesti hallitus pitää 
autoilijoita potentiaalisina rikol-
lisina, joiden liikkeitä ja elämää 
on syytä valvoa. Näin tietysti 
on, koska kaikki autoilijat ovat 
jossain vaiheessa ajaneet vahin-
gossa ylinopeutta.

GPS-seuranta torpattiin jo toi-
seen kertaan, mutta varmaan 
se kaivetaan esiin vielä kol-
mannenkin kerran. Toivotta-
vasti siinä vaiheessa mediassa 
esitettyjä näkökulmia otetaan 
huomioon.

Päätavoitteena näyttää ole-
van kansallisomaisuutemme, eli 
tieverkon, siirto yksityisen mo-
nopolin hallintaan, jotta ”tie-
verkon kehitys ja hoito voidaan 
turvata”. Perustelujen mukaan 
yksityisen yhtiön keräämät 
maksut käytettäisiin poikkeuk-
setta väylien kehittämiseen, 
mutta toisaalta valtion tuloja 
pitäisi kasvattaa ja menoja pie-
nentää – joku tässä yhtälössä ei 
täsmää.

Valtio kerää vuosittain tielii-
kenteestä 8 miljardia euroa, 
josta vain 10 % käytetään tie-
verkon kunnossapitoon ja ke-
hittämiseen, loput käytetään 
joukkoliikenteen tukemiseen ja 
muihin valtion menoihin. Mi-
ten ihmeessä valtion menot jat-
kossa katetaan, jos autoveroista 
luovutaan ja yksityinen verkko-
yhtiö käyttää autoilijoilta kerät-
tävät kilometrikorvaukset väyli-
en kehittämiseen?

Markkinatalouden menes-
tys perustuu yritysten väli-
seen kilpailuun, jossa yritykset 
koko ajan kehittävät kustan-
nustehokkuutta ja tuotteen laa-
tua. Monopoliasemassa tilan-

ne kääntyy yleensä päälaelleen. 
Asiakas ei voi juuri tehdä muuta 
kuin maksaa, kun sähkö- tai va-
lokaapelimonopoli päättää nos-
taa siirtomaksuja. Tästä johtuen 
on parempi, että luonnolliset 
monopolit ovat yhteiskunnan 
omistuksessa ja valvonnassa.

Kustannukset nousevat myös, 
koska GPS-seurantajärjestel-
män luominen ja kehittämi-
nen sekä jatkuva ylläpito ovat 
kallista puuhaa nykyiseen yk-
sinkertaiseen järjestelmään 
verrattuna. Lisäksi käytännös-
sä kansalaisten seurannan tie-
toturvaa ei voida taata. Kaikki 
mikä on netissä tai auton mok-
kulassa on taitavan hakkerin lu-
ettavissa.

Liikenneministeriön ehdot-
taman GPS-seurannan vapaa-
ehtoisuus on samanlainen vitsi 
kuin vapaaehtoinen e-reseptien 
käyttö. Kehitystyön tavoittee-
na näyttää olevan, että jatkos-
sa kilometrimaksut, pysäköinti-
virhemaksut ja ylinopeussakot 
veloitetaan suoraveloituksena 
autoilijan tililtä ja auto pysäh-
tyy, kun rahat loppuvat. Sen si-
jaan autotehtaiden kehittämien 
seurantajärjestelmien tavoittee-
na on autoilijan elämän helpot-
taminen.

Uuden järjestelmän tavoittee-
na on siirtää verotuksen paino-
pistettä auton käyttöön; vaikka 

nykyinen polttoainevero ottaa 
jo automaattisesti huomioon 
ajokilometrit, auton ympäris-
töystävällisyyden ja jopa ajota-
van. Lisäksi autoissa on matka-
mittari, johon auton käyttöön 
perustuvat maksut on helppo 
sitoa - samaan tapaan kuin ve-
simaksuja kerätään. Tämä ra-
hastustapa toimii myös sähkö-
autoissa.

Raskaimman taakan joutui-
sivat kantamaan syrjäseuduil-
la asuvat köyhät ihmiset, joilla 
matkat palvelujen ääreen ovat 
pitkiä ja vaihtoehdot vähissä. 
Käytännössä auton käyttöön 
perustuvat maksut johtavat sel-
laiseen tilanteeseen, jossa köy-
hät ajavat kiertoteitä vanhoilla 
autoillaan ja rikkaat porhaltavat 
suoraan paikasta toiseen moot-
toriteitä, joilla kilometrimaksut 
ovat tietysti kalliimpia.

Poliittisissa lehmänkaupoissa 
perinteenä on sitoa esityspaket-
tiin sellaisia asioita, jotka kuu-
lostavat hyviltä, jotta todelli-
set tavoitteet voidaan piilottaa. 
Missään muussa maassa auto-
jen GPS-seurantaa, autoveroa, 
polttoaineveroa ja käyttömak-
suja ei ole ollut tarvetta naittaa 
keskenään. 

Antti Roine 
Ulvila 

KUNNISSA käydään omaa it-
senäisyystaistelua samaan ai-
kaan kun Suomi juhlii itsenäi-
syytensä sataa vuotta. Näin 
voi ja näin ovat jotkut luon-
nehtineet edessä olevia sote/
maakuntahallinnon tulevia 
vuosia. Kunnilta kerättyjen 
merkittävien verotulojen siir-
tyminen maakunnan hallin-
taan tuo aivan uusia näkökul-
mia kuntahallintoon. Pienille 
kunnille resurssien pienene-
minen tuo ylimääräisiä haas-
teita.

