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Mauri Peltokankaan
videoilla miljoonia
katsojia

“Haluan
herätellä
ihmisiä”
Kaustislainen kuntapoliitikko
Mauri Peltokangas on kohonnut
koko kansan tietoisuuteen purevilla Facebook-videopätkillään, jotka
yltävät samansuuruisiin katsojamääriin kuin Linnan juhlat.
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Laittomasti maassa oleskeleva henkilö murhasi Turussa julmasti ja raakalaismaisesti kaksi Suomen kansalaista ja haavoitti kahdeksaa muuta. Tämän seurauksena Suomessa laittomasti oleskelevia palkitaan.
Millaisen signaalin tällainen politiikka lähettää esimerkiksi ISIS-järjestölle?
Järjettömimmästä päästä olivat Peltokankaan mielestä sisäministeriön ja Vantaan kaupungin esitykset
Suomeen palaaville terroristijärjestön riveissä palvelleille vierastaistelijoille järjestettävästä ohituskaistasta asuntojonojen ohi ja muista erityiseduista.
- Sellaisen poliitikon, joka tällaista edes harkitsee,
täytyy olla 90-luvun lopun mielenterveyspalveluihin kohdistettujen säästöjen uhri. Kyllä Suomen pitäisi ennemmin ottaa mallia vaikka muista Euroopan
maista, joissa terroristeilta otetaan heti kansalaisuus
pois ja laitetaan säilöön, Peltokangas jyrähtää.

Rajavalvonta on palautettava
Suomessa terroristien iskuja vastaan on ryhdytty
päättäväisesti taistelemaan paapomalla, selittelemällä, ihmettelemällä, suunnittelemalla, voivottelemalla,
perustamalla erilaisia työryhmiä ja viljelemällä tyhjiä fraaseja.
Terroristi-iskuja voidaan tehokkaasti estää ainoastaan palauttamalla Suomeen normaali rajavalvonta.
- Maahan tulevilta on vaadittava voimassa olevat
matkustusasiakirjat, ja rajavalvojilla on myös olta-
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Erityisetuja terroristeille
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va oikeus olla päästämättä maahan, jos
sellaisia ei ole. Sanalla ”asylum” ei Suomeen pidä päästää ainuttakaan tulijaa.
- Meillä on kiintiöpakolaissäädökset, niiKuvaa muokattu
tä noudatettakoon. Suomessa ei ole noudatettu Dublinin sopimusta, vaikka kaikkia muita
sopimuksia kyllä noudatetaan. Kaikilla haittamaahanmuuttoon käytetyillä rahoilla olisi saatu jo todella
paljon hyvää aikaan Suomessa, sanoo Peltokangas.
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kaansa keskustelemalla siitä, miten
me voisimme olla paremmin hyödyksi maassamme laittomasti oleskeleville ihmisille, Peltokangas ihmettelee.
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Peltokangas ei voi ymmärtää, miksi Suomen päättäjät eivät ole heränneet, vaikka esimerkiksi puheenjohtaja Jussi Halla-aho on puhunut tästä jo
vuosikymmenen.
- Jussi on nostanut esiin muualta Euroopasta vastaavia tekoja, ja siitä syystä hänet on julkisuudessa
leimattu joksikin, jota hän ei ole. Nyt uutisia maahantulleiden tekemistä julmista teoista kantautuu
joka puolelta Suomea, eikä vieläkään kukaan tee
mitään, Peltokangas sanoo.
Hyvänä esimerkkinä Peltokangas mainitsee haastattelua edeltävänä päivänä katsomansa A-talk-ohjelman, jossa ministereitä ja muita valtioviisaita oli
raahattu kansalaisten verovaroilla ylläpidettyyn
mediaan tunniksi juttelemaan siitä, miten maassa
oleskeleville paperittomille turvapaikanhakijoille
saadaan parempi mieli ja mukavammat olot.
- Eikä ainuttakaan sanaa siitä, miten tällaiset tapaukset voitaisiin estää tulevaisuudessa, tai miten uhrien omaiset voivat. Suomen päättäjät käyttävät ai-
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Päättäjät eivät heränneet vieläkään
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KAUSTISLAISEN Mauri Peltokankaan pian Turun puukkoiskun jälkeen Facebookiin lataama video sai hurjat 850 000 katsojaa ensimmäisten 16
tunnin aikana, ja se on nähty jo kaikkiaan yli 1,7
miljoonaa kertaa.
Peltokankaan ensireaktio Turun tragediaan oli
valtava järkytys ja inhon tunne, jota pian seurasi
epäusko.
- Sisältäni kumpusi huuto, että miksi meitä ei ole
uskottu. Päätöksentekijöitä kohtaan heräsi valtava kritiikki, koska tämä olisi voitu estää, onhan kyseessä jo toinen tai kolmas turvapaikanhakijan suorittama henkirikos Suomessa, Peltokangas kertoo.
Ensishokin hälvettyä Peltokangas ryhtyi toimeen.
Peltokankaan tyylinä on sanoa mielipiteensä ääneen ja aika lailla suomen kielellä, ja hänen aikaisemmatkin sosiaaliseen mediaan lataamansa videot ovat saaneet satojatuhansia katsojia. Esimerkiksi
hänen Suomi 100 vuotta -videotaan on katsottu yli
700 000 kertaa.

-Olen saanut
tuhansia palauteviestejä, joiden
perusteella olen
saanut aktivoitua
paljon ihmisiä
politiikkaan ja
hakeutumaan
perussuomalaisiin, Peltokangas
kertoo.

Suuri kiitos uudelle puheenjohtajistolle
Peltokangas on kaustislainen kuntapoliitikko, kolmen tyttären isä ja ammatiltaan kiinteistönvälittäjä.
Hän on Kaustisen perussuomalaisten sihteeri, KeskiPohjanmaan piirin 3. varapuheenjohtaja ja Kaustisen
kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja. Peltokankaalle hänen videoidensa saama suuri huomio on ollut mykistävä yllätys.
- Siitä olen kiitollinen, että olen videoideni avulla
saanut heräteltyä paljon ihmisiä, jotka eivät aiemmin
ole olleet poliittisesti aktiivisia. Olen saanut tuhansia palauteviestejä, joiden perusteella olen saanut aktivoitua paljon ihmisiä politiikkaan ja hakeutumaan
perussuomalaisiin, Peltokangas kertoo.
Sosiaalinen media on ollut jo pitkään ja varsinkin
parin viime vuoden aikana hyvinkin tehokas vaikuttamisen kanava, joka tavoittaa ihmiset helposti.
- Matkustan henkilökohtaisesti paljon kentällä ja
saamani palautteen perusteella näen puolueelle äärettömän hienon tulevaisuuden. Siitä valtavan suuri kiitos ja kunnia nykyiselle puheenjohtajistolle. Nyt
kaikki näkevät, että meitä johdetaan edestä, Peltokangas kiittää.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO
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Koski Kaarinan
Seudun Perussuomalaisten
johtoon

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon Vaasan vierailu oli menestys. Halla-aho vakuutti niin paikallisaktiivit kuin markkinaväen Vaasan Tervajoella. Kuva: Ville Jussila

Halla-aho tapasi Vaasassa
Pohjanmaan perussuomalaisia
PERUSSUOMALAISTEN
puheenjohtaja Jussi Hallaaho kiersi kesällä ahkerasti ympäri Suomea tutustuen
piirien ja paikallisyhdistysten toimintaan. Heinäkuun
viimeisenä perjantaina Halla-aho suuntasi kohti Vaasaa,
jossa hän tapasi Pohjanmaan
maakunnan alueen perussuomalaisia aktiiveja Vaasan
paikallisyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa Keidasseurakunnan kahviossa.

