
KOLMEKYMMENTÄ vuotta val-
tuustossa istunut Ari Heiska istuu pe-
russuomalaisten valtuutettuna jo kol-
matta kauttaan. Hän on toiminut 
Ikaalisten Perussuomalaisten ja val-
tuustoryhmän puheenjohtajana ja ollut 
myös piirin toiminnassa mukana. 

Perussuomalaisiin hän liittyi, koska 
puolueohjelmaa seurattuaan hänestä 
näytti siltä, että puolue ajaa kansan ja 
vähäosaisten asiaa.

- Mutta sitten kun hallitukseen pääs-
tiin, niin kumileimasimia siellä vain ol-
tiin. Siihen petyin hallitustyöskente-
lyssä, että kaikki annettiin periksi. Nyt 
kenttä seuraa hyvin tarkalla silmällä, 
miten puolue noudattaa omia ohjelmi-
aan jatkossa, Ari pohtii.

Äänestäjiä ei 
petetä

Mauri Heiska on Ylöjärvellä valtuu-
tettuna nyt toista kauttaan liityttyään 
perussuomalaisiin viisi vuotta sitten 
vuonna 2012. Hän on myös Ylöjär-
ven valtuustoryhmän puheenjohtaja ja 
Ylöjärven Perussuomalaisten varapu-
heenjohtaja.

- Meillä on rauha maassa. Ylöjärve-
läiset ovat meidät perussuomalaisina 

valtuustoon äänestäneet. 
Emme me lähde hei-
tä pettämään, vaan 
seuraamme tilan-
netta kaikessa 
rauhassa, toteaa 
Mauri.

Piirille valot 
päälle

Ikaalisissa saavu-
tettiin kuntavaaleissa 
vaalivoittokin, ainoana 
kuntana Pirkanmaalla. Yh-
den vaaleissa saadun lisäpaikan päälle 
ryhmään siirtyi vielä yksi entinen kes-
kustalainenkin, joten perussuomalai-
nen valtuustoryhmä kasvoi Ikaalisissa 
kunnolla, kun muualla tuli takkiin.

- Siitä huolimatta jäi Ikaalinen il-
man ylikunnallisia paikkoja. Myös pii-
rin toimintaan on laitettava valot pääl-
le. Jatkossa pitäisi arvostaa enemmän 
sitä, minkälaista vaalityötä on tehty ja 
minkälaista tulosta saatu aikaan, ker-
too Ari pettyneenä.

Ylöjärvellä menetettiin kolme paik-
kaa, mutta Mauri jatkaa edelleen kun-
nanvaltuustossa ja -hallituksessa. Työ 
ylöjärveläisten hyväksi jatkuu.

- Meillä on Ylöjärvellä hyvä 
porukka ja tekemisen mei-

ninki. Teemme siellä 
omalta osaltamme hy-
vää, äänestäjien nä-
köistä politiikkaa, 
Mauri vakuuttaa.

Mustan Audin 
houkutus

Loikkarien toiminnasta 
ei Heiskoilta sympatiapis-

teitä heru. Molemmat ovat sy-
västi pettyneitä siihen, etteivät 

lähtijät pystyneet kunnioittamaan jäse-
nistön demokraattista vaalitulosta.

- Toisaalta ymmärrän, että heille oli 
kovin tärkeää, että ministeripaikat säi-
lyivät. Silti harmittaa, kun kahta päivää 
ennen kirjoitetaan, että vain luuserit 
lähtevät, ja sitten lähdetään. Mitä tulee 
perussuomalaisten ”kaappaukseen”, 
itse olen tottunut siihen, että vaalityö-
tä pitää itse kunkin aina tehdä, se on 
selvä asia. Niin ei voi olla, että jos yksi 
henkilö vaihtuu, niin kaikki kaatuu sii-
hen, sanoo Ari.

- Täysin naurettavaa pelleilyä, kun ai-
kuiset miehet eivät muka pysty leik-
kimään samalla hiekkalaatikolla. Het-

ken kun oli iso musta Audi näköpiiristä 
pois, niin tuli ihan mahdoton ikävä sin-
ne takaisin. Minulla on yhdellä kave-
rillakin musta Audi, mutta enpä taida 
enää uskaltaa koettaa, minkälaista siel-
lä on, Mauri veistelee.

Paluu tekemisen 
meininkiin

Ari toivoo, että perussuomalaisissa 
palattaisiin takaisin sille linjalle, jota 
noudatettiin niihin aikoihin, kun hän 
itse lähti toimintaan mukaan. Silloin 
oli tekemisen meininkiä, kenttää kuun-
neltiin ja arvostettiin ja yhteyttäkin pi-
dettiin.

- Ehkä valta sokaisi. Nyt ollaan oppo-
sitiossa. Siitä ei voi perussuomalaisia 
syyttää, kun asia sillä lailla vastapuolel-
ta taktikoitiin, mutta kyllä oppositios-
takin käsin voi vaikuttaa tuomalla julki 
esittämiään asioita, Ari toteaa.

- Kyllä tästä vielä hyvä tulee. Nyt kun 
ei Audiinkaan kellään ole hätä, niin us-
kaltaa olla vähän eri mieltäkin asioista, 
sanoo Mauri.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

toimitus@perussuomalaiset.fiJÄRJESTÖ
Perussuomalainen 
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Perus-
suomalaiset 

isä ja poika 
valtuustossa

Loikkarien toimin-
nasta ei Heiskoilta
sympatiapisteitä 
heru. Molemmat 
ovat syvästi petty-
neitä siihen, etteivät
lähtijät pystyneet 
kunnioittamaan jäse-
nistön demokraattis-
ta vaalitulosta.

Kuvaa muokattu

Perussuomalaiset Ari
 ja Mauri Heiska ovat 
pirkanmaalaisia kaupungin-
valtuutettuja kahdessa 
polvessa. 66-vuotias 
Ari vaikuttaa Ikaalisissa 
ja 35-vuotias Mauri 
Ylöjärvellä. Niin isä kuin 
poikakin ovat myös omien 
kuntiensa kaupungin-
hallituksissa. 
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KANGASALLA syntynyt Tie-
ra Laitinen lähti lukion jälkeen 
opiskelemaan teoreettista fysiik-
kaa Helsingin yliopistoon, jos-
sa hän viihtyi aluksi melko hyvin. 
Opintojen loppuvaiheessa häntä 
alkoi harmittaa se, että yhtäkkiä 
suomenkielinen opetus käytän-
nössä loppui tyystin. 

Valmistuttuaan maisteriksi 
vuonna 2003 hän hakeutui Ilma-
tieteen laitokselle, jossa hän tutki 
Auringon aktiivisuuden vaikutus-
ta maapallon lähiavaruuteen. Väi-
teltyään tohtoriksi vuonna 2007 
Laitinen työskenteli kaksi vuot-
ta Ruotsin avaruusfysiikan laitok-
sella (IRF).

