
todella hienosti, ja rahat siihen 
he ottaisivat jostain satumaail-
masta, Elomaa kritisoi.

Suomi on hyvinvointivaltio, 
mikä tarkoittaa sitä, että hoi-
damme omien kansalaistemme 
asiat mahdollisimman hyvin. 
Se tarkoittaa myös henkistä hy-
vinvointia.

- Myös eläinten hyvinvointiin 
olisi meidän kaikkien kiinnitet-
tävä huomiota. Eläinsuojelula-
ki uudistuu nyt yli kahdenkym-
menen vuoden jälkeen, ja siinä 
me voisimme profiloitua myös, 
että uudesta laista tulisi paljon 
entistä parempi. Perhe, lapset 
ja hoiva ovat meille isoja ja tär-
keitä kysymyksiä, mutta muita-
kaan osa-alueita ei pidä unoh-
taa, Elomaa sanoo.

Naisissa paljon 
potentiaalia

Perussuomalaisissa Naisis-
sa on paljon loistavia ihmisiä, 
joiden potentiaalia ei ole vie-
lä riittävästi nostettu esille. Ke-
hitettävää olisi muun muassa 
viestinnässä.

- Meillä on eduskuntaryh-
mässä poikien lisäksi neljä ko-
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Naisissa on suuri voimavara

PERUSSUOMALAISET Nai-
set valitsivat uuden puheenjoh-
tajan, kun naisjärjestöä lähes 
20 vuotta luotsannut Marja-
Leena Leppänen ei enää ha-
lunnut asettua ehdolle. Ehdok-
kaiksi puheenjohtajakisaan 
asettuivat Ritva “Kike Elo-
maa” ja Kirsi Kallio. Elomaa 
valittiin naisjärjestön puheen-
johtajaksi vuodelle 2018 selväl-
lä ääntenenemmistöllä.

Elomaa on toiminut pitkään 
naisjärjestössä, varapuheen-
johtajana ja muutenkin. Lep-
päsen ilmoitettua vetäytyvänsä 
puheenjohtajuudesta Elomaa 
koki, että hänellä olisi aikaa ja 
mahdollisuuksia ottaa hoidet-
tavakseen enemmän velvolli-
suuksia, jos kannatusta riittää.

- On hienoa, että sain vastaeh-
dokkaan ja asiasta äänestettiin, 
mielestäni se kuuluu demokra-
tiaan. Melkein kaksikymmen-
tä vuotta puheenjohtajana ol-
lut Marja-Leena Leppänen on 
tehnyt valtavan upean ja suu-
ren työn johtaessaan naisjärjes-
töä läpi puolueen vaikeimpien-
kin aikojen, Elomaa sanoo.

Loistava 
presidenttiehdokas

Elomaa kokee ensi vuon-
na alkavan tehtävänsä haas-
teellisena ja mielenkiintoisena 
mahdollisuutena nähdä uusin 
silmin, millaisia ovat naisten 

asema ja vaikutusmahdollisuu-
det puolueessa. Kehitettävää 
on paljon, sillä järjestön sisäl-
lä on paljon innostunutta po-
rukkaa ja potentiaalia käytet-
täväksi.

- Laura Huhtasaari on puo-
lueelta loistava valinta presi-
denttiehdokkaaksi. Hän luo it-
sestään positiivisen kuvan, on 
sanavalmis ja paljon rohkeam-
pi kuin muut presidenttiehdok-
kaat, Elomaa kehuu.

Naisjärjestöllä on edessä seu-
raavaksi presidentinvaalit Huh-
tasaaren tukena ja pian sen jäl-
keen jo maakuntavaalit. Välillä 
tuntuu siltä, että Suomessa vaa-
leja järjestetään vähän liikaa-
kin, mikä näkyy äänestäjissä 
vaaliväsymyksenä.

- Tuleeko ennenaikaiset edus-
kuntavaalit, sitä ei kukaan osaa 
sanoa, mutta me jatkamme 
eteenpäin tekemällä perussuo-
malaista oppositiopolitiikkaa. 
Naisissa on puolueelle erittäin 
suuri voimavara, Elomaa to-
teaa.

Ihmissuhteet 
ovat tärkeitä

Elomaa aikoo puheenjohta-
jana kiertää perussuomalaisia 
naisyhdistyksiä ja kannustaa 
naisia heidän toimissaan. Pe-
russuomalaisille turuille ja to-
reille jalkautuminen ja kansa-
laisten tapaaminen kasvotusten 

tulee aina olemaan sosiaalis-
ta mediaa tärkeämpi vaikutta-
miskanava.

- Ihmissuhteet ovat tärkeitä. 
Olen itse joskus ehkä liiankin 
kiltti, mutta ammennan voimaa 
aiemmasta elämänkokemuk-
sestani ja osaan olla tarvittaes-
sa myös tiukka. Oikeudenmu-
kaisuuden tunne on minulle 
sisäänrakennettu ja se on myös 
perussuomalaisen puolueen 
tärkeimpiä arvoja, että jaetaan 
hyvää suomalaisille oikeuden-
mukaisesti. Tuntuu käsittämät-
tömältä, miten huonolla tolalla 
vanhustenhoitokin esimerkiksi 
Helsingissä on, Elomaa pohtii.

Kaikkien hyvin-
voinnista on pyrittävä 
huolehtimaan

Perussuomalaiset Naiset halu-
aa nostaa EU- ja maahanmuut-
tokriittisyyden rinnalle muita 
tärkeitä arvoja, jotka kohdistu-
vat aivan kaikkiin. Myös muis-
sa maissa asuvia on autetta-
va, mutta monesti lähtömaihin 
kohdistuva auttaminen on pal-
jon tehokkaampaa. Omien kan-
salaisten on oltava etusijalla.

- Perussuomalaisten varjo-
budjetti oli todella hyvin laa-
dittu, järkevä ja ennen kaikkea 
realistinen. On valitettavaa, mi-
ten vähälle huomiolle se me-
diassa jäi. Esimerkiksi demarit 
järjestäisivät suomalaisten asiat 

Perussuomalaisten Naisten puheenjohtajana aloittava Kike 
Elomaa kokee tehtävänsä haasteellisena ja mielenkiintoise-
na mahdollisuutena nähdä uusin silmin, millaisia ovat naisten 
asema ja vaikutusmahdollisuudet puolueessa. 

Elomaa uskoo olevansa
naisjärjestön puheenjohtajana

ennen kaikkea oikeudenmukainen

ja diplomaattinen.

PS-Naisten uusi puheenjohtaja Kike Elomaa:

vaa naista sekä ryhmäkanslian, 
puoluetoimiston ja kentän ko-
vat osaajat. Jussi Halla-ahol-
le täytyy antaa suuri tunnustus 
siitä, miten tiivistä yhteistyö-
tä hän on tehnyt eduskuntaryh-
män kanssa. Puolueella on hyvä 
lehti, ja toivomme entistä tii-
viimpää yhteistyötä puolueen 
lehden ja oman lehtemme vä-
lillä. Sinisten kanssa riitelyä ei 
kannata pitää yllä, vaan keskit-
tyä omaan asiaan ja omaan te-
kemiseen, Elomaa kertoo.

Maailman epäoikeuden-
mukaisuutta on vaikea 
hyväksyä

Elomaa uskoo olevansa nais-
järjestön puheenjohtaja-
na ennen kaikkea oikeuden-
mukainen ja diplomaattinen. 
Konfliktit eivät palvele ketään, 
jos ne pidetään kytemässä. Elo-
maa osaa ottaa vinkeistä ja neu-
voista vaarin ja kehittää itseään 
asioissa, joissa puutteita on.

- Politiikka on aika kovaa pe-
liä, ja puoluepolitiikka tekee 
asioista joskus hankalaa. Itseä-
ni usein harmittaa ja turhaut-
taa, miksei asioita voisi hoi-
taa vähän joustavammin. Tässä 
meidänkin lintukodossamme 
olisi paljon korjattavaa, mutta 
asioiden korjaaminen voi kes-
tää vuosikymmeniä ja silloin 
asianosaiset voivat olla jo kuol-
leet. Sitä on vaikea hyväksyä, 
että asiat joskus menevät näin, 
Elomaa pohtii.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

”Oikeudenmukaisuuden
tunne on minulle
sisäänrakennettu

 ja se on myös
perussuomalaisen 

puolueen tärkeimpiä 
arvoja, että jaetaan
hyvää suomalaisille 

oikeudenmukaisesti.”



te, että puolueessa oltaisiin 
hankkiutumassa eroon ”vää-
rän värisistä” ihmisistä, jo-
hon myös puheenjohtaja Jus-
si Halla-aho vastasi omalla 
kommentillaan.

- Väite on uskomaton, ab-
surdi, täyttä puppua. Miten 
joku kehtaa? Sandvik tuoh-
tuu.

SMP-veteraanien 
”savustus” ihmetyttää

Jokin taho on myös saatta-
nut useita perussuomalaisten 
SMP-veteraaneja hämmen-
nyksiin ja sitä myötä hätäi-
siin johtopäätöksiin levittä-
mällä huhua, jonka mukaan 
perussuomalaisissa oltai-
siin savustamassa ulos enti-
siä SMP:läisiä. Ossi Sandvi-
kia, jolta löytyvät niin SMP:n 
kuin perussuomalaistenkin 
pöytästandaarit, huhut häm-
mentävät.

- Itse olen aikoinaan toimi-
nut SMP:n kunnanvaltuu-
tettuna, piirin varapuheen-
johtajana ja paikallistason 
toimijana, enkä ole kokenut, 
että juuri sen vuoksi entis-

tä useampi haluaisi hankkiu-
tua minusta eroon. Vain puo-
lueen jäsenenä voi vaikuttaa 
siihen, että puolueen linjaa 
ja ohjelmia kehitetään sopu-
soinnussa tähänastisten linja-
usten kanssa, Sandvik toteaa.

Kesän jälkeen 
kansanedustajat 
ahkeroineet kovasti

Savustuksen ja vainoamisen 
sijasta Ossi Sandvik on pan-
nut tyytyväisenä merkille, mi-
ten eduskuntaryhmän hajo-
amisen jälkeen puolueeseen 
jääneet kansanedustajat ovat 
ahkeroineet kovasti ja juuri 
sillä tavalla, että näkee, ettei 
perussuomalaiset edelleen-
kään ole mikään yhden asi-
an liike.