Elitismin
vastakohta
Paikallisten aktiivien lisäksi Halla-ahon Vaasan vierailu kiinnosti kovasti myös paikallista ja valtakunnallistakin
mediaa. Vaasassa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Halla-aho toi pontevasti esille sen, että perussuomalaiset
on yleispuolue, jolla on omanlaista tarjottavaa kaikkiin poliittisiin kysymyksiin.
- Olemme ylpeästi populistinen puolue eli olemme elitismin vastakohta. Otamme
vakavasti kaiken sen, mitä tavallinen suomalainen ihminen sanoo ja ajattelee. Olem-

me myös kansallismielinen
puolue ja puolustamme päättäväisesti kansallista etuamme mm. maahanmuuttoasioissa ja kritisoimme
holtitonta EU-politiikkaamme. Toimimme pienen ihmisen puolesta toisin kuin vihervasemmisto, joka kylvää
varojamme kaikkialle muualle paitsi ei oman kansan hyväksi, Halla-aho painotti.
Halla-aho korosti Vaasassa
myös perussuomalaisten yhtenäisyyden tärkeyttä.
- Toisin kuin julkisuudessa
on annettu ymmärtää, emme
me perussuomalaisissa ole savustamassa ketään ehdoin
tahdoin pois puolueesta. Mutta on selvää, että pelisäännöt
pitää tehdä kaikille selviksi. Ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää, että jotkut
tahot vakuuttavat toimivansa
puolueen hyväksi, mutta takataskussa on jo valmiina toisen puolueen paperit.
Halla-aho matkasi Vaasan
pressistä ja jäsentapaamisesta
Vaasan Tervajoelle, jossa hän
osallistui perinteisille Vähänkyrön Yrittäjien järjestämille Köpingin markkinoille. Ja
oli sanomattakin selvää, että

Halla-ahon vierailu sai aikaiseksi myönteistä kuhinaa.
- Halla-aho kiinnosti ja hän
veti todella paljon uteliaita
markkinoille. Kun myös mediassa oli vierailusta paljon
tietoa, niin kummallisesti hän
veti puoleensa myös toisten
puolueiden paikallisia merkkihenkilöitä, naurahti Vaasan
perussuomalainen kaupunginvaltuutettu Mauri Ollila.

Puolueen
rivit kuntoon
Myös Ollilan valtuutettukollega Lauri Karppi oli samoilla linjoilla.
- Moni näki Halla-ahon livenä ensi kertaa ja hyvä puhe
sekä ihmisten kanssa keskustelu teki porukkaan vaikutuksen. Mielestäni Jussin vierailu Vaasassa myös kokosi
puolueemme rivejä ja poisti
epätietoisuutta.
Valtuutettu ja Mustasaaren
yhdistyksen puheenjohtaja
Micael Westerholm puolestaan toi puolueen puheenjohtajalle näkemyksiään mm.
kaksikielisen materiaalin tärkeydestä rannikko-Pohjanmaalla.

- Ruotsinkieltä äidinkielenään puhuvissa on paljon perussuomalaisesti ajattelevia.
Siksi on tärkeää, että saamme tuoda sanomamme heille heidän omalla kielellään.
Keskusteluhetki Halla-ahon
kanssa oli todella hyödyllinen
kokemus ja hänen kanssaan
oli helppo vaihtaa ajatuksia.
Perussuomalaisten EteläPohjanmaan piirin ensimmäinen varapuheenjohtaja,
vaasalainen kaupunginvaltuutettu Jukka Mäkynen kehui puolueen puheenjohtajaa
laajakatseiseksi ihmiseksi ja
hyväksi kuuntelijaksi antaen
vierailullaan positiivisen vaikutelman itsestään.
- Hän haluaa tosissaan puolueen rivit kuntoon. Monen
ihmisen mielenkiinto Hallaahoa kohtaan muuttui uteliaisuudesta arvostukseksi. Tämän visiitin jälkeen en yhtään
epäile sitä, että meillä on tosiaankin mahdollista kovalla
työllä nousta maamme ja piirimme suurimmaksi puolueeksi. Ja täällä Pohjanmaalla, jos missään, osaamme tuon
työnteon jalon taidon.
Juha Rantala

Kevan valtuuskunnan perussuomalaiset
VALTIOVARAINMINISTERIÖ on
määrännyt Kevan uuden valtuuskunnan jäsenet. Valtuuskunnan jäsenistä yhdeksän on
uusia. Kuusi henkilöä on toiminut aiemmin varajäseninä ja on
nyt tullut valituiksi varsinaisiksi jäseniksi. Valtuuskunnan kokoonpano heijastelee kuntavaalien tuloksia.
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Kevan valtuuskunnan jäsenet
määrää valtiovarainministeriö
kunnallisvaalikaudeksi kerrallaan. 26 jäsentä määrätään Kuntaliiton ehdotuksesta ja 4 kunta-alan pääsopijajärjestöjen
ehdotuksesta.
Valtuuskunnan 30 jäsenestä
uusia on 15 henkilöä. Valtuuskunnassa puolueiden voima-

suhteet ovat seuraavat (Kuntaliiton ehdottamista jäsenistä):
kokoomus ja SDP 6 paikkaa,
keskusta 5 paikkaa, vihreät 3
paikkaa, perussuomalaiset ja
vasemmistoliitto kumpikin 2
paikkaa sekä RKP ja kristillisdemokraatit kumpikin 1 paikka.
Perussuomalaisista valtuuskunnassa vaikuttavat myyjä,
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eläkeläinen Paula Juka Muhokselta (varajäsenenä kone- ja laiteasentaja, koneteknikko Terho
Korpikoski Simosta) sekä haastemies Simo Riuttamäki Huittisista (varajäsenenä farmaseutti
Minna Reijonen Kuopiosta).

