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Nyt voitetaan 
vaalit!

PS-vaaliteltoilla käy kuhina

Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaat näkyvät ja 
kuuluvat toriteltoilla ympäri Suomea. Käy tutustu-
massa ja jututtamassa omaa ehdokastasi.
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VUONNA 2016 perustettu 
Porvoon Lähimmäistyö ry ja-
kaa Porvoon vähävaraisille 
ruokaa kolmena päivänä vii-
kossa. Vuotuinen kävijämää-
rä on lähemmäs 30 000 avun-
tarvitsijaa. 

Yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtaja on Håkan Mans-
ner, varapuheenjohtaja Risto 
Erkamo ja sihteerinä toimii 
Christian Karlsson, kaik-
ki perussuomalaisia. Toimin-
nanjohtaja Ritva Koljonen 
on auttanut Porvoon vähäva-
raisia jo kahdenkymmenen-
viiden vuoden ajan.

- Perussuomalaiset on ai-
noa puolue, joka Porvoossa 
tällaista lähimmäistyötä te-
kee. Senttiäkään ei makseta 
palkkaa, vaan kaikki tehdään 
sydämestä. En ole nähnyt 
tällaista tehtävän muualla 
Suomessa lukuun ottamatta 
Veikko Hurstin ruokajake-
lua Helsingissä, jossa kävijä-
määrät ovatkin aivan hurjia. 
Siitäkin näkee, etteivät asiat 

Suomessa ole aivan kohdal-
laan, sanoo Håkan Mansner.

Auttamisesta saa 
sisäistä lämpöä

Mansner ei ole sellai-
nen puheenjohtaja, joka is-
tuu pöydän takana mukavas-
ti toimistossaan, vaan painaa 
mieluummin niska limas-
sa töitä siinä missä muutkin, 
kolmena päivänä viikossa. 
Vain vakava sairaus tai tär-
keä kokous voivat estää häntä 
saapumasta paikalle.

- Kun siellä olen ja näen 
kaikki ne avuntarvitsijat, se 
riipaisee sydäntäni ja mi-
nun käy heitä sääliksi. Halu-
an auttaa heitä pärjäämään. 
Kun ihmiset tulevat ensim-
mäistä kertaa, he tuntuvat 
häpeilevän omaa olemassa-
oloaankin. Mutta kun jutte-
lemme heidän kanssaan, soi-
tamme modernia hengellistä 
musiikkia ja Ritva Koljonen 
laulaa, tuntevat he pian itsen-

sä ihmisiksi taas. Se antaa mi-
nulle sisäistä lämpöä, Mans-
ner kertoo.

Mansnerilla on paljon mui-
takin rautoja tulessa. Hän 
muun muassa valmentaa 
naisten kuntonyrkkeilyä kol-
me kertaa viikossa ja harras-
taa kilpaurheilua. Eläkeläisel-
lä pitää kiirettä – työelämässä 
oli paljon enemmän joutoai-
kaa.

Ruotsinkielisissäkin 
on paljon perus-
suomalaisia

Mansner on Porvoon Pe-
russuomalaisten puheenjoh-
taja ja Uudenmaan piirin 3. 
varapuheenjohtaja. Perus-
suomalainen hän on henkeen 
ja vereen, sielua ja ruumista 
myöten.

- Minua ei kukaan saa kään-
nettyä muualle. Perussuoma-
laisissa otetaan vähävaraiset-
kin ihmisinä ja sanotaan asiat 
rehellisesti, suoraan ja niin 
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Perussuomalaiset on ainakin Porvoossa ainoa puolue, 
joka tekee tärkeää konkreettista työtä vähävaraisten 
auttamiseksi.

Håkan jakaa ruokaa 
vähävaraisille

“Kaikki tehdään sydämestä”

- Kun siellä olen ja näen kaikki ne avuntarvitsijat, se riipaisee sydäntäni ja minun käy heitä sääliksi. Haluan auttaa heitä pärjäämään, 
ruoka-apua porvoolaisille antava Håkan Mansner sanoo.

kuin ne ovat, Mansner toteaa.
Mansner on myös suomen-

ruotsalainen. Hän kertoo, 
että ruotsinkielisissä on pal-
jon perussuomalaisesti ajat-
televia ja perussuomalaisia 
äänestäviä ihmisiä, toki myös 
niitä, jotka suhtautuvat pe-
russuomalaisiin kriittisesti.

- Monella on sellainen vir-
heellinen käsitys, että perus-
suomalaiset haluavat lopet-
taa ruotsinopetuksen, kun 
oikeasti kysymys on vapaaeh-
toisuuden lisäämisestä. Mitä 
jossain Pohjois-Karjalassa te-
kee ruotsin kielellä? Kohta 
meillä on yhtä suuri venäjän-
kielinen vähemmistö, pitäi-
sikö opetussuunnitelmaan 
sitten ottaa myös pakkovenä-
jä? Uskon, että ruotsin kiel-
tä opiskeltaisiin paljon innok-
kaammin, jos sen opiskelu 
olisi vapaaehtoista, Mansner 
pohtii.

Porvoon ruokajonot 
ovat uskomaton näky

Vähävaraisten auttamisesta 
Mansner innostui nähtyään 
ensimmäistä kertaa ruokajo-
noja Porvoossa. Se tuntui us-

komattomalta. Hän jäi oikein 
suu auki ihmettelemään, voi-
ko tämä olla tottakaan.

- Samaa porukkaa käy meil-
lä kolmesti viikossa. Kyllä 
heitä pitää auttaa, ovathan he 
sentään Suomen kansalaisia. 
On esimerkiksi paljon vähä-
varaisia vanhuksia, joille so-
siaalitoimen avustukset eivät 
riitä, sanoo Mansner.

Mansner haluaa kiittää Por-
voon kaupunkia siitä, että yh-
distys saa kaupungilta tilat 
ja sähköt ilmaiseksi. Muu-
ten toimintaa ei voisi jatkaa. 
Porvoon Lähimmäisyhdis-
tys toimii täysin kaupungilta 
ja muilta tahoilta saamiensa 
avustusten varassa. Nyt oli-
si tarvetta uuteen kylmäau-
toon, johon on varat hankitta-
va jotenkin.

- Kansanedustaja Arja Ju-
vonen kävi täällä muuta-
ma viikko sitten. Hän teki 
koko päivän töitä kanssamme 
ja piti toimintaamme aivan 
mahtavana, Mansner mainit-
see.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PORVOON PS
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Ilpo Heltimoinen, Auli Kangasmäki ja Juha Koivisto (oikealla) luovuttivat Oiva Pesulle 
puolueen myöntämän standaarin.

Perusyrittäjien teemat kuntavaaleihin
ELINKEINOPOLITIIKKA vireäm-
mäksi: Kiinteistövero voi olla 
melkoinen rasite yrityksille, jot-
ka tarvitsevat paljon varasto/
tuotantotilaa. Kaavoitukses-
sa yritykset näkyviin, palvelut 
ja kaupat kulkureittien varrel-
le, tuotannolle hyvät kulkuyh-
teydet.

Ammatillinen koulutus: Kou-
lutuspaikkoja yritysten työvoi-
matarpeisiin, oppisopimusmalli 
työllistää parhaiten.

Pienyrittäjyys sotessa: Myös 
mikroyrittäjyys mahdollistet-
tava.

Paikallisuuden käyttö kilpailu-
tuksessa: Käyttääkö kuntasi jo 

paikallistuntemuksesta 20 pro-
sentin osuutta kilpailutuspis-
teytyksessä?

Kuntien apua toimitilojen han-
kintaan/aloitteleville yrittäjille: 
Yrityspuistomalli.

Perusyrittäjät

LEMIN pitkäaikainen perussuo-
malainen vaikuttaja Oiva Pesu 
täytti 80 vuotta. Oivaa kävivät 
onnittelemassa Lemin Perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
Juha Koivisto, perussuomalais-
ten talouspäällikkö Auli Kangas-

mäki sekä Kymen piirin puheen-
johtaja Ilpo Heltimoinen. 

Kolmikko luovutti Oivalle puo-
luehallituksen myöntämän 
standaarin, joka myönnetään 
ansioituneesta työstä puolueen 
hyväksi. Lemillä kiitellään, et-

tei paikallista PS-toimintaa oli-
si syntynyt ilman Oivan panos-
ta myös matalan kannatuksen 
aikana.

Perussuomalainen-lehti on-
nittelee 80-vuotiasta päivän-
sankaria.

Oiva Pesu täytti 80 vuotta

RAUMAN torilla järjestettiin 
kuntavaalitapahtuma, jossa vie-
railivat sosiaali- ja terveysminis-
teri Pirkko Mattila, kansanedus-
tajat Ville Tavio ja Leena Meri 
sekä puolueen työmies Matti 
Putkonen.

Tapahtumaan varatut 400 

makkaraa vietiin käsistä ja kan-
salaisia riitti jonoksi asti. Gallup-
kannatuksen lasku ei näkynyt 
realisoituvan ainakaan paikalle 
saapuneessa torikansassa.

Raumalla on 17 PS-kuntavaa-
liehdokasta eli 2 enemmän kuin 
viime vaaleissa. Olimme vihrei-

den ohella ainoa puolue, joka 
pystyi kasvattamaan ehdokas-
määräänsä. Kuntajytky 2.0 on 
vain hyvän vaalityön takana.

Jami Toivonen (pj.)
Rauman Perussuomalaiset

Kuntavaaliasiaa Raumalla

RIIKKA 
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

Avaa silmäsi ja 
ajattele itse!

 KOLUMNI

KUNTAVAALIEN ehdokasasettelu päättyi ja olemme 
vahvasti matkalla kohti varsinaista vaalipäivää. Olihan pu-
ristus, tuo ehdokashankinta, mutta voi että tuli kuulkaas tu-
losta! Olemme me melkoinen joukkue!

VUODEN 2012 kuntavaaleissa ehdokashankinta oli help-
poa Jytky-vaalien jälkeen. Ehdokkaita tuli ovista ja ikku-
noista, eikä yhdistysten tarvinnut kuin kirjata ehdolle ha-
luavia listoihin. Siinä vaiheessa mukaan livahti myös niitä, 
jotka eivät olleet sitoutuneet puolueeseemme edes sen ver-
taa, että olisivat pysyneet joukossamme vaalipäivän iltaa 
kauempaa. Perussuomalaiset nähtiin hyvänä ponnahdus-
lautana omalle poliittiselle uralle, joka ei ollut ehkä eden-
nyt muissa puolueissa.

NÄISTÄ hyppelijöistä yhdistyksemme ja valtuustoryh-
mämme kärsivät koko nelivuotisen kauden. Tästä oppi-
neena yhdistyksemme pitivät välillä vähän liiankin tiukkaa 
seulaa ehdokashankinnassa. 

TÄLLÄ kertaa ehdokkaamme ovat sitoutuneita, innostu-
neita ja käsin poimittuja. Voimme kaikki olla ylpeitä ehdo-
kaslistoistamme, äänestäjälle löytyy varmasti oma ehdokas, 
josta valita aito perussuomalainen. Yli 90 kunnassa ehdo-
kaslistoilla on enemmän perussuomalaisia ehdokkaita kuin 
viimeksi. Ja yli 33 kunnassa saimme saman määrän. Tästä 
ei voi olla pettynyt! 

VOISI kuvitella, että gallupeissa ykkösinä pörräävät puo-
lueet olisivat imeneet listoilleen helposti ehdokkaita. Ti-
lanne on kuitenkin toinen, kaikki kolme muuta puoluetta 
jäivät aika reippaasti jälkeen omista ehdokastavoitteistaan. 
Ja tähän ei ole syynä se, että valtuustojen kokoja pienennet-
tiin joissakin kunnissa. Ainakin opposition puolella näyt-
täisi olevan ilmassa sitä, että puolueiden sisällä ei uskota 
edes itse oman puolueen linjaan tai ohjelmiin. 

OPPOSITIOPUOLUEET haluavat lähteä kuntavaaleihin 
valtakunnan vaaliteemoilla ja tehdä vaaleista samalla “hal-
litus vastaan oppositio” -vaalit. Perustelut kuulin radiolä-
hetyksessä demareiden puoluesihteeriltä. He uskovat, että 
kuntalaiset eivät ymmärrä sitä, mikä kuuluu valtakunnan 
politiikkaan ja mikä paikalliseen päätöksentekoon. Hierai-
sin korviani pariinkin kertaan tuon kuultuani. Eihän voi 
olla todellista, että äänestäjiä pidetään näin tyhminä?

ERILAISET ilmaiset palvelut tulevat olemaan yksi kes-
kustelunaihe näissä vaaleissa. Punavihreät ryhmät ovat aja-
massa niin ilmaisia terveyspalveluita ja ilmaista päivähoi-
toa kuin ilmaista joukkoliikennettäkin. Kuitenkin samaan 
aikaan kuntapuolella on rämmitty heikentyvän talouden 
kanssa jo vuosia. Yksikään näistä ilmaisista palveluista ei 
ole ilmainen. Sen maksajana olet Sinä. Onko meillä mieles-
täsi varaa nostaa kuntaveroprosentteja työssäkäyviltä, kun 
jo nyt tuntuu siltä, että vaikka kuinka pitkää päivää paiski-
si, rahat eivät riitä? 