- Aivan lonkalta tulevat mie-
leen esimerkiksi Arja Ju-
vosen lakialoite sotilasvam-
malakiasiassa, joka sai lisää 
nostetta Raaseporin ikävän 
onnettomuuden jälkeen, sekä 
Jari Ronkaisen niin kutsuttu 
”Lex Ronkainen”, joka käsit-
telee vakuutuslääkärien ase-
maa, Sandvik kertoo.

Jäsenistön keski-ikä 
nuorenemassa

Puolueessa on nyt myön-
teinen tekemisen meininki ja 
kansanedustajat ovat olleet 
kovasti liikkeellä vaalipiireis-
sä. Eduskuntaryhmän ja puo-
luetoimiston välinen yhteis-
työ on kesän jälkeen aivan 
oleellisesti parantunut.

- Puoluetoimisto tekee hy-
vää puoluetyötä, vaikka se ei 
olekaan niin mediaseksikäs-
tä, että yleensä julkisuudes-
sa näkyisi. Yksi hieno havain-
to on myös se, että puolueen 
jäsenmäärä näyttäisi olevan 
pikemminkin lisääntymään 
päin. Nyt kun liikehdintää 
on kumpaankin suuntaan, on 
hyvä juttu se, että uudet tuli-
jat ovat keskimäärin nuorem-
paa väkeä. Näyttää siltä, että 
keski-ikä puolueessa nuore-
nee, mikä on pitkällä tähtäi-
mellä pelkästään hyvä asia, 
Sandvik iloitsee.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO
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SMP-veteraani Ossi Sandvik 
tyrmää loikkarien loanheiton:

JYVÄSKYLÄN puolue-
kokouksen jälkeen ke-
sällä perussuomalaisista 
irtaantuneella, siniseksi tu-
levaisuudeksi puolueensa ni-
menneellä ryhmällä näyttää 
olleen vaikeuksia saada vä-
keä ja kannatusta ajatusten-
sa ja uuden puolueensa taak-
se. Nyt osalle lähtijöistä on 
ilmeisesti tullut mieleen, että 
parhaiten julkisuutta saa is-
kemällä perussuomalaisten 
kylkeen.

- Eihän se kiellettyä ole,
mutta itseäni suivaannut-
taa lukea eräitä hassuja, täy-
sin vailla todellisuuspohjaa 
olevia heittoja, joilla ihmi-
set perustelevat poislähtö-
ään meiltä. Aina on ollut niin, 
että puolueen parissa on ollut 
niin sanottuja vierailevia täh-
tiä, joille ei oikein mikään ole 
kelvannut, paitsi luottamus-
paikat yleensä. Pois lähties-
sään nämä politiikan kierto-
laiset ovat pitäneet puolueen 
kautta saamansa luottamus-
paikat, mutta mollanneet pe-
russuomalaiset maan rakoon. 
Sillä saa hetken julkisuutta, 
eikä se laitonta ole, mutta ky-
seenalaistan toiminnan mo-
raalipuolen, Ossi Sandvik 
kertoo.

Väitteitä vailla 
todellisuuspohjaa

Perussuomalaisista lähte-
neiden julkisuuteen ilmoit-
tamissa lähdön perusteluissa 
on ollut tavallista, että ne ovat 
vailla todellisuuspohjaa aina-
kin niiltä osin, kuin niillä on 
viitattu puolueeseen kokonai-
suutena. Sitähän ei voi tietää, 
mitä joku yksittäinen kan-
nattaja tai puolueen jäsen on 
saattanut jossain tilanteessa 

Ossi Sandvikin 
pöydältä löytyvät 
niin SMP:n kuin 
perussuomalais-
tenkin pöytästan-
daarit.

Maakuntalehdissä on nähty muutamien perus-
suomalaisista muihin puolueisiin loikanneiden 
yksittäisten valtuutettujen väitteitä, joilla ei ole 
minkäänlaista todellisuuspohjaa. Vaikka loik-
karit loanheitostaan tunnetaan, on perussuo-
malaisten entinen pitkäaikainen puoluesihteeri 
ja SMP-veteraani Ossi Sandvik suorastaan sui-
vaantunut törkeimmistä väitteistä.

sanoa, mutta yksittäisiä mie-
lipiteitä ei pidä tulkita koko 
puolueen yleiseksi linjaksi.

- Aika yleinen julkisuudes-
sa kuultu väite on, että perus-
suomalaiset olisi nyt muut-
tunut yhden asian liikkeeksi. 
Tämä ei pidä paikkaansa, 
vaan perussuomalaiset on 
yleispuolue, unohdetun kan-
san ainoa toivo, joka te-
kee periksiantamatonta työ-
tä kaikilla rintamilla Suomea 
ja suomalaisia puolustaen, 
Sandvik sanoo.

Homovastaisuus löytyy 
sinisestä aukosta

Toinen melko yleinen pe-
rustelu puolueen jättämisestä 
on perussuomalaisten oletet-
tu homovastaisuus.

- Tätä väitettä pidän hassu-
na siinä mielessä, että eniten 
homovastaisuudella kunnos-
tautuneet henkilöt ovat meil-
tä loikanneet siniseen auk-
koon, joten sieltä oletan myös 
homovastaisuuden nykyään 
löytyvän, Sandvik toteaa.

Kaikkein oudoin ja pöyris-
tyttävin kommentti oli kui-
tenkin kauhajokelaisvaltuu-
tettu Sami Yli-Rahnaston 
Ilkassa (24.11.) esittämä väi-

”Aina on ollut 
niin, että puolueen 

parissa on ollut
niin sanottuja 

vierailevia tähtiä,
joille ei oikein mikään 

ole kelvannut, 
paitsi luottamuspaikat

yleensä.”

”Uskomatonta, 
absurdia, täyttä 
puppua”

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi


3

KirPeälle uusi puheenjohtaja
KIRKKONUMMEN Perussuoma-
laiset ry (tuttavallisemmin Kir-
Peä) valitsi yksimielisesti syys-
kokouksessaan yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi Piia 
Aallonharjan. Hänen toimikau-
tensa alkaa 1.1.2018.

Veikkolalainen Aallonharja on 
koulutukseltaan tietohallinnon 
tradenomi ja hän työskente-
lee IT-alalla. Hän on kunnanval-
tuutettu, Kirkkonummen Perus-
suomalaisten valtuustoryhmän 
varapuheenjohtaja, palvelutuo-
tannon jaoksen jäsen, perustur-
valautakunnan varajäsen ja Pe-
russuomalaisten Uudenmaan 
piirihallituksen varajäsen. Hän 
toimii KirPeän sihteerinä ja ta-
loudenhoitajana 2017 loppuun 
asti.

Syyskokouksessa yhdistyksen 
hallituksen jäseniksi vuodelle 
2018 valittiin Riikka Purra, San-
na Hartikainen, Santtu Vainion-
pää ja Tapio Hartikainen. Jouk-
koon valikoitui ilahduttavan 
paljon uusia tekijöitä ja toisaal-
ta kokeneita konkareita.

Aallonharja kiittää kolmatta 
vuotta yhdistyksen puheenjoh-
tajana toimivaa Vesa-Pekka Sai-
niota kovasta työstä KirPeän ja 
kirkkonummelaisten hyväksi, ja 

on iloinen yhteistyön jatkumi-
sesta hallituksessa. 

- V-P on tehnyt hartiavoimin 
ruohonjuuritason perussuoma-
laista politiikkaa vuodesta 2008. 
Ymmärrän hyvin hänen pää-
töksensä antaa enemmän aikaa 
perheelleen ja harrastuksilleen, 
toteaa Aallonharja.

Uudelle kipparille löytyy vah-
va tuki väistyvältä puheenjoh-
tajalta.

- Piia on osoittautunut KirPeän 
sihteerinä todelliseksi työmyy-
räksi ja tiedän, että hän tarttuu 
tarmokkaasti toimeen. Uuden 
puheenjohtajan ja hallituksen 
johdolla meillä on mainiot edel-
lytykset lähteä kehittämään yh-
distyksen toimintaa, Sainio to-
teaa.

Kirkkonummen Perussuoma-
laiset ry on vuonna 2008 perus-
tettu puolueen paikallisyhdis-
tys. Yhdistys on tullut tutuksi 
vuosien varrella yhteistyökyvys-
tään yli puoluerajojen ja asia-
lähtöisestä poliittisesta toi-
minnastaan. KirPeän kotisivut 
löytyvät osoitteesta: kirkko-
nummi.perussuomalaiset.fi.

Kirkkonummen 
Perussuomalaiset

Heikkilä kuntien takauskeskuksen 
valtuuskuntaan
KUNTALIITON hallitus on esit-
tänyt pitkäaikaista perussuo-
malaisvaikuttajaa Lauri Heikki-
lää kuntien takauskeskuksen 
valtuuskuntaan. Valtiovarainmi-
nisteriö ei ole vielä lopullises-
ti vahvistanut nimitystä, mutta 
toteutuessaan Heikkilän kausi 
valtuuskunnassa alkaa 1.1.2018 
ja päättyy vuoden 2021 lopus-
sa.

Kuntien takauskeskus on jul-
kisoikeudellinen laitos, jonka 
tarkoitus on turvata ja kehittää 
kuntien yhteistä varainhan-
kintaa myöntämällä takauksia 
kuntien suoraan tai välillises-
ti omistamien tai kuntien mää-
räysvallassa olevien luottolai-
tosten varainhankinnalle, joka 
käytetään antolainaukseen 
kunnille ja kuntayhtymille sekä 
kuntien omistamille tai niiden 
määräysvallassa oleville yhtei-
söille. Keskus myöntää takauk-
sia myös valtion viranomaisten 

nimeämille sosiaalisin perus-
tein asuntojen vuokraamista tai 
tuottamista ja ylläpitoa harjoit-
taville tai niiden määräysvallas-
sa oleville yhteisöille.