KAARINAN Seudun Perussuomalaiset ry valitsi syyskokouksessaan puheenjohtajaksi
sauvolaisen Silvia Kosken. Yhdistyksen toimialueeseen kuuluvat Kaarina, Paimio, Sauvo,
Kemiönsaari ja Parainen. Puheenjohtajan toimikausi alkoi
välittömästi valinnan jälkeen.
Koski on koulutukseltaan musiikin maisteri ja musiikkipedagogi. Hän työskentelee Turun
Mikaelinseurakunnassa kanttorin virassa. Koski on Sauvon
kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja ja toimii monissa luottamustehtävissä.
Meillä on yhdistyksessä todella hyvä ilmapiiri ja tekemisen meininki. Kesällä puoluetta
kohdanneiden ikävien tapahtumien jälkeen joukkomme on
nyt entistä vahvempi ja motivoituneempi niin paikallistasolla kuin valtakunnallisesti
tekemään sitä laaja-alaista perussuomalaista politiikkaa, jota
äänestäjämme meiltä odottavat, Koski sanoo.
Kaarinan Seudun
Perussuomalaiset

Hyvä perussuomalaisten
jäsen
Muistathan
päivittää
muuttuneet
yhteystietosi!
Osoite,
puhelinnumero,
sähköpostiosoite
- jäsenrekisteriin.
040 631 7099
tai
jasenasiat@
perussuomalaiset.fi

Pohjois-Karjalassa katsotaan
luottavaisesti tulevaisuuteen
VIIME aikoina on uutisoitu
näyttävästi Pohjois-Karjalan Perussuomalaisista eronneista
muutamasta jäsenestä, mutta
todellisuudessa nämä muutamat lähtijät on korvannut lähtijöiden määrään verraten yli
nelinkertainen määrä jäsenhakemuksia.
Pohjois-Karjalan Perussuomalaiset katsovat luottavaisesti tulevaisuuteen ja pitävät erityisen
positiivisena naisten ja nuorten halukkuutta liittyä puolueeseen.
Piirihallitus on järjestäytynyt
uudelleen piirisihteerin eroamisen jälkeen ja uuden toimihenkilöorganisaation muodostavat
puheenjohtaja Marko Koskinen
(Kitee), sihteeri Tiina Tikka (Lipe-

Juhlan pääkokki Kari Muje päivänsankarin kanssa.

Eero Erkkilä täytti 60 vuotta
NIVALAN Perussuomalaisten
puheenjohtaja Eero Erkkilä täytti 60 vuotta sunnuntaina 3.9.
Nivalassa syntynyt ja lähes koko
ikänsä asunut Erkkilä on toiminut yrittäjänä jo 37 vuotta
kone- ja rakennusalan hommissa. Nuorena harrastettu aktiivinen urheilu-ura vaihtui yrittäjän
12-tuntisiin työpäiviin ja sittemmin kunnallispolitiikkaan. Tällä hetkellä hän on osakkaana
maanrakennusfirmassa poikansa ja tyttärensä kanssa.
- Olen entinen nappulaurheilija, nykyinen keskikehonrakentaja. Työhulluja olemme kaikki,
Erkkilä heittää.

Kunnallispolitiikassa Erkkilä on mukana jo neljättä kauttaan. Viime kunnallisvaaleissa
hän sai 186 ääntä, toiseksi eniten Nivalassa. Paikallisyhdistyksen puheenjohtajana hän istuu
nyt kolmatta vuotta. Lisäksi hän
on muun muassa kaupunginvaltuuston 2. puheenjohtaja ja
sitä kautta myös kaupunginhallituksessa, maakuntavaltuuston
jäsen ja mukana sotesta päättävässä Pohjois-Pohjanmaan ohjausryhmässä.
Nivalassa perussuomalaiset
ovat kovassa nosteessa. Paikallisyhdistyksen jäsenmäärä on
koko ajan kasvussa ja kasvulu-

vuissa Nivala on Pohjois-Pohjanmaan kärjessä.
- Enemmän taisi soraääniä
kuulua ennen hajaannusta. Ainakin meillä porukka on yhtenäinen ja pysymme vakaasti
perussuomalaisina, sen verran
hyviä asioita puolue ajaa, nyt
kun terroriteotkin ovat nousseet ajankohtaisiksi myös Suomessa, toteaa Erkkilä.
Erkkilän syntymäpäiviä juhlittiin lauantaina 9.9. Nivalan Nuorisoseurantalolla. Perussuomalainen-lehti ja puoluetoimisto
onnittelevat päivänsankaria!
Mika Männistö

ri), 1. vpj. Sanna Niiranen (Kontiolahti), 2. vpj. Eero Bogdanoff
(Joensuu) ja 3. vpj. Sanna Antikainen (Outokumpu).
Piiri tulee tavoittelemaan
maakuntavaaleihin täyttä listaa
ja eduskuntavaaleihin 6-7 ehdokasta, jotka nimetään puolueen ohjeiden mukaan, jäsenäänestyksen ja piirihallituksen
päätöksin ensi vuonna. Piiri oikaisee julkisuudessa velloneen
tiedon, että joku olisi asettunut
ehdokkaaksi. Perussuomalaiset
luottavat demokratiaan eikä ketään ei ole vielä nimetty, eikä
tulla nimeämään omilla ilmoituksilla, vaan yhteisesti sovituin
menettelyin.
Pohjois-Karjalan piiri

Pohjois-Pohjanmaa tukee
Huhtasaaren presidenttiehdokkuutta
UUDISTETTU Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus kokoontui puheenjohtajamme Ahti Moilasen johdolla
ja valitsi ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Juha Vuorion
Oulusta, toiseksi varapuheenjohtajaksi Janne Halusen Kempeleestä ja sihteeriksi oululaisen Mia Pelkosen.
Piirin toiminnanjohtajaksi valittiin liminkalainen Tuomas Okkonen. Edellä mainittujen lisäksi
piirin työvaliokuntaan kuuluvat
Tapio Lämsä Kuusamosta sekä
Hannu Siipola Kiimingistä.
Hallituksessa istuvat myös
Ahti Nevanperä, Hannu Siipola,
Jenna Simula, Seppo Paakkari,
Jari Ojala, Jonne Törmäkangas,
Aino Jussila, Ari Ahola, Juha Kostet ja Kari Kärjäoja.
Kokous totesi, että puoluehallituksen esitys Laura Huhtasaaresta presidenttiehdok-

Laura Huhtasaari
kaaksemme on osoittautunut
onnistuneeksi. On demokratian
kannalta tärkeää, että ehdokkaat tuovat kansalaisia kiinnostavia ja maamme tulevaisuuden
kannalta tärkeitä asioita esille.
Pohjois-Pohjanmaan piirin
piirihallitus

TYÖPAIKAT

HAETAAN VIESTINNÄN
SIVUTOIMISTA OPETTAJAA

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho sai kalakukon kotiinviemisiksi vieraillessaan Mikkelin
kalamarkkinoilla. Kuva: Outi Virtanen

Etelä-Savon Perussuomalaiset
Mikkelin kalamarkkinoilla
ETELÄSAVON Perussuomalaiset olivat näyttävästi esillä Mikkelin kalamarkkinoilla. Paikalla
vierailivat kansanedustaja Arja
Juvonen sekä puheenjohtaja
Jussi Halla-aho.
Voitte vaan arvata millainen
kuhina teltalla oli - siinä oli kansalaisia, jotka halusivat sanasen Jussin kanssa vaihtaa. Oli

lehtimiehiä, poliiseja ja tietenkin sankoin joukoin piiriläisiä,
joista useat tapasivat hänet nyt
ensimmäistä kertaa puoluekokouksen jälkeen.
Halla-aho keskusteli kansalaisten kanssa teltalla kaksi tuntia ja piti puheen poliittisesta
tilanteesta. Mikkelin Perussuomalaisten puheenjohtaja Raimo

Heinänen ojensi Jussille uunituoreen, aamulla paistetun kalakukon kotiin vietäväksi.
Henki oli hyvä ja mikkeliläiset
huutelivat tsemppauksia ja toivottivat kaikkea hyvää jatkossakin niin puheenjohtajalle kuin
muillekin perussuomalaisille.