- Jatko-opintovuosien jälkeen 
halusin tehdä sellaista työtä, jolla 
olisi enemmän ja konkreettisem-
paa merkitystä kuin tieteellisessä 
perustutkimuksessa. Revontulten 
ennustaminen oli yksi sellainen 
konkreettinen avaruusfysiikan 
soveltamisala, jota pääsin toteut-
tamaan tutun Ilmatieteen laitok-
sen sisällä. Revontulia ei pysty 
ennustamaan lainkaan niin tar-
kasti kuin säätä, mutta tiettyjä to-
dennäköisyyksiä niille pystyy las-
kemaan. Tämä on yksi tapa avata 
avaruustutkimusta tavallisille ih-
misille. Revontulethan ovat Suo-
messa hyvä matkailuvaltti, jota 
voisi hyödyntää enemmänkin tu-
ristien houkuttelemiseksi erityi-
sesti Lappiin, Laitinen pohtii.

Vapaa maahanmuutto 
aiheuttaa ongelmia

Politiikka alkoi kiinnostaa Lai-
tista opiskeluaikojen jälkeen. Pe-
russuomalaisiin häntä veti muun 
muassa se, että puolueen taholta 
esitetyt kommentit olivat linjas-
sa hänen omien kielipoliittisten 
ajatustensa kanssa. Myös liian va-
paa maahanmuutto kehitysmaista 
aiheuttaa Euroopassa suuria yh-
teiskunnallisia ongelmia, jotka on 
aiheellista ottaa vakavasti.

- Hädänalaisia ihmisiä pitää aut-

taa ja tukea, mutta tuki pitää koh-
distaa oikeassa avuntarpeessa 
oleviin. Nämä ihmiset eivät pako-
laisleireiltä Suomeen juuri päädy, 
sanoo Laitinen.

Myös Euroopan unioni on men-
nyt jo aivan liian pitkälle liitto-
valtiokehityksessä, jota Laitinen 
vastustaa ja jota muut puolueet 
perussuomalaisia lukuun otta-
matta näyttävät kaikessa hiljai-
suudessa tukevan. Näistä syistä 
Laitinen liittyi puolueeseen en-
simmäisen jytkyn jälkeen vuonna 
2011 ja on siitä lähtien ollut mu-
kana paikallisyhdistyksen toimin-
nassa ja keväällä kuntavaalieh-
dokkaana.

Härski temppu 
loikkareilta

Liikunnallinen Laitinen har-
rastaa muun muassa polkupyö-
räilyä, melontaa, hiihtoa, lasket-
telua, brasilialaista jujutsua sekä 
retkeilyä ja vaelluksia luonnossa, 
varsinkin Suomen kansallispuis-
toissa mutta myös Alpeilla ja Poh-
joismaiden korkeammilla vuoril-
la. Hän on myös hyvin perehtynyt 
vanhaan suomalaiseen kansan-
runouteen ja osaa itsekin kirjoit-
taa kalevalaiseen runomittaan, 
vaikka ei omien sanojensa mu-
kaan erityisen lahjakas runoilija 
olekaan. Lisäksi hän kuuluu Suo-
malaisuuden liiton ja Ursan hal-
lituksiin.

Laitinen synkistyy puheen siir-
tyessä eduskuntaryhmän ha-
joamiseen alkukesällä, sillä loi-
kanneiden joukossa oli paljon 
ihmisiä, joita hän arvosti ja joiden 
hän olisi suonut jatkavan puolu-
een johtotehtävissä.

- Mielestäni perussuomalaisten 
olisi hyvä muuttaa retoriikkaansa 
salonkikelpoisemmaksi, ettei va-
hingossakaan synnytettäisi kuvaa 
ihmisvastaisuudesta. Mutta tämä 
loikkaus oli kyllä niin härskisti 
suunniteltu ja toteutettu, ettei tu-
lisi mieleenikään lähteä loikkarei-

ta tukemaan. 
- On kaksinaamaista yhtenä 

päivänä vakuuttaa ystävyyttä 
ja yhtenäisyyttä ja seuraavana 
puukottaa härskisti selkään. Itse 
aion pysyä vakaasti alkuperäisten 
perussuomalaisten jäsenenä, sa-
noo Laitinen.

Luonnonsuojelu 
on tärkeää myös

Omasta puolestaan Laitinen toi-
voo, että perussuomalaiset puolu-
eena panostaisi enemmän omaan 
ympäristöpoliittiseen ohjelma-
työhön ja ympäristönsuojeluun, 
sillä luonnon ja erityisesti suoma-
laisen luonnon suojelu on Laiti-
selle tärkeää.

- Ymmärrän tietysti, että kaik-
kea ei voi suojella ja metsäteolli-
suuttakin tarvitaan. Mutta kaik-
kea luonnonsuojelua ei myöskään 
pitäisi nähdä pelkästään metsäte-
ollisuuden esteenä tai hidasteena. 
Ilmastonmuutos pitää ottaa va-
kavasti ja Suomen tulee osallistua 
ilmastotalkoisiin myös, omalla oi-
keudenmukaisella ja väestömää-
rään suhteutetulla panoksellaan. 

- Myös maan tiede- ja koulutus-
poliittiseen ohjelmaan voisi pa-
nostaa enemmän omia ohjelmia 
jatkokehittämällä, erityisesti kor-
keakoulutuksen ja tiedepolitiikan 
osalta, Laitinen linjaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

Hämäläistaustainen, nykyään Helsingissä asuva perussuomalai-
nen filosofian tohtori ja avaruusfyysikko Tiera Laitinen ennustaa 
työkseen revontulia ja tutkii avaruutta Ilmatieteen laitoksella. 

EU:n liittovaltio-
kehitys mennyt 
liian pitkälle

Perussuomalainen avaruusfyysikko: 

Tiera Laitinen liittyi 
puolueeseen ensim-
mäisen jytkyn jälkeen 
vuonna 2011.
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PS Farmari-näyttelyn 
kiinnostavin puolueosasto 
FARMARI 2017-maatalousnäyt-
telyssä Seinäjoella kävi kesä-
kuun puolivälissä neljän päivän 
aikana peräti 94 000 kävi-
jää. Yksi Farmarin 550 näytteil-
leasettajasta oli perussuoma-
laiset.

Perussuomalaisten osalta Far-
marin järjestelyvastuun kan-
toi Etelä-Pohjanmaan piiri ry. 
Näyttelyvastaava, piirin kolmas 
varapuheenjohtaja Sami Yli-
Rahnasto Kauhajoelta sanoi pe-
russuomalaisten osaston olleen 
Farmarin ylivoimaisesti kiinnos-
tavin puolueosasto. Eikä ihme, 
sillä Jyväskylän puoluekokouk-
sesta Farmarin avajaispäivään ei 
ollut kulunut viikkoakaan.

Juttuseurasta ei näyttelyn ai-
kana ollut pulaa. Joka sortin 
mielipiteitä esitettiin puolue-
kannasta riippumatta ja perus-
suomalaisten tilanne kiinnosti 
näyttelyvieraita valtavasti. Kes-
kustelijoita riitti aivan jonoksi 
saakka ja tilannettamme ruodit-
tiin perinpohjaisesti. Oltiin puo-
lesta ja vastaan näkökulmasta 
riippuen.

Yli-Rahnasto on kiertänyt 
maatalousnäyttelyitä ahkerasti 
80-luvulta lähtien ja kiitteli jär-
jestelyjä ja näyttelyn positiivis-
ta henkeä.

Etelä-Pohjanmaa tarjosi Far-
marille hyvät puitteet. Maakun-
nassahan on monipuolinen ja 
voimakas alkutuotanto sekä 
vahvat rehu- ja elintarviketeol-
lisuuden toimijat. Maakunnassa 
tuotetaan viljaa, perunaa, mai-
toa ja lihaa koko Suomen tar-
peisiin, Yli-Rahnasto valistaa.

