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TÄMÄ on mieletön duuni-
paikka, jossa sattuu ja tapah-
tuu. Työ on sikäli kiitollista, 
että siitä saa välitöntä palau-
tetta – toki suuntaan jos toi-
seenkin, Perussuomalai-
nen-lehden ja verkkojulkaisu 
Suomen Uutisten päätoimit-
taja Matias Turkkila sanoo.

- Perussuomalaiset ovat 
kiistatta tehneet poliittista 
historiaa. Perussuomalaisis-
sa aktiivien työpanoksella on 
ratkaiseva merkitys, ja lehden 
sekä tiedottamisen tulee tu-
kea tätä työtä.

Loikka prosenttipuolueesta 
vaalipäivän 2015 suurimmak-
si oli huikea saavutus ja mah-
dollinen ainoastaan siksi, että 
kaikki loksahti kohdilleen. 

Vuonna 1973 Helsingissä 
syntynyt Turkkila valmistui 
Otaniemen teknillisessä kor-
keakoulussa konetekniikan 

diplomi-insinööriksi vuon-
na 2004. Opintojensa ohella 
Turkkila on ollut mukana eri-
laisissa ohjelmistoyrityksissä 
ja Itävallassa laittamassa pys-
tyyn kännykkäverkkoa Noki-
an matkassa.

- Myös Kuntaliitto on tullut 
vuosien aikana tutuksi, tein 
sinne erilaisia projektitöi-
tä. Valmistumisen jälkeen ve-
din ohjelmistoyritystä. Myin 
liiketoiminnan ja siirryin sit-
ten SAP-konsultiksi, Turkki-
la kertoo.

Poliittinen 
herätys

Perussuomalaisen ”herätyk-
sen” Turkkila koki pian vuo-
situhannen vaihteen jälkeen 
nähtyään ja koettuaan niin 
Suomessa kuin ulkomaillakin 
lyhyen ajan sisällä asioita, jot-

ka olivat räikeässä ristiriidas-
sa sen kanssa, mitä hänelle 
oli kerrottu. Nettifoorumeilla 
Turkkilalle valkeni nopeasti, 
ettei hän ollut mielipiteiden-
sä kanssa yksin. 

Erityisen vaikutuksen Turk-
kilaan teki tuleva kansan-
edustaja ja europarlamen-
taarikko Jussi Halla-aho 
rohkeilla ja analyyttisillä kir-
joituksillaan. Turkkila tapa-
si Halla-ahon ja osallistui tä-
män vaalityöhön. Kampanjan 
aikana Turkkila tapasi mui-
takin perussuomalaisia, mie-
leenpainuvimpana Timo Soi-
ni. Vähä vähältä Turkkilan 
sitoutuminen puolueen toi-
mintaan syveni ja liittyminen 
oli vain ajan kysymys.

Vuonna 2008 Turkkila pe-
rusti verkkoyhteisö Homma-
forumin, joka kritisoi silloista 
maahanmuuttopolitiikkaa.

Vuodesta 2012 Perussuomalainen-lehden päätoi-
mittajan pestiä hoitanut Matias Turkkila on ko-
kenut tehtävänsä tavattoman mielenkiintoiseksi 
ja haasteellikseksi. Kovimpaan prässiin toimitus 
joutuu aina vaalien alla.

Kahta samanlaista 
päivää ei ole

Päätoimittaja Matias Turkkila:

Hyvin ajoitettu 
puhelinsoitto

Perussuomalainen-leh-
den päätoimittajaksi 
Turkkila päätyi oltuaan 
noin vuoden mittaisel-
la työkeikalla Isossa-
Britanniassa tekemässä 
BBC:lle valtavaa käyttö-
oikeuksiin liittyvää oh-
jelmistohanketta. Hank-
keen tultua Turkkilan 
osalta jo päätökseensä 
hän sai hyvin ajoitetun puhe-
linsoiton, jossa kysyttiin hä-
nen kiinnostuksestaan tulla 
tekemään PS-lehteä.

- Lehtiala ei ollut minul-
le entuudestaan tuttu, mut-
ta kirjoittaminen on koko iän 
jatkunut rakas harrastus. Sii-
tä on ollut tässä työssä paljon 
hyötyä. Samoin ohjelmisto-
alan opinnot ja työkokemuk-
seni ovat olleet suuresti 
eduksi. Kohtalainen osa työ-
ajastani kuluu erilaisten oh-
jelmistohankkeiden parissa, 
sanoo Turkkila.

Liian moni elää 
suomettuneisuuden 
aikoja

Perussuomalainen-lehti tai 
verkkojulkaisu Suomen Uuti-
set ei tule koskaan valmiiksi. 
Kehitettävää löytyy aina. Pe-
russuomalaista vaihtoehtoa 
on pystyttävä tuomaan en

tistä selvemmin esille ja kyet-
tävä myös nopeampaan uuti-
sointiin.

- Lehdenteon kannalta roh-
kaisevaa on se, että suomalai-
sessa julkisessa keskustelus-
sa on valtava katvealue. Liian 
moni Suomessa elää edel-
leen suomettuneisuuden ai-
koja. Konsensuksen henki 
vallitsee, ja se näkyy uutisva-
linnoissa sekä -painotuksis-
sa. Toisinajattelijat tuupataan 
marginaaliin, jos vain pysty-
tään. Ikävät aiheet vaietaan 
kuoliaaksi. Ei uskalleta kei-
kuttaa venettä tai paljastaa 
vaatteettomia keisareita. Täs-
sä meillä riittää työsarkaa, 
Turkkila toteaa.

■ TEKSTIT MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA PS-ARKISTO

“Tämä on mieletön 

duunipaikka, jossa 

sattuu ja tapahtuu.”

- Perussuo-
malaisissa 
aktiivien 
työpanoksella 
on ratkaiseva 
merkitys, ja 
lehden sekä 
tiedottamisen 
tulee tukea 
tätä työtä, 
päätoimittaja 
Turkkila pai-
nottaa.

Tältä näytti ensimmäinen 
Perussuomalainen-lehti.
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PERUSSUOMALAINEN-lehden edus-
kuntatoimittajuuden lisäksi puolus-
tusministeri Jussi Niinistö toimi edus-
kuntaryhmän pääsihteerinä sekä 
vaalipäällikkönä vuoden 2004 eurovaa-
leissa, vuoden 2006 presidentinvaaleis-
sa, vuoden 2007 eduskuntavaaleissa ja 
vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa.

- Niissä puitteissa saatiin aika paljonkin 
juttua lehteen. Pienessä organisaatiossa 
kaikkien oli osallistuttava tiedotukseen, 
ja olin pitkään eduskuntaryhmän ainoa 
päätoiminen työntekijä. Perustin esimer-
kiksi PerusS-sähköpostilistan, jonka avul-
la saatiin jaettua paljon tietoa kentälle, 
Niinistö muistelee.

Eduskunnasta uutisoitiin 
runsaasti

Lehden teko oli noina vuosina hyvin eri-
laista kuin nykyään. Siihen aikaan ei muu 
media perussuomalaisten puheita ja aloit-
teita juuri uutisoinut, joten puolueessa pi-
dettiin tärkeänä, että edes omalle väelle 
tiedotettiin, mitä eduskunnassa on saa-
tu aikaan. Ja kun maakunnista tuli vierailu-
ryhmiä tutustumiskäynneille eduskuntaan, 
oli Niinistön tehtävänä ottaa heidät vastaan 
ja uutisoida tapahtuma kuvan ja kuvateks-
tin kanssa.

- Ryhmäpuheita tuli tuolloin julkaistua 

ehkä vähän liikaakin mutta niissä joka tapauk-
sessa muodostettiin puolueen linjaa. Täytyy 
sanoa, että Matias Turkkilan kaudella on leh-
den teossa menty paljon eteenpäin ja kehi-
tytty ammattimaisempaan suuntaan. Omasta 
puolestani voin sanoa, että yritin panostaa ku-
vajournalismiin jo tuolloin, ja monet lehdessä 
julkaistuista kuvista ja kansikuvista olivat otta-
miani, Niinistö kertoo.