Samalla kun kuntien toimin-
ta-ala kapenee, niiden eloon-
jäämismahdollisuus heikke-
nee. Se vaatii kuntapäättäjiltä 
kykyä nähdä tulevaisuuteen 
sekä keskittymiskykyä ja osaa-
mista niihin asioihin, jotka 
nousevat entistä tärkeämmik-
si kuntatalouden kannalta.

Kuntalaisten ei tule tuudit-
tautua siihen ajatukseen, että 
maakunta hoitaa. Kyllä kun-
nan vastuulla on tulevaisuu-
dessakin kunnan kehitys. 
Kunnille jää edelleen ainakin 
kolme tärkeää työsarkaa.

Elinkeinoelämän - ja sitä 
kautta työpaikkojen - saami-
nen ja säilyttäminen. Siihen 
kuuluu yritysten tarvitsemien 
tonttien, kaavoituksen ja sii-
hen liittyvän infran rakenta-
minen. Näihin päästään vai-
kuttamaan jo rakentamalla 
organisaatio mahdollisimman 
joustavaksi ja nopeisiin pää-
töksiin mahdollistavaksi.

Toinen tärkeä kuntiin jäävä 
osa on sivistyksen/koulutuk-
sen mahdollisuudet. Koulu-
tuksen hyvä hoito luo parhaat 
edellytykset nuorten tasapuo-
liselle kohtelulle. Ei riitä, että 
saadaan PISA-tutkimuksis-
sa hyviä tuloksia. Tulosten vai-
kutus tulee näkyä ja ne pitää 
pystyä hyödyntämään laajas-
ti koko maan opiskelijakun-
nassa. Laaja seudullinen yh-

teistyö eri opinahjojen välillä 
luo parhaat edellytykset säi-
lyttää koulutuspaikkoja myös-
kin suurien kaupunkikeskus-
ten ulkopuolella.

Kolmas tärkeä asia on en-
naltaehkäisevä terveydenhoi-
to. Väestön ikääntyessä tämän 
alueen merkitys tulee koros-
tumaan huomattavasti. Jo 
muutaman omatoimisen lisä-
vuoden saaminen ikäihmisel-
le tuottaa kunnille mittavat 
säästöt. Samalla se tuo kun-
nan ikääntyvillekin asukkaille 
lisää elämänlaatua ja mahdol-
lisuuksia osallistua mm. kun-
nan tarjoamiin virkistys-, kult-
tuuri- ja liikuntapalveluihin.

Kun erilaisilla kasvukäytä-
vä- ym. ajatteluilla pyritään 
entistä enemmän siirtämään 
kehityksen mahdollisuuksia 
suurten kaupunkien ja niiden 
lievealueiden varsille, tulee 
entistä vaikeammaksi koko 
maan asuttuna pitäminen. 
Vaarallisia ovat ajatukset, jot-
ka tulivat hiljattain julkisuu-
teen kokoomusnuorten es-
poolaisvaltuutetun mietteissä. 
Valtuutettu ruoti pamfletis-
saan maakuntiin suunnattua 
kuntien valtionosuusjärjestel-
mää. Hänen mukaansa maa-
kuntiin suunnattujen tukien 
maksaminen tulee lopettaa ja 
kaupungistumista vauhdittaa.

”Maakuntien kehitysapujär-
jestelmä, jossa kupataan kau-
punkien kasvuun verotettuja 
varoja, on purettava. Suomen 
on vihdoin herättävä siihen, 
että kaupungeissa on tulevai-
suutemme.” Näin totesi espoo-
laisvaltuutettu. Toivottavasti 
tuo ajattelu ei kovin paljon le-
viä muihin suurkaupunkikes-
keisiin puolueisiin.

Reijo Ojennus 
kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja, Parkano

LIEDOSSA tehtiin 25.4.2016 
päätös lisätä huomattavas-
ti maahanmuuttajien ottamis-
ta elämään ja asumaan kunnan 
kustannuksella. Kuusi puoluetta 
olivat asiasta täysin yksimielisiä: 
kokoomus, keskusta, kristilliset, 

vihreät, vasemmisto ja SDP. 
Kaikki viisi perussuomalaista 

kunnanvaltuutettua olivat vas-
taan, koska ei edes tiedetty, pal-
jonko siihen kuluu veronmaksa-
jien rahoja.

Ei voi kuin ihmetellä, jos nuo 

kuusi puoluetta saavat ääniä 
kuntavaaleissa, koska päätös oli 
noin erikoinen veronmaksajien 
kannalta.

Hannes Heikkilä
kunnanvaltuutettu (ps.)

Kunnissa 
itsenäisyystaisteluun

Puoluekuri kunnassa

NYT on demareiden johdossa 
varsinaiset kepposmiehet Ant-
ti Rinne, Antti Lindtman ja Timo 
Harakka. 

Kaikilla näyttää olevan jonkin-
lainen jäynä mielessä, heti kun 
vähänkin aihetta ilmaantuu. 
Tosin viimeisin Terrafame-jäy-
nä kapsahti omaan nilkkaan ja 
Lindtmankin sortui salaisiin pu-
hemieslistoihinsa.