- Perussuomalaiset ovat pyr-
kineet ajamaan pieni- ja keski-
tuloisten asiaa puolueen perus-
tamisesta lähtien. On tärkeää 
pitää huolta siitä, että Suomes-
sa on tarjolla kohtuuhintaisia 
vuokra-asuntoja ja seurata, mi-
ten ne ympäri Suomea sijoittu-
vat, Heikkilä sanoo.

Marttilassa asuva Heikki-
lä työskentelee erikoistutki-
jana Turun yliopiston tulevai-
suusteknologioiden laitoksella. 
Politiikassa hän on ollut muka-
na perussuomalaisen puolueen 
perustamisesta vuonna 1995 
lähtien. Heikkilä valittiin puo-
luehallitukseen ensimmäisessä 
puoluekokouksessa ja hän vai-
kutti siellä aina vuoteen 2011, 
jolloin hänet valittiin eduskun-

taan. 
Jäätyään pois eduskunnasta 

vuonna 2015 Heikkilä palasi töi-
hin yliopistolle. Hän on viiden-
nen kauden kunnanvaltuutettu, 
kolmannen kauden maakunta-
valtuutettu ja viime kaudella oli 
myös maakuntahallituksessa. 
Politiikan lisäksi Heikkilä harras-
taa maanviljelyä pientilalla.

- Tässä vaiheessa on vaikea sa-
noa, mikä tehtävämääritykse-
ni kuntien takauskeskuksen val-
tuuskunnassa tarkkaan ottaen 
tulee olemaan, kun ensimmäis-
täkään kokousta ei vielä ole pi-
detty. Itse pienessä kunnas-
sa asuvana minulle on tärkeää, 
että myös kaupunkiseutujen 
ympäristöissä asuvien elinmah-
dollisuuksista huolehditaan, 
Heikkilä kertoo.

Mika Männistö

- Perussuomalaiset 
ovat pyrkineet ajamaan 
pieni- ja keskituloisten
asiaa puolueen perus-
tamisesta lähtien, Lauri 
Heikkilä painottaa.

KYMEN Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Ilpo Heltimoinen ni-
mitettiin heinäkuussa Euroopan 
alueiden komiteaan. Heltimoi-
nen toimii komiteassa sekä 
luonnonvara- että talousva-
liokunnassa. Hän näkee oman 
roolinsa komiteassa Brysse-
lin vahtikoirana ja maakuntien 
puolestapuhujana.

- Omasta mielestäni Euroo-
pan alueiden komitean tär-
kein tehtävä on pitää huolta sii-
tä, että direktiivejä säädettäessä 
joku pitää maakuntien ja kunti-
en puolia. Itselleni on EU-politii-
kassa tärkeää läheisyysperiaat-
teen toteutuminen, jotta kaikki 
valta ei valuisi Brysseliin. Valtaa 
on keskitetty jo liikaa, eikä sitä 
pidä missään tapauksessa hy-
väksyä. Tämän kehityksen on 
kerta kaikkiaan loputtava, sa-
noo Heltimoinen.

Heltimoisen mielestä Euroo-
pan alueiden komitea on perus-
suomalaisille ideaalinen paik-
ka toimia, sillä missään muussa 
puolueessa ei vallan lähellä pi-
tämistä ja maakuntien edun to-
teutumista arvosteta samalla 

Heltimoisesta Brysselin vahtikoira

tavalla.
- Vaikuttaa vahvasti siltä, että 

läheisyysperiaatetta ei muissa 
puolueissa ja viiteryhmissä pi-
detä yhtä tärkeänä. Haluamme 
pitää vallan kunnilla ja maakun-
nilla, samoin kuin itsenäisillä 
kansallisvaltioilla. EU:n liittoval-
tiokehitys on tälle vastakkainen 
periaate, Heltimoinen kertoo.

Heltimoinen on Kymen pii-
rin puheenjohtajuuden lisäk-
si maakuntahallituksen ja Etelä-
Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 
Eksoten jäsen sekä Lappeen-
rannan kaupungin valtuusto-

ryhmän puheenjohtaja. Aluei-
den komitean lisäksi hän toimii 
käräjäoikeuden lautamiehenä. 
Työuransa Heltimoinen on teh-
nyt mainonnan ja viestinnän sa-
ralla ja tällä hetkellä hän työs-
kentelee levikkipäällikkönä. 
Hän on perheellinen mies, jon-
ka neljästä lapsesta nuorin on 
kaksivuotias ja vanhin jo täysi-
ikäinen.

- Juuri tällä hetkellä olen tu-
tustumassa lausuntokierroksel-
la olevaan direktiiviin, jossa ha-
lutaan selvittää, miten toisessa 
maassa suoritettu tutkinto vai-
kuttaa myöhempään sijoittumi-
seen työelämässä. Olisi tärkeää 
saada myös tutkimusaineistoa 
siitä, miten osittain ulkomail-
la suoritettu tutkinto vaikuttaa 
suomalaisten menestykseen 
heidän myöhemmällä työural-
laan. Tästä johtuen tulen esittä-
mään muutosta kyseiseen lau-
suntoon, Heltimoinen kertoo 
työstään Euroopan alueiden ko-
miteassa.

Mika Männistö

Veteraanit eduskunnassa
PUOLENKYMMENTÄ PS-veteraania osallistui eduskunnassa 
21.11.2017 pidettyyn veteraanikansanedustajien kokoukseen. Ku-
vassa vasemmalta Kauko Tuupainen, James Hirvisaari, Lauri Heikkilä 
ja Anssi Joutsenlahti. Kuvan otti Ahti Vielma. 
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OLEN jo vuosia ollut sitä mieltä, 
että puheenjohtajaksi pitäisi saa-
da uutta tuoreempaa verta ja uu-
sia ideoita. Minulle oli helpotus, 
että saimme ensimmäisenä vara-
puheenjohtajana toimineen toi-
mineen Kike Elomaan jatkamaan 
työtäni. Hänen käsissään naisjär-
jestö pärjää kyllä, sanoo väistyvä 
puheenjohtaja Marja-Leena Lep-
pänen.

Joskus on oltava 
myös tiukka

Leppänen näkee Elomaassa juuri 
niitä ominaisuuksia, joita puheen-
johtajalta vaaditaan. Elomaa tu-
lee toimeen kaikkien kanssa ja osaa 
olla tasapuolinen kaikkia kohtaan.

- PS-Naisten puheenjohtajan tu-
lee olla aina suora ja rehellinen. 
Varsinkin naisten kanssa se on tär-
keää, he kun ovat miehiä kimuran-
timpia. Puheenjohtajalta vaaditaan 
diplomatiaa, organisoimiskykyä ja 
johtamistaitoja. Aina ei tule ole-
maan helppoa, vaan monenlais-
ten ongelmien kanssa on pärjättä-
vä. Joskus on oltava myös tiukka, 
pitää päänsä tarvittaessa, Leppä-
nen kertoo.

Suuria odotuksia 
presidenttiehdokkaasta

Tällä hetkellä perussuomalaisten 
naisjärjestö voi olla erityisen iloi-
nen ja ylpeä siitä, että ensimmäistä 
kertaa puolueen historiassa puolue 
on asettanut naisen presidenttieh-
dokkaaksi. Laura Huhtasaari on 
rehellinen, rehti suomalainen nai-
nen, ja koko naisjärjestöllä on suu-
ria odotuksia hänen suhteensa.

- Uskon vahvasti, että Lauran eh-

dokkuus vaikuttaa hyvin paljon 
myös Perussuomalaisten Naisten 
jäsenkehitykseen, Leppänen sanoo.

Lisää naisia politiikkaan

Vuodet naisjärjestön puheen-
johtajana ovat antaneet Leppäsel-
le valtavan paljon rikastuttavia ko-
kemuksia ja upeita ystäviä. Hän 
suosittelee politiikkaan lähtemistä 
lämpimästi kaikille naisille. Ei hän 
itsekään aio politiikasta vie-
lä vetäytyä, vaan jatkaa tii-
viisti esimerkiksi nais-
järjestön hallituksessa 
ja muutamissa luotta-
mustehtävissä.

- Toivon kuiten-
kin, että minulla tu-
lee olemaan jatkos-
sa enemmän aikaa 
harrastaa matkai-
lua sekä teatte-
rissa ja konser-
teissa käymistä. 
Minulla on kova 
palo kulttuu-
riin, ja olen pit-
kään haaveil-
lut, että olisi 
aikaa har-
rastaa sitä 
enemmän. 
Myös las-
tenlapset tu-
levat saamaan 
oman osuuten-
sa. Kikelle toivo-
tan paljon onnea ja 
menestystä uudessa 
tehtävässään, Leppä-
nen sanoo.

Marja-Leena Leppänen on tyytyväinen 
seuraajaansa

Perussuoma-
laisten Naisten 
pitkäaikainen 
puheenjohtaja 
Marja-Leena 
Leppänen 
luovuttaa 
paikkansa uu-
delle puheen-
johtajalle Kike 
Elomaalle.

”Kiken valinta oli 
helpotus”
Lähes kaksikymmentä vuotta Perussuomalaisia Naisia luot-
sannut väistyvä puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen jättää 
tehtävänsä naisjärjestön puheenjohtajana hyvillä mielin, sillä 
puheenjohtajan saappaisiin astuva Ritva ”Kike” Elomaa 
on hänelle mieluinen jatkaja.
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Laura Huhtasaari 
huutokauppasi pukunsa

705 euroa 
hyväntekeväisyyteen

PERUSSUOMALAISTEN presidenttiehdokas 
Laura Huhtasaari myi linnan juhlissa vuon-
na 2015 käyttämänsä tummansinisen, ylä-
osasta kirjaillun iltapuvun Facebookissa. 

Puvun osti 705 eurolla perussuomalai-
nen Harri Koskela Ilmajoelta. Rahat Huh-

tasaari lahjoitti hyväntekeväisyyteen Porin 
Pelastusarmeijaan toivomuksenaan, että ne 

kohdistettaisiin mahdollisuuksien mukaan suo-
malaisille lapsiperheille.