Farmarin Perussuomalaisten 
osaston päivystys hoidettiin 
piirin eri yhdistysten toimes-
ta ja kaikki sujui kiitettävästi. 
Farmarissa vieraili paljon julki-
suudesta tuttuja kasvoja aina 
pääministeri Juha Sipilästä pe-
russuomalaisten tuoreeseen va-
rapuheenjohtaja Teuvo Hakka-
raiseen. Eduskunnan maa- ja 
metsätalousvaliokunnan jä-
sen Hakkarainen osallistui myös 
näyttelyn sahausnäytökseen 
vankalla ammattitaidollaan.

Juha Rantala

HUITTISTEN Perussuomalaiset 
ry:n kevätkokous järjestettiin 
Matkahuollon kahvilassa. Huit-
tisten porukka tukee yksissä 
mielin puoluekokouksessa va-
littua johtoa.

Kokoukseen osallistuivat Simo 
Riuttamäki, Jouko Lindstedt, 
Antti Suomela, Jukka Kivimä-
ki, Timo Tamminen, Markus Tuo-
minen, Niina Immonen, Susan-
na Visuri, Maiju Honkonen, Seija 

Multanen, Arto Viitanen, Juhani 
Mäkipää, Jani Selin, Ilkka Riutta-
mäki, Jarmo Pluuman sekä Aar-
ne Matintalo.

Huittisten Perussuomalaiset

SONKAJÄRVEN Perussuoma-
laisten puheenjohtaja Ilpo Kärk-
käinen on valittu Sonkajärven 
kunnanvaltuuston puheenjoh-
tajaksi 19.6. 

Perussuomalaiset olivat Son-
kajärvellä vaaliliitossa SDP:n, 
vasemmistoliiton ja kokoomuk-
sen kanssa ja muodostivat yh-
teisen valtuustoryhmän.

Perussuomalaiset yhtenä rintamana Huittisissa

Ilpo Kärkkäisestä Sonkajärven 
valtuuston puheenjohtaja

ALAVUDEN Perussuomalaisten 
esittelyteltalla ja sen läheiyy-
dessä oli tungosta Rysköön 
markkinatapahtumassa. Kansan 
kiinnostuksen herätti todellinen 
kansanmies, kansanedustaja ja 
puolueen 2. varapuheenjohtaja 
Teuvo Hakkarainen.

Teuvo hurmasi Alavudella-
kin kaikki vaatimattamolla ja 
kansanomaisella käytöksel-
lään sekä lupsakalla sanailul-
laan. Hakkarainen sai syystäkin 
kiitosta toiminnastaan edus-
kunnassa ja kannaotoistaan 
yleensäkin. Hakkairainen vas-
taili satoihin kysymyksiin kur-
sailematta. Kysymysten tulvan 
aiheutti mm. puolueen enti-
sen puheenjohtajan Timo Soi-

nin ja muiden ministerien sekä 
kansaedustajien järjenvastai-
nen käytös puolueen hajotta-
miseksi. Yksituumaisesti Ala-
vudella todettiin, että he olivat 
huonoja häviäjiä sen jälkeen, 
kun jäsenet valitsivat suosikkin-
sa Jussi Halla-ahon uudeksi pu-
heenjohtajaksi. 

Alavus on yksi perussuoma-
laisten mahtikunnista koko 
Suomessa. Puolue sai viime 
kuntavaaleissa toiseksi eniten 
alavutelaisten äänistä, lähes 18 
prosenttia ja 6 perussuomalais-
ta pääsi valtuustoon. Aina tä-
hän saakka kakkossijaa halus-
saan pitänyt kokoomus sai nyt 
vain alle 15 % ja 5 valtuutettua.

PS:n Petri Juurakko ja Pentti 

Hautala olivat koko vaalien yli-
voimainen kärkikaksikko ääni-
määrillään. Molemmat toimivat 
myös kaupunginhallituksessa. 

Valtuuston ensimmäisenä va-
rapuheenjohtajana on perus-
suomalaisten Yrjö Paukkunen. 
Muut valtuutetut ovat Antti Mä-
kelä, Juha Soini ja Pekka Kaiho-
niemi.

Ja mikä tärkeintä: Paukkusen 
johtama Alavuden PS:n paikal-
lisyhdistys sekä valtuustoryhmä 
ovat päättäneet pysyä jämäkäs-
ti ja ehdottoman yksimielises-
ti Jussi Halla-ahon johtaman, ai-
don PS:n riveissä!

Pentti Hautala

Hakkarainen hurmasi Alavudella

Farmari 2017-maatalousnäyttelyssä oli mukana myös 
perussuomalaiset omalla osastollaan. Näyttelyvastaavana 
toimi Sami Yli-Rahnasto.

PERUSSUOMALAISTEN ke-
säkuinen puoluekokous jäi 
Suomen poliittiseen histo-
riaan ja siitä tullaan puhu-
maan ja kirjoittamaan vielä 
paljon. Itse olen kokouksen 
valintoihin tyytyväinen enkä 
kirjoita niistä.

Perussuomalaisilla on muis-
ta puolueista poiketen ylei-
nen äänioikeus puolueen 
johtoa valittaessa: jokainen 
jäsenmaksun maksanut jä-
sen saa äänestää. Tämä on 
hyvä tapa ja siitä ei pidä luo-
pua. Äänestämään pääsee 
vain saapumalla henkilökoh-
taisesti puoluekokoukseen, 
mikä luonnollisesti karsii ää-
nestäjien määrää, kun kaikki 
eivät halua tai voi matkustaa 
kauas kokouspaikalle. 

Ehdotan, että perussuoma-
laiset ottaa käyttöön sähköi-
sen nettiäänestyksen puo-
luekokouksissa. Niihin voi jo 
nyt ottaa osaa seuraamalla 
puoluekokousta netin kautta 

suorana, ja sähköinen äänes-
täminen netissä puheenjoh-
tajistosta, puoluesihteeristä 
ja puoluevaltuustosta olisi ly-
hyt ja luonnollinen seuraava 
askel. Jokainen jäsenmaksun 
maksanut jäsen ajatukseni 
mukaan voisi äänestää puo-
luekokouksessa esimerkiksi 
pankkitunnusten avulla.

Jyväskylän puoluekokouk-
sessa oli hämminkiä sähköis-
ten äänestysvälineitten käy-
tössä, mutta uskon puolueen 
nettihenkilöiden löytävän 
ratkaisun pulmiin. Samal-
la voidaan etsiä toimiva tapa 
toteuttaa koko Suomen kat-
tava nettiäänestys puolueko-
kouksissa. 

Mikäli maailma ei ota taka-
pakkia, tulevaisuus on säh-
köinen. Perussuomalaisilla 
on mahdollisuus olla netti-
äänestyksen edelläkävijöitä. 

Esa Paloniemi 
Kellon Kiviniemi, Oulu

Puoluekokoukseen 
nettiäänestys
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KOULUTUS

TYÖPAIKAT

Pekasus kouluttaa

Haetaan politiikan 
sivutoimista opettajaa

Opintokeskus Pekasus järjestää sääntöseminaari-koulutusti-

laisuuden seuraavilla paikkakunnilla: 

• Varkaus 2.9. klo 9-15.30, Hotelli Oscarissa.