Vaadi siinä sitten muilta avoi-
muutta ja läpinäkyvyyttä!

Rinteen tähän asti suurin po-
liittinen saavutus lienee yli 
65-vuotiaille saatu kalastus-
maksuvapautus, josta hän riiteli 
koko kesän 2014 valtionvarain-
ministerinä.

Seppo Passinen 
Lapua

SDP:n kolkkapojat

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi


9

Jämijärvellä Suomen korkein tulovero
PIENESSÄ Jämijärven kunnassa 
kuntapäättäjät ovat äityneet ro-
kottamaan kuntalaisiaan oikein 
toden teolla. Syyt tähän ovat il-
meiset. 2000-luvun alussa raken-
nettiin Jämin harjulle hiihtoput-
ki. Keskustapäättäjät kuvittelivat 
sen tuovan Jämille sankoin jou-
koin matkailijoita ja he ryhtyivät 
mökkivuokrabisneksiin.

Eipä tullut sankkoja matkailija-
joukkoja, hiihtoputkestakin tuli-
kin hukkaputki, mihin syydetään 
kuntalaisten liikenevät veroeu-
rot viimeistä senttiä myöten. 
Varmuudeksi valtuusto korot-
ti tuloveroprosenttia 1 %, näin 
saamme nyt nauttia koko maan 
kovimmasta tuloverosta 22.5 %. 

Perussuomalaiset jättivät kysei-
sestä asiasta eriävän mielipiteen. 
Mökkibisnespäättäjät pysty-
vät ylivoimansa turvin kuitenkin 
runnomaan läpi minkä tahan-
sa asian. Arvioni mukaan kun-
ta on viimeisen 15 vuoden aika-
na sijoittanut vastuineen Jämille 
5 miljoonaa euroa ilman mainit-
tavia tuloja. Alijäämää on kun-
nalle kertynyt viimeisten vuosi-
en aikana yli miljoona euroa. Ei 
siis tarvita kummoista laskupää-
tä käsittääkseen, mistä alijäämä 
on peräisin. 

Useisiin Jämille annettuihin 
avustuksiin liittyy jääviysongel-
mia - kirjoitetaan tai sanotaan 
mitä hyvänsä. Huono hallinnoin-
ti näkyy lähes kaikessa, mikä liit-
tyy kuntaan ja kunnan omistuk-
seen. Viime keväänä todettiin 
kosteusvaurioita kunnan keskus-
koululla ja ns. Tykköön kyläkou-
lulla. Tykköön koulua ryhdyttiin 
korjaamaan virkamiespäätök-
sellä. Vasta jälkeenpäin valtuus-
to päätti siirtää käyttämättä jää-
neistä kohteista rahat (50 000 €) 
talousarvion tähän kohtaan. Var-
sinaista päätöstä korjauksen te-
kemisestä ei vieläkään ole.

Tein asiasta valituksen hallinto-
oikeuteen. Kävi kuten valtuustol-
le esitin: rahat eivät ole riittäneet 
koulun asialliseen korjaukseen. 
Osa korjauksista on tehty vaja-
vaisesti ja osa jätetty tekemät-

SUOMALAISTEN enemmistö 
haluaa syödä suomalaista ruo-
kaa ja pitää koko maan asuttu-
na. Tämä on tärkeää, mutta se 
ei yksin riitä, koska yksi meiltä 
puuttuu: nimittäin itsenäisyys ja 
sen mukana lähes kaikki muu.

Mitä pikemmin Suomi lähtee 
pois Brysselin orjuudesta, sen 
parempi. Niin kauan kun alis-
tumme vääryyteen, muutos-
ta ei tule. Mitään ei voida tehdä 
-asenne on nyt hylättävä. 

Tämä kaikki on niiden suo-
malaisten syytä, jotka ovat 
antaneet äänensä menneil-
le valtapuolueille. Ne ovat ol-
leet myötämielisiä EU:lle sekä 
EMU:lle ja saattaneet mm. suo-
malaisten maanviljelijöiden olot 
sellaisiksi kuin ne nyt ovat. Maa-
taloutta rasittaa EU-jäsenyys ja 
unionin puuttuminen Suomen 
maatalouspolitiikkaan. Alhaisis-
ta tuottajahinnoista ovat hyöty-

neet lähinnä keskittynyt elintar-
viketeollisuus ja kauppa.

Kuinka kauan suomalaiset sie-
tävät EU:n komentoa? Minun 
käsitykseni mukaan suomalais-
ten enemmistö on isänmaallista 
porukkaa, joka pitää omaa pää-
tösvaltaa, armeijaa, uskontoa ja 
omaa kulttuuria säilyttämisen 
arvoisena.

Meidän on nyt päästävä isän-
niksi omaan maahamme - ja 
kaiken vallan tulee kuulua suo-
malaisille. Tämän vuoksi olem-
me uhranneet miehiä monis-
sa sodissa. Meillä tulee olla aate 
ja ihanne, jotka innoittavat työ-
hön ja toimintaan kristillisyyden 
ja isänmaan hyväksi.

Itse en voisi luopua Suomen 
itsenäisyydestä ja omasta isän-
maastani.