Koskela on ilmajokelainen kun-
nanvaltuutettu, kunnanhal-

lituksen jäsen ja Ilmajoen 
ääniharava viime kunta-

vaaleissa.
- Hyväntekeväisyys-

mielessä tarjous tuli 
jätettyä. Ehkä säilön 
sen muistoksi, lai-
naan taikka vuok-
raan, mikäli tarvetta 
on. Perussuoma-
laisvaltuutettu Jen-
na Simula vuokra-
si puvun Oulussa 
pidettävään val-
takunnalliseen 
Suomi100-juh-
laan. Hyvään 
tarkoitukseen 
ne rahat me-
nivät, Koskela 
kertoo.

- Kikelle toivotan
paljon onnea ja me-
nestystä uudessa teh-
tävässään, Leppänen
sanoo.TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

      KUVAT PS ARKISTO
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KUOPION seudun Perussuo-
malaiset ry piti syyskokouksen, 
jossa valittiin vuodelle 2018 
yksimielisesti jatkamaan pu-
heenjohtajana Pia Punkki Maa-
ningalta. Kokous sujui lämmin-
henkisesti ja sopuisasti. 

Hallitukseen valittiin äänes-
tyksen jälkeen Minna Reijonen 
Nilsiästa, Miika Puustinen Kuo-
piosta, Mika Wallius Juankos-

kelta, Kari Pohjola Karttulasta 
ja Markku Korhonen Niemisjär-
veltä.

Yksittäisten jäsenten eroa-
minen ei vaikuta yhdistyksen 
toimintaan, kun innokkaita ja 
osaavia toimijoita voi valita ti-
lalle. Kuopion seudun perus-
suomalaisten jäsenmäärä on 
kasvanut huomattavasti tämän 
vuoden aikana. Tämä antaa us-

koa ja luottamusta tuleviin pre-
sidentin- ja maakuntavaaleihin. 

Kuvassa eivät ole kaikki koko-
uksessa paikalla olleet, mutta 
onneksi meillä oli vielä mukana 
presidenttiehdokas Laura Huh-
tasaari.

Kuopion Perussuomalaiset

“Laura” kävi myös Kuopiossa

Jukka Mäkynen valittiin 
Etelä-Pohjanmaan piirin johtoon
VAASALAINEN kaupunginval-
tuutettu ja aiemmin piirin en-
simmäisenä varapuheenjohta-
jana toiminut Jukka Mäkynen 
valittiin äänestyksen jälkeen 
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirin uudeksi pu-
heenjohtajaksi. Mäkynen voit-
ti vastaehdokkaansa Kauhavan 
Perussuomalaisten puheenjoh-
tajan Risto Mattilan äänin 44-16. 
Etelä-Pohjanmaan piiri kokousti 
Kauhavan Alahärmässä. 

Aiemmin puheenjohtajana 
toiminut Raimo Vistbacka oli jo 
hyvissä ajoin ennen syyskoko-
usta ilmoittanut, ettei ole enää 
käytettävissä. Samalla hän pyy-
si, että piirikokous valtuuttai-
si Mäkysen aloittamaan työnsä 
välittömästi. Vistbackan esityk-
sen piirikokous hyväksyi yksi-
mielisesti. 

Mäkynen lupasi laittaa kaik-
kensa peliin, että perussuoma-
laisuus ja puolueen arvot saa-
taisiin piirissä nousuun. 

- Perussuomalaiset arvot ovat 
suomalaisia arvoja, joihin on 
helppo kaikkien täällä Pohjan-
maalla samaistua. Täällä on aina 
ymmärretty, mikä on paras-
ta isänmaallemme, ja kun jos-
kus on maallamme ollut histo-
rian aikana vaikeita hetkiä, niin 
yleensä se korjaussarja maam-
me hyväksi on aina lähtenyt 
täältä meiltä, lakeuksilta. 

Mäkynen korosti puheessaan 
myös puolueen, piirin ja yhdis-
tysten yhtenäisyyden merki-
tystä. 

- Nyt meidän on koottava ri-
vimme ja lopetettava kaikenlai-
nen keskinäinen nahistelu. Vain 
yhteen hiileen puhaltamalla 
saamme tuloksia aikaan. Tämä 
ei merkitse sitä, etteikö keskus-
telua sallittaisi. Totta kai, mutta 
kysymys onkin siitä, millä fooru-
meilla me sitä käydään. 

Jukka Mäkynen

Etelä-Pohjanmaan piirissä ja 
sen yhdistyksissä on luvassa 
työntäyteinen vuosi, mikäli Mä-
kystä on uskominen. 

- Nyt on myös useissa yhdis-
tyksissä valittu uudet tekijät. 
Tämä tarkoittaa sitä, että nyt 
ryhdymme töihin. Kaikki läh-
tee yhdistyksistä, niiden työs-
tä ja henkilöistä. Tätä kautta en 
näe yhtään tuulesta temmattu-
na ajatusta, että teemme Perus-
suomalaiset tässä maakunnassa 
johtavaksi puolueeksi ja johta-
vaksi aatteeksi. 

Puoluejohdon tervehdyksen 
Kauhavalle toi Perussuomalais-
ten 2. varapuheenjohtaja Teuvo 
Hakkarainen. Ennen varsinaisen 
kokouksen alkua huomioitiin 
Lappajärven Seppo Keskivinkan 
ja Teuvan Heikki Tuomelan lähes 
puoli vuosisataa kestänyt pitkä-
aikainen työ puolueen hyväksi 
kukkalaittein ja puolueen stan-
darein. 

Juha Rantala 

PERUSSUOMALAISTEN presi-
denttiehdokas Laura Huhtasaari 
kiertää ahkeraan Suomea ristiin 
rastiin. Marraskuun viimeisenä 
lauantaina oli Seinäjoen vuoro. 

Aamupäivällä Huhtasaari osal-
listui valtakunnalliseen Perus-
suomalaisten Naisten syys-
kokoukseen ja iltapäivällä oli 
ohjelmassa vaalitilaisuus Seinä-
joen torilla. 

Huhtasaari sai pohjalaisilta 
Seinäjoella lämpimän vastaan-
oton. Perussuomalaisesta eh-
dokkaasta kiinnostuneita oli 
saapunut paikalle maakunnan 

joka kolkasta. 
Huhtasaari painotti puhees-

saan isänmaallisia arvoja ja 
spontaanit aplodit keskeytti-
vät hänen puheensa tuon tuos-
ta. Suomi takaisin -teema uppo-
si Pohjanmaallakin. 

- Tarjoan vaaleissa selkeän 
vaihtoehdon. Sauli Niinistö on 
federalisti ja minä kansallisval-
tion kannattaja. Ja mitä tulee 
Euroopan unioniin, niin muut 
puolueet ovat jo nostaneet kä-
tensä ylös EU:n juoksupoikina, 
kun me perussuomalaiset puh-
komme kuplia, joita muut puo-

lueet rakentavat. Onko oikein, 
että EU:n jäsenvaltiot ovat unio-
nia varten, eikä unioni jäsenval-
tioita varten? kysyi Huhtasaari 
pohjalaisilta ja sai vastaukseksi 
aplodien ryöpyn.

 Huhtasaaren välittömyys ja 
sanoma tehosivat. Tunnin ti-
laisuuden jälkeen Huhtasaa-
ri palasi takaisin naisten pa-
riin. Perussuomalaisten Naisten 
syyskokous jatkui ja siellä oli 
Kike Elomaa äänestetty uudeksi 
puheenjohtajaksi. 

Juha Rantala

Laura nostatti tunnelmaa Seinäjoella 

Huhtasaari sai pohjalaisilta Seinäjoella lämpimän vastaanoton. Presidenttiehdokkaan 
välittömyys ja sanoma tehosivat.

Oikea presidenttiehdokas ei tällä kertaa Kuopioon ehtinyt, mutta se ei kokousväen 
tunnelmaa laskenut.

Tervolan pojat hienossa 
seurassa
KÄVIN Prännin Matin kanssa La-
pin piirin syyskokouksessa Ro-
vaniemellä. Paikalla oli myös 
puolueen terävää päätä. Koska 
paikalla oli kauneutta ja viisaut-
ta, Tervolan pojat tietenkin kyl-
keen kiinni kuin adjutantit kon-
sanaan. 

Vakavaksihan ne ilmeet sitten 
kuitenkin menivät kun päästiin 
tulevan presidentin Laura Huh-
tasaaren ja poliittisen suunnit-
telijan Riikka Purran viereen is-
tumaan.

Ari Saukko
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Kymen 
PerusNaiset ry 
piti syys- ja 
nimenmuutos-
kokouksen
KYMEN PerusNaiset ry (ent. Ky-
mi-Karjalan PerusNaiset ry) piti 
syys- ja nimenmuutoskokouk-
sen 18.11. Ruokolahdella. 

Kokous valitsi yksimielises-
ti Päivi Siveniuksen Rautjärveltä 
jatkamaan yhdistyksen puheen-
johtajana. Hallitukseen valittiin 
Virpi Repo-Laitinen (Ruokolahti), 
Outi Saari (Hamina), Soile Suur-
soho (Kotka), Anja Ruotsalainen 
(Ruokolahti) ja Marja-Leena Lep-
pänen (Lappeenranta).

Kokouksessa esitettiin, että 
kaikkiin Kymen piirin alueen 
kuntiin voisi perustaa alajaos-
ton, joka toimisi alueyhdistyk-
sen alaisuudessa. Asia on vie-
ty Perussuomalaiset Naiset ry:n 
hallituksen päätettäväksi. 

Kymen PerusNaiset ry tukee 
Laura Huhtasaarta kaikin mah-
dollisin tavoin presidentinvaa-
likampanjassa. Huhtasaari kier-
tää Kymen piirissä tammikuun 
puolen välin tienoilla.

Kymen PerusNaiset

PERUSSUOMALAINEN-lehden 
viime numeroon (11/17) oli ek-
synyt vanha tiedote silloises-
ta Kymi-Karjalan PerusNaiset 
ry:stä. Tiedotteessa oli vanhen-
tunutta tietoa yhdistyksen jä-
senistä. 