KUNTALAISTEN kannalta alkava valtuustokausi on var-
masti tärkein pitkään aikaan. Seuraavan neljän vuoden ai-
kana päätetään siitä, minkälaisessa kunnassa asut. Kun 
kunnan budjetin raskain osuus siirtyy maakunnan leveäm-
mille hartioille, jää kunnille mahdollisuus muodostua kun-
talaistensa näköisiksi. Siksi haastankin Sinua, kuntavaalien 
suurin vaikuttaja eli äänestäjä, tutustumaan meidän ohjel-
maamme. Mieti, mitä tarjoamme, ajattele itse ja avaa silmä-
si siihen, mitä lähiympäristössäsi tapahtuu. Tulet huomaa-
maan, että perussuomalaiset ovat äänesi arvoisia.
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Kuhmon valtuusto päätti äänin 24-10, ettei kaupunki ota vas-
taan ELY-keskuksen tarjoamia pakolaisia.

Kuhmo torjui pakolaiset 
KAINUULAISEN Kuhmon 
kaupungin  valtuuston ää-
nestyksessä kunnan päättä-
jät eivät suostuneet ottamaan 
vastaan ELY-keskuksen tar-
joamia kahtakymmentäviittä 
pakolaista. Äänestystulos oli 
musertava 24-10, mikä Suo-
men nykytilanteessa on var-
sin harvinaista.

- Perussuomalaisten ryh-
mällä oli tässä asiassa koko 
ajan selkeä mielipide. Kunta-
laisten viesti oli selkeä: tur-
vallisuuden olisi koettu hei-
kentyvän, mikäli pakolaisten 
vastaanottamiseen olisi pää-
dytty. Kuhmossa rakenteel-
linen työttömyys on Suomen 
korkeinta, joten turvapaikan-
hakijoiden kotouttaminen ei 
täällä mitenkään voisi onnis-
tua, sanoo perussuomalaisten 
valtuustoryhmän puheenjoh-
taja Antti Komulainen.

Vain PS piti pintansa

Perussuomalaiset äänes-
ti yksituumaisesti 7 esitys-
tä vastaan, keskusta 11 vas-
taan ja 4 puolesta, kokoomus 
2 vastaan ja yksi tyhjää, SDP 
4 vastaan ja 1 puolesta, kris-

Antti Komulainen

Suomeen saapui toissavuonna yli 32 000 turvapaikanhakijaa. Kuva on Torniosta, jonka rajalla kävi kuhina.

tillisdemokraatit 1 puolesta, 
vasemmistoliitto 2 puolesta ja 
vihreät 2 puolesta.

- Perussuomalaiset oli ainoa 
puolue, joka ei tässä kuntalai-
sille tärkeässä asiassa rakoil-
lut. Siksi kuhmolaiset koke-
vat, että meihin voi luottaa, 
Komulainen toteaa.

Vaaleihin hyvistä 
asemista

Perussuomalaiset ovat-
kin nyt Kuhmossa korkeassa 
kurssissa, mikä näkyy ehdo-
kashankinnassa. Kahdeksan 
vuotta sitten perussuomalai-
sia istui Kuhmon kaupungin-
valtuustossa vain yksi. Nel-
jä vuotta sitten paikkamäärä 
kasvoi seitsemään, ja tule-
vissa kuntavaaleissa määrän 
odotetaan vielä huomattavas-
ti kasvavan.

- Vaikka moni puolue on 
näissä vaaleissa kamppail-
lut ehdokashankinnassa, on 
meillä ehdokkaita 22. Nel-
jä vuotta sitten ehdokkaita 
oli viisitoista, eli lähdemme 
vaaleihin hyvistä asemista. 
Olemme tulleet Kuhmon pai-
kallispolitiikkaan jäädäksem-

kummajaisina ja pelkäsivät 
heidän olevan riitaisaa sak-
kia. Jälkikäteen on monista 
puolueista tullut kiitosta, että 
ryhmä on osoittautunut hy-
vin rakentavaksi ja että en-
nen perussuomalaisia meno 
valtuustossa oli paljon hur-
jempaa.

Kun edellinen hallitus lait-
toi pitkäaikaistyöttömien hoi-
tamisen kuntien kontolle, on 
Kuhmon Perussuomalaisil-
la ollut suuri vaikutus siihen, 
että kuntaan on saatu luotua 
useita hankkeita, joilla työttö-
mien ahdinkoa on helpotettu. 
Hyvä esimerkki on työttömi-
en kirppis, josta virkamiehet 
eivät alkuun olleet kovin in-
nostuneita.

- Nyt hekin ovat huoman-
neet, että hankkeella on ollut 
positiivinen vaikutus myös 
kunnan talouteen. Me ajat-
telemme asiaa kuitenkin ih-
misten kannalta. Tällaisilla 
hankkeilla on suuri merki-
tys työttömien aktivoimisessa 
ja työkyvyn säilyttämisessä, 
mikä korkean työttömyyden 
kunnassa on tärkeää, Komu-
lainen toteaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT PS-ARKISTO JA 
      LEHTIKUVA

Perussuomalaisten linja piti

me ja meille on täällä tilaus-
ta. Vielä neljä vuotta sitten 
moni ei uskaltanut tunnustaa 
kannattavansa perussuoma-
laisia arvoja, mutta nyt tilan-
ne on aivan toinen, Komulai-
nen kertoo.

Hyvää palautetta 
myös muilta

Hyvää palautetta on tul-
lut muiltakin puolueilta. Val-
tuustokauden alussa mo-
net pitivät perussuomalaisia 

Hyvä perussuomalaisten jäsen
Muistathan maksaa jäsenmaksusi!

Maksa jäsenmaksusi 28.4.2017 mennessä, että saat puhe- ja äänioikeuden 

kesäkuun puoluekokouksessa.

RÖTÖSHERRAJAHTI Van-
taan ex-kaupunginjohtajaa 
vastaan palautti mieliin, että 
kaavoituksessa ja rakenta-
misessa hyörii iso raha. Kaa-
vasuunnittelulla määrätään, 
millaisia toimintoja alueella 
tulevaisuudessa harjoitetaan. 
Mitä enemmän rakennusoi-
keutta, sitä arvokkaammasta 
pläntistä on kysymys. Maan 
ansaitsematon arvonnousu 
on suurin asumisen kustan-
nuksia lisäävä tekijä.

 Kunnilla on alueellaan kaa-
voitusmonopoli. Politiikoilla 
ei ole muuta arvokasta myy-
tävänä kuin kaavoitusoike-
utta. Poikkeusluvat ovat eräs 
hyvävelikapitalismin muoto. 
Valta myöntää tai evätä, syys-
tä tai toisesta, on suhmuroin-
tia. Kun byrokratia synnyttää 
tarpeen edetä sukkelammin, 
on kiusaus oikaista antamal-
la tukea puolueille tai voite-
lemalla ihmisrattaita.

 Julkinen rakennushanke 
on kuin teatteri. Faktaa kuor-
rutetaan tunteella. Näytel-
mässä on yhdenmukaiset 
puheenvuorot ja tiukka aika-
taulu. Kustannusarvio käsit-
tää yleensä vain tuloja. Suun-
nitelma tehdään asukkaille, 
mutta ei asukkaiden kanssa. 
Myöskään tulevia asukkaita 
ei kuulla.

Maanomistaja maksaa jo-
kaisesta kerrosneliömetris-
tä osan ansiottomasta arvon-
noususta kunnalle. 

Moderni kumppanuuskaa-
voitus on julkisen vallan ja 
yksityisen yhteisprojekti. Kun 
suunnitelmat ovat valmistel-
tuja, hanke voidaan nope-
asti käynnistää. Kunta on sil-
ti vastuussa kaavoituksesta ja 
hyväksyy sen. Ristiriidat syn-
tyvät siitä, että kunnan int-
ressissä on työn laatu, mutta 
rakentajalla bisnes.

 Kaavoituksessa suoran 
osallistumisen (some) muo-
dot lisääntyvät. Asukkaat ha-
luavat yhteistyötä. Ihan oi-
keasti osallistua. Asioita ei 
tule ratkaista hallinto-oikeu-
dessa. Politiikka on yhä vä-
hemmän rahoitusvallan jar-
runa. Demokratia on paras 
keino, jolla voimme ottaa val-
lan takaisin maailmanlaajui-
selta rahoitusalalta.

Mikael Miikkola
turkulainen kaupunginvaltuu-
tettu ja -hallituksen jäsen (ps.)

Ahneus on 
siistiä
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Seppo Ijäs

Alavuden K-Supermarketin porrasaulassa oli aika ajoin oikein tungosta. Vasemmalla etu-
alalla Alavuden entinen kaupunginjohtaja Seppo Aho.

ETELÄPOHJANMAALLA on 
tehty vaalityötä jo pitkään. Vaa-
listartti lähti käyntiin Alavu-
delta, jossa Alavuden Perus-
suomalaiset tarjoilivat lihaisaa 
hernekeittoa sadoille ihmisille 
K-Supermarketin edustalla.

Hernekeitto sai kaikilta kii-
tosta osakseen. Syystäkin! Oli-
han paikallinen “PerusPekka” eli 
Pekka Kaihoniemi hommannut 
kunnon värkit tarjoilua varten. 

Se tarkoittaa sitä, että parasta 
laatua olevien herneiden höys-
teeksi Pekka pisti parasta pos-
sun paistilihaa 13 kiloa. 

Keittomestarina toimi tunne-
tulla taidollaan armeijan kent-
täkeittimellä Jussi Suni. Valmista 
herkkukeittoa oli nautittava-
na 75 litraa. Alavuden yhdistyk-
sen puheenjohtaja Yrjö Pauk-
kunen ja muutkin järjestelyissä 
mukana olleet olivat tyytyväi-

siä tapahtuman onnistumiseen. 
Ja niin piti ollakin, kun keitto 
oli tykättyä ja sen nauttijoita oli 
aika ajoin tungokseen saakka.

Monenlaisista päivän puheen-
aiheista kumpusi vilkkaitakin 
keskusteluja. Eduskunnasta pai-
kalla oli kansanedustaja Reijo 
Hongisto, joka vastaili kysymyk-
siin hallituksen päätöksistä.

Pentti Hautala 

Alavudella täysi vaalivauhti päällä

YRITTÄJÄ Seppo Ijäksellä 
on pitkä kokemus kunnallis-
politiikasta. Hän toimi viime 
vuosituhannella SMP:n ai-
kaan neljä kautta valtuutettu-
na ja SMP:n järjestösihteeri-
näkin vuosina 1983-87. Välillä 
hän oli pitkään poissa politii-
kasta, mutta palasi kunnallis-
politiikkaan perussuomalais-
ten herättyä henkiin.

- Tällä kaudella vedimme 
alusta saakka tiukkaa talo-
uslinjaa, josta syystä saimme 
kaupunginjohtajan vihat nis-
kaamme. Kaadoimme kaksi 
älytöntä hanketta, jotka mo-
lemmat olivat kaupunginjoh-
taja Janne Kinnusen – joka 
sivumennen sanoen on kan-
sanedustaja Mauri Pekka-
risen sisarenpoika – kärki-
hankkeita. Pekkarinenhan 
ministerinä ollessaan taisi 
olla molempien hankkeiden 
”isä”, Ijäs kertoo.

Laajakaistaa ja 
tuulivoimaloita

Ensimmäinen perussuo-
malaisten kaatama hanke oli 
laajakaistahanke, jonka ope-
raattoriksi oli valittu rahaton 
yhtiö, jonka velkojen takaa-
jaksi kaupungin olisi pitänyt 
ryhtyä. Hanketta tuotiin val-

tuuston käsiteltäväksi peräti 
neljä kertaa.

- Kaadoimme sen, koska oli 
selvää, ettei hanke voisi on-
nistua. Liittyjiä oli aivan lii-
an vähän. Käytännössä pe-
lastimme veronmaksajat 13 
miljoonan takausvastuiden 
maksusta, sanoo Ijäs.

Viitasaarelle oli myös kaa-
vailtu kuuttatoista tuulivoi-
malaa, joita vastaan Ijäs alkoi 
pitää ääntä heti alusta saak-
ka. Perussuomalaiset saivat 
kyläläiset avukseen ja lopul-
ta valtuusto kaatoi hankkeen 
yksimielisesti. Näistä syis-
tä perussuomalaiset joutuivat 
Viitasaarella valtaapitävien 
silmätikuksi ja saivat mai-
neen muka häirikköinä. Vii-
me keväänä Seppo Ijästä syy-
tettiin tietovuodosta, kuten 
hämeenlinnalaista PS-valtuu-
tettua Lulu Rannettakin. 

Oikeuslaitosta 
käytettiin hyväksi

Toukokuussa kaupungin-
johtaja teki Ijäksestä tutkin-
tapyynnön poliisille ja ke-
säkuussa valtuuston kaikki 
muut ryhmät erottivat hänet 
luottamustoimistaan. Joulu-
kuussa Hämeenlinnan hallin-
to-oikeus kumosi valtuuston 

Viitasaarelainen valtuutettu ja kaupunginhallituk-
sen jäsen Seppo Ijäs joutui viime vuonna poliittisen 
ajojahdin kohteeksi ja sen seurauksena erotetuk-
si luottamustoimistaan tietovuodosta syytettynä. 
Hallinto-oikeus totesi erottamisen laittomaksi.

Poliittinen ajojahti 
Viitasaarella

päätöksen laittomana ja tam-
mikuussa poliisi lopetti tut-
kinnan saman tien aiheetto-
mana.

- Oikeuslaitosta ja poliisia 
käytettiin tässä hyväksi, kun 
tiedettiin tutkinnan kestä-
vän pitkään. Se olisi saattanut 
kestää vielä paljon pidem-
päänkin, ellen olisi kannellut 
asiastani oikeuskanslerille, 
joka vauhditti tutkintaa. Kai-
ken kaikkiaan raukkamainen 
temppu, joka on verrattavis-
sa Lulu Ranteen tapaukseen, 
vaikka hänen kohdallaan ajo-
jahti kesti kolmatta vuotta, 
Ijäs kertoo.