Jytkyn jälkeen on menty 
paljon eteenpäin

Puolueen ja lehden käytettävissä olevat re-
surssit ovat jytkyn ja jatkojytkyn jälkeen olleet 
aivan toiset kuin Niinistön eduskuntatoimitta-
jakaudella. Nykyisen päätoimittajan aikana on 
menty paljon eteenpäin erityisesti sähköisel-
lä puolella.

- Piirit ja resurssit olivat aikaisemmin pal-
jon pienemmät. Nyt lehdessä on järjestöpuo-
li ja yleispoliittinen osio selkeästi erotettu toi-
sistaan. Aikaisemmin lehti muistutti enemmän 
perinteistä järjestöjulkaisua kuin poliittisen 
puolueen pää-äänenkannattajaa, Niinistö poh-
tii.

- Pieni organisaatio toi aikoinaan mukanaan 
omat ongelmansa ja deadlinet painoivat päälle. 
Monenlaisia kommelluksiakin sattui, mutta leh-
ti saatiin kuitenkin aina painoon ja kokouskut-
sut julkaistua ajallaan, joka on edelleen tärkeä 
osa lehden tehtäväkentässä.

HEIKKI LEHTI oli Perussuo-
malainen-lehden ensimmäi-
nen päätoimittaja. Aiemmin 
Suomen Uutisten toimitus-
sihteerinä toimineella Lehdel-
lä oli kokemusta toimitustyös-
tä ja taitosta, mutta resurssit 
olivat pienet: yksi ainoa tieto-
kone puoluetoimistolla. Etukä-
teen oli päätetty, että lehti tulisi 
ilmestymään kerran kuukau-
dessa, mutta kaikki muu luotiin 
tyhjästä.

- Pioneerihengessä ja tal-
koovoimin lähdimme rakenta-
maan uutta puoluetta. Suomen 
Uutisilta perimme naamaku-
va-arkiston, mutta varsinaista 
kuva-arkistoa ei ollut, joten ku-
vituskuvien hankkiminen toi 
omat ongelmansa. Internet oli 
juuri yleistynyt, ja sitä kautta 
sai puheet ja aloitteet eduskun-
nasta. Minun aikanani niitä ei 
julkaistu suoraan, vaan ne edi-
toitiin samaa linjaa noudatta-
en kuin Suomen Uutisissa, Leh-
ti kertoo.

Lehti päätoimitti Perussuo-
malaista vuoden 1999 syksyyn. 
Ensimmäinen numero ilmestyi 
vuonna 1996. Kuvitus oli suu-

ROLF ”Fred” SORMO Helsin-
gistä liittyi SMP:hen jo 60-lu-
vulla ja on siitä lähtien ollut tii-
viisti mukana niin SMP:n kuin 
perussuomalaistenkin toimin-
nassa. Sormon poliittiselle ural-
le on mahtunut monenlaisia 
tehtäviä aina puoluesihteeriä 
myöten. Juuri Sormo otti Timo 
Soinin SMP:n jäseneksi vuon-
na 1979. Hän on myös toiminut 
sekä Suomen Uutisten toimit-
tajana SMP:n aikana että Perus-
suomalainen-lehden päätoimit-
tajana vuosina 1999-2005, kun 
puolue eli kaikkein köyhintä ai-
kaansa.

- Olin tuolloin työttömyyskor-
tistossa samaan aikaan kun tein 
lehteä – päivät olin työttömien 
kurssilla ja lehteä tein iltaisin ja 
viikonloppuisin. Kaikki piti teh-
dä yksin – ideoinnista ja jutuis-
ta taittoon. Ja kun palstatilaa oli 
vähän, joutui jotkut jutut kirjoit-
tamaan kymmenenkin kertaa 
uudelleen ennen kuin ne meni-
vät lehteen, Sormo muistelee.

Noihin aikoihin puolueella 
ei myöskään ollut käytössään 
omia asiantuntijoita, vaan tieto-
jen oikeellisuus ja lehden sisäl-

HARRI LINDELLIN päätoimitta-
jakaudella Perussuomalainen-
lehti tehtiin talkoovoimin. Ju-
tuista ei saanut maksaa mitään, 
mutta jäsenistö kirjoitti ahke-
rasti. 
  Suurimman osan liikkuvasta 
toimitustyöstä teki päätoimitta-
ja Lindell itse sukkuloiden Hel-
singissä eduskunnan ja puolue-
toimiston välillä ja osallistuen 
myös kenttäväen omiin tilai-
suuksiin eri puolilla Suomea.

- Jäsenten kirjoittamia juttu-
ja sai aika paljon korjailla. On-
neksi minulla oli siinä puuhassa 
kaksi hyvää apulaista. Palkkaa 
nostin puolueelta pitkän aikaa 

vain viisisataa euroa kuukau-
dessa. Se oli hyvin antoisaa ai-
kaa, mutta myös raskasta tal-
koohengen ja kovien paineiden 
johdosta, johdosta. Sain jonkin-
asteisen burnoutin. Uupumuk-
sen ensimmäisiä oireita omalta 
kohdaltani oli, kun välillä kuulin 
puhelimen soivan, vaikka se ei 
soinutkaan, Lindell muistelee.

Raskas työ kuitenkin palkittiin 
puolueen kannatuksen ja kas-
vun myötä. Kun Lindell aloitti 
päätoimittajana, huiteli kanna-
tus puolen prosentin molem-
min puolin, hänen lopetettuaan 
oli puolue noussut kannatuk-
seltaan suurimpien joukkoon.

Lehden toimittajana työskennellyt Jussi Niinistö:

Harri Lehti, 
päätoimittaja 1996-1999

Lehdentekijät muistelevat

Rolf Sormo, 
päätoimittaja 1999-2005

Harri Lindell, päätoimittaja 2005-2012

Pienet resurssit tekivät 
lehdenteosta haastavaa

Lehti rakennettiin 
tyhjästä

Kaikki piti tehdä
yksin

Puolustusministeri Jussi Niinistö toimi Perussuomalainen-lehden sivu-
toimisena eduskuntatoimittajana vuosina 2004-2011.

rimmaksi osaksi mustavalkoista, 
sillä värikuvat olivat tuohon ai-
kaan niin paljon kalliimpia, että 
niistä yleensä pidättäydyttiin. 
Lehti kirjoitti yleispoliittisista ai-
heista, muut kirjoitukset tulivat 
paikallispoliitikoilta ja piirien 
puheenjohtajilta.

- Kovasti teimme myös vaali-
työtä, vaikka minun aikanani ei 
tullutkaan uusia kansanedus-
tajia. Loimme pohjan puolu-
een myöhemmälle kasvulle, sa-
noo Lehti.

tö olivat alusta loppuun päätoi-
mittajan vastuulla. Avustajien 
teksteissä riitti muokkaamista, 
sillä kieliasun piti olla selkeää 
ja hyvää yleiskieltä ja tekstejä 
joutui myös rutkasti lyhentele-
mään.

- Jonkun tiiliskiviromaanil-
la olisi saanut helposti koko 
lehdenkin täytettyä. Tietojen 
tarkistamisessa sai myös olla 
tarkkana, sillä välillä yritettiin 
syöttää sellaista puppua, että 
varmasti olisi joutunut käräjille, 
jos sen olisi lehteen painanut, 
Sormo kertoo.

- Kiitos siitä puolueelle, että 
sain olla mukana tässä työssä. 
Tuo jakso on jäänyt pysyvästi 
muistoihini, Lindell toteaa.

- Täytyy sanoa, 
että Matias 
Turkkilan kau-
della on lehden 
teossa menty 
paljon eteenpäin 
ja kehitytty am-
mattimaisem-
paan suuntaan, 
puolustusminis-
teri Jussi Niinis-
tö kiittää.

Jäsenistö kirjoitti ahkerasti
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PerusYrittäjät 
kiittää 
hallitusta alv-
uudistuksesta

Pertti Hannula palkittiin 
standaarilla

Pohjois-Pohjanmaan piiri teki 
jäsenmuutoksia Kärsämäellä

Keskikesän juhlaa Pudasjärvellä

Kunnallistylytystä Kuusamossa

PERUSSUOMALAISTEN käden-
jälki näkyy hallituksessa - tästä 
iso kiitos! Pienyrittäjien näkö-
kulmasta asia on todella mer-
kittävä ja yrityksille jää rahaa 
ja kykyä palkkojen maksami-
seen. Se myös kannustaa yrit-
täjyyteen.