Peruskansan Sivistysliitto ry hakee Opintokeskus Pekasukselle sivutoimista tuntiopettajaa opetusalana viestintä vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiseen opetukseen. Opettajantyö
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 perussuomalaista arvomaailmaa. Palkkaus määräytyy alan työehtosopimuksen mukaan.
Kirjallinen hakemus ja liitteenä ansioluettelo lähetetään
osoitteeseen: Peruskansan Sivistysliitto ry, Yrjönkatu 8 – 10,
00120 HELSINKI tai sähköpostiosoitteeseen
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi 6.10.2017 mennessä.
Lisätietoja antaa rehtori Lasse Lehtinen (p. 0500 704 956).
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HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset kutsui uusmaalaisia yhdistyksiä Tahkon majalle.
Ohjelmassa oli yhdessäoloa
ja keskusteluja, syömistä
ja saunomista. Yhdistysten
välisessä mölkkykisassa
taitojaan näyttämässä Vantaan kaupunginvaltuutettu
Kai-Ari Lundell.

PS

TERVOLA
Kansanedustaja Arja
Juvonen piipahti
Maaseudulta Käsin
-messuilla Tervolassa.

VAPAA SANA

KUVAT LEHTIKUVA
WRLPLWXV#SHUXVVXRPDODLVHWˉ

Kentän äänen kuuleminen ja kuunteleminen
PERUSSUOMALAISTEN Jyväskylän puoluekokouksessa valittu johto vakuuttaa, että kentän
ääni ja tahto saadaan entistä enemmän näkyviin. Kyllä on
syytäkin.
Kaikkien tiedossa on, että
Tampereelle rakennetaan parhaillaan ratikkaa. Asiasta tehtiin päätös viime syksynä. Ennen päätöstä käytiin kovaa
keskustelua siitä, tarvitaanko
sitä, onko olemassa muita vaihtoehtoja ja ennen kaikkea: mitä
se maksaa. Tiedossa oli, että ministerityöryhmässä oli sovittu
valtion osallistumisesta ratikan
kustannuksiin 30 prosentilla. Alkuperäinen kustannusarvio oli
250 miljoonaa euroa, josta valtion osuus oli 75 miljoonaa.
Tamperelaiset perussuomalaiset lähestyivät syksyllä 2016
kansaedustajia sekä ministereitä ja vetosivat, ettei valtio osallistuisi kustannuksiin, koska
ratikalle oli olemassa vaihtoehtoja. Vetoomukseen liittyi muitakin pienryhmiä.
Ministeritapaamisessa Tammelan torilla oli kansalaisilla
mahdollisuus tentata puoluejohtoa. Melkoista kiemurtelua oli nähtävissä Timo Soinin
ja Sampo Terhon taholta, kun
tamperelaiset kyselivät ratikasta. Silloiselta puheenjohtajalta
kuului tivaamisen jälkeen vastaus, ”on sovittu, ei voi perua”.
Toisin sanoen jäsenistön ja kentän mielipide ohitettiin kylmästi, koska aikaisemmin oli “lehmänkaupoilla” sovittu joku muu
menettelytapa. Oliko kysymys
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Veneilemässä

ministerinpallista - mene ja tiedä.
Eduskunta on päättänyt näistä
rahoitusjärjestelyissä. Voidaanko pitää hyväksyttävänä menettelynä sitä, jossa valtio lupaa
tukea hankkeelle 30 % ja jonka toteuttamiseksi kunta joutuu ottamaa lisää velkaa satoja miljoonia euroja? Minusta ei.
Näin kävi Tampereella Rantaväylän tunnelin ja ratikan osalta. Sillä ei ollut merkitystä, että
Tampereen talous oli jo valmiiksi kuralla.
Toivon todellakin, että jatkossa kuullaan ja kuunnellaan
kentän ääntä. Vastaavanlainen
kuuntelemattomuus käy kuntalaisten kukkaron päälle, kun
maksellaan lainojen korkoja ja
lyhennyksiä. Isoissa hankkeissa
pitää aina kysyä, kuka toimijoista hyötyy eniten. Onko osoite
myös Arkadianmäellä? Työpaikkojen lisääntyessä voidaan silti

kysyä, onko yksittäisen kunnan
veronmaksajien tehtävänä turvata työpaikkojen saanti, vaikka
välillisestikin.
Vielä tuosta ratikasta. Työt
ovat käynnissä monessa kohdin, vaikka rakentamispäätös ei
ole lainvoimainen. Ei ole kunnan viaksi luettava sitä seikkaa,
jos lainsäädäntö antaa mahdollisuudet korruptiiviseen päätöksentekoon. Kuntalailla päätös voidaan laittaa täytäntöön
ilman lainvoimaa, kuten Tampereen ratikkahankkeessa.
Eduskunnalla on paljon tehtävää muuttaa korruptiivisen toiminnan mahdollistamia lakeja.
Näitä ovat ainakin hankintalaki, maankäyttö- ja rakennuslaki,
kuntalaki jne. Hankintalaki on
parhaillaan EU:n komission tutkittavana.
Ossi Aho (ps.)
Tampere
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OLET soutelemassa järvellä.
Huomaat hukkumaisillaan olevan ihmisen. Soudat ripeästi hänen luokseen. Veneesi ui
niin syvällä, ettet voi ottaa hukkumaisillaan olevaa ihmistä veneeseesi. Otat hänet hinaukseen ja soudat ripeästi
lähimpään rantaan.
Rannalla lepäätte hetken ja
pelastettu ihminen kiittää sinua
henkensä pelastamisesta. Vaatimattomana ihmisenä vastaat,
että oli hyvä, kun satuit paikalle.
Tämän jälkeen hyvästelette toisenne ja kättä heilauttaen lähdette kumpikin omille teillenne.
Ja sitten johtopäätöksiä kerto-

muksesta:
1. Hengenhädässä olevaa ihmistä on autettava, mikäli se
vain suinkin on mahdollista.
2. AUTTAJA päättää, millä tavoin hän autettavaa auttaa.
3. Tehtävän rajaus on tärkeää.
Tässä tapauksessa on kyse toisen ihmisen hengen pelastamisesta. Tehtävä suoritettu.
4. Niin, huomaatko itse kertomuksesta lisää asioita, joita nykymenoon sovellettaessa saataisiin toimenpiteisiin jotain
tolkkua?
Matti Heinonen