Kalevi Klementti
Lahti

Yhä useampi suomalainen 
on ahdingossa

tä. Myöskään keskuskoululla ei 
ole tehty niitä kaikkia korjauk-
sia, mitä tarkastuspöytäkirjas-
sa edellytettiin. Ainakin Tykköön 
koulussa useampi lapsi oireilee. 
Olen syksystä saakka puhunut 
asiasta sivistyslautakunnalle, val-
tuustolle, terveystarkastajalle ja 
kunnan virkamiehille, mutta ke-
tään ei kiinnosta lasten tai hen-
kilökunnan terveys. Otin asiassa 
yhteyttä myös asumis- ja ter-
veysvirastoon. Siellä ihmeteltiin, 
miten Jämijärvellä hoidetaan 
asioita, ja pyydettiin tekemään 
valitus aluehallintovirastoon. 

Murhetta on tuottanut myös 
kunnan omistamat rivitaloasun-
not ns. Avennon asuinalueel-
la. Asunnot on alistettu asun-
to-osakeyhtiön alaisuuteen. 
Katot vuotivat ainakin kymme-
nen vuoden ajan, eikä korjat-
tu. Asunto-osakeyhtiön hallitus 
vain totesi, ettei rahaa ole. Ihme-
tyttää, miten asuntoyhtiöllä, jol-
la on 12 asuntoa ja vuokratuloja 
pitäisi olla 60-70 000 € vuodes-
sa, ei ole ollut rahaa kattore-
montteihin ja muihin korjauksiin 
melko huonokuntoisissa huo-
neistoissa. 

Valtuusto päätti taata 100 000 
euron lainan asunto-osakeyh-
tiölle sillä ehdolla, että taloissa 
tehdään kosteustarkastus kuu-
kauden sisällä. Kului kaksi kuu-
kautta, tuli kattomiehet ja sitten 
tuli kosteustarkastaja. Siispä tar-
kastuspöytäkirja tuli vasta, kun 

kattoremontti oli tehty. Tarkas-
tuspöytäkirjasta ilmenee, että 
rakennukset olivat siinä kunnos-
sa, ettei niitä olisi välttämättä 
kannattanut korjata. Asuntoyh-
tiöllä on niin paljon velkaa, että 
on kyseenalaista, riittääkö ta-
kuuseen annettu vastavakuus 
enää kattamaan sitä.

Olen esittänyt jo vuosia sitten, 
että veronkorotusten sijaan mei-
dän tulisi mieluummin laskea 
veroa, järjestää sopivia asunto-
ja ja rakennuspaikkoja. Meillä on 
esimerkiksi upea, rantaan rajoit-
tuva rakentamaton asuinalue. 
Koulut kuntoon ja mainontaa, 
niin meillä olisi mahdollisuus 
kääntää muuttotappio muutto-
voitoksi, onhan meillä puhdas 
ilma ja hyvät liikuntamahdolli-
suudet. Uudet asukkaat toisivat 
mukanaan töitä ja työpaikkoja. 

Jämijärvi on mielestäni varoit-
tava esimerkki siitä, kuinka käy, 
kun kuntapäättäjät sekoittavat 
kunnan sellaiseen toimintaan, 
mikä ei kunnan tehtäviin kuu-
lu. Pian pidetään vaalit, joissa jo-
kaisen kunnan jokaisella äänes-
tyskelpoisella on mahdollisuus 
estää hyvä veli -verkostojen syn-
tyminen ja jatkuminen. Voidaan-
kin sanoa: oikeudenmukaisen, 
rehellisen ja avoimen päätök-
senteon puolesta, äänestä pe-
russuomalaista!

Erkki Rudenberg
kunnanvaltuutettu (ps.), Jämijärvi

KANSANEDUSTAJA Anne Lou-
helainen kirjoitti viime syk-
synä omaishoidosta otsikol-
la: Omaishoitaja + loma = liian 
usein ratkaisematon yhtälö.

Olen yksi niistä, jotka eivät 
voi pitää lomia tai vapaita. Ve-
roni on 29 % pienestä 400 eu-
ron omaishoitajan palkkios-
ta, josta jää käteen vain paha 
mieli. 

Jos laitospaikan hinta lä-
hentelee 300-400 euroa vuo-
rokaudelta, tuomme me 
omaishoitajat kunnille todel-
lisia säästöjä – ja vielä mak-
samme veroja pienistä palk-
kioistamme – ilman lomia ja 
vapaita.

Olen 73-vuotias keuhkoah-
taumaa ja vyöruusua sairas-
tava mies, jolla on elinikäinen 
lääkekuuri. Ei puhettakaan ter-
veydenhoidosta, kesälomis-

Omaishoidon todellinen ongelma

ta, sunnuntailisistä tai muista 
”eduista”. 

Kyllä Sipilän hallituksen oli-
si aika ojentaa auttava kätensä 
meille pienituloisille omaishoi-
tajille. Emme kaipaa selkään 
taputtelua emmekä lässytys-
tä siitä, miten arvokasta työtä 
teemme. 

Varsinkin nyt kuntavaalien 

alla olisi syytä nostaa asia esil-
le ja ennen kaikkea tehdä asi-
alle jotain. Olemmehan me 
perussuomalaiset hallitukses-
sa. Kannatus nousisi meidän-
kin osalta.