Nyt kun niin hallinto-oi-
keus kuin poliisikin ovat to-
denneet Ijäksen erottamisen 
laittomaksi, tulevat erinäi-
set korvausvaateet ajan-
kohtaisiksi. Ajojahti ei ole 
lannistanut Ijästä eikä perus-
suomalaisten valtuustoryh-
mää. Rinta pystyssä he jatka-
vat kauden loppuun ja Ijäs on 
asettunut ehdokkaaksi vielä 
uudelle kaudelle.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

• Hotelli Yöpuu, 
Yliopistonkatu 23, 40100 Jyväskylä

Varaukset sähköpostitse osoitteesta info@hotelliyopuu.fi 
tai numerosta 014 333 900. Koodilla perussuomalaiset 
saat sopimushinnat käyttöösi.

• Hotelli Verso, 
Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä

Varaukset Verson internet-sivuilta www.hotelliverso.fi. 
Valittuasi oikeat päivämäärät, syötä kampanjakoodi 
”perussuomalaiset”, niin saat sopimushinnat käyttöösi. 
Varaukset mahdollista tehdä myös sähköpostitse osoitteesta 
info@hotelliverso.fi tai numerosta 014 333 999, ilmoitathan 
tällöinkin koodin ”perussuomalaiset” 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 
saunomiseen asiakassauna-aikoina.
Varauskoodi alennetulle hinnalle ja kiintiövarauksiin on 
”perussuomalaiset”. Kiintiö purkaantuu yleiseen myyntiin 
suuren kysynnän vuoksi 45 vrk ennen ajankohtaa.

• Hotelli Rantasipi Laajavuori, 
Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä

Varaukset: Jokainen varaa ja maksaa itse oman 
majoituksensa 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 
majoituksensa 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 varauspäivä on 3.5.2017.

PERUSSUOMALAISTEN 
MAJOITUSKIINTIÖ 
HOTELLEIHIN 
JYVÄSKYLÄSSÄ 
10.11.6.2017
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PERUSSUOMALAISET Nai-
set ry:n aluevastaava ja Lapin 
PerusNaisten puheenjohta-
ja Sinikka Jylhä starttaa au-
ton Kemissä klo 6.10 ja suun-
taa kohti Keski-Pohjanmaata 
ja Järvi-Suomen pohjoisia ran-
toja. Autoon on edellisenä il-
tana pakattu telttaa, lippua ja 
lappua, lehteä ja mukia, mate-
riaalia, jota on tarkoitus jakaa 
halukkaille. 

Matkaa kertyy viikonlopun 
aikana helposti yli 600 kilo-
metriä. Sinikka ajaa itse ja me-
nopelinä on jo parhaat päivän-
sä nähnyt Chevrolet Suburban, 
lempinimeltään Mörkö. Au-
toon mahtuu isompikin seurue 
ja iso kasa tavaraa.

 
Kylien kiertäminen 
käy työstä

Suomi on pitkä maa ja vaa-
lityö pohjoisilla alueilla on 
luonteeltaan täysin toisenlais-
ta kuin suurissa keskuksissa 
ja kaupungeissa. Tuntien ajo-
matkat, huonot tiet ja talvike-
lit vaativat kärsivällisyyttä. Ly-
hytkin reissu kestää vähintään 
puoli päivää.

Edellisten kuntavaalien alla 
Sinikka kiersi Lapin Perus-
Naisten kanssa yli 30 tapahtu-
maa ympäri Lappia. Pohjois-
ten maakuntien kiertäminen 
käy työstä, kotoa lähdetään aa-
muhämärissä, takaisin tullaan 
myöhään illalla tai seuraavan 
päivän puolella, yöt vietetään 
jossakin sopivassa paikassa. 
Tällä reissulla yösijana on ai-
van kelpo mökki maatilamat-
kailuyrityksessä. 

- Viimeksi vaalit olivat syk-
syllä ja kiertäminen tapahtui 
kesällä, se oli tietysti helpom-
paa kuin nyt, koska vaalityö-
tä on tehtävä hankien keskellä 
ja pakkasessa. Näissä vaaleis-
sa kierrettäviä paikkakuntia 
kertyy siksi vähemmän. Ihmi-
set eivät innostu tulemaan vii-
maan ja pakkaseen teltoille ju-

tuttamaan ehdokkaita ja se on 
aivan ymmärrettävää. 

Yksinäiset purkavat 
tuntojaan

Millaisia ihmisiä teltoil-
la käy? 

- Pienemmillä paikkakunnilla 
käy erityisesti ihmisiä, joilla on 
asiaa ja jotka haluavat purkaa 
tuntojaan omasta elämästään 
ja valtakunnan politiikasta. 
Maaseudulla ja kaupungeissa-
kin on monia yksinäisiä van-
huksia, jotka haluavat puhua 
jonkun kanssa aivan puhumi-
sen halusta. Silloin huomaa, 
että ihminen on yksinäinen ja 
hänelle riittää, kun saa purkaa 
tuntojaan jollekin. Toki samal-
la puhutaan myös politiikasta 
ja perussuomalaisuudesta.

Reissujen aikana jonkun pi-
tää huolehtia Sinikan kotiin 
jäävistä koirista ja kissoista.

Pelastustöissä 
Armenian 
katastrofialueella 

Sinikalla on pitkä historia 
niin palvelus- kuin pelastus-
koirienkin kouluttamisesta. 
Armenian maanjäristysalueel-
le hän matkusti kemiläisten ja 
torniolaisten pelastuskoirahar-
rastajien kanssa ainoana nai-
sena joulun alla 1988. Mukana 
olleet kahdeksan koiraa oli-
vat läpäisseet pelastuskoirien 
loppukokeet ja olivat Suomen 
parhaimmistoa. Tämän voi sa-
noa siksi, koska vuonna 1989 
Torniossa järjestettiin pelas-
tuskoirien suomenmestaruus-
kokeet ja neljän parhaan jou-
kossa oli kolme Armeniassa 
ollutta koiraa.

Armenian maanjäristys oli 
yksi lähihistorian tuhoisimpia 
ja se oli ensimmäinen kerta 2. 
maailmansodan jälkeen, kun 
Neuvostoliitto avasi rajansa ja 
pyysi apua muilta katastrofista 

selviämiseksi.
- Lähtö tuli äkkiä, piti olla 

valmis heti sanomaan kyllä. 
Halusin antaa oman panokse-
ni hädässä olevien auttamisek-
si. Koirat työskentelivät väsy-
mättä etsiäkseen eloonjääneitä 
raunioista. Yhdenkin ihmi-
sen pelastaminen oli palkitse-
vaa sekä ihmisille että koirille, 
muistelee Sinikka. 

Koira haistoi 
kymmeniä uhreja

Mukana matkalla oli labra-
dorinnoutaja Vihtori, joka oli 
käyttövalio kolmesta palvelus-
koiralajista eli jälki-, haku- ja 
yleiskoe sekä tottelevaisuusva-
lio ja pelastuskoirien Suomen 
mestari. 

- Vaikea sanoa, kuinka mon-
ta ihmistä ehdimme pelastaa, 
koska toimimme niin, että kun 
koira ilmaisi haukkumalla tai 
raapimalla löydöstä se vahvis-
tettiin toisella koiralla. Tämän 
jälkeen tuli raivausporukka 
paikalle, alkoi töihin ja me jat-
koimme koirien kanssa seuraa-
vaan paikkaan, Sinikka kertoo.

Vihtori haistoi kymmeniä 
uhreja, mukana oli kaikkiaan 
kahdeksan koiraa ohjaajineen 
sekä neljä huoltoporukkaan 
kuuluvaa Kemistä ja Tornios-
ta. Pelastusryhmä palkittiin 
myöhemmin mm. sisäasiain-
ministeriön ansiomitaleilla ja 
Neuvostoliiton korkeimman 
neuvoston puheenjohtajan ja 
puhemiehistön myöntämäl-
lä henkilökohtaisella urhoolli-
suusmitalilla. 

- Viikon reissu Armenian ka-
tastrofialueella pysäytti ja 
opetti paljon. Siellä näki kou-
riintuntuvasti, miten pieni ja 
avuton ihminen on hädän het-
kellä. 

TEKSTI MARJA NOUSIAINEN
      KUVA PS-ARKISTO
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Perussuomalaisten Naisten aluevastaava Sinikka Jylhä on monessa mu-
kana. Jos häntä ei näy vaaliteltalla, hän saattaa olla maailmalla pelasta-
massa palveluskoirien kanssa ihmisiä maanjäristysten raunioista.

Sinikasta on moneksi
PS-työmyyrä ja hengenpelastaja

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

SUNNUNTAINA, kevään korval-
la 5.3.2017 puolueemme pitkä-
aikainen puheenjohtaja Timo 
Soini ilmoitti, ettei hän hae 
enää jatkokautta.

Timo Soini valittiin perus-
suomalaisten puheenjohtajak-
si 1997. Kahden vuoden päästä 
1999 kannatuksemme oli edus-
kuntavaaleissa 0,99 prosenttia. 
Kaksi vuotta sitten kannatuk-
semme oli 17,7 ja olemme toi-
seksi suurin puolue eduskun-
nassa. 

Vuonna 1997 olin 9-vuoti-
as koululainen. Perussuomalai-
sista kuulin vasta vuonna 2006. 
Siihen mennessä Soini ja muut 
aatteen veljet ja siskot olivat 
tehneet jo yli yhdeksän vuot-
ta työtä sen eteen, jotta kaltai-
seni kuulisivat perussuomalai-
suudesta.

Kuntavaalit ovat käynnis-
sä ja lähes 4 000 perussuoma-

laista ehdokasta hakee paik-
kaa oman kotipaikkakuntansa 
valtuustoon. Olen itse toimi-
nut viimeiset 4 vuotta pienen 
kotikaupunkini valtuustossa. 
Osallistuin myös eduskunta-
vaaleihin vuonna 2015. Se, että 
minulle on annettu näitä mah-
dollisuuksia vaikuttaa ja palvel-
la isänmaata, on Soinin ja mui-
den pitkäaikaisten aktiiviemme 
ansiota. Ilman heitä meillä ei 
olisi perussuomalaisia.

Soinin ilmoituksen myötä ke-
sän puoluekokouksemme sai 
uudenlaisen käänteen. Me valit-
semme kesäkuussa uuden pu-
heenjohtajan. Yhtä tärkeää on 
myös se, että kesäkuussa me 
kiitämme miestä, jonka veto-
vastuulla nousimme marginaa-
lista hallituspuolueeksi.

Sanna Antikainen (vpj.)
Pohjois-Karjalan PerusNaiset

TULEVIA kuntavaaleja on lei-
mannut kuntien roolien muut-
tuminen kesken vaalikauden. 
Media ja useat poliittiset toimi-
jat ovat toitottaneet, että sote- 
ja maakuntauudistus vie kunnil-
ta merkittävästi sekä rahaa että 
päätösvaltaa. 

Pohjois-Karjalassa on kuiten-
kin otettu jo merkittävä askel 
sote-uudistukseen SiunSoten 
käynnistyttyä vuodenvaih-
teessa. Tulevissa kuntavaaleis-
sa valittavista kuntapäättäjistä 
muodostuu uusi SiunSoten val-
tuusto ja hallitus, jotka päättä-
vät palveluiden toteutumisesta 
myös kuntatasolla. Muun muas-
sa omaishoito ja lapsiperhepal-
velut ovat siirtyneet SiunSoten 
alaisuuteen. 

Vaikka valta jakautuu sup-
peammalle, on kuntavaaleil-

la edelleen vaikutusta sosiaa-
li- ja terveydenhuoltoon. Me 
Pohjois-Karjalan Perussuoma-
laiset vaadimme lupausten to-
teutumista asiakaslähtöisistä 
ja laadukkaista palveluista niin 
sosiaali- kuin terveyspalveluis-
sakin henkilöstön hyvinvoin-
tia unohtamatta. Näemme, että 
sote-uudistuksen alkuperäisen 
tavoitteen, peruspalveluiden 
parantumisen ja kustannusten 
hillitsemisen, on nyt vihdoinkin 
toteuduttava. 

Ratkaisevassa asemassa tu-
levat olemaan uudet kunta-
päättäjät. Vaaleilla on väliä. Vai-
kutusvalta on ehdokkailla ja 
äänestäjillä.

Pohjois-Karjalan 
Perussuomalaisten piiri

Soinin johdolla marginaalista 
hallituspuolueeksi

Kuntavaalit on myös sote-vaalit 
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KANTAHÄMEEN PerusNaisten 
perustamis- ja järjestäytymisko-
kous 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. 

Naiset aloittivat aktiivisen toi-
mintansa Hämeenlinnassa ta-
pahtumalla ”Kahvia, kasseja ja 
perusarkea”. Kahville ja keskus-
telulle oli tarvetta ja PS-toimisto 
täyttyi hyväntuulisista ja aktii-
visista, eritaustaisista ja -ikäisis-
tä naisista. Keskustelua käytiin 

mm. kaupungin keskustan ke-
hittämisestä, perusterveyden-
huollosta sekä lasten ja nuorten 
hyvinvoinnista. Hämeenlin-
nan tapahtuma oli niin onnis-
tunut, että samalla tyylillä pää-
tettiin jatkaa myös seuraavissa 
PerusNaisten tempauksissa. 

Laukkurumbaa jatkettiinkin 
onnistuneesti Janakkalan lu-
menveistokisassa. Tapahtuma 
onnistui myös aurinkoisessa Ja-
nakkalassa hienosti ja jatkoa 
seuraa ympäri Kanta-Hämettä.