• Oulu 9.9. klo 10-16.30, Oulun Perussuomalaisten toimistolla.

• Joensuu 16.9. klo 10-16.30, PS:n Pohjois-Karjalan piirin 

toimistolla.

 • Turku 30.9. klo 13-18, paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Sääntöseminaarissa selostetaan puolueen säännöissä huomi-

oitavat lain säännökset sekä puolueen sääntöjä koskevia peri-

aatteita. Osanottajat saavat esittää omia näkemyksiään ja vaih-

toehtojaan sääntöihin, joista käydään keskustelua. 

Ottakaa sääntökirja ja kirjoitusvälineet mukaan! Tervetuloa!

Tilajärjestelyjen vuoksi sääntöseminaareihin on ilmoittaudutta-

va viikkoa ennen tilaisuutta sähköpostiosoitteeseen: 

lasse.lehtinen@pekasus.fi tai postitse: 

Opintokeskus Pekasus, PL 4, 69101 KANNUS. 

Tilajärjestelyjen vuoksi enimmäisosanottajamäärä tilaisuutta 

kohti on 18 osallistujaa.

Peruskansan Sivistysliitto ry hakee Opintokeskus Pekasuksel-

le sivutoimista tuntiopettajaa opetusalana politiikka vapaasta 

sivistystyöstä annetun lain mukaiseen opetukseen.  Opettajan-

työ edellyttää matkustamista Suomessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto 

ja vähintään 60 op:n tai 35 op:n laajuiset opettajan pedagogiset 

opinnot sekä täydellinen suomen kielen taito.

Opintokeskus Pekasus noudattaa toiminnassaan perussuo-

malaista arvomaailmaa. Palkkaus määräytyy alan työehto-

sopimuksen mukaan.

Kirjallinen hakemus ja liitteenä ansioluettelo 
lähetetään osoitteeseen Peruskansan Sivistysliitto ry, 

Yrjönkatu 8-10, 00120  HELSINKI tai sähköpostiosoitteeseen 

auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi  7.9.2017 mennessä.

Lisätietoja antaa rehtori Lasse Lehtinen (p. 0500 704 956). Tasavallan presidentiksi pyrkivä perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Laura Huhtasaa-
ri vieraili puolueen toritapahtumassa Vaasassa. Yhteishenki oli korkealla.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho piipahti sateisella Pietarsaaren torilla 
Jaakon päivän tapahtumassa.

MÄNTTÄVILPPULAN Perussuomalaiset osal-
listuivat Mäntän raveihin, joissa he lahjoittivat 
loimen 9. lähdön voittajalle. 
  Lähdön voitti 12-vuotias tamma Tolinan piirto, 

jonka omistaja, valmentaja ja ohjastaja on Risto 
Leponiemi Ylöjärveltä.

Mänttä-Vilppulan Perussuomalaiset

VAASA

PIETARSAARI

Perussuomalaiset Mäntän raveissa

Kuva: Sanna Lakua

Puolue-eliitin pillin mukaan ei jäsenistö tanssi.
Puheenjohtajistoon ihan uudet henkilöt marssi.
Siitä sitten käynnistyikin poliittinen farssi.
Kun valinnat ei kaikkia miellyttäneetkään.

Kähmyt oli tehneet toki varasuunnitelman.
Teatteria pyöriteltiin silti hetken verran.
Tarinat ne muuttuivat useammankin kerran.
Jäsenistön päätöksiäkin alettiin kääntelemään.

Siellä juntattiin, siellä kaapattiin.
Alkuviikosta jo sitten loikattiin.
Siellä juntattiin, siellä kaapattiin.
Alkuviikosta jo sitten loikattiin.

Kirje povessa pääministeri hurskaalta niin näyttää.
Arvoista puhuminen jokaiselta nyt hyvin käyttää.
Valehtelun tunnusmerkit valtionjohto täyttää.
Mitään suunnitelmaa kun ei muka ollutkaan.

Jokusia hillotolppia operaatiolla pelastettiin.
Jännittäviä käänteitä monet päivät lehtiin.
Etukäteen yhteistuumin käsikirjoitusta tehtiin.
Jälleen kerran mustaa valkoiseksi puhutaan.

Siellä juntattiin, siellä kaapattiin.
Alkuviikosta jo sitten loikattiin.
Siellä juntattiin, siellä kaapattiin.
Alkuviikosta jo sitten loikattiin.

Ari Saukko, Tervola

Arvoton näytelmä 

mailto:auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi
mailto:lasse.lehtinen@pekasus.fi
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JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset 
osallistuu Joen yö -tapahtu-
maan perjantaina 25.8. klo 16-
21 Joen Yön järjestöbulevardilla 
Suvantosillan ja ravintola Tuu-
laakin välisellä alueella. Tapah-
tumaan saapuu perussuoma-
laisten uusi puheenjohtaja Jussi 
Halla-aho. Tervetuloa!

AKAA
Akaan Perussuomalaiset Huna-
jahulinoilla lauantaina 26.8. klo 
9-12 Toijalan torilla, Kirkkoto-
ri 1. Tule tapaamaan valtuutet-
tujamme! Tarjoamme mehua ja 
uunilämpimiä kunnon paikalli-
sia munkkeja, ilmapalloja ja pal-
jon muuta! Tervetuloa!

HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset 
ovat tavattavissa Harjavallan 
markkinoilla Huovintorilla vii-
konloppuna 26.-27.8. Olemme 
paikalla lauantaina klo 9–17 ja 
sunnuntaina klo 10–16.

KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuoma-
laiset ry osallistuu perinteiseen 
tapaan tänäkin vuonna Kirk-
konummi-päiville. Telttamme 
löytyy poliittisten järjestöjen 
yhteiseltä alueelta, osoittees-
ta Kirkkotallintie 4. Olemme pai-
kalla lauantaina 26. elokuuta klo 
10 alkaen. Tervetuloa!

ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuomalaiset 
ry:n ylimääräinen kokous pide-
tään tiistaina 29.8. klo 18 Ääne-
kosken kaupungintalolla, Hal-
lintokatu 4, Äänekoski. Valitaan 
yhdistykselle puheenjohtaja 
ja täydennetään hallitusta yh-
distyksestä eronneiden vuok-
si. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kokouksessa ovat 
äänioikeutettuja jäsenet, jotka 
ovat maksaneet kuluvalta vuo-
delta ja sitä aikaisemmalta vuo-
delta määrätyn paikallisyhdis-
tyksen jäsenmaksun 25.8.2017 
mennessä yhdistyksen pankki-
tilille, ja jotka eivät ole laimin-
lyöneet puolueen jäsenmaksua. 
Tervetuloa!

LEPPÄVIRTA
Perussuomalaiset mukana Maa-
seutuparlamentin Sadonkorjuu-
torin yhteydessä olevassa puo-
luekahvilassa keskustelemassa 
maaseudun asioista. Puolue-
kahvilan välittömässä yhtey-
dessä on ProAgrian Sadonkor-
juu-kahvila. Kahvilasta on suora 
yhteys puolueiden pöytiin, jois-
sa voidaan kahvitella ja keskus-
tella maaseutuasioista. Puo-
luekahvilassa olemme paikalla 
perjantaina 1.9. klo 14-18, lau-
antaina 2.9. klo 9-16 ja sunnun-
taina 3.9. klo 9-14.