Tämä auttaa esimerkiksi ali-
hankintayritystä, joka tekee töi-
tä isolle asiakkaalle. Pk-yritys 
saa rahansa vasta 60:n tai jopa 
90 vuorokauden kuluttua las-
kun lähettämisestä. 

Hallitukselta odotetaan pää-
töstä myös investointivarauk-
sesta. Varaus tarkoittaisi, että 
investointeihin käytettävää yri-
tysten voittoa ei verotettaisi. 
Tämä olisi ns. köyhän miehen/
naisen Viron yritysveromalli. 

PerusYrittäjät

PERTTI HANNULALLE on myön-
netty perussuomalaisten stan-
daari ahkerasta työstä puo-
lueen hyväksi. Standaarin 
luovuttivat Varsinais-Suomen 
piirin varapuheenjohtaja Lauri 
Heikkilä ja puoluehallituksen jä-
sen Juhani Pilpola.

Pertti Hannula toimi vuo-

sia Varsinais-Suomen piirin ta-
loudenhoitajana sekä piiritoi-
mikunnan (hallitus) jäsenenä. 
Pertti oli myös pitkään paikallis-
yhdistys Liedon Perussuomalai-
set ry:n puheenjohtaja. Piirin ja 
paikallisyhdistyksen toritapah-
tumissa Pertti on paistanut ah-
kerasti tuhansia lättyjä.

PERUSSUOMALAISTEN Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry:n jäseniä 
ovat perussuomalaiset paikal-
lisyhdistykset Pohjois-Pohjan-
maan maakunnan alueella. 
Puoluehallitus vahvistaa paikal-
lisyhdistysten toimialueen, joka 
on tyypillisesti yhden kunnan 
rajaama alue.

Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiriin hallitus pyy-
si Kärsämäen Perussuomalaiset 
ry:ltä selvitystä, miksi yhdistys 
ei ole toiminut sääntöjen mu-
kaan eikä noudattanut piirin 
ohjeistusta.

Vastineen jälkeen piirihallitus 
totesi Kärsämäen Perussuoma-
laiset ry:n olevan kykenemätön 
hoitamaan sille asetettuja vel-
vollisuuksia..

Piirihallitus erotti Kärsämä-
en Perussuomalaiset ry:n pii-
rin jäsenyydestä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että yhdis-
tyksellä ei ole enää mitään si-
teitä puolueeseen, ainoastaan 
yhdistyksen nimi viittaa yhdis-
tyksen historiaan. Vanha yhdis-

tys on poliittisesti ajateltuna 
kuin mikä tahansa ompeluseu-
ra, jolla ei ole mitään tekemis-
tä politiikan kanssa tai poliittis-
ta valtaa.

Piirihallitus hyväksyi piirin jä-
senyhdistykseksi uuden, puo-
lueen luottamusta nauttivan 
paikallisyhdistyksen Kärsämä-
elle. Uusi yhdistys toimii nimel-
lä Kärsämäen seudun Perussuo-
malaiset ry. Uuden yhdistyksen 
vastuulla on muun muassa 
poliittisesti ohjata perussuo-
malaisten valtuustoryhmää 
Kärsämäellä sekä toimittaa pe-
russuomalaisten ehdokaslista 
kuntavaaleihin 2017.

Edellämainittujen muutosten 
johdosta perussuomalaiset tu-
levat järjestäytymään uudel-
leen Kärsämäen valtuustossa ja 
muodostamaan ainoan oikean 
perussuomalaisten valtuusto-
ryhmän.

Jari-Pekka Teurajärvi (pj.)
Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry

PUDASJÄRVEN Perussuoma-
laisten järjestämä Pikkujuhan-
nus Iijoen rannassa onnistui 
hyvin hurjasta kesäsäästä huo-
limatta. Lähes kaikki pysyivät 
kuivina rankoista ukkoskuurois-
ta huolimatta.

 Vatsat täyttyivät grillimakka-
roista vapaan porinoinnin ohel-
la ja nokipannukahvit otettiin 
vastaan innostuksella. Haitarin 
soitto kruunasi tunnelmat ja vi-
ritti väkeä juhannustunnelmiin. 
Jättisaippuakuplien teosta saa-
tiin mahtava, kaikille mieleen-
painuva ohjelmanumero. Ris-
timme kuplat “stuppinkupliksi” 
ja niinhän ne poksahtelivat tuu-
len painaessa niitä kohti Iijokea. 

Paikallisten toimijoiden lisäk-
si säätä uhmaamassa ja poliit-
tista antia tarjoilemassa olivat 
PerusNaisten Lapin aluesihtee-
ri Sinikka Jylhä ja aktiivitoimi-
jat Tuomas Okkonen Limingasta 
ja Ahti Moilanen Utajärveltä. Yh-
dessä totesimme tyytyväisinä, 
että perussuomalaisten jälki al-
kaa näkyä hallitustyössä. 

Kannattajamme penäsivät sa-
maa maalaisjärkeä käytettävän 
hallitustasolla edelleen, jos Kol-
lajan allashanke etenee halli-
tuksen käsiteltäväksi. Suunnitel-
lun allasalueen vaikutusalueella 
asuvat ihmiset vastustavat han-
ketta voimakkaasti, he tietä-
vät mitä haittoja siitä koituisi ja 

ovat väsyneitä vuosikymmeniä 
jatkuneeseen asian esilläoloon.

Paikallisyhdistys sai kiitokset 
piiritasolta esimerkillisen, läm-
minhenkisen tapahtuman jär-
jestämisestä. Myös paikalla 
vierailleet kannattajamme oli-
vat tyytyväisiä illan antiin. Tal-
kooväki oli hyvillään, että pai-
kalla kävi iäkkäämpää väkeä, 
jotka eivät muuten ehkä juhan-
nustulille olisi lähteneetkään. 
Näin pystyimme tarjoamaan 
heille mukavan illanvieton. 

Eila Puurunen
sihteeri, Pudasjärven Perussuo-
malaiset ry

KUUSAMON Perussuomalai-
set ry:n hallitus joutui jo neljän-
nen kerran siirtymään varajär-
jestelyihin kokoustilan suhteen, 
kun kaupungintalon ovet ei-
vät auenneet asianmukaisesti 
suoritetusta paikkavarauksesta 
huolimatta. 

Asiasta on moneen ker-
taan huomautettu ja ongel-
man muodostuessa pysyväksi, 
on perussuomalaisten mukaan 
ryhdyttävä välittömiin korjaus-
toimenpiteisiin.

Kuusamon Perussuomalais-
ten hallituksen kokouksessa 
kuntavaalipäällikkö Joukamo 
Kortesalmi ja toiminnanjohta-
ja Tapio Sumioinen selvitteli-
vät kuntavaalien ehdokashan-
kintatilannetta, todeten jo nyt 
olevan kasassa yli puolet viime 
kuntavaalien ehdokasmäärästä. 

Tähän mennessä ehdokashan-
kinta on sujunut nopeammin 
ja sujuvammin kuin edellisker-
ralla. Viime vaaleista poiketen 

paikallisyhdistys ei julkista eh-
dokkaiden nimiä ennen listan 
sisäänjättöä, koska viime vaa-
leissa nimitietojen ennakko-
julkistaminen johti ilmeisen 
suunniteltuun painostusma-
nööveriin valtakoneiston ta-
holta.

Paikkakunnan Perussuoma-
laiset päätti osallistua syyskuun 
alussa järjestettäville Kuusa-
mon syysmarkkinoille omalla 
PS-teltalla jo perinteiseksi muo-
dostuneeseen tapaan.

Kuusamon Perussuomalais-
ten hallitus päätti myös yksi-
mielisesti vaihtaa pankkiaan 
pois Nordeasta vastalauseena 
ylisuurille palvelumaksuille ja 
pankin viimeaikaisille kyseen-
alaisille ulostuloille. Ainakaan 
perussuomalaista hiekkaa ei 
enää tarvitse lakaista pankin 
lattialta.