Antti Laitinen
Seinäjoki

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

mailto:jasenasiat@perussuomalaiset.fi
mailto:tuki@perussuomalaiset.fi
mailto:ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
mailto:heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
mailto:laskenta@perussuomalaiset.fi
mailto:suupohjanlaki@kotinet.com
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Laskiaissunnuntaista eteenpäin
LASKIAINEN merkitsee las-
keutumista paastoon eli kul-
jemme 40 vuorokauden pitui-
sen hiljaisen itsetutkimuksen 
ja -kieltäymyksen ajan riemul-
liseen pääsiäisen ylösnou-
semukseen.

Niinpä itse Jeesuskin aset-
ti itsensä alttiiksi kärsimystien 
kulkijaksi. Hän sanookin: “To-
tisesti minä sanon teille, jos ei 
vehnänjyvä putoa maahan ja 
kuole, niin se jää yksin; mut-
ta jos se kuolee, niin se tuottaa 
paljon hedelmää.” Tie iankaik-
kiseen elämään kulkee juuri 
kuoleman kautta ja Jeesus on 
edelläkävijänä kulkenut sen. Ja 
me saamme seurata hänen vii-
toittamaansa tietä.

Uskon tie onkin riisumis-

ta omista luuloistamme. Van-
hat heränneet sanoivatkin, 
että me pyrimme ylöspäin ja 
eksymme aina, mutta Herran 
tie painaa alaspäin ja pienen-
tää meitä.

Jeesus myös opettaa palve-
lemista: “Jos joku minua pal-
velee, hän seuratkoon minua; 
ja missä minä olen, siellä on 
myös minun palvelijani oleva.” 
Ja Hän tiesi oman kärsimyk-
sensä raskaan taakan, mutta 
koska se oli välttämätöntä voi-
dakseen suorittaa Vapahtajan 
tehtävänsä, hän alistui kärsi-
myksiinsä.

Ja lopulta, kun hänet ylen-
nettiin ristille, hän tiesi vetä-
vänsä kaikki tykönsä syntiem-
me sovittajana. Aivan kuten 

juutalaisten erämaavaelluksel-
la Egyptistä kaikki, jotka kat-
soivat ja uskoivat ylennettyyn 
vaskikäärmeeseen, pelastui-
vat.

Me saamme kulkea Kristuk-
sen kuoleman viitoittamaa ris-
tin tietä, mutta juuri sillä tiellä 
kärsimys koituu myös meidän 
parhaaksemme ja ylentämi-
seksi kerran maasta taivaalli-
seen kirkkauteen.

Olkoon alkava paastonaika 
meille tällaista laskeutumis-
ta yksinkertaiseen rakkauden 
täyttämään palvelemisen ja it-
sekieltäymysten tielle.

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Kansakunnan kahtiajakautumisen syyt
TUNTUU tosi ikävältä todeta, mi-
hin tilaan on yhteiskuntamme 
ajautunut moraalin puuttuessa. 
Miksi keskusta ei ole oppinut mi-
tään heitä lähellä olevan Nuoriso-
säätiön toilailuista? 

Kehittyvien maakuntien Suomi 
näyttää edelleen ohjailevan kes-
keisiä poliitikkojamme. Jos jul-
kisuudessa olleet tiedot päämi-
nisteri Sipilän toimista pitävät 
paikkansa, näyttää ulospäin sil-
tä, kun mallia olisi otettu Venäjän 
oligarkeilta. Tämäkö on sitä Sipi-
län luotsaamaa valtionyhtiöiden 
taseen töihin laittamista? Päämi-
nisterin kytkökset ovat sellaisia, 
ettei meillä koskaan päästä eroon 
kilpailua vääristävistä yritystuista. 
Se on joka tapauksessa varmaa, 
että tällä menolla huono-osais-
ten asema vain tiukkenee.

Mädännäisyys on pesiytynyt 
jo pitkään kuntien eläkevakuu-
tusyhtiöön Kevaan Rovaniemen 
kelkkatehtaineen. Mädännäisyy-
tenä voidaan pitää myös mui-
den eläkevakuutusyhtiöiden run-
sasta määrää. Mihin näitä suuria 
organisaatioita pyörittäviä yh-
tiöitä tarvitaan? Hallituksella-

han oli mottona turhien organi-
saatioiden purku. Mädännäisyys 
on juurtunut kaikkiin vanhoihin 
puolueisiin ”hyvä veli -järjestel-
mäksi.” 

Ihmetellään kansan vieraantu-
mista politiikasta ja äänestämi-
sestä, vaikka syyt löytyvät omasta 
politiikastamme. Perussuomalai-
sia syytetään muiden puolueiden 
taholta rasismista, vaikka puolu-
een jäsenet yrittävät vaikuttaa, 
että huolehdittaisiin mieluum-
min vaikeassa asemassa olevis-
ta Suomen kansalaisista. Voisiko 
tilanteeseen olla apua yliopisto-
jen oikeusoppineista, oikeuslai-
tosten tuomareista ja piispoista, 
vai ovatko nämäkin organisaati-
ot täysin avuttomia? Poliittinen 
järjestelmä ei enää näköjään itse 
pysty tilannetta korjaamaan. 

Suomen talousahdingotkin joh-
tuvat meistä itsestämme, eivätkä 
ne ole tulleet ulkoapäin, vaikka 
päättäjät näin väittävät. Kan-
sakuntamme kahtiajakautumi-
nen alkoi 1980-luvulla keinote-
koisesta markan arvon korkealla 
pitämisestä eli väärästä finans-
sipolitiikasta. Silloin vientimme 

pysähtyi kokonaan. Holkerin hal-
litus vapautti markan säännös-
telystä ilman valvontaa.  Ahon 
hallitus teki vuonna 1992 pakko-
devalvoinnin, jonka seuraukse-
na koko yrityskenttämme kaatui 
konkursseineen. Työttömiä tuli 
500 000 yhdellä kertaa. 