OIKAISU

VARSINAIS-SUOMEN Pe-
russuomalaisten sääntömää-
räinen syyskokous pidettiin 
Paimiossa. Kokouksessa oli-
vat paikalla puheenjohtaja 
Jussi Halla-aho ja president-
tiehdokkaamme Laura Huh-
tasaari. 

Halla-aho piti hyvän ja kat-
tavan puheen niin puolueen 
tilasta kuin politiikastakin. 
Presidenttiehdokkaamme 
puhe oli todella isänmaal-
linen ja kantaa ottava. Kii-
tos molemmille läsnäolosta ja 
loistavista puheista.

Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin kansanedustaja 
Ritva Elomaa ja kokouksen 
sihteerinä toimi piirisihteeri 
Sirkku Saarinen.

Syyskokouksen sääntömää-
räiset asiat käsiteltiin nor-
maaliin tapaan. Piirin pu-

heenjohtajaksi oli ehdolla 
kolme henkilöä: Lauri Heik-
kilä Marttilasta , Asmo Mik-
kola Oripäästä ja Wilhelm 
Junnila Naantalista. Äänes-
tystulos oli seuraava: Wil-
helm Junnila 45 ääntä , Lau-
ri Heikkilä 10 ääntä ja Asmo 
Mikkola 6 ääntä. Varsinais-
Suomen Perussuomalais-
ten puheenjohtajaksi valittiin 
Wilhelm Junnila.

Kokouksessa oli paikalla en-
nätysmäärä yleisöä ympäri 
Varsinais-Suomen. Kokous-
paikan ulkopuolella oli myös 
varmaankin Suomen  ainoa 
perussuomalainen leikkimök-
ki. Mökki on Oripään Perus-
suomalaisten toteuttama.

Kari Kolari, Oripään 
Perussuomalaiset

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari ihaili Kari Kolarin kanssa tien päällä kulkevaa vaalimökkiään.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aholla riitti 
jututtajia. Keskustelukumppanina Nousiaisten Perussuo-
malaisten Mikko Taavitsainen.

Presidenttiehdokkaalle
hieno vaalimökki

PERUSSUOMALAISTEN presi-
denttiehdokas Laura Huhtasaari 
näkyy ja kuuluu ympäri Suomea, 
mutta pieni lisämainostus ei tee 
pahaa loistavallekaan ehdok-
kaalle. Lauran kampanjaan voi 
osallistua monella tavalla, tässä 
mallia näyttää Kari Lilja.

Osallistu 
Lauran 
kampanjaan!

Hyvä perus-
suomalaisten 

jäsen

Muistathan 
päivittää 

muuttuneet 
yhteystietosi 

(osoite, puhelin-
numero, sähkö-

postiosoite) 
jäsenrekisteriin.

Puh: 
040 631 7099 

tai 
jasenasiat@

perussuomalaiset.fi
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Jäsenmäärä kasvanut 
Keuruulla
KEURUUN Perussuomalaiset 
pitivät syyskokouksen. Aluk-
si todettiin jäsenmäärän Keu-
ruun alueella kasvaneen huo-
mattavasti. Erityisesti nuoria 
on liittynyt jäseniksi, tämän 
myös havaitsi kokoukseen 
saapuneista jäsenistä. 

Kokousväkeä puhututti tu-
levat presidentinvaalit ja nii-
hin liittyvät paikalliset toimet. 
Samoin maakuntavaalit pu-
huttivat kokousväkeä, erityi-
sesti ehdokasasettelut; kuin-
ka ja miten asettelut menevät 
linjaan, huomioiden niin keu-
ruulaisten asioidenhoito ja 
oma polittinen, perussuoma-
lainen linjaus. 

Jäseniä mietityttivät mah-
dolliset “sopuvaalit”, eli että 

laittaisimme Keuruulta kol-
me ehdokasta ja heidän taak-
seen menisivät kaikki puo-
lueet. Tässä kokousväki näki 
selvän sudenkuopan, mihin ei 
pidä langeta, vaan katsoa kai-
kessa rauhassa eteenpäin ja 
odotella asioiden kehittymis-
tä, samalla tehden työtä omi-
en perussuomalaisten ehdok-
kaiden nimeämiseksi.

Harri Oksanen luotsaa edel-
leen tulevaisuudessakin Keu-
ruun Perussuomalaisia, mui-
na hallituksen jäseninä Niina 
Pekkanen, Arsi Saarijärvi, Mar-
ko Riihimäki, Joonas Röppä-
nen sekä Virpi Järvinen. 

Keuruun Perussuomalaiset ry 

Kuvassa Harri Oksanen, Ari Pohjonen, Marko Riihimä-
ki ja Arsi Saarijärvi. Kuva: Petri Heinonen 

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen, piirin puheenjohtaja Tapani Mäki, puoluesihteeri 
Riikka Slunga-Poutsalo ja kansanedustaja Toimi Kankaanniemi olivat tyytyväisiä kokouk-
seen. Kuva: Jarmo Nahkamäki

Tapani Mäki Keski-Suomen piirin 
puheenjohtajaksi
PERUSSUOMALAISTEN Keski-
Suomen piirikokous valitsi Ää-
nekoskella pitämässään syysko-
kouksessa yksimielisesti piirin 
uudeksi puheenjohtajaksi Ta-
pani Mäen. Hän on mm. Jyväs-
kylän kaupunginvaltuutettu ja 
työskentelee eduskunta-avus-
tajana. 

Keski-Suomen piirikokous 
vaati, että eduskunta palaut-
taa työeläkeläisiä loukkaavan 
ns. taitetun indeksin ns. puoli-
väli-indeksiksi. Tällöin eläkkeet 
seuraisivat nykyistä paremmin 
palkkakehitystä. 

Piirikokous totesi, että eläke-

rahastoissa on varoja noin 200 
miljardia euroa. Kasvu on noin 
5 % vuodessa.  Varojen puute ei 
ole peruste yli miljoonan eläk-
keensaajan oikeudenmukaisen 
kohtelun palauttamiselle.

Piiri otti kantaa myös paikal-
lisiin asioihin sekä vaati, että 
sote- ja valinnanvapausuudis-
tus rakennetaan tutkitun tie-
don ja kokeilujen perusteella 
ja siten, että julkinen sote-pal-
velutuotanto säädetään pää-
säännöksi ja yksityiset yritykset 
täydentävät julkista palvelutar-
jontaa. 

Sipilän hallituksen linjana on 

suosia suuria kansainvälisiä 
sote-pörssiyhtiöitä. Tätä piiri-
kokous piti suomalaisten vero-
varojen väärinkäyttönä ja vas-
tuuttomana. Sote-uudistuksen 
keskeisimpinä tavoitteina ovat 
palvelujen tasavertainen tur-
vaaminen ja kustannusten kas-
vun hillintä. Nämä tavoitteet 
ovat jääneet hallituspuolueiden 
politikoinnin jalkoihin. Piiriko-
kous vaati palauttamaan nämä 
tavoitteet kärkeen.

Perussuomalaisten 
Keski-Suomen piiri

VAASAN Perussuomalaisten jär-
jestämä ensimmäinen Perusbile-
tapahtuma marraskuussa WsAre-
nalla oli menestys.

Perusbileissä otettiin ilo irti, eikä 

illan päätyttyä nähty ensimmäis-
täkään myrtynyttä naamaa. Ta-
pahtuma oli tarkoitettu kaikille 

Pohjanmaan maakuntien perus-
suomalaisille sekä perussuoma-
laismielisille.

Pohjalaiset Perusbileet vetivät-
kin väkeä Vaasaan ympäri Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaata.

- Tapahtuma onnistui erinomai-
sesti ja tällaista tapahtumaa kan-

nattaa jatkossakin viritellä muu-
allekin. Ideaa saa vapaasti lainata, 
naurahti Jukka Mäkynen, yksi ta-

pahtuman organisaattoreista.
Mäkynen kertoi, että eräs Poh-

jalaisten Perusbileiden järjestämi-

sen perimmäisistä tarkoituksista 
oli se, että maakuntien perussuo-

malaiset oppisivat tuntemaan toi-

sensa paremmin.
Yhdessäolon ja seurustelun li-

säksi illan ohjelmassa oli mm. pe-
ruskaraokea ja livemusaa, ja tässä 
tapauksessa tietysti suomirokkia, 

jota esittivät Markku Keho ja Wa-
rapatruunat. Illan tähtivieraak-

si oli saapunut puolueen 2. vara-

puheenjohtaja, kansanedustaja 
Teuvo Hakkarainen, joka tykästyi 
menoon niin, että ilmoitti harkit-

sevansa muuttoa Pohjanmaalle. 

Juha Rantala

Perusbileissä otettiin ilo irti!
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HENKILÖVALINTOJA

TYÖPAIKAT

Haetaan sivutoimisia 
opettajia
Peruskansan Sivistysliitto ry hakee Opintokeskus Pekasukselle kahta si-
vutoimista tuntiopettajaa, joista toisen opetusala on vaalityö ja toisen 
viestintä, vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaiseen opetukseen.  
Opettajantyö edellyttää matkustamista Suomessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään 
60 op:n tai 35 ov:n laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, täydellinen 
suomen kielen taito ja perussuomalaisten toiminnan tuntemus. Opintokes-
kus 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 sähköpos-
tilla: lasse.lehtinen@pekasus.fi 5.1.2018 mennessä.

Lisätietoja antaa rehtori Lasse Lehtinen, p. 0500 704 956.

AURA
Auran Perussuomalaisten paikal-
lisyhdistys valitsi syyskokoukses-
saan uudeksi puheenjohtajaksi 
Netta Niemisen. 

JALASJÄRVI 
Martti Alkula valittiin yksimie-
lisesti jatkamaan Jalasjärven 
Perussuomalaisten puheen-
johtajana. Yhdistys valitsi syysko-
kouksessaan hallitukseensa vuo-
delle 2018 Alkulan lisäksi Jenni 
Sippolan, Heidi Pihlajan, Jenni 
Hietalan, Tapani Hautamäen, Arja 
Viitalan ja Matti Heinosen. 