Liian helppo ja halpa ratkaisu?
OLENKO ainoa, jonka ajatukset ovat ajautuneet näin harhaan? Mutta eikö kukaan muu
ihmettele sitä, että ensin hallitus tekee pääministeri Juha Sipilän johdolla kaikkensa, että
jokainen marokkolainen, irakilainen, somali ja muu, jota ei
- syystä tai toisesta - huolittu
Saksaan tai Ruotsiin tulee varmasti Suomeen. Viimeisenä keinona Sipilä jopa laittoi asuntonsakin peliin.
No nyt kun nämä herrat (ja
herrojahan he pääasiassa ovat)

on tänne saatu, alkaa suomalaisten kansalaisvapauksien rajoittaminen - terrorismin torjunnan nimissä toki.
Toinen vaihtoehto olisi ollut,
että ei olisi näitä herroja tänne niin innokkaasti houkuteltu? Mutta se olisi vissiin ollut liian helppo ja halpa ratkaisu? No
vaalit tulee taas - ja taas samat
orvot ja sipilät valitsemme johtajiksi. Kuinkas muuten?
Kim Lindblom
Helsinki
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Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fi

LAPPEENRANTA
Suomen Perusta -ajatuspaja ja Lappeenrannan Perussuomalaiset järjestävät
maahanmuuttoa ja taloutta käsittelevän keskustelutilaisuuden perjantaina 22.9.
klo 17.30-19.30 Lappeenrannan kaupunginkirjastolla (Valtakatu 47). Aiheesta
ovat keskustelemassa emeritusprofessori Matti Viren
ja Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy
– tervetuloa!
HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset mukana perinteisillä
Myllypuro-päivillä lauantaina 23.9. klo 10-13. Paikalla
Helsingin perussuomalaisia
yhdistysaktiiveja ja kuntapäättäjiä. Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista
asioista ja noutamaan tuore
PS-lehti. Helsingin PS telttailee myös Hakaniemen maalaismarkkinoilla sunnuntaina 1.10. klo 9–15.
JOENSUU
Suomen Perusta -ajatuspaja järjestää maahanmuuttoa
ja taloutta käsittelevän keskustelutilaisuuden lauantaina 23.9. klo 13-15 Carelicumin auditoriossa (Koskikatu
5). Aiheesta ovat keskustelemassa emeritusprofessori Matti Viren ja Suomen
Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos. Tilaisuuteen on vapaa pääsy – tervetuloa!
NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset
sekä piirisihteeri Markku Palomäki tavattavissa Nakkilan
Nahkiaismarkkinoilla sunnuntaina 24.9. klo 10–16.
Piirin puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti paikalla klo
11-12. Kansanedustaja, puolueen 1. varapuheenjohtaja, talousvaliokunnan jäsen
Laura Huhtasaari paikalla klo
12-13. Tervetuloa keskustelemaan!
HELSINKI
Suomen Perusta -ajatuspaja järjestää tiistaina 26.9.
klo 18-20 Postitalon Auditoriossa (sisäänkäynti Postikujalta) maahanmuuttoa
ja taloutta käsittelevän keskustelutilaisuuden. Aiheesta
ovat keskustelemassa emeritusprofessori Matti Viren
sekä kansanedustaja ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen entinen johtaja
Juhana Vartiainen (kok.). Ti-

laisuuteen on vapaa pääsy –
tervetuloa!
MYRSKYLÄ
Askola-Myrskylä-Pukkila Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 27.9. klo
18 Myrskylän Paloasemalla,
Paloasemantie 3. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
KIRKKONUMMI
Suomen Perusta -ajatuspaja ja Kirkkonummen Perussuomalaiset järjestävät
maahanmuuttoa ja taloutta käsittelevän keskustelutilaisuuden torstaina 28.9.
klo 18.30 Kirkkonummen
valtuustotalon (Ervastintie
2) Kirkkonummi-salissa. Aiheesta ovat keskustelemassa emeritusprofessori Matti
Viren, poliittinen suunnittelija Riikka Purra, Suomen
Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos ja kansanedustaja Laura Huhtasaari.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy
– tervetuloa!
ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
lauantaina 30.9. klo 12 Tiroli-salissa, Rovakatu 2, käynti Hallituskadun puolelta.
Sääntömääräisten asioiden
lisäksi hallitus esittää, että
kokouksessa valittavan puheenjohtajan toimikausi alkaa välittömästi, jatkuen
vuoden 2018 loppuun. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa.
TAMPERE
Suomen Perusta -ajatuspaja ja Tampereen Perussuomalaiset järjestävät maahanmuuttoa ja taloutta
käsittelevän keskustelutilaisuuden lauantaina 30.9.
klo 13-15 Scandic Tampere Station –hotellissa (Ratapihankatu 37). Aiheesta
ovat keskustelemassa emeritusprofessori Matti Viren
ja Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy
– tervetuloa!
TURKU
Opintokeskus Pekasuksen
sääntöseminaari-koulutustilaisuus järjestetään 30.9.
klo 13-18 hotelli Seaportissa
Turun satamassa Tulli-kabinetissa. Sääntöseminaarissa
selostetaan puolueen säännöissä huomioitavat lain

säännökset sekä puolueen
sääntöjä koskevia periaatteita. Osanottajat saavat esittää omia näkemyksiään ja
vaihtoehtojaan sääntöihin,
joista käydään keskustelua.
Ottakaa sääntökirja ja kirjoitusvälineet mukaan! Tervetuloa! Enimmäisosanottajamäärä tilaisuuteen on 10
osallistujaa. Tilajärjestelyjen
vuoksi sääntöseminaariin
on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta sähköpostiosoitteeseen:
lasse.lehtinen@pekasus.fi
VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina
30.9. klo 14 Seurakuntayhtymän auditoriossa, Unikkotie 5 C, Tikkurila. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Äänioikeus 30.4.2017
mennessä jäsenmaksunsa
maksaneilla. Tervetuloa!
PIETARSAARI
Pietarsaaren Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 30.9. klo 16
PersuPuljussa, Castreninkatu 12 D 26, Pietarsaari. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

ri ja Esa Paloniemi. Tervetuloa!

nailta samassa paikassa.
Tervetuloa!

VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään tiistaina 3.10. klo 17 uimahallin
kokoushuoneessa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!

HATTULA
Hattulan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 22.10. klo 14 Hattulan
Panssarimuseolla, Hattulantie 334, Parola. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

UUSIKAUPUNKI
Perussuomalaiset ovat mukana Uudenkaupungin
Syysmarkkinoilla lauantaina
7.10.2017 klo 9-13 Uudenkaupungin torilla. Tervetuloa tapaamaan ja keskustelemaan!
KOTKA
Kotkan Perussuomalaisten
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 8.10. klo 18 Kotkan kaupungintalolla. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Koollekutsujana Kotkan Perussuomalaisten hallitus.
PIEKSÄMÄKI
Pieksämäen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään sunnuntaina 8.10. klo 18 Uhonmajalla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.

LIETO
Liedon Perussuomalaiset
ovat tänäkin vuonna mukana Mikkelinpäivän markkinoilla sunnuntaina 1.10. kello 11-17 Liedon vanhalla
torilla, Kirkkotien ja Keskustien kulmassa. Tarjoamme
lättyä, kahvia ja hyvää sanomaa politiikan saralta. Tervetuloa.