ROVANIEMI
Suomen Perusta -ajatuspaja ja 
Rovaniemen Perussuomalai-
set järjestävät perjantaina 1.9. 

klo 17–20 Rovaniemen entisen 
maalaiskunnan valtuustosalis-
sa (Rovakatu 2) uutuusteoksen 
Me – ajatuksia perussuoma-
laisuudesta teemoja käsittele-
vän keskustelutilaisuuden. Pe-
russuomalaisesta ideologiasta, 
kansanliikkeen nykytilasta ja 
ajankohtaisista poliittisista ky-
symyksistä ovat keskustelemas-
sa Me-kirjan kirjoittajista Ve-
näjä-tutkija Arto Luukkanen ja 
Suomen Perusta -ajatuspajan 
toiminnanjohtaja Simo Grön-
roos sekä paikalliset vaikutta-
jat kaupunginvaltuutettu Kaler-
vo ”Kassu” Björkbacka ja Lapin 
Perussuomalaisten Nuorten pu-
heenjohtaja Johannes Sipola. Ti-
laisuuteen on vapaa pääsy – 
tervetuloa mukaan!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään perjantaina 1.9. klo 
17 Vantaan seurakuntayhty-
män auditoriossa (Unikkotie 5 
C, Tikkurila). Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Otat-
han jäsenkorttisi mukaan. Ter-
vetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalai-
set mukana Vuosaaren kesä-
juhlilla lauantaina 26.8. klo 
9-15 Mustakiven leikkipuistos-
sa, Herttoniemen kyläjuhlassa 
Herttoniemen urheilupuistos-
sa sunnuntaina 27.8. klo 10-15 
(Siilikuja 1), Malminkartanon 
elojuhlilla sunnuntaina 27.8. 
klo 11-15 Leikkipuisto Piikas-
sa (Arentikuja 5), Hakaniemen 
maalaismarkkinoilla sunnuntai-
na 3.9. klo 9–15 Hakaniemen to-
rilla  ja klo 12-15 Pitäjänmäen 
kirjastossa (Jousipolku 1) sekä 
launtaina 9.9. klo 10-15 Puis-
tolan torilla. Tervetuloa nouta-
maan tuore PS-lehti ja keskuste-
lemaan ajankohtaisista asioista.

KAARINA
Kaarinan seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnun-
taina 3.9. klo 16 Littoisten Mo-
nitoimitalolla, Tallakatu 2. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

LESTIJÄRVI
Lestijärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään maanantaina 4.9. 
klo 19 Lestijärven kunnanviras-
tolla, Lestintie 39. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana halli-
tus. Kokouksessa mukana piirin 
pj. Arto Pihlajamaa. Tervetuloa!

ORIVESI
Oriveden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään keskiviikkona 13.9. klo 
18 kaupungintalolla, kokous-
huone 1, toinen kerros. Käsitel-

  Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella: 
tapahtumat@perussuo-

Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA

Näin kirjoitat 
palstalle:

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

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

HYVÄT toimittajat. Haluaisin 
teidän pohtivan, millaista elä-
männe olisi, jos asuisitte 650 
metrin päässä lähimmästä voi-
malasta. Ehkä ette tiedä, että 
nykyisten, jopa 230-250-met-
risten voimaloiden tuottama 
melu on yhtä kovaa ja häiritse-
vää kuin rock-konsertin, eli n. 
105 dB, ajoittain jopa kovem-
paa jumputusta. 

STM vertaakin syystä voima-
loiden tuottamaa melua rock-
konserttien tuottamaan me-
luun. Helsingin päätöksen 
mukaan pääkaupunkiseudul-
la pidettävien rock-konserttien 
on loputtava puolelta öin, mut-
ta meillä länsirannikon maaseu-
dun asukkailla tuulivoimaloiden 
“Hornet”-melun sallitaan jatku-

van 365 vuorokautta 24/7.
 Tuulivoimaloiden melusaaste 

on pakottanut jo sadat ihmiset 
evakkoon. Sen lisäksi tuhannet 
kärsivät hiljaa vastaanotettuaan 
tuulivoimaa rakentavilta tahoil-
ta erilaisia korvauksia ja avus-
tuksia. 

Uskoisin, että tämän luettua 
toimittajatkin ymmärtävät, että 
kyseessä ei suinkaan ole evak-
koon lähteneiden negatiivinen 
suhtautuminen tuulivoimaan, 
sillä kuka muuttaisi sen vuoksi 
ikiomasta kodistaan. Muuttaisi-
ko joku teistä?

Julkaisemme kirjoituksen poik-
keuksellisesti nimimerkillä.

Huonotuulinen 

Tuulivoima ja toimittajat

Rajattoman vallan äärellä
EUROVAALEISSA tohtori Jussi 
Halla-aho sai noin 80 000 ääntä. 
Se osoittaa, kuinka paljon sy-
viä haavoja jäi Suomen kansan 
sydämiin Juha Sipilän toimien 
seurauksena. 

Tuomio Sipilältä kohdistui, ar-
vovaltaansa käyttäen, Halla-
ahon ajatuksiin, kun sanoi tie-
tävänsä Halla-ahon ajatukset 
(12.6.2017) ja vetosi niihin. Jär-
kyttävää, mutta se kertoo tä-
män hetken Suomesta paljon. 
Sanktioita tulee, jos sanoo val-
lanvastaisen mielipiteen.

En ole nuhteeton, on tullut 
sanotuksi usein ilkeästi, eivät-
kä ajatukseni kestä arvostelua. 
Kun tuomiot langetetaan ar-
vovallalla, toisen ihmisen arvo-
maailmaa (ajatuksia) todistee-
na käyttäen, on valta todellakin 
rajaton. Sen seurauksena Halla-
aho ei kelvannut hallituskump-
paniksi Sipilälle ja Petteri Orpol-
le. Paljon tuli meitä hylättyjä 
suomalaisia samalla. 

Elämme pohjamudissa, jos hy-
väksymme valheet Halla-ahosta 
ja tämän esimerkin toisen ihmi-
sen kiusaamisesta sekä halvek-
sinnasta. Bisneksenteossakin 
pitäisi olla joku raja, nehän näis-
säkin teoissa ovat taustavaikut-
tajina.

Tuen täysillä Halla-ahoa, Laura 
Huhtasaarta, Teuvo Hakkaraista, 
Juho Eerolaa ja kaikkia perus-
suomalaisia.

Maria Manninen

Oulu

lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa kaikki orivesiläiset pe-
russuomalaiset ja perussuomalai-
siksi haluavat!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten jä-
senillassa torstaina 14.9. klo 18-
20 vieraana kansanedustaja Lau-
ra Huhtasaari. Paikka ilmoitetaan 
myöhemmin Perussuomalaisten 
tapahtumakalenterissa.

RUOKOLAHTI
Ruokolahden Perussuomalaiset 
mukana Ruokolahti-markkinoilla 

lauantaina 16.9. klo 10-14 Ruoko-
lahden torilla. Perussuomalaisten 
teltalla myynnissä arpoja sekä 
makkaraa ja jaossa lehteä, kyniä 
ynnä muuta materiaalia.

ROVANIEMI
Rovaniemen ja lähialueiden Pe-
russuomalaiset jalkautuvat 
kansan pariin perinteisillä Ro-
vaniemen kauppatorin syys-
markkinoilla 19.-21.9. Tervetuloa 
teltalle jutustelemaan ja tapaa-
maan aitoja perussuomalaisia.