KANTAHÄME
Kanta-Hämeen Perussuomalai-
set ry:n puheenjohtajaksi valit-
tiin yhdistyksen syyskokoukses-
sa vuodelle 2018 Kari Aaltonen. 
Hallitukseen valittiin myös Ante-
ro Niemelä, Tauno Lahtinen, Anne 
Hannula-Lundberg, Susanna Hie-
tanen, JP Hämäläinen, Hannu 
Peippo, Jonni Levaniemi, Kauko 
Viljakainen ja Ismo Soukola. 

KAUHAJOKI 
Tapio Pihlaja valittiin Kauhajo-
en Perussuomalaisten syyskoko-
uksessa yhdistyksen uudeksi pu-
heenjohtajaksi. Pihlajan lisäksi 
vuoden 2018 yhdistyksen halli-
tukseen valittiin Mika Muurimäki, 
Marko Ylinen, Jukka-Pekka Taival-
mäki, Veli Rajala, Riitta Myllyaho, 
Pertti Järviniemi, Karisamuli Kor-
pela ja Heikki Santala.

KAUHAVA 
Risto Mattila valittiin uudelleen 
äänestyksen jälkeen Kauhavan 
Perussuomalaisten puheenjoh-
tajaksi yhdistyksen syyskoko-
uksessa. Mattilan lisäksi vuonna 
2018 istuvat yhdistyksen halli-
tuksessa Esa Puronvarsi, Heikki 
Haukkala, Martti Koivisto, Mart-
ti Puronvarsi, Marjut Ristolainen 
sekä Reima Lilja. 

KRISTIINANKAUPUNKI 
Kristiinankaupungin Perussuo-
malaiset valitsivat syyskokouk-
sessaan Jari Salmelan yhdistyk-
sen uudeksi puheenjohtajaksi. 
Salmelan lisäksi yhdistyksen hal-
lituksessa istuvat vuonna 2018 
myös Elina Kallio-Uljens, Hanne-
le Hyvönen, Jukka Kangasniemi ja 
Marko Heiskanen. 

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n 
syysvuosikokouksessa puheen-
johtajaksi valittiin yksimielisesti 
uudelleen Vesa Salminen Nasto-
lasta. Hallitukseen valittiin myös 
Maarit Tuomi, Rami Lehto, Sami 
Kivi, Lasse Koskinen, Päivi Gran-
lund, Arja-Leena Lammi, Vesa Pel-
linen, Paavo Rautkoski, Martti Mä-
kelä ja Saila Toivola.

LAIHIA 
Piia Riiki jatkaa edelleen Laihian 
Perussuomalaisten puheenjoh-
tajana yksimielisellä päätöksel-
lä. Yhdistys valitsi syyskokouk-
sessaan hallitukseen Riikin lisäksi 
Asko Salmisen, Jukka Jänisojan, 
Asko Koiviston, Jyrki Pihlajamaan, 
Ville Holkon sekä Merja Ujasen. 

SEINÄJOKI 
Erkki Valtamäki valittiin äänes-
tyksen jälkeen Seinäjoen Perus-
suomalaisten syyskokouksessa 
yhdistyksen uudeksi puheen-
johtajaksi. Valtamäen lisäksi 
ensi vuoden hallitukseen valit-
tiin Jarkko Kärki, Tiia Rajala, Jukka 
Ahlgren, Hannu Haapasalmi, Mar-
ko Kähönen, Tuija Ikola, Maarit 
Toivanen ja Reija Östman.

TERVOLA
Tervolan Perussuomalaisten pu-
heenjohtajana jatkaa alusta asti 
yhdistystä luotsannut Juha An-
tinkaapo. Hallitukseen valittiin 
myös Kari Kontiokoski, Ari Sauk-
ko ja Arvo Peura.

KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-

KOKOUKSIA
kous pidetään tiistaina 19.11. 
klo 19 Kuusamon kaupunginta-
lolla, valtuustosalin takaosassa. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

PIEKSÄMÄELLÄ järjestettiin toritapahtuma, johon osallistuivat kuvassa olevat Jussi Marttinen Mikke-
listä, Seppo Kosonen Savonlinnasta, Tarja Hartonen-Pulkka Mäntyharjulta, kansanedustaja Teuvo Hak-
karainen, Antti Taivalantti, Veli-Pekka Myyryläinen ja Jari Rajapolvi Pieksämäeltä sekä Ano Turtiainen ja 
Minna Turtiainen Juvalta. 

Hakkarainen vieraili Pieksämäellä

JOULUKUUN 3. päivä järjestet-
tiin perinteiset joulumarkkinat 
Hyypiä-areenalla ja Kouvolan 
seudun Perussuomalaiset olivat 
hienosti esillä Teuvo Hakkarai-
sen johdolla.

Teltalla maisteltiin glögiä ja pi-
pareita jonoksi asti, ja tunnel-
ma oli vapautunut sekä iloinen. 

Monet kävijät halusivat ikuistaa 
itsensä Teuvon vieressä ja esit-
tää hyviä kysymyksiä. Kansan 
mies vastasi tyylilleen uskolli-
sena lupsakkaan ja rentoon sä-
vyyn hymy huulilla.

Positiivinen muutos ja yhteis-
henki näkyvät puolueemme jul-
kisuuskuvassa ja ne ovat ran-

tautuneet myös paikalliselle 
tasolle asti. Tekeminen on kivaa 
ja ylpeänä voimme kertoa ole-
vamme perussuomalaisia.
 
Anna-Maija Jukkara 

Hakkarainen keräsi yleisöä Kouvolassa
Teltalla maisteltiin glögiä ja pipareita jonoksi asti, ja tunnelma oli vapautunut sekä iloinen.

Perussuomalainen 1/2018 ilmestyy 
19.1.2018

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 9.1.2018 
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MEIDÄN miesten olisi nyt oikea 
aika tulla näkyviin ja kuuluviin. 
Meidän tehtävämme on siirtää 
kulttuuri- ja muuta isänmaalli-
suuden arvoperintöä nuorem-
mille polville. 

Voimme avata suumme ja ker-
toa, kuinka suurenmoinen etu-
oikeus on olla suomalainen 
nimenomaan tänään. On puh-
das ilma ja luonto sekä vapaus 
päättää pitkälti omista asiois-
tamme, vaikka maailman asi-
at varmasti hämmentävät mei-
tä kaikkia.

Media rummuttaa enemmän 
myyvää negatiivisuutta kuin 
sitä hyvää, mitä maassamme 

on aina ollut. Valtamedia yrittää 
viedä meitä harhaan ja ryöstää 
lapsiltamme turvallisen isän-
maan. Olemme pieni, kovia ko-
kenut kansa isojen erilaisten 
kansojen joukossa. Enemmistö 
meistä haluaa olla itsenäisiä il-
man Natoa ja EU-talousliittoja. 

Siis miehet, aktivoidutaan 
kantamaan vastuumme Suo-
men nuorten parhaaksi. Pe-
räänkuulutan vanhaa talon-
poikaisjärkeä arjen keskelle ja 
mukana olemista lastemme ar-
jessa. Ympärillämme pyörivät 
niin arvaamattomat muutok-
sen tuulet, että moni - varsinkin 
nuori - kokee turvattomuutta. 

Kansan identiteetti tulee yh-
teisestä perinteestä. Ei anneta 
meidän hyvän arvoperinteem-
me mennä hukkaan. Yhteen-
kuuluvuus on tärkeä turvan 
tuoja ja me miehet - ikään kat-
somatta - voimme tuoda tur-
vallisuudentunnetta ympäris-
tömme nuorille. Ollaan miehet 
jämäköitä mielipiteissämme, 
eikä anneta median viedä mei-
tä pois isänmaallisista aatoksis-
tamme.

Olli Virta, yrittäjä
Jyväskylä

IHMETTELEN suuresti, missä he 
ovat, ne sankoin joukoin kris-
tityiksi kääntyneet muslimit. 
Kirkon penkkejä hieman ku-
luttaneena voin todeta, että yh-
täkään sielua ei ole sattunut 
yhtä aikaa minun kanssa Ke-
min kirkon penkeille. Ehkäpä jo-
kin muu taho on heitä kirkossa 
nähnyt, minä en. 

Julkisuudessa on median toi-
mesta kerrottu turvapaikan-
hakijoiden massoittain hylän-
neen aiemman maanmiestensä 
uskonnon ja kääntyneen kris-
tityiksi. Todellisuudessa turva-
paikanhakijoiden keskuudessa 
uskotaan turvapaikan Suomes-
ta irtoavan, jos on tarvetta suo-
jeluun kotimaassa koetun vai-

non perusteella “vääräuskoisia” 
vastaan. 

Vainoa ei kenenkään Suomes-
sa tarvitse uskontonsa takia pe-
lätä, joten voisi olettaa, että he 
nyt avoimesti myös harjoittaisi-
vat uutta uskontoaan. Ehkäpä 
kotouttamisprosessin aikana on 
unohdettu asiasta kertoa? 

Turvapaikan saamisen toivos-
sa on kuulemma sallittua ker-
toilla herkkäuskoisille lähtö-
maastaan mitä erinäisempiä 
tarinoita. Se on kuitenkin sama 
mitä puhutaan, sillä vain teot 
ratkaisevat. Aivan samoin on 
myös politiikassa. 

Harri Perusjätkä Tauriainen 

Rohkaistutaan Suomen miehet
Missä he ovat?

Sote-reformi ilmapallo? 
SOTEUUDISTUS on kuin uusi 
ilmapallo, josta ei tiedä, miten, 
minne ja milloin se oikein las-
keutuu, vai räjähtääkö se vielä 
vaikkapa vuosien päästä käsiin. 

Odotukset ovat ainakin ko-
vat, toivottavasti ei petytä. Tu-
levatko laadukkaammat ja pa-
remmat palvelut aikaisempaa 
halvemmalla ja nopeasti, se-
hän lienee tarkoitus ja nykyinen 
draama antaa tämän näin ym-
märtää? Ovatko lähilääkärit tu-
levaisuudessa etälääkäreitä?

Sote on ihmisen kirjoittama 
käsikirjoitus, jonka ympärillä 
esitetään vahvaa hyperbolanäy-
telmää ihmisten kirjoittamalla 
juonella, teemalla ja kapulakie-

lelläkin. Sote-näytelmä tarjo-
aa huikeat kulissit, haasteet ja 
muutokset, joita on tosin vaikea 
ymmärtää, kun konkretiaa ei 
juuri oikeastaan ole. Matriisi on 
epäselvä ja vaikea. 