Lulu Ranne (pj.)
Kanta-Hämeen PerusNaiset

SUOMEN varapääkaupungiksi-
kin sanotulla Kauhajoella on eri 
ryhmillä ollut vaikeuksia saada 
ehdokkaita tuleviin kunnallis-
vaaleihin - yhtä poikkeusta lu-
kuun ottamatta. Tuo poikkeus 
on Kauhajoen Perussuomalai-
set ry, joka lähtee vaaleihin 44 
ehdokkaalla, joista kaksi on si-
toutumatonta, toinen nykyisen 
valtuuston sitoutunut kokoo-
musjäsen. Tuolla listalla ovat 
myös kaikki kahdeksan nykyistä 
kunnanvaltuutettua ja varaval-

tuutettuna toiminut toinen hal-
lituksen perussuomalaisista. 

Lista on ylivoimaisesti suu-
rin Vaasan vaalipiirissä jälleen 
kerran. Nyt päättyvän valtuus-
tokauden on perussuomalai-
set ollut paikallishistoriassaan 
(myös aiemmat SMP-vuodet 
huomioiden) ensimmäistä ker-
taa valtuustoryhmistä toisek-
si suurin keskustan (15 paikkaa) 
jälkeen. Aiemmin toisena on ol-
lut kokoomus (7) ja näiden kol-
men ryhmän lisäksi nykyisessä 

valtuustossa on ollut edustettu-
na sosiaalidemokraatit (3), va-
semmistoliitto (1) ja kristilliset 
(1). Viime kunnallisvaalien voit-
tajat Kauhajoella olivat perus-
suomalaiset (+3) ja kristilliset 
(+1) ja paikkojaan menettivät 
keskusta sekä kokoomus. 

Karisamuli Korpela
valtuustoryhmän pj. (ps.)

Kanta-Hämeen PerusNaiset aloitti 
toimintansa vauhdikkaasti

Kauhajoki taas listojen kunkku

Kanta-Hämeen PerusNaiset Erja Poutiainen, Susanna Hietanen, Sini Ojanen, Satu Huhta-
la, Jonna Ojanen ja Lulu Ranne.

Puhemies Maria Lohela toi eduskunnan terveiset viime syystalvella Kauhajoella sotavete-
raanien paikallisen naisosaston 50-vuotisjuhliin. Kuva paikallisosaston yleisötilaisuudesta, 
jossa Lohela ja valtuutetut Mika Muurimäki (vas.), Sami Yli-Rahnasto, Tapio Pihlaja ja 
Karisamuli Korpela. Kuva: Kauhajoen PS

BRUNO PUTULUKESO on 
asunut Suomessa 13 vuot-
ta. Niistä 10 vuotta hän on 
ollut Vaasassa työelämäs-
sä. Hänellä on vaimo ja 
kaksi lasta. Bruno ja hänen 
vaimonsa ovat kotoisin An-
golasta, Cabindan öljyntuo-
tantoalueelta. Bruno osaa 
suomea, englantia, ranskaa, 
portugalia sekä vähän es-
panjaa.

Olet maahanmuuttaja ja 
kuitenkin maahanmuut-
tokriittisen perussuo-
malaiset-puolueen jäsen. 
Miksi näin?

- Haluan muuttaa ih-
misten mielikuvan perus-
suomalaisista. Emme ole 
maahanmuuttovastainen 
puolue. Haluan myös maa-
hanmuuttajien ymmärtä-
vän, että perussuomalaiset 
eivät ole maahanmuuttaji-
en vihollisia. Maahanmuut-
tajien pitää noudattaa la-
kia ja säädöksiä. Heidän on 
tehtävä työtä ja oltava in-
tegroituneita suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Ei ole oikein 
elää sosiaalitukien varas-
sa. Maahanmuuttajien tulee 
olla aktiivisia yhteiskunnan 
jäseniä.

Ehdokaspapereitten mu-
kaan olet pastori. Voitko 
kertoa tästä lisää?

- Vuonna 1991 minusta tuli 
uskovainen kristitty. Vuon-
na 1995 aloin toimia evan-
kelistana, julistamaan evan-
keliumia ja rukoilemaan 
sairaitten puolesta Angolas-
sa ja naapurimaissa. Tällä 
hetkellä olen Keidas-seura-
kunnan kansainvälisen työn 
pastori. Lisäksi minulla on 
meneillään teologiset opin-
not etänä saksalaisessa op-
pilaitoksessa.

Yksi vaaliteemasi kuuluu: 
Perheen tulee olla suojat-
tu, avioliitto kuuluu mie-
helle ja naiselle.

- Lapsi tarvitsee turvaa. 
Isän ja äidin läsnäolo on 
tärkeää lapselle.

Haluat siis, että Vaasan 
kaupunki tukee perheitä?

- Vaasa ja Suomi tarvitse-
vat kansainvälistä, kristillis-
tä koulujärjestelmää. Suomi 
on kristillinen maa, täällä 
on kristilliset arvot. Lasten 
täytyy oppia, mitä tämä tar-
koittaa. Koulun tulee antaa 
opetusta eri aineissa kuten 
koulut tekevät, mutta siel-
lä tulee olla selvästi esillä 
kristilliset arvot ja opetus.

Yksi vaaliteemoista on ul-
komaalaisten opiskelijoi-

Brunosta tuli 
julkkis
Angolalainen Bruno Putulukeso herätti huo-
miota, kun hän asettui Vaasan Perussuoma-
laisten kuntavaaliehdokkaaksi.

den olojen parantaminen. 
Mitä tästä ajattelet?

- Tällä hetkellä monet ul-
komaalaiset opiskelevat 
Suomessa esimerkiksi insi-
nööriksi, mutta saavat työ-
kokemusta vain siivouk-
sesta tai postinjakamisesta. 
Suomessa on juuri nyt pal-
jon insinöörejä. Jos maa-
hanmuuttaja valmistuu, hä-
nen on vaikea saada täältä 
työtä. Afrikassa tilanne on 
päinvastainen, siellä tar-
vitaan insinöörejä todella 
paljon. Täällä Suomessa on 
paljon korkeatasoista osaa-
mista, jota Afrikasta puut-
tuu.

- Nuorilla on mahdolli-
suus vaikuttaa Afrikan ke-
hitykseen ja politiikkaan. 
Vanhoilla johtajilla ei ole 
siellä enää mitään annetta-
vaa. Minulla on myös ym-
päristö- ja energiateknolo-
ginen projekti meneillään 
yhdessä ystävieni kanssa. 
Afrikassa ympäristöasiat 
ovat iso ongelma. Ihmiset 
eivät tiedä eivätkä huolehdi 
ympäristöstään. Meillä on 
suunnitelmana tuoda Suo-
meen muutama nuori osaa-
ja Afrikasta katsomaan, mi-
ten tämä teknologia toimii 
ja miten sitä käytetään Suo-
messa. 

- Päätähtäin on auttaa Af-
rikkaa nousemaan yhteis-
kunnallisesti. Nyt monet 
afrikkalaiset tulevat veneil-
lä Eurooppaan, koska asi-
at ovat niin huonosti Afri-
kassa. Meidän täytyy tarjota 
heille koulutusta, että he 
voivat auttaa omaa koti-
maataan kehittymään eikä 
olisi enää tarvetta paeta Eu-
rooppaan. Tällaiset pro-
jektit antavat myös monille 
afrikkalaisille mahdolli-
suuden palata kotimaahan-
sa täältä Suomesta. Täällä 
he tekevät töitä siivojina ja 
heillä on paljon ongelmia. 
Monet heistä haluaisivat 
palata takaisin kotimaahan-
sa, mutta se vaikeaa. Tämän 
projektin kautta se voi on-
nistua.

 TEKSTI MATTI ANTTONEN
      KUVA PS ARKISTO



ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ry 
järjestää kuntavaalitapahtu-
mat kauppakeskus Espoon-
torissa perjantaina 17.3. ja 
perjantaina 31.3. klo 11–18, 
kauppakeskus Sellossa lau-
antaina 18.3. klo 10-18, kaup-
pakeskus Lippulaivassa sun-
nuntaina 19.3. klo 12-17 ja 
lauantaina 25.3. klo 11-17, 
kauppakeskus Heikintorilla 
torstaina 23.3. klo 11-18 sekä 
kauppakeskus Isossa Omenas-
sa perjantaina 24.3. klo 11-18. 
Paikalla on kuntavaaliehdok-
kaitamme ja nykyisiä kunta-
päättäjiämme. Lippulaivan ul-
kopuolella Lidlin vieressä on 
tarjolla makkaraa ja lisäksi 
olemme myös kauppakeskuk-
sen sisällä. Lämpimästi terve-
tuloa!

VUOSAARI
Vuosaaren PS foorumin vieraa-
na perjantaina 17.3. klo 18-20 
on pormestariehdokas, kan-
sanedustaja Mika Raatikainen 
sekä europarlamentaarikko 
Jussi Halla-aho. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

HANKO
Toritapaaminen Hangon torilla 
lauantaisin 18.3. klo 8-12, 25.3. 
klo 8-8.30 ja 1.4. klo 8-12.

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset lau-
antaina 18.3. klo 12-15 Karhu-
vuoren S-marketilla, Tarinatie 
2-4 ja 25.3. klo 10-13 K-super-
market Pookilla. Pookilla kah-
vitarjoilu. Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan Seudun Perussuoma-
laiset ovat torilla lauantaisin 
18.3., 25.3. ja 8.4. klo 8–13 her-
kullisin eväin. Tervetuloa ta-
paamaan kuntavaaliehdok-
kaita!

NOKIA
Nokian Perussuomalaisten 
vaalitilaisuudet järjestetään 
lauantaina 18.3. klo 10-14 K-Ci-
tymarketin edustalla, lauantai-
na 25.3. klo 10-14 K-supermar-
ket Löytiksellä sekä 1.4. ja 8.4. 
klo 10-14 Pirkkalaistorilla. Toril-
la paikalla myös kansanedus-
tajia. Tervetuloa!

UUSIKAUPUNKI
Perussuomalaisia tavattavis-
sa Uudenkaupungin torilla lau-
antaisin 18.3. klo 9-13, 25.3. klo 
9-13 ja 1.4. klo 9-13. Lisäksi pe-
russuomalaisia tavattavissa Ka-
lannin K-Marketin edessä per-
jantaina 24.3. klo 13-18 sekä 
Lokalahden K-Marketin edes-
sä perjantaina 31.3. klo 13-18.

FORSSA
Perussuomalaisia tavattavissa 
lauantaina 18.3. klo 9.30-11.30, 
1.4. klo 10-12 ja 8.4. klo 9-10.30 
Forssan torilla.

HUMPPILA
Perussuomalaisia tavattavissa 
lauantaina 18.3. klo 12-13.30 ja 
8.4. klo 11-12 Humppilassa.

ENONKOSKI
Tervetuloa Cafe Enonkoskel-
le karaoketansseihin lauantai-
na 18.3. klo 19 alkaen. Mukana 
menossa alueen perussuoma-
laiset ja kansanedustaja Kaj Tu-
runen. Karaoketanssit tahdit-
taa Erkki Itkonen.

HELSINKI
PS Helsinki kuntavaalipaneelis-
sa sunnuntaina 19.3. klo 14-16. 
Asukastalo Saunabaarin kunta-
vaalipaneelin aiheena alueen 
kehittäminen. Perussuomalais-
ten panelistina Anne Vuori.

KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalais-
ten vaalitilaisuus sunnuntaina 
19.3. klo 16 Ravintola Karassa 
kevätkokouksen jälkeen. Tule 
tapaamaan valtuutettuja ja 
kuntavaaliehdokkaita. Terve-
tuloa!

HELSINKI
Asukastalo Malmin toiminta-
keskus järjestää kuntavaali-
paneelin maanantaina 20.3. 
klo 9-11 aiheena kaavoitus ja 
asuntoasiat sekä Malmin alu-
een kehitys, asukastoiminta ja 
virkistysalueet. Helsingin Pe-
russuomalaisten panelistina 
Anne Vuori.

HELSINKI
PS Helsinki kuntavaalipanee-
lissa maanantaina 20.3. klo 
15.30-19 Kontulan palvelu-
keskuksessa, Kontukuja 5. 
Helsingin eläkeläisjärjestö-
jen kuntavaalipaneeli. Aihee-
na ikäihmisen kysymykset. Pe-
russuomalaisten panelistina 
Markku Junnila.

LAPINLAHTI
Sosiaali- ja terveysministeri 
Pirkko Mattila vierailee Lapin-
lahdella ja on kuntalaisten ta-
vattavissa 20.3. klo 14-14.30 
Lapinlahden valtuustosalissa. 
Paikalla on myös Lapinlahden 
Perussuomalaisten kuntavaa-
liehdokkaita. Kahvitarjoilu! Ter-
vetuloa!

SIILINJÄRVI
Sosiaali- ja terveysministe-
ri Pirkko Mattila vierailee Siilin-
järvellä 20.3. ja on kuntalais-
ten tavattavissa Siilinjärven 
valtuustosalissa klo 15.45-17. 
Paikalla myös Siilinjärven Pe-
russuomalaisten kuntavaalieh-
dokkaita. Kahvitarjoilu! Terve-
tuloa!

TAMPERE
Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry ja 
Suomen Vuokranantajat ry jär-
jestävät maanantaina 20.3. klo 
17-19 Tampereen kaupungin 

PARI vuotta sitten nousi jul-
kisuuteen kohu siitä, että 
muutama sata virolaista ja Vi-
rossa asuvaa lasta saavat suo-
malaista lapsilisää. Asia he-
rätti paljon keskustelua.