TEUVA
Teuvan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 8.10. klo 14 kokoushuone
Tähdessä, vanhan kunnantalon yläkerrassa. Käsitellään
sääntömääräiset asiat ja
käydään ajankohtaiskeskustelua. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

TIKKURILA
Kansanedustaja Arja Juvonen Tikkurilan maalaismarkkinoilla sunnuntaina
1.10.2017 klo 13-15. Tervetuloa jututtamaan Arjaa.

NURMES
Nurmeksen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään sunnuntaina 15.10. klo 12 Nurmeksen kaupungin kerhohuoneella, Karjalankatu 12.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi täydennetään yhdistyksen hallitusta
sekä valitaan sille puheenjohtaja loppuvuodeksi 2017.
Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Kokouksessa mukana piirin pj. Marko Koskinen.
Tervetuloa!

VAASA
Vaasan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 1.10. klo 15 Liikennemyymälä ABC:n kabinetissa,
Kiitokaari 2, Vaasa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
OULU
Oulun Perussuomalaisten
tupailta lokakuussa tiistaisin
kello 17-19 piiritoimistolla.
Keskustelua ajankohtaisista
aiheista. Tilaisuus on kaikille
avoin ja ilmainen. Kahvitarjoilu. Isäntinä Seppo Paakka-

RAISIO
Raision Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 21.10. klo 16 Raision kaupungintalolla. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouksen jälkeen sau-

NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 22.10. klo 18 Majatalo Tyrnissä, Tattarantie 42,
Nakkila. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.

PS

Piirit

LAPPI
Perussuomalaisten Lapin
piiri ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään lauantaina 7.10. klo 13 Lapland
Hotels Ounasvaara Chaletsilla, Antinmukka 4. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Osallistujille varattu lounas klo 12
alkaen. Paikalla Perussuomalaiset-puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Tervetuloa!
HÄME
Perussuomalaisten Hämeen
piiri ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään lauantaina 14.10. klo 13 Hattulan
Juteinikeskuksessa, Opinkuja 2, Parola. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Piirikokousedustajien ilmoittautuminen alkaa
klo 12. Jäsenkortti mukaan.
Paikalla perussuomalaisten
puheenjohtaja Jussi Hallaaho sekä presidenttiehdokas Laura Huhtasaari. Tervetuloa!
KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun
piiri ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään lauantaina 28.10. klo 15 Raatteen
Portilla, Raatteentie 2, Suomussalmi. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Klo 13-15 tarjolla opastettua
kierrosta Raatteen Portilla.
Tervetuloa!
Q Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@perussuoPDODLVHWˉ
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KUVAT LEHTIKUVA

Näin kirjoitat
palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi.
Kirjoituksen pituus saa olla
korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita
mukaan kirjoittajan yhteystiedot,
jotka jäävät vain toimituksen tietoon.

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

Suomi 100
KOHTA satavuotiaan Suomen
juhlavuosi henkii kansainvälisyyttä ja korostaa yhteiskunnan
monimuotoisuutta. Maamme
kansainvälisyys on kaikilla mittareilla lisääntynyt kohisten itsenäisyytemme aikana ja se on
aivan perustellusti yksi juhlavuoden keskeisistä teemoista.
Se mitä suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri itse kullekin
merkitsee, tuntuu tätä nykyä
vaihtelevan varsin paljon. Esimerkiksi itsenäisyytemme säilymisen kannalta kriittisistä toisen maailmansodan aikaisista
tapahtumista ja valtavista kansakunnan ponnisteluista ja uhrautumisesta nykysuomalaiset
puhuvat hyvin eri sävyyn. Toiset tuntevat ylpeyttä ja kiitollisuutta. Toiset puolestaan näkevät punaista ja vähättelevät
itsenäisyyden puolesta taistelleiden uhrauksia. Suomalaisuuden merkitys jakaa ihmisiä varsin voimakkaasti eri leireihin.
Itse tunnen kiitollisuutta ja arvostan valtavasti sotaveteraanien panosta maamme itsenäisyyden säilymiselle.
Itsenäisyys loi pohjan kaikille
suomalaisille elää vapaasti, rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa
ja nauttia elämästä. Siksi erityisesti nyt Suomen satavuotisjuhlavuotena 2017 sotiemme
veteraaneille (miehille ja naisille) tulisi antaa erityisen paljon
tunnustusta siitä, mitä he ovat
meille mahdollistaneet. Ikuisesti keskeneräisessä maailmassa
riittää aina paljon parannettavaa ja lukuisia projekteja, joihin
voivat rahallisesti lähteä mukaan niin valtiot kuin yksityishenkilötkin.

Suomi 100-hankkeen rahankäyttö on ollut esillä mediassa
useaan otteeseen ja syystäkin.
Juhlavuosihankkeen hallituksen jäsenten palkkiot, joiden
nostaminen ei edellytä edes
läsnäoloa kokouksissa, nousivat tapetille. Myös valtion kirstusta otettujen hankerahojen
kohteet ovat herättäneet närää. 30 000 euroa koodaribussiin Afrikassa sekä 50 000 euroa
suomalaisuuden uudelleenmäärittelyyn eivät ole monien
mielestä sopivia Suomi 100 -rahoituksen kohteiksi. Sen sijaan
kesäkuussa järjestetyn Maskun
Askaisten ritaripuiston 10-vuotisjuhlan sekä Mannerheimin
syntymän 150-vuotisjuhlan
kahvijärjestelyihin ei tukieuroja herunut. Haettu summa oli 2
000 euroa eli mistään mahdottoman suuresta summasta ei
ollut kyse. Olen jossain määrin

pettynyt Suomi 100 -hankerahojen kohdentamiseen.
Lopuksi haluan antaa kiitosta monille vapaaehtoistoimijoille, joiden panos muun muassa
veteraaniasioissa on ollut kullan arvoista tänäkin juhlavuonna. Louhisaaren Kartanokahvila on hyvä esimerkki vuosia
jatkuneesta työstä ja avusta sotiemme veteraaneille. Nyt on
tarkoitus juhlistaa arvokkaasti
100-vuotiasta Suomea ja tähän
liittyvät rahalliset avustukset tulisi kohdentaa pääosin suomalaisille tärkeisiin ja meitä lähellä
oleviin kohteisiin.
Maamme historian taipaleen
tulee olla arvoisessaan asemassa juhlavuotena. Juhlivan Suomen pitää muistaa ja kunnioittaa historiaansa.