Onko oikein objektiivisuutta-
kaan vai onko koko sote-refor-
mi digiajan fantasiaa, jota käy-
tännössä oikeudenmukaisesti, 
puolueettomasti, tasapuolises-
ti ja yhdenvertaisesti on mah-
dotonta toteuttaa? Onko koko 
sote-uudistus kauhea fantaste-
ria, se nähdään tulevaisuudes-
sa. Ken elää hän kokee ja nä-
kee?

Jos on uskomista virallisiin 
materiaaleihin, aika sadulta ja/

tai paratiisilta se vaikuttaa, kun 
jopa kotiin aiotaan tuoda erilai-
sia palveluja. Kukapa sen tietää, 
vaikka joskus kaukana tulevai-
suudessa vuonna 2117 alue- ja 
keskussairaaloita ei enää ole, 
vaan itseohjautuvilla autoilla ja 
helikoptereilla maakuntien yli-
opistollisista sairaaloista tai yk-
sityisiltä ulkomaalaisomistei-
silta terveysasemilta robotit 
käyvät hoitamassa ja leikkaa-
massa potilaita ihmisten ko-
tona ympäri maata. Valinnan-
vapaushan on varmaan vielä 
silloinkin voimassa.

Leo Härmä
Iisalmi

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.

Suomi 100 – Absurdistanin 
aivokuolio
KIITOKSET helsinkiläisille viher-
vasemmistolaisille aivokuolleil-
le. Avasitte siis nyt väylän laitto-
mille maahantunkeutujille tulla 
Suomeen. Takaatte muitakin ter-
veyspalveluja laittomille pape-
rittomille maahantunkeutujil-
le kuin pelkän välttämättömän. 
Sen ymmärrän, että näille tar-
jotaan akuutit palvelut. Mutta 
nyt takaatte siellä Kehä 3:n sisä-
puolella paljon muutakin ja tällä 
koko turvapaikkaprosessi romu-
tetaan. Järki lienee vihervasem-
mistossa karannut tyystin.

Tämän päätöksen voi sanoa 
olevan satavuotiaan Suomen ty-
perimpiä mainoskampanjoita. 
Taatusti tästä päätöksestä levi-
ää informaatiota pitkin Lähi-itää 
ja Afrikkaa kuten Sipilän sviitti-
tarjouksesta. Joten kutsu on läh-
tenyt ja tämä tarkoittaa sitä, että 
piikki näitten laittomien maa-
hantunkeutujien tulolle maa-
hamme on nyt aukaistu pysyväs-
ti. Suomesta tehdään tällaisilla 
päätöksillä entistä enemmän 
koko maailman sosiaalitoimisto.

Samalla tällaisilla päätöksil-
lä aukaistaan avoin lasku myös 
muidenkin ulkomaalaisten edes-
sä. Periaatteessahan sekin on 
mahdollista, että nyt esimerkik-
si Venäjältä puhaltaa porukkaa 
korjauttamaan hampaitaan tai 
teettämään jotain muuta suo-
riltaan suomalaisten verorahoil-
la. Tässäkin mielessä piikki on siis 
aukaistu ja kaiken päälle piikki 
on avoin.

Hesalainen vihervasemmis-
to perusteli tätä sillä, että täl-
lä näille ihmisille pitää taata hei-
dän perustuslailliset oikeutensa. 
Mitkä perustuslailliset oikeudet? 

Kielteisen turvapaikkapäätöksen 
saaneet eivät ole ensinnäkään 
Suomen kansalaisia ja toisek-
seen lojuvat täällä laittomasti. 
Ainoa oikea ratkaisu olisi kerä-
tä nämä säilöön ja toimittaa ta-
kaisin kotimaihinsa. Meillä on jo 
omastakin takaa huono-osaisia, 
jotka tarvitsevat huolenpitoa.

Todennäköisesti tämä pää-
tös tulee olemaan alkulähtö sil-
le, että vihervasemmisto ympäri 
Suomea tulee ajamaan paperit-
tomien terveyspalvelujen laajen-
tamista. Trendi on selvää mokut-
tamista ja tällä tavoin saadaan 
aikaiseksi se, että lisää houkutus-
ta tulee tulla tänne turvapaikka-
turistiksi. Ei hyvää päivää!

Koko ongelman alkulähde on 
vuonna 2015 tapahtunut turva-
paikanhakijoitten invaasio, jol-
le ei tehty mitään. Kuka tahansa 
Ruotsin rajan yli tullut diskoläp-
syttelijä otettiin vastaan ja mi-
tään kontrollia rajalla ei ollut.

Voi vaan ihmetellä, että mi-
hin tämä lopulta johtaa. Toden-
näköisesti siihen, että ainakin 
isoimmissa kaupungeissa on 
kymmenen vuoden sisään kan-
taväestöltä ns. nogo-alueita. 
Näissä ghetoissa pelaavat aivan 
omat sääntönsä ja todennäköi-
sesti poliisillakaan ei ole näille 
alueille asiaa.

Vihervasemmistolainen mädät-
täminen siis leviää tälläkin muo-
toa. Haukkukaa vaan allekirjoit-
tanuttakin äärioikeistolaiseksi 
natsirasistiksi, mutta totuus on 
seuraava. Nyt Pandoran lipas on 
avattu ja hulluus etenee.

Tapio Lämsä (ps.)

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Pienet Bernerit
Timo hallituksessa takkiaan käänteli,
kannattajat tuskissaan käsiään väänteli.
Oma hillotolppa ainoastaan tärkeä, 
ennen puheissa oli sentään järkeä.
Miten ois tehtäiskö pienet Bernerit,
jo vain taas me tehtiin ihan pienet Bernerit.

Omia bisneksiään Juha vain tehtaili,
maat ja mannut pakolaisillekin lupaili.
Itseään ei älynnyt edes jäävätä,
suvulle ja tutuille on kiva kaikkea häärätä.
Miten ois tehtäiskö pienet Bernerit,
jo vain taas me tehtiin ihan pienet Bernerit.

Änkyttäen pyhä-Juha jälleen hönisee,
muikeasti vieressä kun Petteri hymyilee.
Kokoomuksen linjalla viedään koko porukkaa,
Timo lähdössä on jo kohti Amerikkaa.
Miten ois tehtäiskö pienet Bernerit,
jo vain taas me tehtiin ihan pienet Bernerit.

Yhteistuumin sote-soppaa sakki keittelee,
kenelläkään tietoa mitä padassa porisee.
Valinnanvapaudesta suut pyöreinä jauhetaan,
Panamia kohti meidän rahat ohjataan.
Miten ois tehtäiskö pienet Bernerit,
jo vain taas me tehtiin ihan pienet Bernerit.

Kuntavaalien alla väyläkaaret jäähylle,
joskus naftaliinista sitten kaivetaan esille.
Kohta työttömiä eri kasteihin jo jaetaan,
aktiivinen vai passiivinen statuksia kun arvotaan.
Miten ois tehtäiskö pienet Bernerit,
jo vain taas me tehtiin ihan pienet Bernerit.

Ari Saukko, Tervola

Hyvät ystävät
VALMISTAUDUMME viettämään vuoden suurinta juhlaa 
joulua ja samalla olemme koko vuoden saaneet elää it-
senäisyytemme 100-vuotisjuhlaa. Haluan toivottaa näin 
vuoden pimeimpänä aikana meille monin tavoin ahdiste-
tuille ja alistetuillekin, kuormien alla oleville kestävyyttä 
ja rohkaisua joulun ilosanomalla:

Me nykyisin, ja ehkä juuri nyt entistäkin enemmän, 
monien pelkojen keskellä elävinä saamme osaksem-
me autuaan vaihtokaupan joulun lapselta. Hän ot-
taa kannettavakseen syntimme, pelkomme ja kaik-
ki heikkoutemme lahjoittaen anteeksiantamuksen ja 
kaikki taivaan tavarat. 

Jouluevankeliumissa enkeli rohkaisee pimeässä yössä 
kedon paimenia: “Älkää pelätkö!” Syytä oli ollut pelkoon. 
Yössä ympärillä hiipivät pedot ja karjavarkaat. Nyt he 
kuulivat sanoman: “Ei tarvitse pelätä. Saatte kuulla sano-
man, joka rauhoittaa ja se oli enkelin viesti: Minä ilmoitan 
teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle”. 

Näin joulun lapsessa meille on koittanut Vapahtaja, jo-
hon voimme turvata kaikissa peloissamme, meidän ei 
tarvitse pelätä, meillä on ikuinen turva!

 
Anssi Joutsenlahti, rovasti

Eläinsuojelurikoksista pääsee 
aivan liian vähällä
ELÄINSUOJELULAINSÄÄDÄN
TÖMME uudistuu ja lakiesi-
tys saapuu lähitulevaisuudessa 
eduskuntakäsittelyyn. Lakiuu-
distus on laaja ja se tulee vaikut-
tamaan vielä pitkään eläinten 
oikeuksiin Suomessa. Toivotta-
vasti eläinten oikeudet ottavat 
tässä yhteydessä suuren harp-
pauksen eteenpäin. 

Jätin kirjallisen kysymyksen, 
jossa tiedustelen hallituksen 
kantaa eläinsuojelurikosten ran-
gaistuksien riittävyyteen. Minul-
la on asiasta selkeä mielipide. 
Rangaistukset ovat aivan liian 
heppoiset ja tämän lisäksi val-
vonta on heikkoa. 

Selvittelin viime vuosien ajal-
ta eläinsuojelurikoksista lan-
getettuja tuomioita ja oli help-
po havaita, ettei nykykäytäntö 
riitä takaamaan eläinten asial-
lista kohtelua. Tyly tosiasia on 
se, että vain murto-osa eläin-
suojelurikoksista päätyy viran-
omaisten suurennuslasin alle. 
Eläinsuojeluilmoituksista vain 
murto-osa johtaa tutkintaan ja 

rangaistukseen. 
Esimerkiksi vuonna 2015 

eläinsuojelurikoksista tuomit-
tiin oikeudessa ainoastaan 156 
henkilöä ja heistä peräti 109 sel-
visi sakkorangaistuksella. Eläin-
tenpitokieltoja määrättiin sama-
na vuonna yhteensä 85 kertaa. 
Niistä yksikään ei ollut pysyvä. 