- Kun Suomessa ei uskalle-
ta puhua asian ansaitsemal-
la äänenpainolla todellisesta 
ongelmasta, eli niistä Euroo-
pan ulkopuolelta Suomeen 
tulevista siirtolaisista, joilla 
ei ole juuri mitään edellytyk-
siä eikä haluakaan sopeutua 
tähän kulttuuriin, niin sitten 
näihin kohdistuvan patoutu-
neen kiukun ovat saaneet nis-
kaansa virolaiset lapset, joi-
den isä tai äiti työskentelee 
Suomessa, Haminassa kunta-
vaaliehdokkaana oleva Rain 
Ots sanoo.

Kohutut lapsilisät

Jokaisella lapsella, joka saa 
Suomesta viisikymmentä eu-
roa kuussa lapsilisää, täytyy 
olla ainakin yksi Suomessa 
työskentelevä vanhempi, joka 
maksaa veronsa Suomeen. 
Otsin mukaan jokainen Vi-
roon lapsilisinä menevä viisi-
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Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

Suomen virolaisten liiton puheenjohtaja, perussuomalaisten kunta-
vaaliehdokas Rain Ots, haluaa oikaista joitakin Suomessa työsken-
televiin virolaisiin liittyviä väärinkäsityksiä.

”Virolaiset tuovat 
Suomeen veroeuroja”

Kuntavaaliehdokas Rain Ots:

Hyvä perussuomalaisten jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi!

Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite - jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 tai jasenasiat@perussuomalaiset.fi

kymppinen tuottaa Suomelle 
keskimäärin tuhat euroa van-
hemman maksamina veroina. 

- Kun lapsi asuu Virossa, 
kustantaa virolainen yhteis-
kunta hänen koulutuksensa, 
terveydenhuoltonsa ja niin 
edelleen. Jos lapsi asuisi Suo-
messa, koituisi tästä Suomelle 
huomattavasti enemmän kus-
tannuksia kuin nämä viisi-
kymmentä euroa, Ots toteaa.

Sata miljoonaa euroa 
kuukaudessa

Otsin mukaan valtaosa Suo-
messa asuvista virolaisista 
on työmarkkinoilla. Lyhyek-
si ajaksi Suomeen töihin tul-
leita virolaisia, jotka eivät asu 
Suomessa eivätkä käytä min-
käänlaisia sosiaalisia palvelu-
ja, on tilastojen mukaan vä-
hintään 51 000. He maksavat 
Suomeen 35 prosenttia läh-
deveroa.

Kun heidän työuransa aika-
naan katkeaa, vievät he toki 
mukanaan suomalaisen työ-
eläkkeen, mutta he eivät jää 
Otsin mukaan pääsääntöisesti 
kuormittamaan suomalaista 
terveydenhuoltojärjestelmää.

- Virolaisten veroina Suo-
meen maksamat sata miljoo-
naa euroa kuukaudessa ovat 
likipitäen sama summa, mikä 
kuluu muiden, harvemmin 
työmarkkinoilla edustettuna 
olevien vähemmistöjen ela-
tukseen, Ots sanoo. 

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

Rain Ots
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asuntopolitiikkaan, kaavoituk-
seen ja kaupunkikehitykseen 
keskittyvän kuntavaalipaneelin 
Tampereen yliopiston kirjasto 
Linnan Väinö Linna -salissa, Pin-
ninkatu 78. Tampereen Perus-
suomalaisten panelistina Kirsi-
Maarit Asplund.

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset 
ry jalkautuu Rovaniemen kaup-
patorin kevätmarkkinoille 21.-
23.3. Vaalitupa avoinna päivit-
täin, os. Valtakatu 26. Lisäksi 
monia muita yleisötapahtumia, 
joiden aika, paikka ja mahdolli-
set vierailevat kansanedustajat 
tarkentuvat paikallisia tiedotus-
välineitä seuraamalla.

HELSINKI
PS Helsingin tilaisuudessa kes-
kustellaan SOTE:sta tiistaina 
21.3. klo 18-19 Pohjois-Haagan 
yhteiskoulussa, Pietari Hanni-
kaisen tie 6. Illan vieraana on 
ministeri Pirkko Mattila. Tilai-
suus on kaikille avoin. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa! 

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
kuntavaaliehdokkaat 2017 jal-
kautuvat jakaen kuntavaalioh-
jelmia ja esitteitä tiistaisin, kes-
kiviikkoisin ja torstaisin ennen 
vaaleja klo 7-9 ja 15-17.

HELSINKI
Helsingin yliopiston ylioppilas-
kunta / World Student Capital 
-verkosto järjestää kuntavaali-
paneelin aiheesta asuntopoli-
tiikka keskiviikkona 22.3. klo 16 
Musiikkitalolla. Perussuoma-
laisten panelistina Nuutti Hyt-
tinen.

OULU
Tiistaisin piiritoimistolla Heinä-
päässä pidetään perinteinen 
tupailta kello 17-19. Kahvitar-
joilu ja isäntinä Jari Pirinen sekä 
Seppo Paakkari. Tilaisuus on 
kaikille avoin. Tervetuloa!

HELSINKI
Herttoniemi-seura ry järjestää 
kuntavaalipaneelin keskiviik-
kona 22.3. klo 18 alkaen Kettu-
tien nuorisotalolla, Kettutie 8B. 
Perussuomalaisten panelistina 
Oskar Viding.

HELSINKI
PS Helsinki kuntavaalipanee-
lissa keskiviikkona 22.3. klo 17-
19 Laiturilla, Narinkka 2. Ai-
heena on ”Kaupunkibulevardit 
– urbaania elämää, mutta millä 
hinnalla?”. Tilaisuuden juontaa 
Tuomo Luoma. Perussuomalais-
ten panelistina Markku Saari-
kangas.

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaisten 
tupaillat jatkuvat keskiviikkona 
22.3. klo 18-21 Järjestötuvalla, 
Rantatie 2. Kahvittelua ja jutus-
telua hyvien kuntavaaliehdok-
kaiden kanssa. Yllätysarvontaa. 
Tervetuloa! Toivottaa Orimatti-
lan Perussuomalaiset ry:n hal-
litus.

HELSINKI
Rinnekotisäätiö ja Allianssi jär-
jestävät kuntavaalipaneelin 
torstaina 23.3. klo 13.30 alka-
en Allianssitalolla. Perussuoma-
laisten panelistina Heikki Kais-
lanen.

HATTULA
Puolustusministeri Jussi Niinis-
tö tavattavissa Juteinin koululla 
perjantaina 24.3. klo 17-18. Ta-
pahtuman järjestää yhteistyös-
sä Hattulan Perussuomalaiset, 
Hämeenlinnan Perussuomalai-
set ja Janakkalan Perussuoma-
laiset. Tervetuloa tapaamaan 
ministeriä ja kuntavaaliehdok-
kaita!

TAMPERE
Tervetuloa Keskustorin vaa-
limökille joka päivä 24.3.-9.4. 
Hörppää kahvia ja evästä kun-
tavaaliehdokkaita tulevaa var-
ten.

KESÄLAHTI
Vaalitapahtuma Kesälahdella 
perjantaina klo 15.30-17.30 Ke-
sälahden S-marketilla ja lauan-
taina 8.4. klo 9-11 K-market Ke-
sätorilla. Perusteltalla tavataan!

YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalaisten 
kuntavaaliehdokkaita tavatta-
vissa kauppakeskus Elon pää-
aulassa perjantaina 24.3. klo 
16-19 ja keskiviikkona 5.4. klo 
10-14 sekä  perjantaina 31.3. 
klo 15-19 S-marketin parkki-
paikalla. Tervetuloa keskuste-
lemaan!

KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuoma-
laisten vaaliteltta lauantaina 
25.3. Kantvikissa, 1.4. Kirkko-
nummen torilla ja 8.4. Kirkko-
nummen Prisman edustalla.

ASIKKALA
Asikkalan Perussuomalaisia ja 
kuntavaaliehdokkaita tavatta-
vissa toritapahtumissa Vääk-
syssä lauantaina 25.3. klo 10-
14 S-marketilla, lauantaina 1.4. 
klo 10-14 K-kaupalla ja lauan-
taina 8.4. klo 10-14 S-marketil-
la, Rusthollintie 1. Makkara- ja 
kahvitarjoilu, tervetuloa!

JOKIOINEN
Perussuomalaisia tavattavis-
sa lauantaina 25.3. klo 9.30-
11.30 ja 8.4. klo 12.30-13.30 Jo-
kioisella.

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset 
osallistuu Jyväskylän Kirjames-
suille 25.-26.3. klo 10-17 Jyväs-
kylän Paviljongissa, Lutakonau-
kio 12. Mukana osastollamme 
on myös ajatuspaja Suomen 
Perusta julkaisuineen. Terve-
tuloa!

KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalaiset 
järjestää kuntavaalitapahtu-
man lauantaina 25.3. Kokemä-
en S-marketin piha-alueella, 
Haapionkatu 14. Paikalla Koke-
mäen Perussuomalaiset ehdok-

kaat. Tarjoilua. Tervetuloa kes-
kustelemaan!

LAPPAJÄRVI
Lappajärven Perussuomalai-
set ry:n vaaliteltta Lappajär-
ven S-Marketin piha-alueel-
la lauantaina 25.3. klo 10-14. 
Tule tapaamaan kuntavaalieh-
dokkaitamme. Paikalla myös 
kansanedustaja Reijo Hongisto. 
Tervetuloa!

MASKU
Perussuomalaiset osallistuvat 
kaikkien puolueiden yhteiseen 
kuntavaalitilaisuuteen Maskun 
Kauppakeskuksessa lauantaina 
25.3. klo 10-12. Tervetuloa!

MERIKARVIA
Tervetuloa yleiseen vaalita-
pahtumaan lauantaina 25.3. 
klo 9-12 Merikarvian S-marke-
tin pihaan, Kauppatie 51. Toril-
la tavattavissa mm. Ari Jalonen, 
Matti Putkonen ja Kristiina Hei-
nonen. Toritapahtuman jälkeen 
klo 12-15 infotilaisuus tuulivoi-
man haitoista Merikarvian kou-
lun auditoriossa, Antintie 9. Pu-
hujina Matti Putkonen ja Ilpo 
Forsman. 

ORIMATTILA
Kuntavaaliehdokkaita tavat-
tavissa Orimattilassa lauantai-
na 25.3. klo 10-14 S-marketin 
edessä (paikalla myös kansan-
edustajia), lauantaina 1.4. klo 
10-13 Artjärvellä Salen edessä 
ja lauantaina 8.4. klo 10-13 Ori-
mattilan torilla (mukana kan-
sanedustaja Jari Ronkainen). 
Tilaisuuksissa makkaran pais-
toa sekä mehua ja kahvia. Ter-
vetuloa!

SALO
Tule tapaamaan kuntavaalieh-
dokkaita Salon torille lauantai-
na 25.3., 1.4. ja 8.4. klo 10-12.30. 
Tarjolla lettuja ja politiikkaa.

VANTAA
Myyrmäen maalaismarkkinat 
Vantaan Paalutorilla lauantaina 
25.3. klo 10-14.

VEHMAA
Perussuomalaisia on tavattavis-
sa Vehmaan S-Marketin edessä 
lauantaina 25.3. klo 10-14.
Tervetuloa!

KITEE
Vaalitapahtuma Kiteellä lauan-
taina 25.3. klo 11-13 K-super-
market Kupiaisella ja 8.4. klo 
12-14 Kiteen torilla. Tervetuloa 
perusteltalle.

SEINÄJOKI
Perussuomalainen iltapäivä 
lauantaina 25.3. klo 11-14 Hyl-
kykallion Prisman edessä.

YPÄJÄ
Perussuomalaisia tavattavissa 
lauantaina 25.3. klo 12-13.30 ja 
8.4. klo 14-15 Ypäjällä.

SEINÄJOKI
Perhepäivä sunnuntaina 26.3. 
klo 11-14 Touhutalolla, Kaarre-
tie 2, Hyllykallio. Perussuoma-

laiset maksavat lapset sisälle, 
aikuisille keskusteluseuraa kun-
nallisvaaliehdokkaista. Terve-
tuloa!

HELSINKI
Laajasalo-Degerö Seura ry jär-
jestää yhdessä Roihuvuoren 
seurakunnan kanssa vaalipa-
neelin sunnuntaina 26.3. klo 
18-20 Laajasalon kirkossa. Hel-
singin Perusuomalaisten pane-
listina Oskar Viding.

TAMPERE
Artteli ry:n vaalipaneeli ”Älä ul-
koista ihmistä” maanantaina 
27.3. klo 17-19 pääkirjasto Met-
sossa, Pirkankatu 2. Perussuo-
malaisten panelistina Elisa Hil-
tunen.

TAMPERE
Juo ES, pelaa CS, äänestä PS! 
Perussuomalaisten Nuorten 
kuntavaalikiertue Tampereen 
Keskustorilla maanantaina 27.3. 
klo 15-17.

TAMPERE
Tammerkosken lukion vaalipa-
neeli tiistaina 28.3. klo 13.15. 
Tampereen Perussuomalaisten 
panelistina Juha Karjalainen, 
järjestösihteeri, HuK.

HELSINKI
Pitäjänmäki-seuran ja Pitäjän-
mäen kirkon kuntavaalipaneeli 
tiistaina 28.3. klo 18-19.30 Pitä-
jänmäen kirkossa, Turkismie-
henkuja 4. Perussuomalaisten 
panelistina Sirpa-Liisa Kuittinen.

HELSINKI
Helsingin eläkeläisjärjestöjen 
kuntavaalipaneeli keskiviik-
kona 29.3. klo 13-15 Munkki-
niemen palvelukeskuksessa, 
Laajalahdentie 30. Perussuo-
malaisten panelistina Mikko 
Lahtiluoma.