SONKAJÄRVI
Sonkajärven Perussuomalaiset 

ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 23.9. klo 
14 Koirakosken Savottakämpäl-
lä. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na puheenjohtaja Ilpo Kärkkäi-
nen. Esitä jäsenkorttisi tullessasi. 
Sauna ja grilli käytettävissä. Nyyt-
tikestiperiaatteella. Kokouksen 
jälkeen vapaata seurustelua ja 
puoluepolitiikkaa. Tervetuloa.

mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Perussuomalaiset on 
palannut juurilleen
KUNTAVAALIKENTILLÄ po-
liittisesti päälleni syljettiin. 
”Persut ovat pettäneet mei-
dät”, sättivät vähäosaiset. 
Kehnosti toimeentulevia on 
pahiten kyykytetty. ”Mentiin 
herrojen kanssa marjaan. Hal-
lituksessa tehdään niin oi-
keistolaista politiikkaa, että 
hirvittää!” 

Jytkyä äänestäneet siirtyi-
vät poliittiseen katsomoon. 

Vaaleissa tuli pahasti tur-
paan. Gallupien käyrät sojot-
tavat alas. Linjan muutokselle 
on ajolähtö. Perussuomalais-
ten puoluekokous oli kuin 
”Mainilan laukaukset”. Kepu 
ja kokoomus saivat syyn 
aloittaa ”kybersodan”. Sitä 
kiihdytti suurliikemies Alfred 
Kordelinin entisestä graniit-
tihuvilastakin singahtaneet 
kommentit. Vastustajien mie-
likuvamanööverien seurauk-
sena siitä tuli paariapuolue. 

Perussuomalaiset on palan-
nut juurilleen. Se sai aatteel-
lisesti terveellisen ja oikea-ai-
kaisen herätyksen.  

Jos puolue olisi yhä spar-
rannut kepun ja kokoomuk-
sen syleilyssä, se olisi ensi 
eduskuntavaaleissa isketty 
kanveesiin. Yhä säilyvät aat-
teen palo ja oma identiteetti. 

Nyt on henkisesti käynnis-
sä Krimin valloituksen kaltai-
nen kybersota trollauksineen 
ja disinformaatioineen. Deng 
Xiaopingin oppi ”tarkkai-
le viileästi, suhtaudu tyynes-
ti, pidä asemasi, kätke kykysi 
ja odota hetkeäsi” on arvos-
saan. Huomion ja tunteiden 
taistelussa faktat ovat toisar-
voisia. 

Kyllä kansa tietää, ketä se 
uskoo! Polun risteyksessä jär-

kevä valitsee uran, jota on vä-
hemmän kuljettu.

Sotateoreetikko Suntsi on 
opettanut: ”Pane vastustaja 
liikkeelle ja säästä itse voimi-
asi.” Tässä hereille ravistelussa 
menestyy se, jonka puolelle 
perussuomalaisten kenttävä-
ki asettuu. Se, joka on uskot-
tavampi ja linjakkaampi. Sel-
kärangan suoruus ja aatteen 
palo ovat jälleen voimissaan. 

Johtajan tulee edistää ryh-
män etua sellaisena kuin sen 
jäsenet sen näkevät. On on-
tuvaa nojata joukossa, joka 
vaalikampanjassaan on vas-
tustanut EU:n liittovaltioke-
hitystä ja vaatinut tiukempaa 
maahanmuuttopolitiikkaa, 
mutta äänestysten jälkeen 
kääntää nuttunsa. Demo-
kratia toimii vain, jos poliitti-
set johtajat asettavat yhtei-
sen hyvän henkilökohtaisen 
edun edelle. 

Kansainvälisessä politiikassa 
on verisesti opittu, ettei ke-
tään kannata nimitellä rikol-
liseksi, diktaattoriksi tai ter-
roristiksi. Huomenna hän voi 
olla iso johtaja. Hänen kans-
saan on mahduttava samaan 
neuvottelupöytään. Jos sa-
lista poistuu, on sinne vaikea 
palata. 

Kähinässä ei ole voittajaa. 
Sen jälkeen on pää kylmänä 
pohdittava, miten ehjänä pa-
lataan arkeen. Haavat, mus-
telmat sekä infra paranevat. 
Henkiset tappiot jättävät ikä-
vän arven. 

Silti: ”Ei piru ole niin musta 
kuin kerrotaan.”

Mikael Miikkola
turkulainen veteraanipoliitikko 
(ps.)

Rakkauden kaksoiskäsky 
KRISTILLISEN uskomme kes-
kus on Jeesuksen esittämä ja 
käytännössä aina ristinkuo-
lemaan asti toteuttama RAK-
KAUS. Jumalan rakastaminen 
on uskossamme kaikki kai-
kessa, mutta se ilmenee juu-
ri lähimmäisten, kaikkien ih-
misten rakastamisessa. Jeesus 
itse irrotti lähimmäisenrak-
kauden kansallisesta rajoittu-
neisuudesta avartamalla sen 
myös juutalaisten ulkopuolel-
le, meillekin eli kaikille silloisil-
le pakanakansoille. 

Tämä on kristinuskomme pe-
rusnäkemys uskonnostamme, 
niin heikosti kuin kristilliset 
kirkkomme ja me itse kukin 
kristittyinä olemmekin Jeesus-
ta seuranneet ja rakkauden 

käskyä noudattaneet. Ja tämä 
Jeesuksen julistama rakkau-
den kaksoiskäsky ei enää ole 
pelkästään juutalaisuuden ja 
kristinuskon ydin, vaan se on 
koko ihmiskunnalle annettu 
vetoomus ja haaste.

 Käskyistä suurin ja tärkein 
on: “ Rakasta Herraa, Jumalaa-
si, koko sydämestäsi, koko sie-
lustasi ja mielestäsi.”  Toinen 
yhtä tärkeä on siis: “Rakasta lä-
himmäistäsi niin kuin mieles-
täsi.” Tähän Jeesus lisäsi vielä: 
“Näiden kahden käskyn varassa 
ovat laki ja profeetat.”

Kun kuitenkin usein murhe 
omasta tilastamme synken-
tää sielumme, niin juuri sil-
loin saamme katsoa Jeesuk-
seen ja löydämme siten ilon. 

Eikä tämä ilon lähde koskaan 
ehdy, koska hän, Vapahtajam-
me on ottanut meidät omik-
seen jo kasteessa. Näin Vapah-
tajamme Jeesus asuu meissä, 
vaikka hän liiankin usein peit-
tyisikin kaiken sydämissämme 
olevan roinan alle. Voimmekin 
sanoa vanhan kristillisen to-
tuuden mukaisesti, ettei ilman 
synnin surua ole pelastuksen 
iloakaan. Vapahtajamme yh-
teydessä meillä on siis tämän 
ajallisen elämän täyteläisyys, 
mutta kerran myös iäinen ilo! 

”Ilo kyynelten pohjalla kim-
meltää, Ilo puhtain jää, Kun 
kyynel haihtuu pois.” 