Pääsääntöisesti eläinsuojeluri-
koksesta selviää sakkorangais-
tuksella ja määräaikaisella eläin-
tenpitokiellolla eli liian helpolla 
päästään. Ehdollisia vankeus-
rangaistuksia tulee jonkin ver-
ran, mutta ehdotonta ei juu-
ri koskaan. Tämä ei riitä. Törkeä 
eläinsuojelurikos tuli rikosla-
kiin jo vuonna 2011, mutta siitä 
huolimatta törkeän teon kritee-
rit täyttäviä tapauksia tuomi-
taan usein tavallisina tekoina. 

Helsingin Sanomat uutisoi 
(1.12.), että helsinkiläisen oma-
kotitalon saastaisesta kellaris-
ta löytyi kuoleman kielissä ole-
via koiranpentuja. Osa sairaista 
pennuista piti lopettaa. Poliisi 
epäilee tapauksen liittyvän laa-

jempaan petos- ja salakuljetus-
vyyhtiin. Tällaisista tapauksista 
on kamalaa lukea lehdistä. Sitä 
vain miettii, että kuinka joku voi 
kohdella eläimiä näin? Hyvää 
tässä on kuitenkin se, että asi-
aan on puututtu ja viranomai-
set tutkivat tapausta. Se, millai-
set rangaistukset tästä seuraa, 
jää nähtäväksi.

Tuntuu siltä, että eläimet ovat 
lähes lainsuojattoman asemas-
sa nykyjärjestelmän ponnetto-
muuden johdosta. Eläinsuoje-
lurikos on erittäin julma teko, 
sillä uhri on puolustuskyvytön 
ja täysin ihmisen armoilla. Eläin-
suojelurikoksista jäädään kiinni 
melko harvoin ja silloin kun käry 
käy, niin harvemmin on epäilys-
tä syyllisyydestä. 

Jos rangaistuksia tiukennet-
taisiin kautta linjan ja valvon-
taa tehostettaisiin, saattaisi osa 
eläinsuojelurikoksista jäädä te-
kemättä.

Ritva ”Kike” Elomaa
kansanedustaja
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JOHANNEKSEN ilmestys -kir-
jan ennustuksen mukaan me-
restä nouseva peto, joka mää-
rää, kuka saa ostaa ja myydä 
(Joh.Ilm. 13;17) viittaa vah-
vasti Euroopan unionin toi-
mintaan. 

Sen kriteerit täyttyvät mo-
nin tavoin siihen, kuinka EU-
juntan kiellot jopa ylittävät 
Johanneksen profetian, joka 
on tehty lähes 2 000 vuotta 
sitten. Esimerkiksi EU:n direk-
tiivit kattavat sen, mitä saa os-
taa ja myydä sekä asettavat 
joitain valtioita pakotelistal-
le, mikä rajoittaa kansainvälis-
tä kaupankäyntiä, esimerkiksi 
Suomen vientiä Venäjälle. 

Useimmat Euroopan unio-
nin jäsenvaltiot ovat luovut-
taneet päätösvaltansa EU:lle, 
joka sanelee ehdot, joita tulee 
noudattaa. Sääntöjen laimin-
lyönti saattaa johtaa sanktioi-
hin ja jopa sakkoihin. EU voi 
asettaa myös yksityisiä hen-

kilöitä matkustuskieltoon Eu-
roopan alueella. 

Kreikan nykyinen ahdin-
ko johtuu suurelta osalta eu-
ron korkeasta arvosta, joka 
myös on vaikuttanut viennin 
laskuun ja verojen kiertoon. 
EU:n johtajat ovat tehneet 
kaikkensa pitääkseen Kreikan 
Euroopan unionissa myön-
tämällä miljardiluokan laino-
ja, jotka nyt erääntyvät mak-
settaviksi. 

Tämä on keinotekoinen krii-
si - jota nyt kutsutaan kut-
sutaan jo humanitääriseksi - 
joka aiheuttaa tuskaa kaikille 
kreikkalaisille.

Euroopan unioni valitsi itsel-
leen kansallishymniksi kappa-
leen Ode to Joy (suom. Oodi 
ilolle), mutta epäilen, että se 
voi vielä muuttua monille it-
kuvirreksi. 

Matti Iso-Heiniemi (ps.) 
Kannus

Onko EU Ilmestyskirjan peto?

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

SEURASIN syksyllä 2015 huolestu-
neena mediasta, miten Torniosta pus-
ki maahamme satunnaisia matkaa-
jia sopulilauman tavoin samalla, kun 
rajavartijat ja poliisit seisoskelivat si-
vustakatsojina tumput suorina, ikään 
kuin halvaantuneina. Joukkohypnoosi 
oli saanut vallan, monissa heräsi aut-
tamishalu, joidenkin vanhempien ih-
misten mielessä häivähtivät evakot.

Itselleni tuli mieleeni ensimmäisenä 
ajatus - olemme kusessa. EU:lla ei ole 
rajavalvontaa muuhun kuin Venäjän 
suuntaan. Käytännössä luovuimme it-
senäisyydestämme vuoden 1995 alus-
sa, kun liityimme Euroopan unioniin. 
Maamme ohjeistaminen alkoi samal-
la Brysselistä käsin. Tästä liittymises-
tä on nyt kulunut runsaat 20 vuotta, 
jona aikana kaikille on selvinnyt, mi-
ten maamme eduskunta muuttuu yhä 
enenevässä määrin Brysselin kumilei-
masimeksi.

Vietimme tänä vuonna maamme 
100-vuotissynttäreitä, mutta onko 

Suomi-neidolla enää vaat-
teita? Andersenin sadussa 
pieni lapsi sanoi, ettei keisaril-
la ole ollenkaan vaatteita. Lapsen 
isän ajatus siitä, ettei keisarilla, täs-
sä tapauksessa Suomi-neidolla, ole 
vaatteita ollenkaan levisi ja näitä sa-
noja kuiskattiin suusta suuhun. Lo-
pulta koko kansa huusi yhdestä suus-
ta: “Hänellä ei ole vaatteita ollenkaan!” 

Keisaria pelotti, koska hän tiesi kan-
san olevan oikeassa, mutta toisaalta 
hän ajatteli: “Kyllä minun ja hovivä-
keni täytyy kestää loppuun asti.” 
Keisari suoristi selkänsä ja 
nosti ylpeänä päänsä pys-
tyyn ja koko hoviväki teki 
samoin kantaen pukuun 
kuuluvaa laahusta, jota ei 
edes ollut.

Teuvo Kuu-Karkku, Somero

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

äärä ja mihin tarkoitukseen

sen 

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

Suomi-neidon uudet vaatteet
ää vaat-
sadussa 
ttei keisaril-
atteita. Lapsen 
tei keisarilla, täs-
omi-neidolla, ole 
n levisi ja näitä sa-
usta suuhun. Lo-

huusi yhdestä suus-
vaatteita ollenkaan!” 
oska hän tiesi kan-
a, mutta toisaalta 
minun ja hovivä-
loppuun asti.” 
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 jota ei 
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5.3.2013: Pikku Eerikasta oli 
tehty 11 lastensuojeluilmoi-
tusta vain vähän ennen hä-
nen kuolemaansa, mutta ku-
kaan ei puuttunut ennen kuin 
oli liian myöhäistä. Mitä tä-
män jälkeen on lastensuoje-
lun parantamiseksi tehty?
20.11.2017: Sosiaalityönteki-
jät kertovat, että he ovat seu-
ranneet voimattomina las-
ten ja nuorten heitteillejättöä, 
jota lastensuojelutyön kroo-
ninen aliresursointi saa ai-
kaan. Siis asia on painettu 
pikkuhiljaa villaisella. 

Vihervasemmisto pääminis-

terin johdolla on vain lisää-
mässä tänne maailmalta tu-
levien huollettavien määrää 
sekä kehitysapuun käytettä-
viä varoja (viime vuonna 956 
miljoonaa euroa). Keskusta-
nuoret nostaisivat kiintiöpa-
kolaisten määrän jopa kym-
meneentuhanteen henkilöön. 

Ministeri Petteri Orpohan sa-
noi, että jakovaraa ei ole. Siis 
onko vai eikö sitä ole? Orpo 
tarkoitti ilmeisesti, että ei 
oman maan kansalaisille.

Airi Pulkkinen

Onko jakovaraa vai ei?

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


IRROITA TÄYTET T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSET TU PUOLESTASI.

PERUSSUOMALAINEN

TUNNUS 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

T
A

IT
A

 T
Ä

S
T

Ä
 J

A
 N

ID
O

 K
II

N
N

I

P O S T I M A K S U

M A K S E T T U

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 

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

Toimistosihteeri• Sirje Haaranen

Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@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

HELSINKI

Markku Saarikangas • Puh: 0400 361 018

pj@perushelsinki.fi

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 

Mika Mikkonen • Puh: 046 528 1112 

mikamikkonenpalaute@nullgmail.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 

Timo Riskilä (vpj.) • Puh: 044 26 111 61

riskilatimo@gmail.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

 OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen

Puh: 06 873 358 • lasse.lehtinen@pekasus.fi

 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

jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi

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 • Jussi Halla-aho

Puh: +358 44 976 3628

jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi

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

Eduskuntaryhmän pj. • Leena Meri

Puh: (09) 432 3165 • leena.meri@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:

Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205

anssi.joutsenlahti@dnainternet.net

Irma Kemppainen  Puh: 040 738 5402

irma@asuntogalleria.fi

Ahti Moilanen  Puh: 044 550 0297

ahti.moilanen@hotmail.fi

Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264

veijo.niemi@elisanet.fi

Mira Nieminen

mira.a.nieminen@gmail.com

Pia Pentikäinen • Puh: 046 593 7968

pia.pentikainen@gmail.com

Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187

marke.tuominen@pp1.inet.fi

 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 • 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
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