HELSINKI
Akavan Erityisalojen Elämä-
si kuntaan –vaalipaneeli kes-
kiviikkona 29.3. klo 16.30-18 
kulttuuritehdas Korjaamolla. 
Perussuomalaisten panelisti-
na pormestariehdokas, kansan-
edustaja Mika Raatikainen.

TEUVA
Teuvan Perussuomalaisten vaa-
liteltta Teuvan torilla perjantai-
na 31.3. klo 10-14. Tavattavissa 
kuntavaaliehdokkaita. Tarjol-
la hernerokkaa ja arpoja. Ter-
vetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
telttailee Malmin markkinoilla 
lauantaina 1.4. ja Hakaniemen 
maalaismarkkinoilla sunnuntai-
na 2.4. klo 9–15. Paikalla valtuu-
tettuja ja kuntavaaliehdokkai-
ta. Sampo Terho ja Jussi Niinistö 
paikalla klo 11-12. Tervetuloa 
juttelemaan kanssamme tule-
vaisuuden Helsingistä ja nouta-
maan tuore PS-lehti.

LOIMAA
Perussuomalaiset tarjoavat her-
nesoppaa lauantaina 1.4. Loi-

maalla. Kiertueella mukana 
kuntavaaliehdokkaita. Metsä-
maa klo 9.30-11, Hirvikoski klo 
11.30-12.30 ja Mellilä klo 13-14.

MYNÄMÄKI
Perussuomalaisia tavattavissa 
K-Supermarketin edessä Mynä-
mäellä lauantaina 1.4. klo 10-
14. Tervetuloa!

ALAVUS
Sosiaali- ja terveysministeri 
Pirkko Mattila vierailee Alavu-
della lauantaina 1.4. Alavuden 
kaupungintalolla. Tapahtuma 
on yleisölle avoin ja se alkaa klo 
11.30. Kahvitarjoilu klo 11 alka-
en. Tervetuloa!

REISJÄRVI
Reisjärven Perussuomalaiset 
järjestää makkaratarjoilun K-
market Vinkan edessä lauantai-
na 1.4. klo 12 alkaen. Mukana 
Reisjärven kuntavaaliehdok-
kaat. Järjestäjänä Reisjärven Pe-
russuomalaiset ry.

SIPOO
Sipoon Perussuomalaisten tori-
tapahtuma järjestetään lauan-
taina 1.4. klo 10-15 Söderkullan 
S-marketin edustalla. Paikal-
la kansanedustaja Jari Ronkai-
nen klo 11-12. Toinen tapahtu-
ma järjestetään lauantaina 2.4. 
klo 10-15 Nikkilän S-marketin 
edustalla. Paikalla sosiaali- ja 
terveysministeri Pirkko Matti-
la sekä kansanedustaja Lee-
na Meri klo 11-12. Grillaamme 
makkaraa, tervetuloa!

TAMPERE
Aamulehden vaalipaneeli kes-
kiviikkona 5.4. klo 18-19.30 Fin-
laysonin Ziberia-ravintolassa, 
Itäinenkatu 4. Tampereen Pe-
russuomalaisten panelistina 
Heikki Luoto.

LOIMAA
Perussuomalaisia on tavattavis-
sa Loimaalla Aprillimarkkinoilla 
perjantaina 7.4. klo 8-14. Paikal-
la myös kuntavaaliehdokkaita. 
Tervetuloa!

NOUSIAINEN
Perussuomalaisia on tavatta-
vissa Nousiaisten S-Marketin 
edessä lauantaina 8.4. klo 10-
14. Tervetuloa!

LAUKAA
Laukaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään maanantaina 10.4. klo 
17 hotelli Vuolakkeessa, Suo-
lahdentie 84. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

LOIMAA
Perussuomalaisia on tavattavis-
sa Loimaalla tiistaina 11.4. klo 
11-13. Kahvi- ja räiskäletarjoilu. 
Tervetuloa!
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  Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella: 
tapahtumat@perussuo-
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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.

Sisäisen turvallisuuden suurin uhka
RUOTSI heräsi jengiväkival-
taan, mutta Suomi nukkuu vie-
lä. Naapurimaan lähiöissä mu-
hii suuri uhka. Sitä se on pian 
myös meillä. Syrjäytymisen ja 
jengiytymisen vaara on suurin 
maahanmuuttajilla ja nuorilla 
miehillä. 

Jengit kotouttavat tehokkaas-
ti pakolaisia ja tappavat toisi-
aan. Se on jotakin muuta kuin 
työmiehen lauantai. Pakolais-
ten uudet sukupolvet eivät kiitä 
turvapaikasta, vaan osa jengiy-
tyy. Jotkut kouluttautuvat jopa 
terroristeiksi. Eivät tietysti kaik-
ki, mutta liian moni. 

Ilman kymmeniä tuhansia uu-
sia työpaikkoja ja asuntoja pa-
kolaisuus kasvattaa katkeruutta 
ja luo uutta vähäosaisuutta.  

Eivät ihmiset ole tyhmiä. Kyl-

lä suomalaiset hakevat tietoa, 
miettivät ja keskustelevat tule-
vaisuudesta ja siitä, mikä on jär-
kiperäistä maahanmuuttopo-
litiikkaa. Se on tiukka linja. Vai 
onko Suomella suurempaa vii-
sautta kuin rikkaalla Ruotsilla? 
Tietysti hädänalaisia on autetta-
va, mutta muut palautetaan ta-
kaisin lähtömaahan. Ehkä. Sillä 
tuhannet päättävät jäädä laitto-
masti Suomeen.

Kielteisen turvapaikkapää-
töksen saa tänä vuonna arviol-
ta 10 000 ihmistä. Kuinka moni 
heistä lähtee ja kuka jää, jos 
Suomella ei ole luovutussopi-
musta? Uskomaton määrä ih-
misiä piileskelee lähiöissä. Jää-
villä on korostunut riski ajautua 
rikosten tielle, vaikka tarjol-
la olisi ruokaa ja hätämajoitus-

ta. Ja tämä on kunnan vastuul-
la ja valtio maksaa. Onko Suomi 
koko maailman sosiaalitoimisto 
ja terveyskeskus? 

On todella vastuutonta olla 
tunnustamatta pakolaisuuteen 
liittyviä haasteita. Lääkkeek-
si eivät käy Kelan siniset silmät 
ja hyvinvointipalvelut. Onnek-
si istuva hallitus toteuttaa pe-
russuomalaista pakolaispolitiik-
kaa. Tosin siinäkin on puutteita. 
Samalla on nostettava hattua 
Suomeen sopeutuneille ja kiel-
tä osaaville maahanmuuttajille. 
En usko, että täällä menestymi-
nen on ihan yksinkertainen jut-
tu, kun se ei ole sitä tänne syn-
tyneellekään.

Ukko Bamberg (ps.)

USEIN annetaan ymmärtää, 
etteivät maahanmuuttotee-
mat juuri kosketa kunnallis-
politiikkaa. Jos pakolaisia tai 
turvapaikkapäätöksen saanei-
ta tulee kuntaan, heidän pal-
velunsa korvataan valtion toi-
mesta kuitenkin, ja tilanne 
on jotakuinkin nollasumma-
peliä. Joskus jopa sanotaan, 
että kunta voi hyötyä esimer-
kiksi vastaanottokeskuksesta 
työpaikkojen ja mahdollises-
ti paikkakunnalle asettuvan 
uuden työvoiman muodossa. 
Kuluthan korvaa valtio. 

Olen edellä mainituista väit-
teistä eri mieltä. Maahan-
muuttopolitiikka kuuluu kun-
nallispolitiikkaan siinä missä 
valtakunnankin politiikkaan. 
Vai mihin esimerkiksi turva-
paikanhakijat menevät, kun 
he tulevat Suomeen? He me-
nevät kuntaan – aina. Kunnal-
la on aina rooli maahanmuu-
tossa – oli maahanmuutto 
sitten työperäistä tai niin sa-
nottua haittamaahanmuut-
toa. 

Palvelut maksaa valtio joka 
tapauksessa, sanotaan. Mis-
tä valtio saa rahansa? Jokai-
selta suomalaiselta eli toisin 
sanoen jokaiselta kuntalai-
selta. Vuonna 2015 alkanee-
seen maahanmuuttokriisiin 
on mennyt jo miljardi euroa 
ja lisää tulee menemään. On 
todella typerää sanoa, ett-
eivät kulut ole kuntalaiselta 
pois, jos ne maksetaan valtiol-
ta. Kyllähän meistä jokainen 
sen ymmärtää. Yksinkertainen 

hämääminen asioissa menee 
vain tavattoman usein läpi – 
valitettavasti. 

Mitä vielä tulee valtion kun-
nalle antamiin korvauksiin 
haittamaahanmuutosta, niin 
eiväthän ne kaikkea kata. Si-
vukuluja tulee ja kuka sanoo, 
että valtiolla on varaa ikuises-
ti näitä korvata? Entä, jos kor-
vausjärjestelmää muutetaan? 
Mitä sitten, kun korvausaika 
umpeutuu, eivätkä maahan-
muuttajat ole vieläkään töis-
sä? Suomen Perustan selvi-
tyksen mukaan tietyt ryhmän 
Afrikasta ja Lähi-idästä eivät 
työllisty lähellekään kantavä-
estön lukemia, vaikka olisivat 
Suomessa kymmeniäkin vuo-
sia. Näistä ryhmistä tulijoita 
on eniten. 

Edellä mainituista syistä joh-
tuen maahanmuuttopoli-
tiikka on mitä suurimmassa 
määrin myös kuntavaalitee-
ma. Perussuomalaiset ovat ja 
meidän tulee olla kunnissa 
se joukko, joka estää veron-
maksajien rahojen tuhlailun. 
On annettava valtiolle painet-
ta siihen suuntaan, että esim. 
turvapaikanhakijoiden koh-
dalla siirrytään kohti Unkarin 
mallia, jossa hakijat ovat säi-
löön otettuina valtion keskuk-
sissa odottamassa päätöksiä. 
Tämä on myös turvallisuusky-
symys. 

Heikki Tamminen 
kaupunginvaltuutettu (ps.), 
Salo

OLEN toiminut yli neljä vuot-
ta Rovaniemen kaupungin-
valtuutettuna ja kaupun-
ginhallituksen jäsenenä. 
Luottamustehtävässäni olen 
pyrkinyt tekemään rehellises-
ti oikeudenmukaisia päätöksiä 
kaupungin ja sen asukkaiden 
etujen mukaisesti perussuo-
malaisten ja oman arvomaail-
mani mukaan. Viime vuosien 
aikana olen saanut kokea lä-
hietäisyydeltä eri puolueiden 
edustajien kyseenalaisia toi-
mintatapoja. Käsiteltävät asiat 
muuttuvat usein poliittiseksi 
kauppatavaraksi henkilökoh-
taisen tai oman sidosryhmän 
edun saamiseksi.

Tietooni on saatettu myös 
väitteitä, että veronmaksajien 
varoja ujutetaan Rovaniemen 

kaupungin hankintojen kautta 
suoraan tai epäsuorasti muun 
muassa gallupien kärjessä ole-
vien puolueiden politiikkojen 
vaalikampanjoiden tukemi-
seen. Jos väitteet pitävät paik-
kansa, niin rikoslain mukaan 
silloin on syytä epäillä vallan-
käyttäjiä lahjusrikoksista. 

Oikeusministeriön mukaan 
yleisesti epäillään, että korrup-
tion riskisektoreita Suomessa 
ovat julkiset hankinnat, raken-
taminen ja kaavoitus. Muu-
taman vuoden aikana esille 
on lisäksi tullut aikaisempaa 
enemmän epäilyjä yritystoi-
minnassa tapahtuvasta rajat 
ylittävästä lahjonnasta. Kor-
ruptiota on vaikea havaita ja 
se jää usein piiloon.

Korruptiota vastaan taistel-

laan parhaiten lainsäädäntöä 
muuttamalla, kuten viime ai-
koina on tuomareille tullut 
velvollisuus ilmoittaa sidon-
naisuuksistaan niitä koske-
vaan rekisteriin. Elitistisen val-
lan väärinkäytön ja korruption 
torjunta on tärkeää ja sen ha-
vaitsemiseksi tarvitaan voima-
varoja ja määrätietoista työtä. 
Tätä työtä olen valmis roh-
keasti jatkamaan.

Rovaniemen kaupunkia ja 
sen asukkaita sekä yrityksiä 
on erityisesti suojeltava joutu-
masta erilaisten hyväveli-ver-
kostojen vallan väärinkäytön 
uhreiksi. 

Jarmo Juntunen
kuntavaaliehdokas (ps.), 
Rovaniemi 

Eikö maahanmuutto ole 
kuntavaaliteema? 

Vallan väärinkäyttö on estettävä

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS ja 
syrjäytyminen lisääntyvät edel-
leen, samoin eriarvoistumi-
nen. Kunnallisvaalikampan-
jointien ollessa käynnissä ei 
voi olla huomaamatta sitä, että 
vaaliteemoissa on hyvin vä-
hän huolenkantoa em. asioista. 
Perussuomalaisten puolueoh-
jelmassa sanotaan: Perussuo-
malaisten toiminnan perustana 
ovat rehellisyys, oikeudenmu-
kaisuus, inhimillisyys, tasa-arvo, 
työn ja yrittämisen kunnioitta-
minen sekä henkinen kasvu.

Kunnallisvaalien jälkeen vali-
tuksi tulevilla valtuutetuilla ja 
muilla luottamustoimissa toimi-
villa tulisi tämä asia olla johta-
vana ajatuksena, kun päätetään 

elinvoima- ja hyvinvointiasiois-
ta. Maakuntavaaleissa valituksi 
tulevilla on vielä suurempi vas-
tuu ja velvoite huolehtia hei-
kompiosaisten pärjäämisestä 
yhteiskunnassa sote-päätöksiä 
tehdessään.