Sieltä juontavat juurensa syrjäy-
tyneisyys, köyhyys ja kansakun-
nan kahtiajakautuminen. Niistä 
seurauksista syytettyjen penkil-
lä olisi pitänyt olla Suomen pank-
ki ja pankkitarkastusvirasto sekä 
sen aikaiset johtavat poliitikkom-
me. Ei voi kuin ihmetellä, miten 
niitä päättäjiä, jotka saivat 90-lu-
vun sotkun aikaiseksi, käytetään 
vieläkin neuvonantajina yhteis-
kunnan päätöksissä.

Näitä edellä mainittuja kansa-
kunnan raunioita korjaamaan 
lähti perussuomalaiset, jota nyt 
haukutaan kansan pettämisestä. 
Mikä olisi tilanne, jos perussuo-
malaisten paikalla olisi sosiaalide-
mokraattinen puolue?

Veijo Sykkö
liikemies, eläkeläinen, Liperi

SOSIAALI ja terveysministeriö 
antoi suosituksensa kunnille lait-
tomasti maassa oleskelevien kii-
reellisestä sosiaali- ja terveyden-
huollosta.

Laittomaksi Suomessa oleske-
lu muuttuu siinä vaiheessa, kun 
turvapaikkahakemukseen on tul-
lut lainvoimainen kielteinen rat-
kaisu - ja on tehty täytäntöön-
panovoimainen päätös maasta 
poistamiseksi. Tällöin henkilöt ei-
vät myöskään ole enää vastaan-
ottopalvelujen piirissä. Vastaan-
ottopalveluja voidaan kuitenkin 
antaa vielä 30 päivää ulkomaa-
laiselle, joka ei palaa vapaaeh-
toisesti.

Terveydenhuoltolain mukaan 
julkisen terveydenhuollon on 
aina annettava kiireellistä hoitoa 
kaikille, myös laittomasti maas-
sa oleville. Heidän tulisi kuiten-
kin maksaa hoidon kustannukset 

täysimääräisinä itse. Kiireellisel-
lä hoidolla tarkoitetaan muun 
muassa äkillistä sairastumista, 
suun terveydenhuoltoa, mielen-
terveyshoitoa, päihdehoitoa ja 
psykososiaalista tukea. Hoidon 
saannin jälkeen työntekijöiden 
tulisi ohjata laittomasti maas-
sa olevat Maahanmuuttoviras-
ton vapaaehtoisen paluun ohjel-
man piiriin. 

Kunnalla on mahdollisuus 
omalla päätöksellään myön-
tää laittomasti maassa oleville 
tätä ohjetta laajempia palvelui-
ta, mutta tätä mahdollisuutta ei 
tule missään tapauksessa käyt-
tää. Meidän tulee huolehtia en-
sisijaisesti suomalaisten hoitoon 
pääsystä ja hyvinvoinnista. 

Kielteisten turvapaikkapäätös-
ten saaneiden palauttaminen ei 
ole ongelmatonta, sillä esimer-
kiksi Irak ei hyväksy kielteisen 

turvapaikkapäätöksen saanei-
den kansalaistensa pakkopalau-
tuksia. Viime vuonna maaham-
me saapui noin 21 000 irakilaista 
turvapaikanhakijaa, joista arvi-
oiden mukaan noin puolet tulee 
saamaan kielteisen päätöksen. 

Kielteisten turvapaikkapäätös-
ten määrä on ollut kasvussa. Vii-
me vuonna kielteisen päätöksen 
oli saanut 51 prosenttia hakijois-
ta eli 14 282 henkilöä. Kun pa-
lautukset tökkivät ja osa turva-
paikanhakijoista jää maahamme 
laittomasti, voi vain arvailla kuin-
ka paljon näiden henkilöiden 
oleskelu maassamme tulee ve-
ronmaksajille maksamaan, pu-
humattakaan turvallisuusuhas-
ta, jonka maassamme laittomasti 
oleskelevat aiheuttavat.

Maarit Tuomi
kaupunginvaltuutettu (ps.), Lahti

Laittomasti maassa oleskeleville vain 
lakisääteiset palvelut

Hotelli Yöpuu, 
Yliopistonkatu 23, 40100 Jyväskylä
Varaukset sähköpostitse osoitteesta info@hotelliyopuu.fi tai 
numerosta 014 333 900. Koodilla perussuomalaiset saat sopi-
mushinnat käyttöösi.

Hotelli Verso, 
Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä
Varaukset Verson internet-sivuilta www.hotelliverso.fi. Valittu-
asi oikeat päivämäärät, syötä kampanjakoodi ”perussuomalai-
set”, niin saat sopimushinnat käyttöösi. Varaukset mahdollis-
ta tehdä myös sähköpostitse osoitteesta info@hotelliverso.fi tai 
numerosta 014 333 999, ilmoitathan tällöinkin koodin ”perus-
suomalaiset” sopimushintojen takaamiseksi.