Eurooppalaista käänteispolitiikkaa Suomessa
KUN vääryydestä tulee oikeaa ja virallisesti hyväksyttyä ja kun oikea, oikeudenmukainen päätös tuomitaan
ja sivuutetaan valtaapitävien
linjan vastaisena, puhutaan
käänteispolitiikasta. Näin asian määritteli Kainuun mies.
Vuosien aikana Euroopassa on useissa maissa noussut pintaan kansallismielisiä
ja isänmaallisuuteen tukeutuvia puolueita. Kaikki nämä
ryhmät on leimattu EU:n isolla leimalla ääriryhmiksi ja yhteiseurooppalaisella toiminnalla painettu alas tai kuten
Ruotsissa 2014, sivuutettu tylysti valtiojohtoon sopimattomina. Lienevätkö ruotsalaiset
ottaneet oppia suomesta ja
Kataisen hallituksesta, johon
perussuomalaisia ei hyväksytty? Tuon sixpackin jälkiä
korjataan vieläkin ja Suomi
menetti neljä mahdollisuuksien vuotta.
Monissa Euroopan maissa - myös meillä Suomessa
- kansallismieliset puolueet
ovat joutuneet saman yhteiseurooppalaisen käänteispolitiikan jyräämiksi. Syyksi
näen eurooppalaisen pyrkimyksen liittovaltioon ja sen
myötä tarpeeseen kaiken
kansallisen identiteetin tuhkahduttamiseksi. Ei saa olla
ranskalainen poliitikko Ranskan etuineen eikä suomalainen Suomen kansallista etua
ajamassa. Ei, koska EU ja sen
etu menevät kaiken edelle.
On erikoista, että kaikissa
Euroopan maissa tämä kehitys ja toiminta hyväksytään.
EU:n pitäisi olla demokratia
ja tasa-arvoinen järjestelmä,

mutta se ei ole. Liitovaltiota, imperiumia, sitä joidenkin
mainitsemaa “euvostoliittoa”
ei voi rakentaa demokratialla,
vaan tukahduttamalla kaikki kansallismieliset pyrkimykset. Keinoina ovat isänmaallisten aatteiden ja ryhmien
tukahduttaminen ja sen myötä EU-kriittisten poliitikoiden syrjäyttäminen. Samalla pidetään huoli, että valtaa
käyttävät jäsenmaissa “hyväksyttävät tahot”, yhteiseurooppalainen hyvävelikerho.
Se, että maiden rajat ovat
auki on myös keino loiventaa
kansallisia eroavaisuuksia.
Historiasta tiedetään, miten näille valtakunnille käy.
Rooman valtakunta taisi olla
pitkäikäisin, mutta niin vain
sekin tuhoutui. Neuvostoliittokin hajosi, ja siinä välissä monta muuta. Samoin tulee aikanaan käymään myös
Euroopan unionille, milloin ja
mikä on hinta, jonka joudumme maksamaan, sen näyttää aika.
Paradoksaaliseksi asia
muuttuu, jos Eurooppaan iskee vakava ja laaja kriisi. Mihin valtioiden johtajat silloin
vetoavat? Tietysti isänmaallisuuteen ja kansallistunteeseen. Joudutaan jälleen sen
käänteispolitiikan eteen: se,
mikä ei liittovaltiota rakennettaessa ollut suotavaa,
nousee poliitikkojen puheissa tärkeimmäksi. Niiden samojen politikkojen. Kauan
eläköön vapaus tulla ja mennä.
Arvo Latomaa
Raahe

Ritva ”Kike” Elomaa
kansanedustaja

Mullistuksia – lopunaikaako?
KARIBIANMERI, Meksikonlahti, Texas, Floridan niemimaa
ja siellä raivoavat hirmumyrskytaifuunit – viimeksi Irmamyrsky – ovat olleet koko
maailman henkeäsalpaavan
jännityksen vallassa seuratuimpia uutisia viikkokaupalla.
On ollut rankkasateita ja tulvia
muuallakin ja maanjäristyksiä
esim. Meksikossa.
Näitä luonnonkatasrofeja
seuratessa ei voi välttyä Jeesuksen puheista lopunaikoja koskien: ”Ja tulee suuria
maanjäristyksiä, tulee ruttoa
ja nälänhätää monin paikoin,
ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä. Ja on oleva merkit aurin-
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gossa ja kuussa ja tähdissä, ja
ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.” Näin Luukkaan
mukaan, ja Matteus kirjoittaa
samoin.
Muistakin lopunaikojen ennusmerkeistä Jeesus puhuu.
Niinä hän mainitsee lähetystyön evankeliumin viemisen kaikille kansoille, uskon ja
epäuskon välisen taistelun, sotien melskeet, harhaoppien leviämisen ja juutalaisen kansan historian, josta olemme
saaneet nähdä Israelin valtion
syntymisen 14.8.1948.
Olemme siis maailman aikajanalla jossain kohtaa, josta emme tarkoin tiedä, vaik-

ka maailmanlopun saarnaajia
on aina riittänyt, mutta Jeesus
itse sanoo, ettei lopunajasta
tiedä kukaan, ei edes hän itsekään, vaan Isä Jumala yksin.
Siksi meidän tehtävämme on
vain valvoa ja rukoilla ja muistaa, että joka tapauksessa aika
ja myös oma elämämme on
sittenkin lyhyt. Siksi voisi lainata vaikkapa vain kaimani
Anselm Canterburylaisen ohjeen: ”En siis pyri ymmärtämään, että uskoisin, vaan uskon, että ymmärtäisin.”
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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Harkintaa liikennejärjestelyjen
yksityistämiseen
PERUSSUOMALAISTEN Pohjois-Pohjanmaan piiri näkee
huolestuttavana hallituksen
pyrkimykset yksityistää valtion omistamia ja pääosin
hyvin hoidettuja ja veronmaksajille edullisia liikennejärjestelmiä.
Hankkeet ovat huonosti valmisteltuja, eikä ole minkäänlaisia takeita, että niiden
myötä kansalaisten palvelut
paranevat, saati säilyvät. Jää
myös suuria epäilyjä jatkuvan
ulkomaille suuntautuvan ra-

havirran syntymisestä, koska
käytännössä kansainvälisten
sijoittajien ei tarvitse maksaa
Suomessa yritysveroja.
Veturimiesten liiton huoli VR:n pilkkomisesta on aiheellinen ja piirimme toivookin, että tällaisissa hankkeissa
edettäisiin harkitummalla tavalla vain laajan parlamentaarisen keskustelun kautta.
Perussuomalaisten PohjoisPohjanmaan piiri ry

Turun, Tukholman ja
Barcelonan terrori
TURUN ja Barcelonan terrori-iskut tulivat peräkkäin. Naapurimaamme pääkaupungissa Tukholmassa tapahtui isku viime
huhtikuussa. Suomi joutui heräämään ruususen unesta - terrorismi on tullut myös tänne.
Haluan tässä yhteydessä osoittaa syvän osanottoni Turun uhrien omaisille ja läheisille.
Tästä ja siihen johtavista syistä on varoiteltu pitkään, mutta laihoin tuloksin. Päinvastoin
kyseisiä varoituksia on vain arvosteltu milloin milläkin syyllä. Ruotsissa reagoitiin iskun
jälkeen sisäisen turvallisuuden viranomaisten voimavaroihin, mutta vasta ko. iskun
jälkeen. Turussa poliisi onnistui pysäyttämään terroristin,
mutta paljon pahaa kerkesi tapahtumaan. Kuitenkin poliisi ansaitsee toiminnastaan kiitoksen.
Maahanmuuttopolitiikassa,
kuten myös turvallisuuspolitiikassa, on nyt edettävä. On hyvä
muistaa, että terrorismi on merkittävä joukkomurhan motiivipohja. Terroristisen motiivin lisäksi joukkomurhiin voivat ajaa
mm. syrjäytyvien ihmisten epätoivo tai henkiset sairaudet.
Uskon, ettei Turun teko jää viimeiseksi. Uhat ovat edelleen
olemassa ja tämänhetkisen kehityksen valossa ne ovat pahenemassa. Kansalaisten turvallisuuden kannalta on tärkeintä,
että poliisin resursointi hoidetaan, koska se turvaa kansalaiset, kun jotain tapahtuu.
Poliisin toiminnan pitäminen vuoden 2017 tasolla ei riitä. Tällä tasolla jää vuosittain
noin 100 000 poliisin paikalletulopyyntöä hoitamatta. Samoin
esimerkiksi vain 10 % omaisuusrikoksista, joissa tekijä ei
jää verekseltään kiinni, selviää.
Tämä taso ei voi riittää, etenkin
kun poliisille tulee yhä enemmän vakavampia haasteita.