Onko tämä mahdollista, näh-
dään uuden valtuustokauden 
alkaessa ja päätöksenteossa. 
Nykyinen päättyvä valtuusto-
kausi on tuonut enemmän eri-
arvoisuutta, pitkäaikaistyöttö-
myyttä ja syrjäytymistä lisääviä 
ongelmia, jotka näkyvät kaikis-
sa ikäluokissa lapsista eläkeikäi-
siin sote-menoja lisäten.

Juhani Vuorela
kuntavaaliehdokas (ps.), Joensuu 

Onko heikompiosaiset 
unohdettu?

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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PERUSSUOMALAISET on puo-
lueena se poliittinen taho, joka 
kantaa aidosti ja kokonaisval-
taisesti eniten huolta maamme 
syrjäytyneiden ja syrjäytymisu-
han alla olevien lähimmäistem-
me eduista ja asioista. Näin on 
jo siksi, että PS on lähellä tätä 
usein unohdettua kansanosaa.

Tämä ajattelutapa kumpu-
aa puolueen perusideologiasta, 
missä korostetaan jokaisen ih-
misen ja elämän tärkeyttä ja ai-
nutlaatuisuutta. Me emme ha-
lua ummistaa silmiämme omien 
vähäosaistemme hädälle ja ah-
dingolle. Siksi katsomme, että 
maailmanparantaminen on syy-
tä aloittaa omasta kansasta, jos-
sa tekemistä taatusti riittää.

Miksi perussuomalaiset pitää 
ei-toivottua syrjäytymiskehitys-
tä tapetilla? Erityisesti siksi, että 
kyse on sekä yksilön kannalta 
katsottuna suurista inhimillisis-
tä tragedioista että yhteiskun-
nallisesti tarkasteltuna suunnat-
toman suuresta kuluerästä.

Syrjäytymistä on myös maan-
tieteellinen kysymys. Yksinäi-
syys ja ystävättömyys ruokkivat 
myös syrjäytyneeksi sortumista. 
Siksi maaseutukylien autioitu-
minen on vakava uhka ihmisten 
terveydelle ja toimintakyvylle. 

Jos poliittisen päätöksenteon 
keskeiseksi tavoitteeksi asete-
taan edes nykyisenkaltaisen hy-
vinvointiyhteiskunnan säilyttä-
minen, tulee se edellyttämään 
laajaa voimavarojen kohdenta-
mista muun muassa syrjäyty-
miskehityksen katkaisemiseen 
ja ennaltaehkäisyyn.

Kuntapäätöksenteossa niu-

kat taloudelliset voimava-
rat on kohdennettava oikein. 
Kun kaikkea ei kuitenkaan voi-
da saada, joudutaan asiat pane-
maan oikeaan tärkeysjärjestyk-
seen. Tätä priorisointia ei pidä 
tehdä vain suuren rahan ehdoil-
la, kuten Kuusamossa on vuo-
sikymmenet tapahtunut, vaan 
etusijalle on asetettava pieni ih-
minen.

Kun syrjäytymisen ongelma 
yksilötasolla ja yhteiskunnal-
lisesti on tiedostettu, on vain 
ryhdyttävä tuumasta toimeen. 
Rahaa on aina silloin, kun on 
tahtoakin. Huolehtiva kotikunta 
asettaa omat vaaravyöhykkees-
sä olevat ja niukkuuden keskellä 
elävät kuntalaisensa ensisijalle.

Vasta sen jälkeen, kun kunta-
laisten oikeus työhön ja perus-
toimeentuloon on turvattu, on 
turhanpäiväisten tuuliverkkojen 
ja kannattamattomien gondoli-
hissien vuoro. Ellei näin ole, on 
tilanne se, että paikallishallin-
nossa harjoitetaan ihmisten tie-
toista syrjäyttämistä ulos yhteis-
kunnasta.

Vastuulliseen päätöksente-
koon kuuluu heikoista huolen-
pito. Valitettavasti Kuusamossa 
on ollut vuosikymmenet vallal-
la sellainen toimintatapa, missä 
edut tahtovat valua niille sup-
peille piireille, joilla jo ennes-
täänkin on yltäkylläisesti. Tähän 
väärään politiikkaan PS on tuo-
massa välttämättömän korja-
uksen.

Joukamo Kortesalmi 
kaupunginvaltuutettu, 
kaupunginhallituksen jäsen (ps.)

Syrjäytyminen selätettävä 

IHMISOIKEUSJÄRJESTÖ Am-
nestyn Suomen osasto on 
moittinut Suomen kuntapäät-
täjiä liian vähäisistä tiedoista 
naisiin kohdistuvasta väkival-
lasta, kuntien liian vähäisistä 
palveluista ja liian pienestä ra-
ha-avusta pahoinpideltyjen 
naisten tueksi.

Amnesty on tärkeällä asi-
alla, mutta omasta mielestä-
ni miesten naisiin kohdista-
ma väkivalta on oire, ei tauti. 
Ajattelen asian näin: mies joka 
käyttää ruumiillista tai hen-
kistä väkivaltaa muita miehiä 

kohtaan, käyttää niitä helpom-
min myös naista kohtaan, toi-
sin kuin mies, joka ei koskaan 
satuta ketään. Lyömään tot-
tunut mies ei katso ketä lyö, 
vaan uhriksi valikoituu joku lä-
hinnä oleva, esimerkiksi puoli-
so tai mies, jolla on väärän vä-
rinen pipo.

Naisiin kohdistuvan väkival-
lan torjunta hoitaa oiretta, ei 
tautia. Todellinen tauti on yh-
teiskuntamme, jossa miehen 
kuuluu olla aggressiivinen ja 
väkivaltainen. Arvostusta ja 
kunnioitusta saa vain käyttä-

mällä ruumiillista tai henkis-
tä väkivaltaa muita kohtaan, ja 
joka ei väkivaltaa käytä, usein 
joutuu sen uhriksi.

Mikäli jollain taikakeinolla tai 
panostuksella saadaan mies-
ten keskinäinen väkivalta vä-
henemään, naisiin kohdistuva 
väkivalta vähenee sekin lähes 
automaattisesti. Mitä vähem-
män miehet hakkaavat toisi-
aan, sitä vähemmän hakataan 
myös naisia.

Esa Paloniemi
Kellon Kiviniemi

MALMIN historiallinen lento-
asema ollaan siis uhraamas-
sa asuntotuotannon alttarille. 
Miksi näin? Onko niin, että Suo-
messa on rakennusmaa loppu-
massa? Jokainen, joka on joskus 
lentänyt, on voinut todeta, että 
näin ei ole. Suomi on käytän-
nössä lähes rakentamaton. 

Minun on vaikea käsittää, mik-
si kaiken asuntorakentamisen 

pitäisi tapahtua Helsingissä. 
Onko niin, että koko muun Suo-
men väestö on tarkoitus siirtää 
Kehä kolmosen sisäpuolelle vai 
mistä on kyse? 

Oma näkemykseni on se, että 
Helsingin demarit suunnittele-
vat näin saavansa uusia äänes-
täjiä maaseudun kepulaisista. 
Itse olen sitä mieltä, että oikeas-
sa kaupungissa on muutakin 

kuin asuntoja. Kaupunkiin kuu-
luu lentokenttä, satama, teatteri 
ja jopa teollisuutta. 

Jos Malmi nyt kerran otetaan 
asuinrakentamiskäyttöön, niin 
eikö saman logiikan mukaan 
voitaisi myös esim. senaatinto-
rille kaavoittaa muutama vuok-
ratalo?

Kim Lindblom

Naisiin kohdistuva väkivalta

Miksi Malmin lentokenttä pitäisi uhrata?

MYÖS 6.12.2017 nähdään juh-
lissa eliittiä, julkimoita ja pin-
taliitäjiä. Rekvisiitaksi joku 
veteraani ja lotta. Oikea ja to-
dellinen itsenäisyyden kunnioi-
tus puuttuu.

Samassa tilaisuudessa puhu-
taan, kuinka maahanmuuttajia 
pitää auttaa ja ymmärtää. Sa-
maan aikaan Suomessa on lei-
päjonoissa tuhansia ihmisiä. 
Hyvinvointi-Suomi on mennyt 
alaspäin.

Rajan yli tulleista pakolaisista 
on kerrottu olevan n. 90 % nuo-
ria miehiä sotaa pakenemassa. 
Tämän ikäiset miehet ja naiset 
puolustivat itsenäistä Suomea 
urheasti sodan aikana.

Isäni sai kutsun 16.1.1942 
vain 17-vuotiaana. Neljän kuu-
kauden koulutuksen jälkeen 

15.5.1942 kuljetus Karhumä-
keen etulinjaan. Haavoittumi-
nen 21.7.1943 ja sieltä Mik-
keliin. Toipumisen jälkeen 
25.2.1944 takaisin Karhumä-
keen ja sieltä omaan yksikköön. 
Isäni taisteli rauhan tuloon 
saakka. Sain tämän isäni varus-
miesaikana ja rintamalla kirjoi-
tetun vihon käsiini vasta pesän-
selvityksessä.

Kirjoitukseni tarkoitus on kun-
nioittaa ja kiittää isääni ja mui-
ta sodan veteraaneja itsenäises-
tä Suomesta. Kuntavaalien alla 
haluan ehdokkaana myös luva-
ta palvella kuntaa ja kuntalais-
ten etua.

Simo Satto
Lieto

Itsenäinen Suomi täyttää 
100 vuotta
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NYKYINEN valtuustokausi on 
Tampereella ollut merkittävi-
en ja kauaskantoisten päätös-
ten aikaa. Päätöksiä on teh-
ty mm. tunnelista, ratikasta, 
jätevedenpuhdistamosta ja 
Kansi-Areenasta. 

Tampere kasvaa ja on veto-
voimainen, mutta kärsii miltei 
20 prosentin työttömyydestä. 
Professori Vesa Routamaa on 
todennut kaikkialla Suomessa 
pätevän lainalaisuuden: ”Työ-
paikkoja ei synny, jos ei ole 
kysyntää. Ja kysyntää ei ole, 
jos ei ole ostovoimaa. Ongel-
ma ei siis ole työttömyys. Os-
tovoiman puute on ongelma.”

Kuntien tulisikin kaikin ta-
voin pyrkiä turvaamaan asuk-
kaidensa ostovoima. Tämä 
tarkoittaa pidättäytymistä 
mm. kiinteistöverojen, kun-
nallisveron ja asiakasmaksu-
jen korotuksista. Jos kunta 
elää yli varojensa, se joutuu 
nostamaan veroja ja maksu-
ja. Kunta vähentää tällöin alu-
eensa ostovoimaa ja lisää 
samalla tahattomasti työttö-
myyttä.

Seuraavat asiat auttavat 

meitä rakentamaan inhimillis-
tä ja elinvoimaista Tamperetta 
tulevalla valtuustokaudella:
• Taloudenpito hallintaan. In-
vestoidaan ihmisiin ja perus-
palveluihin. 
• Tampere-Pirkkalan kehittä-
minen puolikkaan Suomen 
lentoasemaksi.
• Kaupungin hankinnat työl-
listämään oman kunnan yri-
tyksiä ja asukkaita.
• Perutaan ratikka - mennään 
Nyssellä. Ja lasketaan hinta    
1 euroon/matka.
• Koiravero pois. Edistetään 
kuntalaisten tervehenkistä 
liikkumista.
• Kaupunki tarvitsee keuhkot. 
Eteläpuisto säilytettävä viher-
alueena. 

Jos haluat hyvän, omia etu-
jasi ajavan edustajan tulevaan 
valtuustoon, on jokainen lis-
tallamme oleva ehdokas val-
miina palvelemaan sinua.

Lassi Kaleva
kaupunginvaltuutettu, valtuus-
toryhmän puheenjohtaja (ps.)
Tampere

Ostovoiman puute aiheuttaa 
työttömyyttä

TIMO SOINI ilmoitti 5.3.2017, 
ettei jatka enää perussuoma-
laisten puheenjohtajana. Ilmoi-
tus tuli varmasti monille yllä-
tyksenä ja toisille enemmän tai 
vähemmän ”aavistuksena”. Soini 
on askelmerkkejä varmasti kui-
tenkin miettinyt ja hän katsoi, 
että nyt on se oikea hetki. 

Sanomattakin on selvää, että 
hän on yksi maamme valtiomie-
histä, joka jää Suomen politii-
kan historiaan. Hän oli taitava 
puoluejohtaja, joka nosti aika-
naan PS-puolueen uskomatta-
maan nousuun SMP:n raunioil-
ta. Hän on tehnyt merkittävän 
ja pitkän poliittisen työn. Eikä 
vain puolueensa, vaan koko 
Suomen parhaaksi. Soinin ta-
paa toimia haluan kuvata ”pyy-

teettömäksi rohkeudeksi - isän-
maan parhaaksi”, josta hän 
ansaitsee suuren kiitoksen. 

Nyt perussuomalaiset on uu-
den aikakauden edessä. Puolue 
elää erittäin mielenkiintoisia ja 
historiallisia aikoja. Asiasta te-
kee painavan erityisesti se, että 
kysymys on hallituspuolueesta. 
Tärkeintä on, että puolue raken-
tuu edelleen alkuperäiset arvot 
säilyttäen, oli uusi puoluejohta-
ja kuka tahansa. 