Hotelli Alba, 
Ahlmaninkatu 4, 40100 Jyväskylä,  
puh. 014 636 311• info@hotellialba.fi 
Hinnat ovat; h1 eco 90e / vrk, h2 standard 118e /vrk, 
Superior H1 108e /vrk, JrSvitti 150e /170e / h1-h2
Hinnat sisältävät runsaan aamiaisen ja mahdollisuuden sauno-
miseen asiakassauna-aikoina. Varauskoodi alennetulle hinnal-
le ja kiintiövarauksiin on ”perussuomalaiset”. Kiintiö purkaan-
tuu yleiseen myyntiin suuren kysynnän vuoksi 45 vrk ennen 
ajankohtaa.

Hotelli Rantasipi Laajavuori, 
Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä
Varaukset: Jokainen varaa ja maksaa itse oman majoituksen-
sa joko sähköpostilla my.reservation@restel.fi tai puhelimitse 
050 055 055 (0,17 EUR/puh + 0,75 EUR/min), valikosta valitaan 
1. varaustunnus ”PERUSSUOMALAISET”. Varaukset tulee tehdä 
12.4.2017 mennessä.

Hotelli Cumulus Jyväskylä, 
Väinönkatu 3, 40100 Jyväskylä
Varaukset: Jokainen varaa ja maksaa itse oman majoituksen-
sa joko sähköpostilla my.reservation@restel.fi tai puhelimitse 
050 055 055 (0,17 EUR/puh + 0,75 EUR/min), valikosta valitaan 
1. varaustunnus ”PERUSSUOMALAISET”. Varaukset tulee tehdä 
12.4.2017 mennessä.

Original Sokos Hotel Alexandra, 
Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä
Varaukset: Jokainen varaa ja maksaa huoneensa itse. Varaukset 
Jyväskylän Sokos Hotellien myyntipalvelusta puh.  020 1234 
640 tai e-mail: sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi. Viimeinen vara-
uspäivä on 3.5.2017.

Solo Sokos Hotel Paviljonki, 
Lutakonaukio 10, 40100 Jyväskylä
Varaukset: Jokainen varaa ja maksaa huoneensa itse. Varaukset 
Jyväskylän Sokos Hotellien myyntipalvelusta puh.  020 1234 
640 tai e-mail: sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi. Viimeinen vara-
uspäivä on 3.5.2017.

KOKOUSKUTSU
PERUSSUOMALAISET r.p.

PUOLUEVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS

Lauantaina 11.3.2017 klo 12.00. 
Pikkuparlamentin auditorio, Arkadiankatu 3, Helsinki.
Kirjallinen kokouskutsu ja esityslista lähetetään postitse 
puoluekokouksessa 2015 valituille valtuutetuille. 
Käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi 
puolueen sääntömuutos.

Tervetuloa!

Timo Soini  Riikka Slunga-Poutsalo

puheenjohtaja  puoluesihteeri

PERUSSUOMALAISTEN 
MAJOITUSKIINTIÖ HOTELLEIHIN 
JYVÄSKYLÄSSÄ 10.-11.6.2017
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 

25 euron jäsenmaksuun sisältyy 

Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 

myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

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

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 

jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 

Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n 

jäseneksi (15-35-vuotiaat, ei jäsenmaksua). 

Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.

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

10 syytä äänestää perus-
suomalaisia Turussa
TURKULAINEN kansanedus-
taja ja Perussuomalaisten Tu-
run valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja Ville Tavio on 
julkaissut kymmenen kohdan 
listan niistä syistä, miksi pe-
russuomalaisten kuntavaa-
liehdokkaita kannattaa ää-
nestää Turussa.

Tavio nostaa listauksessaan 
esiin faktoja pian päättyväl-
tä, vuoden 2013 alussa alka-
neelta valtuustokaudelta Tu-
rusta. Listassa nostetaan esiin 
mm. perussuomalaisten lin-
ja monikulttuurisuuteen, pää-
töksenteon muuttaminen 
avoimemmaksi sekä Turussa 
rehottava hyvä veli -verkosto.
Tavion laatima lista kokonai-
suudessaan:
1. Kokoomus sai toriparkin. 
SDP Sepänkatu vitosen. Aika 
hyviä veljiä?
2. Turun kaupunginhallitus 
hyväksyi kirjaston rakentami-
sen Somalimaahan.

Vain Perussuomalaiset vas-
tustivat.
3. Turku teetti maahanmuu-
ton kustannuksista selvityk-
sen Perussuomalaisten aloit-
teesta.

Me säästäisimme maahan-
muutosta.
4. Samaan aikaan kun maan 
hallitus hieroi kipeitä säästö-
jä, niin Turun hallitus hieroi 
palkankorotuksia puoluekir-
jan omaaville johtajilleen. 

Vain Perussuomalaiset vas-
tustivat.
5. Johdon palkat piti salata 
kuten tähänkin asti. 

Ei sopinut meille. 
Nyt niitä ei enää salata.

6. Vanhat puolueet tekivät 
kuntalain ulkopuolelta halli-
tussopimuksen (Turku-sopi-
mus), johon liityimme yhteis-
työn hengessä.