Kuusamon Perussuomalaiset

Kuva: Tuomas Okkonen

Kuva: Tuomas Okkonen

Kuusamon Perussuomalaisten hallitus kolkutteli turhaan 
kaupungintalon ovella. Kuvassa toiminnanjohtaja Tapio 
Sumioinen, kaupunginvaltuutetut Kimmo Karjalainen ja 
Joukamo Kortesalmi sekä paikallisyhdistyksen sihteeri 
Tarmo Tyni.
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Kunnallistylytystä Kuusamossa

■  Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: tapahtumat@perussuomalaiset.fi

HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset jalkautu-
vat Harjavallan markkinoille lauantai-
na 27.-28.8. klo 9-17 ja su klo 10-16. Ter-
vetuloa!

ESPOO
Espoon Perussuomalaisia tavattavissa 
lauantaina 27.8. klo 10-16 Espoontorin 
edustalla Espoon Keskuksessa. Kansan-
edustaja Arja Juvonen tavattavissa klo 
12-14. Tervetuloa!

KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuomalaiset osal-
listuvat Kirkkonummipäivien poliitti-
selle järjestötorille lauantaina 27.8. klo 
10-14. Kansanedustaja Arja Juvonen ta-
vattavissa klo 10.30-11.30. Tervetuloa!

LOUE
Lapin PerusNaiset perinteisesti Tervolan 
messuilla 27.-28.8. klo 10-17. Tervetuloa!

KEITELE
Perussuomalaiset Keiteleen markkinoil-
la perjantaina 26.8. klo 10 alkaen. Kan-
sanedustajavieraana Arja Juvonen klo 
11-13. Tervetuloa!

RAJAMÄKI
Puolustusministeri Jussi Niinistö vierai-
lee Rajamäen Kyläpäivillä lauantaina 

27.8. klo 11. Tapaamisen yhteydessä voi 
ilmoittautua kuntavaaliehdokkaaksi.

HELSINKI
PS Helsinki Herttoniemen kyläjuhlas-
sa sunnuntaina 28.8. klo 10-15 Hert-
toniemen liikuntapuistossa, Siilitie 12 
sekä Malminkartanon Elojuhlilla klo 11-
15. Perussuomalaisia tavattavissa myös 
Haaga-päivässä ja Meilahti-päivässä lau-
antaina 3.9., Pitäjänmäki-päivässä sun-
nuntaina 11.9. klo 12-15 sekä Myllypu-
ro-päivässä lauantaina 24.9. klo 10-14.

KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalaiset järjestää 
toritapahtuman tiistaina 30.8. klo 11-14 
K-Supermarket Teljänportin piha-alueel-
la. Paikalla myös kansanedustajia ja let-
tukahvitarjoilu.

ESPOO
Leppävaarassa järjestetään perinteiset 
Raittikarnevaalit torstaina 1.9. Espoon 
Perussuomalaiset on paikalla telttansa 
kanssa klo 10-18. Tervetuloa!

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaisten yleisötilai-
suus torstaina 1.9. klo 18-19.30 Motojys-
kyn kerhotilassa (2. krs.), Hämeenkatu 7. 
Paikalla perussuomalaisia kansanedus-
tajia, Riihimäen perussuomalaisia kau-
punginvaltuutettuja sekä luottamus-
henkilöitä. Tervetuloa!

OULU
Pekasuksen talous- ja viestintäkoulutus-
ta sunnuntaina 4.9. Oulussa piiritoimis-

tolla. Tarkempi kellonaika ilmoitetaan 
myöhemmin. Kouluttajina Auli Kangas-
mäki (talous) ja Marja Nousiainen (vies-
tintä). Koulutus kestää koko päivän (8 
op). Koulutus on maksuton, mutta ruo-
kailun maksaa jokainen itse. Pekasus ei 
maksa kokouksesta aiheutuvia kuluja 
(tilavuokra tms.) eikä matkoja. Tervetu-
loa! Tiedustelut ja ilmoittautumiset: jyl-
hasinikka@gmail.com

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry järjestää 
kuntavaalikutsunnat sunnuntaina 4.9. 
klo 15–18 Leijonanluolassa, Kärsämä-
entie 31. Leijonanluola on rivitalon vä-
estösuojassa, sisäänkäynti kadun vas-
takkaiselta puolelta. Tuo mukanasi oma 
IBAN-tilinumerosi, koska se pitää kir-
joittaa kuntavaalien ehdokkuussuostu-
mukseen. Tapahtuma on avoin kaikille. 
Tervetuloa!

TURKU
Oikeutta Eläkeläisille Turun Osasto ry 
järjestää eläkeläisille vapaamuotoisia 
keskustelutilaisuuksia Turun Perussuo-
malaisten toimitilassa Leijonanluolassa, 
Kärsämäentie 31 jokaisen kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina klo 17. Tilaisuuk-
siin toivotaan uusia osallistujia. Terve-
tuloa!

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset tavat-
tavissa Sadonkorjuumarkkinoilla Ro-
vaniemellä 10.-11.9. Aalto-keskuksen 
kansalaistorilla (kaupungintalon lähei-
syydessä). Tervetuloa!

TURKU
Perussuomalaisten turkulaisten kau-
punginvaltuutettujen tuumaustunti pi-
detään sunnuntaina 11.9. klo 16–18 
pääkirjaston Studio-salissa, Linnankatu 
2. Tuumaustunti on avoin kaikille. Ter-
vetuloa!

HELSINKI
Länsi-Helsingin PS-foorumi torstaina 
15.9. klo 18-19.30 Ilkankulman kokous-
tilassa, Ilkantie 16B. Tervetuloa!

IISALMI
Ylä-Savon Perussuomalaiset paikalla Ii-
salmi-markkinoilla lauantaina 17.9. klo 
10 Iisalmen markkinatorin PS-teltalla. 
Mukana tapahtumassa tavattavissa kan-
sanedustaja Kimmo Kivelä ja muita pe-
russuomalaisia aktiiveja. Tervetuloa!

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset mukana 
tapahtumassa Ween Maan Wiljaa la-su 
17.-18.9. osastolla A-122, Jyväskylän Pa-
viljonki. Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry ja Perussuo-
malaisten Varsinais-Suomen piiri ry jär-
jestävät yhteisen telttatapahtuman Tu-
run kauppatorilla Heikinmarkkinoiden 
päivänä sunnuntaina 18.9. Heikinmark-
kinat alkavat klo 10 ja päättyvät klo 17. 
Tervetuloa! 

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset tavatta-
vissa Rovaniemen syysmarkkinoilla 20.-

22.9. Kauppatorilla. Tervetuloa jutuste-
lemaan!

TAMPERE
Perussuomalaiset Naiset ry järjestää 
20-vuotisjuhlatapahtuman lauantaina 
24.9. klo 17 Laulumajassa, Takojanka-
tu 1, Tampere. Katso tarkemmat tiedot 
tässä lehdessä olevasta ilmoituksesta. 
Lämpimästi tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään sun-
nuntaina 2.10. klo 15 Happy Housessa, 
Ursininkatu 11. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

ETELÄ-POHJAMAAN PIIRI
Kuntavaalikoulutus osa III, pidetään 
3.9. klo 12.30 Seinäjoen kaupunginta-
lon valtuustosalissa, kouluttajana puo-
luesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo. Kou-
lutustilaisuuden jälkeen noin klo 16.00 
pidetään piirihallituksen kokous. Koko-
uksessa voivat olla läsnä myös koulu-
tukseen osallistuneet, piirihallitukseen 
kuulumattomat henkilöt. Ennen kou-
lutusta on kahvitarjoilu, joten varatkaa 
muutama kolikko kustannusten katta-
miseksi. Kutsujana työvaliokunta. Ter-
vetuloa!

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi

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.

Vihreät kaljakellujat
VANTAANJOESSA oli taas vuo-
sittainen nuorten kaljakellun-
tatapahtuma. Vantaan kaupun-
gille tämä aiheutti 50 000 euron 
laskun ympäristön roskaami-
sesta. 