Perussuomalaisen puolueen 
tulee jatkossakin olla selkeä 
vaihtoehtopuolue. Selkeä vaih-
toehto kansalle, joka on yleises-
ti menettänyt luottamustaan 
politiikkaan. Eli työtä hyvän asi-
an eteen kyllä riittää. ”Hyve 
asuu yksinkertaisissa, tavallisis-

sa ihmisissä, joita kansasta on 
valtaosa, ja heidän kollektiivi-
sissa traditioissaan”. Linjaukset, 
joita ei tule unohtaa, ovat mm. 
vähempiosaisten asema maas-
samme, työllisyys, sosiaalinen 
oikeudenmukaisuus, kristilliset 
arvot, maahanmuuttokriittisyys 
ja EU-vallan kriittisyys. Näistä ai-
koinaan puolue ponnisti ja näi-
tä arvoja ja asioita tarvitaan 
edelleen. Tämä on se perusta, 
joka ratkaisee mielestäni perus-
suomalaisen puolueen tulevai-
suuden. Historiaa tehdään siis 
jo nyt.

Tapani Mäki
kaupunginvaltuutettu (ps.), 
Jyväskylä

KUN mielenterveystyössä siir-
rytään enenevässä määrin avo-
hoitopainotteiseen hoitoon, 
tulee kunnissa ensin huolehtia 
siitä, että avohoito on riittävästi 
resursoitua ja laadukasta. Mie-
lenterveyspotilaita ei saa jättää 
yksin tai vain omaisten hartioil-
le. Niin potilaan kuin omaisten-
kin tulee tuntea, että potilas on 
turvassa. Tämä edellyttää tiivis-
tä turvaverkkoa, johon mielen-
terveyspotilas voi tukeutua tar-
vitessaan apua. 

Sote-uudistuksen myötä Ou-
lun kaupunginkin sote-pal-
veluiden järjestäminen siirtyy 
Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnan harteille näillä näky-
min vuoden 2019 alusta. Ou-
lun kaupungilla on siis vajaat 
pari vuotta aikaa laittaa sote-
palvelunsa kuntoon. Erityisesti 
terveyspalveluiden akuuttivas-
taanotto tulee saada toimi-
maan joustavasti, jos halutaan 
sen pärjäävän kilpailussa yksi-
tyisiä hoivapalveluita vastaan. 
Valinnanvapaus nostaa asiak-
kaan kuninkaaksi, jolla on mah-
dollisuus valita paras hoito. 

Erityisesti mielenterveys-
ongelmat tulee huomioida 
akuuttivastaanottopalvelui-
ta kehitettäessä. Niin mielen-
terveys- kuin päihdepotilai-
denkin pinna ei vaan ole yhtä 

Historiaa tehdään nyt!

Mielenterveyspotilasta ei saa jättää yksin

PÄÄTIN pitkän harkinnan jäl-
keen lähteä kuntavaaliehdok-
kaaksi. Ehdokkaaksi suostumi-
seen vaikutti terveydentilani 
paraneminen sekä nykyinen 
maailmanlaajuinen poliittinen 
kriisi. 

Kolmannen maailmansodan 
riski on todellinen. Laittomien 
pakolaisten hallitsematon vyö-
ry uhkaa koko maailman tur-
vallisuutta, myös Limingan. Sa-
maan aikaan koko Eurooppa on 
ennen näkemättömässä talous-
poliittisessa kriisissä. 

Vaalilupaus 1: Liminkaan pe-
rustettiin turvapaikanhaki-
joiden hätämajoituskeskus 
suuresta vastustuksesta huo-
limatta. Taistelin itse loppuun 
asti keskuksen perustamista 
vastaan. Ajoin asian jopa hallin-
to-oikeuteen. Sain lopulta muu-
taman viikon lykättyä hätäma-
joitusyksikön tuloa Liminkaan. 
Tulen tekemään kaikkeni, että 
Liminkaan ei tule seuraavan 
valtuustokauden aikana yh-
tään turvapaikanhakijaa tai pa-
kolaista. 

Vaalilupaus 2: Olen pitänyt Li-
minkaa lapsiystävällisenä kun-
tana, jossa myös sivukylillä on 
hyvä asua. Liminka on houku-
tellut asukkaita virkeillä kylä-
kouluilla. 

Virkamiehet ja valtuutetut 

pettivät sivukylien asukkaat. 
Kyläkoulut suljetaan. Uskallan 
väittää, että pitkässä juoksussa 
kyläkoulujen sulkeminen tulee 
kunnalle huomattavasti kalliim-
maksi kuin kyläkoulujen säilyt-
täminen. Tulen selvittämään 
mahdollisuudet kyläkoulujen 
pelastamiseksi Limingassa. Jat-
kan valtuutettu Niina Niemeläl-
tä jäänyttä taistelua kyläkou-
lujen puolesta. Jo päätettyjen 
uusien koulujen rakentaminen 
ei tarvitse tarkoittaa kyläkoulu-
jen sulkemista. 

Vaalilupaus 3: Sosiaali- ja ter-
veyspalvelut ovat heikenty-
neet Limingassa vuosi vuodel-
ta. Työntekijät joutuvat entistä 
kovemman paineen alla teke-
mään töitä, kun hoitajamitoi-
tuksia pienennetään. Tämä vai-
kuttaa myös suoraan sosiaali- ja 
terveyspalveluiden asiakkai-
siin heikentyneinä palveluina 
ja hoitotasona. Tulen tekemään 
kaikkeni, että sosiaali- ja terve-
ysalan työntekijöille voidaan 
tarjota inhimilliset työolosuh-
teet, jolloin myös asiakkaiden 
hoitotaso ja palvelut paranevat. 
Lisäksi tulen vaatimaan kuntaa 
panostamaan enemmän vähä-
varaisten pärjäämiseen. 

Tuomas Okkonen (ps.)
Liminka

Kuntavaaliehdokkaana - miksi?

pitkä kuin muilla. Ei ole kenen-
kään etu, jos jonottamisesta 
muodostuu pullonkaula hoi-
toon pääsylle. Kaiken kaikkiaan 
akuuttivastaanotto tulee mah-
dollistaa kaikille käyttäjille si-
ten, että se toteutuu matalalla 
kynnyksellä ilman tuntien jo-
nottamista.

  Kolmannen sektorin tuki 
mielenterveyspotilaille ja hei-
dän omaisilleen on kullan ar-
voista. Pikkuhiljaa tämä on ha-
vaittu myös Oulussa. Nyt tulee 
pitää huoli siitä, että yhdistys-
ten mahdollisuudet toimia ei-
vät vaarannu sote-uudistuk-
sen myötä. Mm. Hyvän Mielen 

talo tarjoaa mielenterveyspoti-
laille ja heidän omaisilleen neu-
vontaa ja tukea. Akuutissa ti-
lanteessa kaikki neuvo ja tuki 
tarvitaan, varsinkin vertaistuki 
tuo tunteen, etteivät potilas ja 
omainen ole ongelmansa kans-
sa yksin.

 Mielenterveysongelmien yllä 
oleva tabu on onneksi paljolti 
hälvennyt, mutta vielä on teh-
tävää, että ihminen nähdään 
kokonaisuutena, jonka mielikin 
voi sairastua. 

Anne Snellman 
kaupunginhallituksen ja -valtuus-
ton jäsen (ps.), Oulu
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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

Vetoomus Tenojoen kalastus-
säännön kumoamiseksi
UTSJOEN Perussuomalai-
set ry vetoaa perussuomalai-
siin kansanedustajiin, ettette 
hyväksyisi Tenojoen kalas-
tussääntömuutosta esitetys-
sä muodossaan. Toivomme 
myös, että viette tätä viestiä 
muillekin puolueille.

Me säilyttäisimme voimassa 
olevan vanhan kalastussään-
nön vielä vuoden ja neuvotte-
lisimme kriittisimmät asetuk-
set uudelleen. 

Utsjoen kunnan kesämat-
kailu on pitkälti riippuvainen 
Tenojoen kalastusmatkaili-
joista, jotka ovat iso tulonläh-
de kunnan verotuloihin sekä 
elintärkeitä matkailuyrittäjille. 
Matkailuyrittäjät ovat panos-
taneet valtavasti viime vuosi-
na matkailun kehittämiseen 
eri puolilla kuntaa ja investoi-
neet majoitustiloihin myös 
talvimatkailua varten, ettei ol-
taisi ainoastaan kalastusmat-
kailun varassa.

Jos lupamäärät vähene-
vät kaavaillulla tavalla, olisi 
se ”kuolinisku” Suomen puo-

len matkailuyrityksille. Nor-
ja on hyväksynyt sopimuksen, 
mutta sen ei ole tarvinnut aja-
tella matkailuyrittäjiä, kos-
ka heitä ei ole Norjan puo-
lella jokea. On päivänselvää, 
että sopimuksen astuttua voi-
maan suosisi se muita Nor-
jassa olevia lohijokia, joita on 
noin 300.

Talvimatkailu ei Utsjoen 
kunnassa ole vielä siinä mi-
tassa, että se korvaisi kalas-
tusmatkailusta saatavat tulot. 
Siksi on tärkeää säilyttää ka-
lastusmatkailu osana yrittäji-
en tuloa.

Ymmärrämme saamelaisten 
vaatimukset perinteisten ka-
lastusmuotojen säilyttämises-
tä, emmekä halua puuttua ih-
misten omistusoikeuteen.

Olemme samaa mieltä; lo-
hikantaa pitää suojella, mut-
ta uuden kalastussäännön 
keinot ovat tuhoisia Utsjoen 
kunnalle ja sen asukkaille.

Utsjoen Perussuomalaiset ry

ILMOITA tilattavien lehtien määrä 

ja mihin tarkoitukseen lehdet ovat 

tulossa. Muista laittaa tilaukseen 

yhteystietosi ja lehtinippujen 

toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnu-

mero. Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten 

määrästä ja toimituksesta.  

Tilaukset täytyy lähettää halutun numeron aineistopäivänä. 

Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

rä 

vat 

n 

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. 

Armoa armon päälle
”ARMOSTA me olemme pe-
lastetut, emme tekojemme 
kautta, ettei kukaan kerskai-
si, se on Jumalan suuri lahja.” 
Näin laulamme armolaulussa. 
Niles Kustaa Malmbergin sa-
noin saamme turvautua synti-
sinä ja jopa jumalattominakin 
armoon, pitäytyä armolupa-
uksiin, jotka eivät anna lupaa 
epäilyksiin uudestaan kom-
pastuttuammekaan, vaan 
saamme yhä uudestaan tu-
keutua armoon. Olemmehan 
Katekismuksestakin oppineet: 
”Missä syntien anteeksianta-
mus on, siinä on myös elämä 
ja autuus, mutta muuten sula 
kuolema ja kadotus.”

Evankeliumi, ilmoitus Jee-
suksesta Kristuksesta, maail-
man Vapahtajasta, antaa syn-
tien anteeksiantamuksen.

Meidän on mahdotonta an-
saita Jumalan rakkautta. An-
sioksemme kelpaa vain armo, 

joka on Kristuksen rakkaut-
ta ja ansiota, jota nytkin paas-
tonaikana saamme muistel-
la ja mietiskellä hänen tiellään 
kärsimiseen ja ristinkuole-
maan pitkäperjantaina. Ja 
tämä kaikki armo ja rakkaus 
tulee osaksemme todella il-
man omaan ansiotamme tai 
mahdollisuuttamme. Näin Ju-
malan armotyöt ovat ihmeel-
liset!

Ja mitä suurempi on ar-
mon tarve, sitä suurempi an-
nos sitä tulee sen pyytäjälle 
ja juuri siksi monet viimeiset 
saattavat tulla ensimmäisiksi 
ja päinvastoin. Ensimmäinen 
tulee viimeiseksi, kun ylpe-
ys valtaa hänet, kun hän pai-
suu työnsä tähden ja kieltää 
armon korottamasta vähäisiä, 
isotellen, kun heidät korote-
taan hänen rinnalleen.  Sellai-
set suuret ihmiset tulevat vii-
meisiksi, ja se on oleva suuri 

taivasten valtakunnassa, joka 
pitäytyy pienten joukkoon. 
Ainoastaan se on pysyvä en-
simmäisenä, joka asettuu vii-
meisten joukkoon. 

Virrentekijän sanoin saam-
me pyytää sydämemme poh-
jasta yhtyen tunnustukseen: 
“Näin olkoon tästä lähtien ju-
maluusoppini: Myös viimei-
nen ja vähin saa olla omasi. 
Tiet toiset vievät vaivaan. Pe-
rilliseksi taivaan myös minut 
lunastit.”

Taivaallisen Isämme runsas-
ta siunausta nyt väistymises-
tään ilmoittaneelle rakaste-
tulle puheenjohtajallemme ja 
samoin sitten uudelle kesä-
kuussa valituksi tulevalle pu-
heenjohtajallemme.

Anssi Joutsenlahti
rovasti

i

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 
Pertti Ahlqvist • Puh: 0400 232 591
pertti.ahlqvist@saunalahti.fi
KESKI-POHJANMAA 
Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832
arto.pihl@kase.fi 
KESKI-SUOMI 
Heli Kupari • Puh. 040 411 5272
heli.kupari.ps@gmail.com
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 
Jani Kolehmainen • Puh: 050 587 1320
kolehmainenjani@gmail.com 
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 • Mikko Wikstedt 
Puh: 050 30 11 990 • mikko.wikstedt@gmail.com

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
Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
Irma Kemppainen  Puh: 040 738 5402
irma@asuntogalleria.fi
Jani Kolehmainen Puh: 050 5871320
kolehmainenjani@gmail.com 
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
Mira Nieminen
mira.a.nieminen@gmail.com
Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187
marke.tuominen@pp1.inet.fi
Jari Turpeinen Puh: 040 184 2686
jariturpeinen@mac.com

 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
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