Anssi Joutsenlahti 
rovasti

KESKUSTAPUOLUEELLE, 
kokoomukselle ja tasaval-
lan presidentille ei kelvan-
nut perussuomalaisten uusi 
puheenjohtaja, jonka valin-
ta lain mukaan kuuluu vain 
kyseisen puolueen jäsenille. 
Puuttumalla toisen puolueen 
sisäisiin asioihin he aiheutta-
vat myös kansallisen kehityk-
sen taantumisen hajottamal-
la hyvän hallituksen. 

Näin voimakasta ohjailua 
ei ollut edes presidentti Urho 
Kekkosen aikakaudella, vaik-
ka silloin presidentillä olikin 
enemmän valtaa. Kansain-
vaellukset ovat aiheuttaneet 
pulmia jo aikojen alussa, niitä 
kuvataan raamatunhistorias-
sa. Jussi Halla-aho on tehnyt 
laskelmia, joissa lisäänty-
vä maahanmuutto horjuttai-
si kansantaloutta - ja hän siis 
sillä perusteella vastustaa li-

sääntyvää maahanmuuttoa. 
Kannanotoistaan hän on saa-
nut tuomion ja nyt sitten vie-
lä toisen. 

Länsimaisen oikeuskäytän-
nön mukaan kärsitty rangais-
tus nollaa tilanteen, näin on-
kin käynyt kansanedustaja 
Kauko Juhantalon ja pormes-
tari Jan Vapaavuoren, mut-
ta ei Halla-ahon osalta. Pe-
russuomalaiset oli pitkään 
politiikan koulukiusattuja ja 
nyt sitten taas uudelleen. Tie-
dämme historiasta, että suo-
malaista vain vahvistaa pii-
na ja kiusa, siinä suhteessa 
puolue vahvistuu seuraa-
viin eduskuntavaaleihin men-
nessä. 

Esko Järvenpää 
kaupunginvaltuutettu (ps.), 
Jämsä

Ulkopuoliset puuttuivat 
perussuomalaisten 
sisäisiin asioihin 

PUOLUEKOKOUS antaa puo-
lueen jäsenille mahdollisuu-
den esittää muutosehdotuksia 
puolueen linjaan. Vaikuttamis-
haluista mielialaa nostattaa 
puoluekokouksen kaunis suo-
malainen kesäpäivä: lempeä 
tuuli, muutama tumma pilven-
hattara ja auringon energisoi-
va lämpö.

Innostuneissa tunnelmissa 
joukko perussuomalaisia aste-
lee kohti Jyväskylän Paviljonkia. 
Pihamaalla ensimmäisenä vas-
tassa on nuoria lehdenjakajia. 
Seurueestamme ainoana otan 
lehden ja kerron muille, että on 
tunnusteltava myös omaa ajat-
telua sivuavaa ajattelua. Vasta-
media tarjoaa näkökulmaan-
sa osallistujille. Vastarintaliike 
emme ole, mutta vastamedian 
puhe on otettava vakavasti – on 
tärkeää rakentaa dialogia vasta-
poolien välille.

Ilmoittautumisen jälkeen kul-
kulupa kaulassaan osallistujat 
hajaantuvat ympäri salia. Yli 2 
000 perussuomalaista yhdessä 
tilassa on vaikuttava näky. Pal-

jon nuoria siististi puku pääl-
lään tai vähän rennomminkin, 
iäkkäitä tai liikuntarajoitteisia 
määrätietoisin ilmein ja eri tyy-
lisiä keski-ikäisiä. Joukosta tun-
nistaa kansanedustajat. Ilah-
duttavaa on nuorten runsaus 
ja aktiivisuus. Puolueen jäsen-
ten ulkoinen monimuotoisuus 
on välittömästi tunnistettavissa. 
Erilaisista ulkoisista ilmiasuis-
ta huolimatta äänestystulokset 
ovat yllättävänkin yksimielisiä, 
etenkin puheenjohtajavaalis-
sa, mikä on hyvä meriitti pe-
russuomalaisen tulevaisuuden 
rakentamisessa. Puheenjohta-
jaesittelyssä kannustushuuto-
jen korkeus ja seisojien määrä 
on selvästi Jussi Halla-ahon puo-
lella, minkä äänestystulos myös 
vahvistaa.

Halla-ahon kannattajat erot-
tuvat joukosta. Ilmeet ovat toi-
veikkaat. Arvailuja suuntaan 
jos toiseenkin esiintyy ei-halla-
aholaisten kannanotoissa. Ar-
vailuja siitä, mitä nyt tapahtuu 
esitellään totuuden kaltaisina 
asioina, vaikka minkäänlaista 

näyttöä toiminnasta ei ole. Nyt 
on tärkeää osoittaa keskustelu-
kyvykkyys ja perussuomalainen 
sivistys. Selänkääntö tai äksyi-
ly ei auta.

Yhteisten asioitten hoitami-
nen ei ole riippuvainen henki-
löstä - politiikkaa tehdään yh-
dessä. Tällöin keskustelu- ja 
neuvottelutaidot ratkaisevat. 
Annetaan uusille perussuo-
malaisten edustajille tukem-
me, mahdollisuus näyttää tai-
tonsa ja työrauha. Arvostelu ei 
auta. Tarvitaan sivistynyttä ar-
viointia ja osallistumista. Poli-
tiikka on yhteisten tahtotilojen 
tunnustelua ja määrittelyä, mitä 
Halla-ahon ensimmäinen linja-
puhe edustaa hyvin. Dialogin 
rakentaminen menneen ja tu-
levan välille on meidän kaikki-
en yhteinen tehtävä. Muutok-
sen ilmavirtauksien tunnustelu 
jatkuu.

Sirkka Kumpula (ps.)
Seinäjoki

Menossa mukana – matkalla muutokseen  
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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

Helppoa hoitoa - ja valtio 
säästää
MINULLA on – työttömyydestä-
ni johtuen – ollut viime kuukau-
sina paljon luppoaikaa. Olen 
aikani kuluksi ja hallituksen rie-
muksi ratkaissut työttömyyson-
gelman, lääkäripulan ja sote-
sotkun. Lääketieteestä tehdään 
ihan turhan takia liian vakavaa 
ja monimutkaista. Minusta lä-
hes kaikki työttömät voitaisiin 
kouluttaa täydennyslääkäreiksi 
parin viikon kurssituksella. 

Eläinlääketieteestä olisi turval-
lista aloittaa. Monet potilaatkin 
olisivat turvallisia, niin kuin esi-
merkiksi lehmät ja hevoset. Ja 
kaikkiin vaivoihin olisi vain yksi 
hoito: ”Nyt on kyllä sellainen ti-
lanne, että valitettavasti tämä 
Teidän koiranne on lopetettava. 
Sillä on niin pitkät kynnet, että 
niiden kanssa koiranne elämä ei 
enää ole täyttä koiran elämää. 
Että lopetettava se on.”

Eläinlääketieteessä pärjäämät-
tömät voisivat siirtyä terveys-
keskuslääkäreiksi. Ja taas kaik-
keen olisi vain yksi hoito: ”Nyt 
on kyllä sellainen tilanne, että 
Teidän on vain opittava elä-
mään tuon vaivanne kanssa. Ei 
sille mitään voi tehdä.”

Mutta monen unelmien täyt-
tymys olisi varmasti hammas-
lääkärin työ. Siinä saisi potilas-
ta palvellessaan rakentavalla 
tavalla purkaa entisen työttö-
myyden aiheuttamaa ahdistus-
ta ja mielipahaa. Totutusti kaik-

keen olisi taas vain yksi hoito: 
”Nyt on kyllä sellainen tilanne, 
että se tuo Teidän hampaanne 
on poistettava.” 