Tutkimuksen mukaan suu-
ri osa ko. nuorista kannattaa 
vihreitä. Kesällä Suomi on pul-
lollaan erilaisia festareita ja 
konsertteja, vapusta puhu-
mattakaan. Ilmeisesti nykyvih-
reä nuoriso on tottunut siihen, 
että yhteiskunta hoitaa kaiken. 
Luulisi, että nykyvihreäkin on 
huolestunut ympäristön tilas-
ta ja tulevaisuudesta, silti heitä 
ei kuitenkaan muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta näy 
ympäristöyhdistysten tai yleis-
hyödyllisten järjestöjen vapaa-
ehtoisina toimijoina. Sen sijaan 

näitä idealisteja näkyy kuulem-
ma eri kulkueissa vaatimassa li-
sää oikeuksia ja vapauksia.

Itse olen kiinnostunut ympä-
ristön hyvinvoinnista, siksi tein 
aikoinaan kandin tutkielman 
ympäristöoikeudesta aiheena 
“Jätehuollon ohjaus ja valvon-
ta”. Olen ollut 30 vuotta Suo-
men luonnonsuojeluliiton jä-

senenä. Luulisi, että ainakin 
vihreä nuoriso olisi sankoin jou-
koin em. järjestöjen vuosikoko-
uksissa ja hallituksissa, mutta ei 
heitä siellä näy. Me kuusikymp-
piset pyöritämme näitäkin jär-
jestöjä vuodesta toiseen.

Seppo Passinen
HTM, Lapua

JUHANNUSPÄIVÄNÄ ajoin 
läpi Suomen Viitasaarelta 
Turkuun. Iltapäivällä poljin 
Turusta Naantaliin. Matkan 
aikana empiirinen liputus-
kulttuurikokemukseni oli 
masentava. Luonto oli kau-
niin vihreä, mutta ani harvas-
sa paikassa liehui Suomen 
lippu! 

 Vain kolmen huoltoaseman 
pihassa lippu oli nostettu sal-
koon. Taajamissa, asuntoalu-
eilla ja omakotitaloissa se oli 
melkeinpä poikkeus. Useas-
ta rakennuksesta lipputan-
ko puuttui tai se sojotti tyh-
jänä. Yrityslippuja sen sijaan 
lepatti sitäkin useammin ja 
tiheästi.

 Kertooko tuo arvomaail-
mamme muutoksesta? Onko 
raha ainoa mittarimme? 
Eikö isänmaallisuus merkitse 
meille enää mitään? 

 Kansallislippumme on itse-
näisyyden ja vapauden sym-
boli. Se muistuttaa esivan-
hempiemme uhrautumisesta 
puolestamme. Että meillä ei 
enää olisi puutetta. Siitä, että 
elämme nyt demokratias-
sa. Vertaansa vailla olevas-
sa vauraudessa. Messuhallin 
katollakin liehuu itsenäisen 
Suomen lippu.

Missä Suomen lippu luuraa?

Kulttuuri on ihmisen käyttöjärjestelmä
TIETOKONEESEEN on help-
poa asentaa uusi käyttöjärjes-
telmä, mutta teepä sama ihmi-
selle, joka on vieraan kulttuurin 
tuotos. 

Viranomaiset ovat nyt herän-
neet kouluttamaan pakolaisia ja 
turvapaikanhakijoita poliisivoi-
minkin kertomalla vieraan kult-
tuurin edustajille mm. naisten 

oikeuksista Suomessa.
Jokainen kulttuuri sisältää kui-

tenkin itsessään palomuurin, 
jonka läpi on vaikeaa päästä. 
Kun kulttuuri on satojen tai tu-
hansien vuosien tulosta ei päi-
vä, viikko tai edes vuosikymmen 
riitä siihen, että oma kulttuurim-
me saa riittävästi jalansijaa vie-
raassa käyttöjärjestelmässä.

Niinpä viranomaisten kauniit 
puheet asentuvat lähinnä hait-
taohjelmana vieraan kulttuurin 
tiedostoihin ja muistiin. Usein 
ne torjutaan täysin tai molem-
mat käyttöjärjestelmät sekoa-
vat, kun ne eivät tue toisiaan. 
Ainoastaan tänne saapuvien si-
vistys - joka todellakin on toi-
vottavaa - voi olla alusta ja kult-

tuurin porsaanreikä, josta sopu 
ja tasa-arvo miesten ja naisten 
kesken voi pujahtaa käyttöjär-
jestelmään. 

Tekeekö kuitenkin meidän 
oma sivistyksemme meistä sa-
malla haavoittuvia vieraan, ei 
ehkä yhtä sivistyneen kulttuurin 
läsnä ollessa? Onko sivistyksem-
me heikentänyt oman kulttuuri-

sen palomuurimme? Meidän ei 
ehkä tarvitse olla liikaa huolis-
samme, sillä meidänkin kulttuu-
riimme on ohjelmoitunut koo-
dinpätkiä, jotka viime kädessä 
aktivoituvat tarvittaessa. Onhan 
sotia on käyty Suomessakin.

 
Jari Pekka Vuorinen 
Lohja

 Ensi vuonna Suomi täyttää 
100 vuotta. Näinä melskeisi-
nä aikoina on hyvä olla josta-
kin kotoisin. Osoitamme koti-
maamme Suomen lipulla. Sen 
nostaminen salkoon on kun-
nioittamista.

 Nyt on tilaisuus puoli vuot-
ta palauttaa mieliin Suomen 
lipun käyttö eri juhlatilaisuuk-
sissa. 

Toivottavasti siirryttäes-
sä vuoteen 2017 liputuskult-
tuurimme on kokenut uuden 
isänmaallisen renessanssin.

Mikael Miikkola
turkulainen tapakouluttaja

Kokoukset & 
tapahtumatPS

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

PiiritPS
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Ohjelmassa mm. kansanedustaja Anne Louhelaisen 
avauspuhe, eduskunnan puhemies Maria Lohelan juhlapuhe, 
musiikkiesityksiä (Jari & the Friends, Mieskuoro Laulajat, 
Tuplakvartetti, Kike Elomaa), juhlaillallinen sekä tanssia.

Tapahtuman juontaa Perussuomalaiset Naiset ry:n puheen-
johtaja Marja-Leena Leppänen. Tilaisuudessa myös historiik-
ki, jossa muistellaan järjestön 20-vuotista taivalta.

Ruokailujärjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 
viimeistään 17.9. mennessä 
Outi Virtaselle: p. 040 673 7523 tai 
outi.virtanen@nullperusnaiset.fi

Lämpimästi tervetuloa!

Valmistelen parhaillaan tutkimusta/selvitystä perussuomalais-
ten poliittisesta toiminnasta ja pyydän jäseniltä lyhyitä kerto-
muksia, joissa kerrotaan: 1) miten ja miksi he liittyivät puoluee-
seen, 2) mikä on aktivoinut tai passivoinut heitä puolueessa.

Mikäli materiaalia kertyy tarpeeksi, näitä kertomuksia saatetaan 
käyttää esimerkkeinä selvityksessä tai niistä saatetaan julkaista 
osia. Kaikkea materiaalia käytetään luottamuksellisesti, ano-
nyymisti ja ilman viittauksia henkilöön, paikkaan tai muuhun 
seikkaan, joka saattaisi paljastaa lähettäjän. 

Näitä nimettömiä kertomuksia voidaan julkaista myös ajatuspa-
ja Suomen Perustan uudessa kirjassa, jossa käsitellään puolueen 
toimintaa ja tulevaisuuden visioita. Kertomusten on oltava 
maksimissaan yhden sivun pituisia ja niitä saatetaan lyhentää 
julkaistaessa. 

Lähetä kertomuksesi 30.9. mennessä osoitteella: 
artoluuk@gmail.com. Laita mukaan nimesi ja paikkakunta, 
jotka jäävät vain sähköpostin saajan tietoon.
Yhteistyöstä kiittäen,

Arto Luukkanen

Hanke alkoi helmikuussa 2016 ja kestää yhteensä 20 kuukautta. 
Hankkeen johtajana toimii yliopisto-opettaja Arttu Saarinen 
ja mukana ovat professori Pekka Räsänen, tohtorikoulutettava 
Aki Koivula sekä projektitutkija Ilkka Koiranen. 