Selvisi, että kyse olikin vain 
kabinettipolitiikasta ja yrityk-

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 

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

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

Kokoukset ja 
tapahtumat
ILMOITA yhdistyksesi 

kokoukset ja 

tapahtumat lehden 

aineistopäivään 

mennessä osoitteella: 

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Muista laittaa 

ilmoitukseen tapah-

tuman nimi, paikka, 

osoite, päivämäärä ja 

kellonaika. 

i

Hyväksyttävä yhdenvertaisuus? 
LAINSÄÄTÄJÄT, siis kansan-
edustajat, kiistelevät siitä, mikä 
on hyväksyttävää yhdenvertai-
suutta. Tähän johtopäätökseen 
tulin luettuani ns. asiantuntijoi-
den lausuntoja Aito avioliitto 
-kansalaisaloitteeseen liittyen. 
Suurin osa peruslakivaliokuntaa 
konsultoineista asiantuntijois-
ta on näet sitä mieltä, että hy-
väksyttävää yhdenvertaisuut-
ta ei ole sukupuolien erilaisuus. 
Heidän - ja käsittääkseni kaikki-
en ”sukupuoletonta avioliitto-
lakiuudistusta” kannattaneiden 
- mielestä sukupuoli ei voi olla 
määrittävä tekijä siinä, miten eri 
ihmiset nähdään lain valossa. 
Heidän mielestään ei ole hyväk-
syttävää, että “avioliitto”-termin 
sukupuolinen sisältö voitaisiin 
määritellä lailla. 

Olen eri mieltä. Vaikka perus-
tuslaki määrääkin, että ketään 
ei saa ilman hyväksyttävää pe-
rustetta asettaa eri asemaan 
sukupuolen, iän, alkuperän, 
kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, terveydenti-
lan, vammaisuuden tai muun 

henkilöön liittyvän syyn perus-
teella, niin silti hyväksyttäväk-
si perusteeksi nähdään alle 18 
vuoden ikä ja moni muu maini-
tuista kielletyistä syistä eri tilan-
teissa. Eläinuhreja vaativan us-
konnon harjoittamista saattaa 
rajoittaa eläinsuojelulaki, ääni-
oikeutta rajoittaa Suomen kan-
salaisuuden puuttuminen ja 
vakava vammaisuus estää pää-
semisen moneen koulutukseen 
ja työhön. Äidinkieleltään eng-
lanninkielinen ja esimerkiksi ve-
näjänkielinen ovat eri asemas-
sa, kun heidän pitää todistaa 
naimattomuutensa avioliittoon 
pyrkiessään. Englanninkielinen 
esteettömyystodistus nimittäin 
hyväksytään sellaisenaan, mut-
ta venäjänkielinen joutuu kään-
nättämään omansa ja notari-
soimaan käännöksen oikeaksi. 
Kuolemantuomion kannatta-
ja varmasti tulisi syrjityksi oi-
keuskanslerin virkaa hakiessaan 
mielipiteensä vuoksi. 

Myös avioliittolaki voi siis hy-
väksyttävästi rajoittaa tietyn-
laista toimintaa sukupuolen 

vuoksi. Tarkoitan tällä tietys-
ti avioliiton solmimista muun 
kuin vastakkaisen sukupuolen 
kanssa. Kyse on vain siitä, min-
kä yhteiskunta määrittää hy-
väksyttäväksi yhdenvertaisuu-
deksi. Kansanedustajat saavat 
päättää siitä. Sitä ei perustuslaki 
estä. Jotkut vain yrittävät käyt-
tää sitäkin nyt keppihevosena 
hädissään.

Kansalaisaloite on valitetta-
vasti jo kuitenkin vesitetty lain-
säädäntömuotona, koska Paavo 
Väyrysen aloite eurosta eroa-
miseksi torjuttiin poliittisin pe-
rustein jo ennen suuren salin 
äänestyskäsittelyä. Jospa kan-
salaisaloitteen vaatima allekir-
joitusmäärä nostettaisiin 100 
000:een, niin kansanedustajat 
ehtisivät käsitellä kaikki aloit-
teet ajallaan, eikä niiden käsit-
telyä viivytettäisi tahallaan. Nii-
den ei pitäisi myöskään raueta 
siihen, että eduskunta valitaan 
uudestaan.

Mika Kivimaa (ps.)
Kokkola

sestä hillitä valtuutettuja toimi-
masta.
7. Emme hyväksyneet pienten 
koulujen lakkauttamista. Perus-
suomalaiset erotettiin Turku-so-
pimuksesta. Pakotimme kuiten-
kin lopulta muut linjallemme ja 
koulut saivat jäädä.

Turvallisesta koulutiestä 
emme tingi.
8. Kannamme vastuuta Turun 
taloudesta ja päätöksenteon 
sujuvuudesta.

Emme vastustaneet joka han-
ketta tai esittäneet jatkuvasti li-
sämenoja.

Toisin kuin Vasemmistoliitto.
9. Teimme aloitteen työllisyys-
työryhmän perustamisesta, jot-
ta työpaikkoihin ja yrittämiseen 
panostettaisiin enemmän.

Työllisyystoimikunta perus-
tettiin. 

Askel oikeaan suuntaan siis.
10. Ajamme jatkossakin lisää 
vanhuspalveluita, emme vas-
taanottokeskuksia.

Ville Tavio

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
mailto:lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi
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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

Poliittinen suunnittelija • Riikka Purra
Puh: 040 547 7703 • riikka.purra@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
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@nullhotmail.fi
PIRKANMAA 
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
POHJOIS-KARJALA 
Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200
marko@nullmakesafe.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 • Samuli Voutila
Puh: 0400 988 960 • samuli.voutila@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

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 !
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