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu aiheutti sen, että
myös Suomeen tuli lisää potentiaalisia rikoksiin ja jopa joukkomurhiin kykeneviä ihmisiä.
Tilannetta kiristää yhä suurempi kielteisen oleskeluluvan saaneiden määrä, nämä kun eivät
lähde vapaaehtoisesti pois Suomesta. Laittomasti maassa olevat on ehdottomasti poistettava maasta. Pakkopalautuksista
luopuminen ja oleskeluluvan
myöntäminen kaikille ei ole oikea ratkaisu. Se olisi täysin vastuutonta.
Meillä on selvä turvallisuusaukko. Tätä voidaan toki pienentää esim. tiedustelulainsäädännöllä, mutta se ei missään
tapauksessa riitä. Kysymys on
paljon vaativammasta asiasta. Kokonaisuuden ymmärtämiseksi on tajuttava, että nykyisillä päätöksillä ei selvitä edes
kohtuullisesti. Tarvitaan resurssipäätösten jatkamista ja lainsäädännöllisiä ratkaisuja nimenomaisesti siinä hengessä,
että ajatellaan kokonaisuutta, ei yksittäisiä asioita. Typerälle sinisilmäisyydelle ei saa antaa periksi.
Tapani Mäki
kaupunginvaltuutettu (ps.),
Jyväskylä

PA LV E L U KO R T T I
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy
Perussuomalainen-lehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus 30 euroa

Diabeteslääkityksen kelakorvaus tulokset otettava vakavasti
VUODEN alussa moni diabeetikko yllättyi diabeteslääkkeiden kelakorvauksien suuresta
muutoksesta. Diabeteslääkkeistä muiden kuin insuliinien kelakorvaus laski sadasta prosentista 65 prosenttiin. Vaikutus
saattaa joillekin diabeetikoille
olla satoja euroja vuodessa.
Diabeteslääkkeiden korvaustason heikentämisen vaikutusten seurannasta on tehty
eduskunnassa kirjallinen kysymys. Hallituksen esityksessä oli
mainittu, että korvausluokan
muutos saattaa lisätä lääkekustannuksia siten, että sillä
on vaikutuksia lääkkeiden hankintaan. Vaikutuksia on luvattu seurata.
Useasta suunnasta, niin apteekkilaisilta, diabeetikoilta
kuin lääkäreiltäkin on tullut pa-

i

lautetta, että nimenomaan suuri korvausmuutos on voinut
vaikuttaa lääkityksen hankkimiseen.
On tärkeää ottaa tulokset tosissaan, jos korvausmuutosten
todetaan vaikuttaneen tärkei-

den lääkkeiden hankintaan. Jos
seurannassa tämä on näkyvissä, tulisi maamme hallituksen
ottaa viivyttelemättä kantaa
kelakorvattavuuden asiaan.
Suomessa diabeteksen asianmukaisella hoidolla on iso merkitys. Voi kokonaisvaltaisesti
olla vakavaa jos parhaaksi todettu hoitomuoto vaihtuukin
pienentyneen kelakorvauksen
takia vähemmän tehokkaaseen
hoitomuotoon.
Diabeteksen toimivalla hoidolla on takuulla suurta merkitystä sote-uudistuksessa ja tulevaisuuden kustannuksissa.
Minna Reijonen
farmaseutti,
kaupunginvaltuutettu (ps.),
Kuopio

Perussuomalaisen
sen
nipputilaukset

Kokoukset ja
tapahtumat
ILMOITA yhdistyksesi
kokoukset ja
tapahtumat lehden
aineistopäivään
mennessä osoitteella:

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
Muista laittaa
ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka,
osoite, päivämäärä ja
kellonaika.

Perussuomalainenlehteä voi tilata
tapahtumiin ja
yleiseen jakeluun
uudesta
osoitteesta.
ILMOITA tilattavien lehtien määrä
äärä ja mihin tarkoitukseen
lehdet ovat tulossa. Muista laittaa tilaukseen yhteystietosi ja
lehtinippujen toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten
määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun
numeron aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

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.
Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
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PS O TA Y H T E Y T TÄ !
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

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
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 • 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

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

OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE
Puheenjohtaja • Reijo Ojennus
Puh. 0400 984 238 • paakari@jippii.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
Ritva Elomaa
Teuvo Hakkarainen
Laura Huhtasaari
Olli Immonen
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Rami Lehto
Jani Mäkelä
Leena Meri
Mika Niikko
Tom Packalén
Mika Raatikainen
Jari Ronkainen
Sami Savio
Ville Tavio
Ville Vähämäki

(09) 432 3013
(09) 432 3022
(09) 432 3040
(09) 432 3045
(09) 432 3049
(09) 432 3060
(09) 432 3054
(09) 432 3087
(09) 432 3109
(09) 432 3165
(09) 432 3129
(09) 432 3136
(09) 432 3042
(09) 432 3141
(09) 432 3149
(09) 432 3177
(09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA
Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:
Pääsihteeri Antti Valpas • Puh: 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi)
Kansliasihteeri Tiina Ullvén-Putkonen • Puh: 046 922 3452
tiina.ullven-putkonen@eduskunta.fi)
Tiedottaja Heikki Tamminen • Puh: 050 574 1532
heikki.tamminen@eduskunta.fi)
Suuri valiokunta, ulkoasiainvaliokunta, puolustusvaliokunta
Lainsäädäntösihteeri Juha Johansson • Puh: 050 574 1650
juha.johansson@eduskunta.fi)
Lakivaliokunta, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta,
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskuntasihteeri Iiro Silvander • Puh: 050 574 0215
iiro.silvander@eduskunta.fi)
Liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta,
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, ympäristövaliokunta,
sivistysvaliokunta
Talouspoliittinen asiantuntija
Nuutti Hyttinen • Puh: 050 574 2646
nuutti.hyttinen@eduskunta.fi)
Valtiovarainvaliokunta, talousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta,
tarkastusvaliokunta

TA I TA TÄ S TÄ J A N I D O K I I N N I


POSTIMAKSU
MAKSETTU

PERUSSUOMALAINEN
TUNNUS 500 9637
00003 VASTAUSLÄHETYS

IR R OITA TÄYT ET T Y LOMAKE. S UL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI M AKS U O N MA K SE T T U P U OL E STA SI .