- Kysely lähetetään sähköisesti ja kirjepostitse satunnaisesti 
poimituille jäsenille, perussuomalaisista sen saa 6 000 jäsentä. 
Tutkimusryhmää sitoo aineistonkeruussa lainsäädäntö, jonka 
vuoksi teemme tiivistä yhteistyötä puoluetoimistojen kanssa. 
Emme saa jäsenten nimi- tai yhteystietoja missään vaiheessa 
itsellemme, hankkeen toteuttajat painottavat.

Kyselyssä kartoitetaan esimerkiksi jäsenten kuulumista erilaisiin 
järjestöihin sekä yhteistyötä erilaisten julkisen ja yksityisen 
sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi tiedustellaan eri puolueiden 
välisestä yhteistyöstä sekä jäsenten yleisestä luottamuksesta 
yhteiskunnallisiin toimijoihin, kuten median eri osa-alueisiin.
 
Hankkeen ensimmäiset kirjalliset tulokset julkaistaan loppu-
vuonna. Tutkimusryhmä on kuitenkin luvannut tulla pyydettä-
essä esittelemään alustavia tuloksia puolueiden omiin tilaisuuk-
siin jo aikaisemmin. 

Hankkeen yhteystiedot: aosaar@utu.fi

Perussuomalaiset Naiset 20 vuotta

Kysely perussuomalaisten jäsenille

Perussuomalaiset mukana 
tutkimushankkeessa

Perussuomalaiset Naiset ry järjestää 20-vuotisjuhla-
tapahtuman Tampereella Laulumajassa (Takojanka-
tu 1) lauantaina 24.9.2016 klo 17-23.

Poliittiset kuplat -hanke on taloussosiologian tutki-
joiden tutkimushanke, jossa tutkitaan, minkälaisia 
Suomen eri eduskuntapuolueiden jäsenten ja kan-
nattajien verkostot ovat. 

HELSINGIN Sanomat (30.7.) ker-
toi, että 19-vuotias somalitaus-
tainen Suomen kansalainen tuo-
mittiin kolmen ja puolen vuoden 
vankeusrangaistukseen terroris-
tisessa tarkoituksessa tehdyn ri-
koksen valmistelusta. 

Ylitarkastaja Tuomas Portaan-
korvan mukaan suojelupolii-
sin tiedossa on ollut jo pitkään, 
että Suomesta on lähtenyt nai-
sia, lapsia ja perheitä Isisin hal-
litsemalle alueelle ja Isisin rivei-
hin (SS 2.8.).

 Herää kysymys, saavatko nämä 

kansalaiset edelleen suoma-
laista sosiaaliturvaa? Ilmeises-
ti näin on, koska meillä on tämä 
EU:n perusarvo - vapaa liikku-
vuus. Mm. työvoimatoimistoon 
ilmoittautuminen tapahtuu ne-
tin kautta mistä maasta tahan-
sa ja sekin voi olla harvakseltaan 
puolen vuoden välein. Jos ja kun 
he palaavat takaisin, sosiaalitur-
va jatkuu.

 Ennen vanhaan työvoimatoi-
mistoon piti ilmoittautua hen-
kilökohtaisesti vähintään joka 
kuukausi, ja jos ei saapunut so-

vittuun aikaan, menetti korvauk-
sensa määräajaksi heti. Kun mat-
kusti lomalle ulkomaille, siltä 
ajalta ei saanut korvauksia. 

Nyt asiat ovat menneet täysin 
leväperäiseksi rahanjaoksi. Täl-
lä menolla velkaannumme vain 
lisää, pienen maan kansalaisten 
veronmaksukyky ei riitä tällai-
seen. Eivätkö entiset määräykset 
olisi paikallaan? 

Airi Pulkkinen
Kuopio

TÄMÄN kesän tapahtumien ja jo 
viime vuonna alkaneen maahan-
tulijoiden vyöryn innottamana 
aloin miettiä vaihtoehtoisia rat-
kaisuja ongelmiin. 

Väitetään, että merimatkal-
la Eurooppaan hukkuu tuhan-
sia ns. turvapaikanhakijoita. 
Lienee myös niin, että sillä hin-
nalla,  millä yksi turvapaikanha-
kija elää esimerkiksi Suomes-
sa, kustannettaisiin kokonaisen 
suurperheen elo lähtömaas-

sa? Mitä jos tehtäisiinkin niin, 
että kenenkään ei tarvitsisi läh-
teä mihinkään, vaan turva tuo-
taisiin turvattomien luokse? Pe-
rustettaisiin Irakiin ja Libyaan 
turva-alueet, jonne jokainen tur-
vaton voi tulla. Alue tarjoaisi pe-
rusinfran, turvan ja terveyden-
hoidon. 

Koska tämäkään ei voi/saa olla 
olla vastikkeetonta, peruste-
taan alueelle työpajoja, ja asuk-
kaat itse tuottavat suurimman 

osan alueiden palveluista. Kaik-
ki olisivat turvassa vainolta eikä 
kenelläkään olisi syytä lähteä 
vaaralliselle ja kalliille matkalle 
Eurooppaan. 

Eurooppaan tulleet turvapai-
kanhakijat voitaisiin saman tien 
siirtää näille turvalliselle alueille. 
Tämä olisi eräänlainen EU-versio 
Australian mallista. 

 
Kim Lindblom
Helsinki 

SUOMESSA on nyt hallitus, joka 
ensimmäisen kerran toteuttaa 
sosiaalisen oikeudenmukaista 
veropolitiikkaa, jossa myös elä-
keläiset ovat tasapuolisen kohte-
lun piirissä. Valitettavaa on, että 
ammattijärjestöni STTK vastus-
taa tätä hallituksen oikeuden-
mukaista linjaa (AL 12.8.).

Aiemmat hallitukset ovat ki-
ristäneet eläkeläisten verotusta 
niin, että nyt keskimääräistä van-

huuseläkettä eli jälkipalkkaa an-
saitseva maksaa noin kuusi pro-
senttia enemmän veroa kuin 
vastaavasta työpalkasta. Lisäksi 
edellinen hallitus päätti suurien 
eläkkeiden lisäverosta.

Lipposen hallitus perusteli 
eläkkeiden korkeampaa verotus-
ta aikanaan sillä, että eläkeläiset 
eivät maksa työeläkemaksua. Ei-
vät tietenkään maksa enää, kun 
he ovat aikanaan sitä maksaneet 

ja sillä eläkkeensä ansainneet. 
Tämä omituinen perustelu on 
kantanut näihin päiviin asti.

Tarkkaan ottaen työllä aiem-
min ansaittu eläke pitäisi olla pe-
rustuslain omaisuuden suojan 
piirissä. Ehkä tämä Juha Sipilän 
hallitus huomaa myös tämän ai-
kaisempien hallitusten virheen.

Esko Järvenpää
eläkeläinen, Jämsä

Suomalainen tuomittiin terrorismista 
Isossa-Britanniassa

Viedään turva turvaa tarvitsevien luo

Ensimmäinen hyvä hallitus

Tarvitaan alkuperäinen Euroopan unioni
EUROOPAN unioni säilyy vain sil-
loin, jos se palaa alkuperäisiin 
suunnitelmiinsa ja sääntöihin-
sä, joita varten se perustettiin 
maanosamme talouskasvun pa-
rantamiseksi. Siihen liittyy vapaa 
tavaroiden ja ihmisten liikkumi-
nen sekä alueen turvallisuuden 
takaaminen. Liittovaltioajatus on 
haudattava kokonaan ja tunnus-
tettava sen epäonnistuminen.

Välimeren valtiot ovat oman-
laisiaan, erottuen Itä- ja Kes-
ki-Euroopan maista sekä Por-
hjoismaista. Niiden kaikkien on 
annettava kehittyä omilla vah-
vuuksillaan ja vastattava itse 
kunkin omista talouksistaan. 
Suurin osa Euroopan valtioista 
on vanhoja valtioita, joilla on hy-
vin pitkät perinteet omissa kult-
tuureissaan, heikkouksineen ja 
vahvuuksineen, joita on vaikea 
ruveta pakolla kenenkään muut-
tamaan. 

Eurooppa pystyy taloudessa 
pärjäämään Aasialle ja Yhdysval-

loille löysempänä liittona, ilman 
valtavan suurta Brysselin korrup-
toitunutta keskittymää, joka on 
hermostuttanut ja katkeroitta-
nut kansalaisia kaikkialla unio-
nin alueella. 