Parasta tässä kaikessa olisi se, 
että nykytrendin mukaisesti ku-
kaan ei olisi pelkkä hammaslää-
käri vaan luomuhammaslääkäri. 
Luomuhan on muotia ja kaikin 
puolin vain hyvä ja kannatetta-
va asia. Eli mitään keinotekoi-
sia myrkkyjä ei käytettäisi. Ei siis 
mitään puudutusaineita eikä 
varsinkaan antibioottikuureja. 
Eli hammas vain raakana suus-
ta ulos. Siinäpähän opit harjaa-
maan hampaasi säännöllisesti, 
kun ilman puudutusta poiste-
tun hampaasi tilalle kasvaa nyr-
kin kokoinen paise ja melkein 
kuolet verenmyrkytykseen ja 
kuumeeseen. 

Olen varma, että näillä kei-
noin Suomeen saataisiin täys-
työllisyys, lääkäripula häviäi-
si ikiajoiksi, sote-uudistus kävisi 
tarpeettomaksi, lääkekuluihin 
tulisi miljardien säästöt ja luo-
mun osuus tuotannosta kasvai-
si. Mutta älkää Herran nimessä 
näyttäkö tätä kirjoitusta kelle-
kään hallituksen jäsenelle! He 
saattaisivat epätoivossaan hy-
vinkin tarttua ehdotukseeni ja 
se TUSKIN olisi meidän kenen-
kään etu.

Elli V.

ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja mihin tarkoitukseen 

lehdet ovat tulossa. Muista laittaa tilaukseen yhteystietosi ja 

lehtinippujen toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanotta-

jan puhelinnumero. 

Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten 

määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun 

numeron aineistopäivänä. 

Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

Perus-
suomalainen-
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

HARVOIN näkee ja kokee sel-
laista, mitä tapahtui kesäkuun 
puoluekokouksen jälkeen. Ta-
pahtumista saisi loistavan kä-
sikirjoituksen elokuvaan. Nimi 
elokuvalle voisi olla juurikin 
tuo otsikko eli Taru hillotolpan 
herrasta. Sen verran käänteet 
muistuttavat Taru sormusten 
herrasta -elokuvatrilogiaa.

Tapahtumat näyttävät sil-
tä, että Timo Soini porukoi-
neen suunnitteli koko ma-
nööverin etukäteen. Jotain 
vihjeitä koko manööveristä oli 
kieltämättä olemassa, mut-
ta loikkaamiseen laajuus ja 
systemaattisuus tulivat suu-
rimmalle osalle perussuoma-
laisten kenttää yllätyksenä. 
Lähinnä puoluekokouksessa 
kuultujen juttujen perusteel-
la muutaman kansanedusta-
jan odotti loikkaavan. Petok-

sen laajuus yllätti monet ihan 
nykyistä puheenjohtajaamme 
Jussi Halla-ahoa myöten. 

Soinin ja co:n puolelta on 
esitetty kaikenlaisia väitteitä 
somessa tapahtuneesta sys-
temaattisesta junttauksesta, 
ääriainesten kaappaamasta 
puolueesta ja muusta tuu-
basta. Tämä vaan kertoo siitä, 
että hillotolpan herra ja hänen 
köörinsä yrittää peitellä pe-
tostaan. Kuten on monesti jo 
tullut todettua, niin kyllähän 
se junttaus tapahtui juurikin 
hillotolpan herran puolelta. 
Ministerinpalli ja Audin taka-
penkki olivat periaatteita tär-
keämpiä. 

Mitä tästä sitten pitäisi aja-
tella kokonaisuutena? Aina-
kin itse ajattelen siten, että 
puolue tulee olemaan näit-
ten tapahtumien jälkeen yh-

tenäisempi. On uuden raken-
nuksen aika. Jos vielä muita 
loikkareita ilmaantuu, niin an-
taa heidän mennä. On aivan 
tyystin varmaa, että mittatap-
pioita tällaisissa tilanteissa tu-
lee. Meidän ei kannata puolu-
eena lähteä uhkailemaan tai 
muuten jatkossa solvaamaan 
loikkareita. Tapahtumien kul-
ku on ollut selvä ja loikkarit 
kantavat itse vastuun tekemi-
sistään ja valehtelustaan.

Mordor on kukistettu ja hil-
lotolppa on upotettu laavaan. 
Näillä mennään! Siis kohti uut-
ta nousua siten, että pystym-
me vielä jatkossa katsomaan 
itseämme peiliin.

Tapio Lämsä (ps.)

Taru hillotolpan herrasta

en määrä ja mihin tarkoitukseen 

ta laittaa tilaukseen yhteystietosi ja

laisen 
et

a 
a 
uun 

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

Poliittinen suunnittelija • Sakari Puisto

Puh: 050 359 1370 • sakari.puisto@perussuomalaiset.fi

Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky

Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099

jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 
Raimo Vistbacka • Puh: 050 511 3186

raimo.vistbacka@alajarvi.fi

ETELÄ-SAVO 
Reijo Paunonen (vpj.) • Puh: 040 152 2021

r.paunonen@hotmail.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 
Terho Korpikoski (vpj.) • Puh: 044 506 1154

terhor2@gmail.com

PIRKANMAA 
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264

veijo.niemi@elisanet.fi

POHJOIS-KARJALA 
Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200

marko@nullmakesafe.fi

POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297

ahti.moilanen@hotmail.fi 

POHJOIS-SAVO 
Pia Pentikäinen (vt.) • Puh: 046 593 7968

pia.pentikainen@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 
Lauri Heikkilä (vpj.) • Puh: 050 514 6764

lauri.heikkila@marttila.fi

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@europarl.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

 PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho

Puh: +358 44 976 3628

jussi.halla-aho@europarl.europa.eu

1. Varapuheenjohtaja • Laura Huhtasaari

Puh: (09) 432 3045

laura.huhtasaari@eduskunta.fi

2. Varapuheenjohtaja • Teuvo Hakkarainen

Puh: (09) 432 3040

teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi

3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola

Puh: (09) 432 3013

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo

Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

MUUT JÄSENET:

Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205

anssi.joutsenlahti@dnainternet.net

Irma Kemppainen  Puh: 040 738 5402

irma@asuntogalleria.fi

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

Juho Eerola  (09) 432 3013

Ritva Elomaa (09) 432 3022

Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040

Laura Huhtasaari  (09) 432 3045

Olli Immonen (09) 432 3049

Arja Juvonen (09) 432 3060

Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054

Rami Lehto  (09) 432 3087

Jani Mäkelä (09) 432 3109

Leena Meri  (09) 432 3165

Mika Niikko  (09) 432 3129 

Tom Packalén  (09) 432 3136

Mika Raatikainen  (09) 432 3042 

Jari Ronkainen  (09) 432 3141

Sami Savio  (09) 432 3149

Ville Tavio  (09) 432 3177 

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

Talouspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen 

050 574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

Valtiovarainvaliokunta, Talousvaliokunta, 

Tulevaisuusvaliokunta

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander

050 574 0215 • iiro.silvander@eduskunta.fi

Maa- ja metsätalousvaliokunta, Ympäristövaliokunta, 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä Liikenne- ja 

viestintävaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !
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