Meidän kaikkien eurooppalais-
ten pitäisi ottaa opiksi Neuvosto-
liiton ja Jugoslavian hajoamises-
ta. Kummatkin liittoumat olivat 
eurooppalaisia valtioita. Byrokra-
tiakeskittymät olivat Moskovassa 
ja Belgradissa. 

Yhdysvaltain liittovaltio on ai-
van eri asia, joten se pysyy jol-
lain tavalla kasassa. Sille alueel-
le ovat ihmiset muuttaneet aivan 
joka puolelta maailmaa. Heidän 
on ollut sen vuoksi pakko sopeu-
tua ja järjestäytyä liittovaltioko-
konaisuudeksi, mutta sielläkin 
on ollut ristiriitoja eri osavaltioi-
den välillä. Jokainen, joka meistä 
tuntee heidän järjestelmänsä, ei 
voi ihannoida sitä maailman par-
haana. Kansalaisten jakautumi-
nen huono- ja hyväosaisiin nä-

kyy siellä räikeimmillään. Tätäkö 
mekin haluamme Eurooppaan? 

Nyt kun on poikettu EU:n alku-
peräisestä ajattelusta, erimieli-
syydet ovat jo pahasti näkyvissä. 
Nyt täytyisi ilman mitään kiihkoi-
lua palata keskustelemaan, mis-
sä virheet ovat tapahtuneet. Sillä 
tavalla, että ei suitsittaisi keskus-
telua miltään taholta. Kysymys 
on kansalaisten oikeuksista. 

Näyttää siltä, että asia on men-
nyt niin pitkälle jonkun unionin 
johtavan talousmahdin, eliitin 
sanelemien ehtojen ja määräys-
vallan alla, heidän näkökulmas-
taan katsottuna, että muilla ei 
saisi olla mielipiteitä. Se jo sinän-
sä hajottaa ihmisiä kaikissa unio-
nin maissa. Meidän suomalaisten 
olisi osattava yhdessä ajatella 
oman maamme etua.

Veijo Sykkö
Liperi

PS V A P A A  S A N A KUVAT LEHTIKUVA
toimitus@perussuomalaiset.fi
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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

“MISSÄ OLET?”, kuuluu jälleen. 
Ties monesko kerta tänään. “Olen 
pesemässä pyykkiä, tulen koh-
ta!” Hetki aikaisemmin hän vasta-
si olevansa vessassa. Sitä ennen 
hän vastasi laittavansa aamu-
palaa. Hän vastaa kärsivällises-
ti - kerrasta toiseen puolisolleen, 
joka ei halua olla yksin hetkeä pi-
dempään. Hän jättää askareet 
kesken. Menee kuuntelemaan 
samat ja moneen kertaan kuul-
lut tarinat uudelleen. Ottaa vas-
taan toistuvasti esitetyt kysymyk-
set yhä uudelleen. Ottaa vastaan 
moitteet. Kaikki kun ei aina 
mene toisen mielestä niin kuin 
olisi pitänyt. Vaieten hän kuunte-
lee ja vastaa kärsivällisesti. Hän 
on oppinut, että se on helpom-
pi vaihtoehto. Onhan hän puo-
lisonsa omaishoitaja, kumppani 
ja puoliso. Se puolisko, joka vielä 
muistaa, että rakastaa pitää niin 
ala- kuin ylämäessäkin. 

Väsymys, niin henkinen kuin 
fyysinenkin, yrittää ottaa niska-

lenkkiä. Joskus tekisi mieli men-
nä ovesta ulos. Painaa ovi kiinni 
ja lähteä. Eikä enää koskaan tul-
la takaisin. Velvollisuuden tunne 
kuitenkin voittaa. Ajatus menee 
nopeasti ohi ja tilalle vilahtaa 
syyllisyydentunne. Tähän on tul-
tu ja kaikki on periaatteessa hy-
vin. Elämänkoulu on opettanut, 
ettei saa valittaa; jollakin voi olla 
asiat vielä huonommin. Tiukas-
ti muistin sopukoissa elää edel-
leen muisto kouluajoilta, jolloin 
vieressä istuvalla tytöllä oli leipi-
en välissä makkaraa, omien lei-
pien välissä ei. Elämän aikana 
tehdyt pitkät työpäivät ja säästä-
väinen elämäntapa ovat mahdol-
listaneet sen, että nyt on mah-
dollisuus ostaa sitä makkaraa. 
“Pitää olla kiitollinen ruoasta, ko-
dista, lapsista, ystävistä ja kaikes-
ta mitä elämä on tuonut”, tuu-
maa hän ja jatkaa askareitaan. 
Kunnes havahtuu siihen, että 
mies vaatii kommenttia johonkin 
asiaan. Ajatukset ovat harhailleet 

kauas. Tai ainakin kotioven ulko-
puolelle.

Suomalainen on tunnollinen, 
rehellinen ja ahkera. Se näkyy 
myös omaishoitajien määrässä. 
Olemme Euroopan omaishoito-
tilastoissakin kärkijoukossa. Ti-
lastojen mukaan suomalaiset 
omaishoitajat eivät kuitenkaan 
pidä lomiaan. Mikseivät? Yksi syy 
on se, ettei hoidettava halua hoi-
toon kodin ulkopuolelle eikä hoi-
taja uskalla tai voi laittaa hoidet-
tavaa muualle hoitoon. Vastuu 
painaa ja liian usein hoidettava 
on tullut huonommassa kunnos-
sa takaisin kotiin.

Kesällä kaikki puhuvat lomasta. 
Lomaa odotetaan, sitä vietetään 
ja sitten fiilistellään, mitä kaikkea 
kivaa tulikaan lomalla tehtyä. Lä-
hipiirini eläkeläisomaishoitaja ei 
enää haaveile lomasta. Hän haa-
veilee hetkistä. Lepohetkistä. 

Anne Louhelainen
kansanedustaja (ps.)

Omaishoitaja + loma = liian usein 
ratkaisematon yhtälö 

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. 

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

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

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

Hyvä perus-
suomalaisten 

jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet 

yhteystietosi (osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 tai 
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

YKSI kristikunnan kuuluisimmis-
ta veistoksista on tanskalaisen 
kuvanveistäjän Thorvaldsen Kris-
tuksen siunaavat kädet.

Ja me kaikki olemme onnelli-
sia, jos saamme olla näiden siu-
naavien käsien alla, ja miksem-
me saisi, kun Vapahtajamme 
niin haluaa ja on tehnyt kaiken 
meidän pelastukseksemme.

Jo kasteessa meidät on siunat-
tu kolmiyhteisen Jumalan ni-
meen. Sama siunaus on seuran-
nut rippikoulun konfirmaatiossa, 
jumalanpalveluksissa, ehtoollis-
pöydässä, avioliittoon vihittäes-
sä ja lopulta haudattaessa.

Ja samaa siunausta saamme 
olla jakamassa muistaen Jeesuk-
sen opetuksen: “Siunatkaa, äl-
kää kirotko”.

Ja aivan Jeesuksen antama siu-

naus omille opetuslapsilleen 
on välittynyt meille sukupolvel-
ta toiselle, sillä kirkossamme on 
käytössä apostolinen sukses-
sio. Jo kirkon alkuajalta lähtien 
apostolit ovat siunanneet papit 
ja piispat ovat aina siunanneet 
uudet papit kätten päälle lait-
tamisella ja papit osaltaan siu-
naavat kaikki kastetut samalla 
tavalla. Näinkin siis olemme al-
kuperäisen Jeesuksen antaman 
siunauksen osallisia.

Teologisen tiedekunnan opet-
tajana toiminut Esko Koskenvesa 
kertoo erikoisesta siunaukses-
ta. Sota-aikana v.1942 marsalk-
ka Mannerheimin 75-vuotispäi-
väonnitteluksi lähetettiin silloin 
4-vuotiaan Koskenvesan kuva, 
jossa hän oli käsi lakin reunaan 
kohotettuna. “Teen kunniaa 

Mannerheimille”, oli perustelu. 
Yllätys oli suuri, kun syntymä-
päivän jälkeen tuli painettu kii-
toskirje, jonka loppuun marsalk-
ka oli omakätisesti kirjoittanut: 
“Jumala siunatkoon Sinua! Man-
nerheim”.     

Paavo Ruotsalainen, erämaan 
profeetaksikin kutsuttu nilsiä-
läinen talonpoika ymmärsi sy-
vällisesti Jeesuksen sovitustyön 
merkityksen: “Luuletkos Vapah-
tajaa niin köyhäksi, ettei hänel-
lä ole enää varaa antaa sinul-
le uutta armoa, jos entisen olisit 
tuhlannut tuhat kertaa.” Sellai-
nen herra meillä ja näin saamme 
olla hänen siunaavien kättensä 
suojassa.

Anssi Joutsenlahti 
rovasti

Siunaavat kädet

toimitus@perussuomalaiset.fi
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP 
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki,Puh. 0207 430 800 
www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi 
Puoluesihteerin assistentti • Sirje Haaranen
Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@perussuomalaiset.fi
Projektijohtaja • Ossi Sandvik 
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö (osa-aikainen) • Auli Kangasmäki 
Puh: 0400 917 352 • auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Eija Ihatsu-Repo
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi 
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809 
0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi 

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 
Raimo Vistbacka • Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.fi
ETELÄ-SAVO 
Kati Kähkönen • Puh: 044 509 7653
kati.m.kahkonen@gmail.com
HÄME 
Matti Lintukorpi • Puh: 0400 403 277
mattilintukorpi@luukku.com
KAINUU 
Mikko Polvinen • Puh: 040 751 0297
mikko.polvinen@gmail.com
KESKI-POHJANMAA 
Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832
arto.pihl@kase.fi 
KESKI-SUOMI 
Tapani Mäki • Puh. 0400 204 453
tapani.maki@jkl.fi
KYMI 
Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747
ilpo@heltimoinen.fi
LAPPI 
Matti Torvinen • Puh: 0400 822 872
matti.torvinen@lexlappia.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Jari-Pekka Teurajärvi  • Puh: 040 807 3847 
teurajarvi@hotmail.com

PIRKANMAA 
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
POHJOIS-KARJALA 
Osmo Kokko • Puh: 0400 375 472
osmo.kokko@kolumbus.fi
POHJOIS-SAVO 
Pauli Ruotsalainen • Puh: 044 081 4224
pauli@pauliruotsalainen.net 
SATAKUNTA 
Anssi Joutsenlahti • Puh: 044 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
UUSIMAA 
Pekka M. Sinisalo • Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com 
VARSINAIS-SUOMI 
Janne Aso • Puh: 044 333 0112
perus.janneaso@gmail.com

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Marja-Leena Leppänen
Puh: 040 775 1757 
marja-leena.leppanen@perusnaiset.fi

Sihteeri • Iiris Peltomaa
Puh: 045 898 5400 • sihteeri@perusnaiset.fi 
www.perusnaiset.fi

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen 
Puh: 0400 988 960 • sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Pääsihteeri • Tony Leppäkoski
Puh: 040 653 2960 • sihteeri@ps-nuoret.fi 
www.ps-nuoret.fi

 
OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE 

Puheenjohtaja • Reijo Ojennus
Puh. 0400 984 238 • paakari@jippii.fi

OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 06 873 358 • suupohjanlaki@kotinet.com

PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504 • harri.ahonen@perusaijat.fi

PERUSYRITTÄJÄT

Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.fi

EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

MEP Jussi Halla-aho
Puh: +358 44 976 3628
jussi.halla-aho@europarl.europa.eu

Avustajat / Halla-Aho
Sanni Kulkki • Puh: +32 471 691 818
sanni.kulkki@europarl.europa.eu

Mikael Lith • Puh: +32 2 283 71 21
mikael.lith@auroparl.europa.eu 
Heikki Tamminen • Puh: +358 44 301 9791
heikki.tamminen@eduskunta.fi

MEP Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh: +358 50 512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu

Avustajat / Ruohonen-Lerner
Jani Parkkari • Puh. +32 2 28 37757
jani.parkkari@ep.europa.eu
Maria Sainio • Puh. +32 2 28 47757
maria.sainio@ep.europa.eu

MINISTERIRYHMÄ

ULKOASIAINMINISTERI
Timo Soini • Puh: 0295 350 000 (vaihde)
timo.soini@formin.fi

OIKEUS- JA TYÖMINISTERI
Jari Lindström • Puh: 02951 6001 (vaihde)
jari.lindstrom@om.fi

PUOLUSTUSMINISTERI
Jussi Niinistö • Puh: 358 295 16001 (vaihde)
jussi.niinisto@defmin.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERI
Hanna Mäntylä • Puh: 0295 16001 (vaihde)
hanna.mantyla@stm.fi

PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Timo Soini
Puh: 050-511 3027 • timo.soini@ eduskunta.fi 

1. Varapuheenjohtaja • Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134 • jussi.niinisto@eduskunta.fi

2. Varapuheenjohtaja • Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126 • hanna.mantyla@eduskunta.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

MUUT JÄSENET:
Sampo Terho • Puh: 050 538 1674
sampo.terho@eduskunta.fi
Ilpo Heltimoinen • Puh: 044 501 7477
ilpo@heltimoinen.fi
Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
Mira Nieminen
mira.a.nieminen@gmail.com 
Juhani Pilpola • Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi
Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187
marke.tuominen@pp1.inet.fi
Outi Virtanen • Puh: 040 673 7523
outi.virtanen@perusnaiset.fi

 EDUSKUNTARYHMÄ

Sampo Terho Eduskuntaryhmän pj. (09) 432 3185
Ritva Elomaa Eduskuntaryhmän 1. vpj. (09) 432 3022
Leena Meri Eduskuntaryhmän 2. vpj. (09) 432 3165

    Juho Eerola  (09) 432 3013
Simon Elo  (09) 432 3018
Tiina Elovaara  (09) 432 3019
Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040
Reijo Hongisto  (09) 432 3046
Laura Huhtasaari  (09) 432 3045
Olli Immonen (09) 432 3049
Ari Jalonen  (09) 432 3050
Arja Juvonen  (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054
Kimmo Kivelä (09) 432 3075
Kari Kulmala  (09) 432 3070
Jari Lindström  (09) 432 3088
Rami Lehto  (09) 432 3087
Maria Lohela  (09) 432 3092
Anne Louhelainen  (09) 432 3096
Pirkko Mattila (09) 432 3102
Jani Mäkelä (09) 432 3109
Lea Mäkipää  (09) 432 3120
Hanna Mäntylä (09) 432 3126 
Martti Mölsä (09) 432 3128
Mika Niikko  (09) 432 3129 
Jussi Niinistö  (09) 432 3134
Pentti Oinonen  (09) 432 3131
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mika Raatikainen  (09) 432 3042 
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Veera Ruoho  (09) 432 3144
Vesa-Matti Saarakkala  (09) 432 3150
Sami Savio  (09) 432 3149
Timo Soini  (09) 432 3163
Ville Tavio  (09) 432 3177 
Kaj Turunen  (09) 432 3187
Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas 
050 574 1886 • antti.valpas@eduskunta.fi
Toimistosihteeri Päivi Ojala 
050 574 2515 • paivi.ojala@eduskunta.fi
Tiedottaja Meri Leppänen
050 574 2139 • meri.leppanen@eduskunta.fi
Eduskuntasihteeri Maria Aalto 
050 574 0217 • maria.aalto@eduskunta.fi
Sosiaali- ja terveysvaliokunta, Sivistysvaliokunta, Tarkastusvaliokunta
Talouspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen 
050 574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.fi
Valtiovarainvaliokunta, Talousvaliokunta, Tulevaisuusvaliokunta
Kansainvälisten asiain sihteeri Maija Karjalainen 
050 463 5942 • maija.karjalainen@eduskunta.fi
Ulkoasiainvaliokunta, Suuri valiokunta, Puolustusvaliokunta, kv-asiat
Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
050 574 0215 • iiro.silvander@eduskunta.fi
Maa- ja metsätalousvaliokunta, Ympäristövaliokunta, 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä Liikenne- ja viestintävaliokunta
Lainsäädäntösihteeri Jouni Westling 
050 462 8988 • jouni.westling@eduskunta.fi
Perustuslakivaliokunta, Lakivaliokunta, Hallintovaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


